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Pociągi pod specjalnym nadzorem
Fascynował się nimi Bohumil Hrabal,
poeta przeklęty Rafał Wojaczek spędzał
w nich noce podróżując, aby mieć dach
nad głową. Dla bezdomnego emeryta kolejowego stały się domem: z darmowym
biletem zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz,
bo nie miał się gdzie podziać. Co mają w
sobie, że wciąż inspirują?
str. 12-13

szansą dla mieszkańców
Atrakcyjne ceny oferowanych produktów,
nowe miejsca pracy i przyzwoitą płacę
zapewni jeleniogórzanom i gościom
planowana budowa Obiektu Handlowego
„Castorama” – Dom, Wnętrze, Ogród
w Jeleniej Górze blisko skrzyżowania
al. Jana Pawła II z ul. Grunwaldzką.
Placówka przyniesie ze sobą szeroki
wybór wysokiej jakości towarów.
Podniesie także estetykę leżącego dotąd
odłogiem gruntu. Dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom komunikacyjnym
powstanie obiektu rozładuje korki i da
szansę na rozwój swoim pracownikom.
– Firma pozwala mi rozwijać się w
młodym i dynamicznym zespole oraz
współpracować ze wspaniałymi ludźmi
– zapewnia Gerard Sowa, zatrudniony w
Castoramie.
TS
str. 4-5
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Kto przywiązał małą suczkę do
drzewa w środku lasu? Nie wiadomo.
Skazał zwierzę na śmierć głodową,
ale – na szczęście – Anna i Mateusz
(na zdjęciu) pieska znaleźli i uratowali.
Nie udało się to w przypadku łabędzia
n a g l i n i a n c e p r z y u l . Wo l n o ś c i ,
którego ktoś zabił i odciął mu skrzydła.
Przestępca zostawił samą samicę
z pisklętami.
str. 9

Wielka fuszerka
Krzywe chodniki, woda
stojąca w rowach odwadniających i zapadające się
studzienki, tak wyglądają
najważniejsze ze świeżo
wyremontowanych ulic w
ramach największej drogowej inwestycji ostatnich lat
w Jeleniej Górze Cieplicach
i Sobieszowie. Czy miasto
zdąży rozliczyć warty 33 miliony złotych unijny projekt
naprawy 20 dróg w mieście?
str. 11

str. 2
Dwanaście kandydatek rywalizowało w piątkowy
wieczór na scenie Teatru Jeleniogórskiego o koronę
Miss Polonia Ziemi Jeleniogórskiej.

Załoga Jelfy nie popuści
Zarząd firmy proponuje wzrost
pensji tylko niektórym, za to
wszystkim chce dać wysokie premie. Związki zawodowe odrzuciły ten pomysł i weszły w spór
zbiorowy. Czy w największym
zakładzie w mieście dojdzie do
strajku? – Chcemy podwyżek

płac, które nam się należą – mówią pracownicy Przedsiębiorstwa
Farmaceutycznego Jelfa. Ubiegły
rok firma zakończyła zyskiem
netto w wysokości 50 milionów
złotych. To najlepszy wynik finansowy przedsiębiorstwa od wielu
lat.
str. 8

630 ogłoszeń
153 oferty pracy
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WYDARZENIA
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Szczęśliwa „trzynastka” dla Pauliny

Dwanaście kandydatek rywalizowało w piątkowy wieczór na scenie Teatru Jeleniogórskiego o koronę Miss
Polonia Ziemi Jeleniogórskiej.

Organizatorzy: Telewizja Dami;
Sponsorzy: Mercedes Benz – Mirosław Wróbel sp. z o.o.
Sklep INTERMARCHE w Jeleniej Górze, AGROFARM sp. z o.o. Zakłady Lniarskie „ORZEŁ”
w Mysłakowicach Fromako sp. z o.o.;
Patronat medialny: Telewizja „ODRA”
Portal internetowy i tygodnik „JELONKA.COM”, Muzyczne Radio Jelenia Góra
Patron honorowy: Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Kandydatki do tytułu prezentowały się kolejno w pokazie mody
lnianej, ekskluzywnych futrach,
strojach wieczorowych i kąpielowych. Miały również okazję do
autoprezentacji. Atrakcją wieczoru
był program kabaretowy Andrzeja
Grabowskiego oraz występ kubańskiej grupy „Omni con ire”. Z pokazem tanecznym zaprezentowała się
szkoła tańca „Kurzak i Zamorski”.
Jurorzy zdecydowali, że tytuł
Miss Polonia Ziemi Jeleniogórskiej powędruje do kandydatki z
numerem trzynaście – Pauliny
Kwaśniewskiej. Pierwszą wicemiss
została Angelika Jakubowska (z nr
1), drugą – Alicja Kluza (z nr 7),
a wyróżnienie Miss Publiczności
przypadło Katarzynie Warszewskiej
(z nr 11). Zwyciężczynie otrzymały
czeki gotówkowe w wysokości – 5,
3 i 2 tys. zł oraz upominki od
sponsorów. – Nie spodziewałam się wygranej.

Trzynastka okazała się dla mnie
szczęśliwą liczbą – mówiła Paulina
Kwaśniewska.
Wybory Miss Ziemi Jeleniogórskiej stanowią pierwszy etap
Wyborów Miss Polonia 2008, który
zalicza się do najbardziej prestiżowego konkurs piękności w naszym
kraju.

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus
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WYDARZENIA
Niepełnosprawnych
połączy sztuka

VII Dolnośląski Integracyjny Plener Artystyczny
"Tworzę, więc jestem..." odbędzie się dziś (poniedziałek, 2 czerwca) w salach
Muzeum Karkonoskiego.
Organizatorami imprezy
integracyjnej dla niepełnosprawnych są jeleniogórskie
koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłow ym
Muzeum Karkonoskie.

Jubileuszowe dywany
kwiatowe

… nasadzono na rabatach
przy ulicy Bankowej. Popularny trakt spacerowy zdobią biało-czerwone petunie
oraz kolorowe bratki. To
roślinny akcent na jubileusz
900-lecia Jeleniej Góry. Inny
to donice z pelargoniami
zawieszone na latarniach
na placu Ratuszowym. Pracownicy zieleni miejskiej
mają nadzieję, że wandale
oprą się pokusie i nie zniszczą tych dekoracji.

Z wakacyjnym w kieszeni
Zaskakującą decyzję podjęła w minioną środę rada
miejska. Miały być podwyżki opłat za przejazdy autobusami miejskimi, będzie tańszy bilet dla uczniów i
części studentów w lipcu i sierpniu.
Bilet ma obowiązywać przez
2 miesiące (od 1 lipca do końca
sierpnia) i będzie kosztował 52
złote. Mogą z niego skorzystać
uczniowie szkół do 22 roku życia.
Skąd taka zmiana? Prawdopodobnie autorzy nowej taryfy, w
tym radny Jerzy Lenard obawiali
się, że nie zostanie ona przyjęta
przez radę. Rajcy przede wszystkim kwestionowali proponowane
znaczne podwyżki biletów miesięcznych.
Uchwała miała być głosowana na sesji w połowie maja, ale
ku zdziwieniu niektórych nie

znalazła się w porządku obrad.
– Będzie głosowana wtedy, kiedy
będziemy mieli pewność, że rada
ją przegłosuje – powiedział nam
wówczas zastępca prezydenta
Jerzy Łużniak. Widać, do tej pory
takiej większości nie udało się
zebrać.
Jerzy Lenard wycofał więc nową
taryfę tuż przed głosowaniem, a w
jej miejsce zaproponował poszerzenie dotychczasowej taryfy o
wspomniany bilet wakacyjny.
Tyle że to nie rozwiązuje problemu, bo szacowane wpływy
z wprowadzenia nowej taryfy

Pomysłodawcy liczą głównie na zainteresowanie młodzieży
to 700 tysięcy złotych. Dyrektor
MZK Marek Woźniak mówi, że
bez tych pieniędzy nie zbilansuje
swojej działalności w tym roku.
– Taka była wola rady, ja ją muszę

Bombowo w Bobrze

Fot. Angelika Grzywacz

KRÓTKO Z MIASTA

Oszuści łupią staruszki

Jedenaście i pół tysiąca
złotych zrabowały w minionym t ygodniu dwóm
starszym jeleniogórzankom
dwie kobiet y podsz y wające się pod urzędniczki.
– Nie wpuszczajcie domokrążców i przestrzegajcie
przed t ym osoby starsze
– apelują policjanci. Osoby,
które przedstawiają się jako
przedstawiciele różnych
firm i urzędów, muszą pokazać dokument, który to
poświadcza.

(tejo)

Gdyby operator koparki nie
zauważ ył w minioną środę
pocisku, który znajdowało się
w korycie rzeki w Wojanowie
Bobrowie, moglibyśmy pisać
o tragedii. Na szczęście udało
się jej uniknąć. Niew ybuch
został unieszkodliwiony przez

Elitarne Studium Służb Ochrony

„DELTA”
58-500 Jelenia Góra
ul. Kochanowskiego 18
tel. (075) 645-86-03, 664-998-718

Grupę Sapersko-Minerską ze
Świętoszowa. Był to uzbrojony
granat moździerzowy kaliber
120 mm. Przeleżał w Bobrze
ponad 60 lat. Takich pamiątek
po II Wojnie Światowej jest w
regionie sporo. – Zawsze trzeba
o nich zawiadomić policję lub

najbliższą jednostkę władzy
– mówi st. sierż. sztab. Włodzimierz Kędzierski.

(Angela)

Pijak wypadł z piętra
Jedynie niegroźnymi obrażeniami ciała przypłacił mieszkaniec Osiedla Robotniczego
incydent, do którego doszło w
piątek pod wieczór. Jeleniogórzanin był pijany. Do zdarzenia
doszło najpewniej wskutek

awantury pijackiej. Poszkodowany i jego brat trafili do szpitala.
Ten ostatni – również pijany
– rwał się do bicia personelu.
Policjanci zamknęli go w izbie
zatrzymań.

(tejo)

Jedyna w Polsce profesjonalna szkoła służb
ochrony kształcąca w zawodzie technik ochrony
fizycznej osób i mienia prowadzi nabór.

•
•
•
•
•
•



najwyższa jakość
najniższe czesne
certyfikat ISO 9001:2000
najlepsi wykładowcy
własna broń
wysoka zdawalność egzaminów
zawodowych w sieci szkół „DELTA”

www.deltasc.com.pl
deltasc@deltasc.com.pl

jedynie wykonać. Liczę jednak, że
rada podejmie drugi krok.– powiedział nam.
Co to będzie? Albo rajcy uchwalą wkrótce wspomnianą taryfę,

albo też miasto zwiększy dotację
z budżetu dla MZK o brakujące
pieniądze.

(ROB)

Libacje gimnazjalistów poznających walory Karkonoszy

Zielona szkoła picia wódki
Uczniowie ze szkół ze Śląska i Wrocławia urządzili
sobie libacje podczas pobytu na zielonych szkołach
w Szklarskiej Porębie i Karpaczu.
W środę, w Szklarskiej Porębie, patrol policji został wezwany do jednego z domów
wczasowych, gdzie na zielonej
szkole wypoczywała młodzież z
województwa śląskiego.
– Wychowawczyni nakryła
gimnazjalistów, kiedy w jednym
z pokojów pili wódkę. – Mieli od
0,3 do 1,1 promila alkoholu w
organizmie – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Z kolei w Karpaczu wychowawców zaniepokoiło głośne
zachowanie się dziewcząt i
chłopców, którzy także przyjechali w Karkonosze na zieloną
szkołę. Wezwano policję. Cała
grupka była pod wpływem
alkoholu. Na szczęście w
obu przypadkach nie była
potrzebna pomoc lekarska.
O wybrykach zostaną powiadomione macierzyste placówki oświaty. Policja szuka
sprzedawcy, który udostępnił
młodzieży trunki. Nie będzie to
jednak łatwe. Nie jest bowiem
wykluczone, że rozrywkowi
uczniowie sami przywieźli wódkę z miejsca zamieszkania.

Tajemnicą poliszynela jest
fakt, że zielone szkoły i wycieczki to dla młodzieży świetna okazja do imprezowania i libacji.
Często te rozrywki kończą się w
szpitalu, dokąd trafiają zatruci
alkoholem biesiadnicy.

(tejo)

KONKURS
• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą, pasażerem
lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36
III piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

Nie musisz jechać do Paryża,
Paryż przyjechał do Ciebie!
Pytanie konkursowe
- Z czym kojarzy Ci się Paryż?

Najciekawsze 3 odpowiedzi nagrodzimy
bonami o wartości 250 zł każdy do
wykorzystania tylko w butiku
przy ulicy Piłsudskiego 16.
Na odpowiedzi czekamy
do 9 czerwca
pod adresem
gkowalska@jelonka.com
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ROZMAITOŒCI

Castorama szansą dla miesz
Jesteśmy liderem
Rozmowa z dyrektorem
generalnym Castoramy,
Claudem Acquart’em:

Ile miejsc pracy w powstanie w związku z budową Castoramy w Jeleniej
Górze?
Claude Acquart: W początkowej fazie
funkcjonowania naszego sklepu planujemy zatrudnienie około 180 osób,
które przed otwarciem sklepu przejdą
jeszcze cykl szkoleń, pozwalających
im przyswoić potrzebne informacje
na temat pracy z klientem oraz gamy
produktów w sklepie. Spodziewamy
się, że ze względu na wzrost liczby
obsługiwanych klientów w fazie po
otwarciu sklepu, liczba zatrudnionych
będzie się powiększać, aby jak najlepiej
obsłużyć naszych klientów. Jeśli chodzi
o nasze wymagania, chętnie przyj-

Podłogi, farby, drzwi, elektronarzędzia, materiały dekoracyjne i elektryczne, panele ścienne i podłogowe, listwy
i wykładziny oraz setki innych materiałów budowlanych
zgromadzonych pod jednym dachem. Planowana budowa Obiektu Handlowego „Castorama” – Dom, Wnętrze,
Ogród w Jeleniej Górze przyniesie ze sobą nie tylko
szeroki wybór wysokiej jakości towarów ale też i niskie
ceny. To również wiele korzyści dla samego miasta i
całego regionu.
Choć teren, na którym powstać
ma Castorama, położony jest przy
oczyszczalni ścieków, inwestorzy
mają nadzieję, że jego uporządkowanie i zagospodarowanie znacznie poprawi estetykę tego miejsca,
a przy tym tej części Miasta Jeleniej
Góry.

Lepsza komunikacja
i mniejsze korki

Inwestorzy i osoby nie związane z branżą budowlaną pod-

kreślają, że taki specjalistyczny
obiekt – Dom, Wnętrze, Ogród
jest świetnym rozwiązaniem dla
zagospodarowania tego miejsca.
Z racji tego, że nie jest typowym
Centrum Handlowym i nie posiada Galerii Handlowej, a w
asortymencie sprzedaży nie ma
art ykułów spoż y wcz ych cz y
innych produktów pierwszej
potrzeby, nie przyczynia się do
wzmożonego ruchu drogowego,
który w tym przypadku stanowi

Same korzyści
Jerzy Łużniak,
z-ca prezydenta miasta:
Inwestycja jest przede
wszystkim potrzebna
mieszkańcom – z jednej
strony znormalizuje ceny
materiałów budowlanych,
a z drugiej poszerzy gamę
towarów dostępnych na
rynku. Dochodzą do mnie głosy, że jeleniogórzanie
skarżą się, że po takie materiały muszą jeździć np.
do Wałbrzycha czy Legnicy i mają pretensje do władz
miasta, że taki obiekt jeszcze nie powstał. Mam nadzieję,
że wkrótce się to zmieni.

zaledwie 20 procent tego, co generują hipermarkety spożywcze lub
wielobranżowe. Z doświadczeń
z kilkudziesięciu lokalizacji na
terenie całego kraju, a także
obserwacji w innych krajach,
wynika, że znaczna część klientów obiektów typu Castorama
to osoby, które jednocześnie
przyjeżdżają do hipermarketów
spożywczych. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo TESCO można
więc przyjąć, że znaczna część z
tych 20 procent to klienci, którzy i
tak już odwiedzają ten hipermarket i przejeżdżać jedynie będą na
wprost, do Castoramy.
Na zlecenie Urzędu Miasta została wykonana w dwóch wariantach Koncepcja przebudowy krzyżowania Alei Jana Pawła II i ul.
Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze.
Najbardziej racjonalny wydaje się
wariant zakładający uzyskanie

większej przepustowości tego
skrzyżowania poprzez dobudowę dodatkowych pasów ruchu
oraz zastosowanie nowoczesnej
sygnalizacji świetlnej z detekcją
ruchu pieszych i pojazdów.
Castorama zapewnia, że będzie uczestniczyć w poprawie
i modernizacji w/w układu komunikacyjnego. Firma zaproponowała również zawarcie z
władzami miasta formalnego
porozumienia, które określi
wszelkie zagadnienia związane
z budową i funkcjonowaniem
obiektu Castorama oraz układu
komunikacyjnego.

Szeroki wybór, niskie
ceny i nowe miejsca
pracy

Samo f unkcjonowanie budowlanego marketu przyniesie
jeleniogórzanom szereg korzyści.

Przy obecnym ruchu w budownictwie, sklep rozszerzy dostępną dla mieszkańców Jeleniej
Góry ofertę materiałów budowlanych, wyposażenia mieszkań
i ogrodów. Obecnie, wiele osób
z naszego regionu nie mając na
tyle szerokiej oferty, wyjeżdża z
miasta i pokonuje kilkadziesiąt
kilometrów, by kupić potrzebne
materiały. I zamiast pozostawić
swoje pieniądze w rodzimym
mieście, wydaje je w Wałbrzychu,
Wrocławiu lub Legnicy.
Inwestorzy zaznaczają, że
obecność obiektu zaowocuje
jednocześnie tendencją do utrzymywania możliwie niskich cen,
z wszystkimi korzyściami dla
mieszkańców regionu, przynosząc poprawę ich warunków
mieszkaniowych.
Nie bez znaczenia jest przy
tym fakt, że Castorama stworzy

także miejsca pracy dla osób z
miasta i regionu. Wiele z nich,
po praktyce odbytej w firmie,
zdobyciu doświadczenia zawodowego i zetknięciu się z najnowszą
wiedzą w dziedzinie materiałów
i technologii w budownictwie
oraz ogrodnictwie, będzie mogło
założyć własne przedsiębiorstwa
budowlane, instalacyjne, ogrodnicze, doradcze. Warto też zaznaczyć, że Castorama pośrednio
wpływa na rozwój miejscowych
przedsiębiorstw i miejsc pracy,
ponieważ w

Rozmowa z Gerardem Sową, pracownikiem Castoramy Wrocław Korona.
Jak wygląda praca w Castoramie?
GS: Praca w tej firmie pozwala mi
rozwijać się w młodym i dynamicznym zespole oraz współpracować
ze wspaniałymi ludźmi. Myślę, że to
właśnie pracownicy tej firmy tworzą
jej niepowtarzalny charakter. Jest to
stabilna firma działająca na polskim
rynku od wielu lat, która jest otwarta
na ludzi. Zapewnia bardzo dobre
warunki pracy oraz pomoc szerokim
wachlarzem pakietu socjalnego. Zatrudnia personel bez względu na wiek,

nie stwarzając żadnych barier. Czas
pracy ze względu na dwuzmianowość
jest elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Jakie fachowe umiejętności są wymagane od pracowników?
GS: Nowo zatrudniany pracownik
może liczyć na wiele szkoleń, które
przygotują go do wykonywania pracy.
Nasza firma nie stawia tylko na
ludzi doświadczonych. Dla Castoramy
najważniejsza jest osoba wykazująca

zaangażowanie, chęci do pracy i
podnoszenia swoich kwalifikacji. Na
przykładzie swoim oraz wielu koleżanek i kolegów mogę stwierdzić, że
rozwój zawodowy w Castoramie jest
możliwy i realny. Trzeba tylko chcieć
oraz wytrwale dążyć do celu.
Co daje Panu praca w tej firmie?
GS: Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilności, również pod
względem finansowym. Pozwoliła mi
rozwinąć się zawodowo, m.in. dzięki

licznym szkoleniom, które podniosły
poziom mojej wiedzy zarówno praktycznej, jaki i teoretycznej.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

w branży
mujemy w swoje szeregi fachowców
poszczególnych branż – budowlanej,
dekoracyjnej, technicznej, ogrodu, ale
osobom nie mającym doświadczenia
w wymienionych branżach również
dajemy możliwość zdobycia nowego i
ciekawego zawodu.
Kto będzie mógł liczyć na zatrudnienie?
CA: Nasza rekrutacja skoncentruje się
na mieszkańcach Jeleniej Góry oraz
okolic. Zasadą firmy jest, aby najwięcej
osób zatrudnionych pochodziło z miasta,
w którym chcemy otworzyć kolejny
sklep oraz jego bliskich okolic. Jesteśmy
pełni nadziei, że za obopólną korzyścią
tutaj będzie podobnie.
Jakie będą kształtowały się ich zarobki?
CA: Bez zbędnej skromności mogę
powiedzieć, że jesteśmy liderem branży,
jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń.
Każdy nasz nowy współpracownik może
liczyć już na starcie na wynagrodzenie
brutto nie mniejsze niż 2000 złotych.
Oczywiście płace są zróżnicowane w
zależności od kompetencji i doświadczenia pozyskiwanych do firmy osób.
Dodatkowo oferujemy naszym pracownikom motywujący pakiet dodatków
premiowych oraz bogaty pakiet
socjalny, np. opiekę medyczną,
ubezpieczenie, możliwość korzystania z funduszu socjalnego. Staramy się dbać o
naszych pracowników, bo
bez nich nie byłoby naszego
sukcesu.

możliwie największym stopniu
stara się korzystać z lokalnych
dostawców.

Bogatsze miasto

Otwarcie Castoramy przyniesie także bezpośrednie wpływy
finansowe do budżetu miasta z
tytułu podatku od nieruchomości:
od gruntów związanych z działalnością gospodarczą i od budynku
wykorzystywanego na działalność
handlową. Zapewnione będą też

Mieszkańcy
o Castoramie
Mariusz Grabowski (30 lat):
Dla mnie dużym plusem powstania tego marketu będzie
to, że zostanie przebudowane
skrzyżowanie. Jako kierowca
liczę, że dzięki temu zmniejszą
się korki na tej ulicy. Poza tym
jeśli taka inwestycja ma służyć
rozwojowi Jeleniej Góry, to
gorąco ją popieram. Chciałbym
t ylko, aby wraz z powstawaniem takich marketów,
pojawiały się również miejsca
pracy – aby nie było tak, że
sklep jest, a nie ma pieniędzy,
aby robić w nim zakupy.
Ma łgorzat a Mosoń (43
lata): Szkoda, że Castorama
nie pojawiła się u nas kilka lat
wcześniej, kiedy się budowałam. Po wszystkie materiały
musieliśmy z mężem jeździć do
Wałbrzycha i Wrocławia. Wiadomo, że takie dojazdy zwiększały koszty kupna. Chociaż
budowę już zakończyliśmy,
na pewno nie raz będziemy
potrzebowali wybrać się na
takie zakupy, więc mam nadzieję, że market wkrótce u nas
powstanie.
Kinga Woźniak (25 lat):
Świetna wiadomość. Takiego
sklepu bardzo brakowało w
nasz ym mieście. W końcu
wszystkie materiały budowlane zebrane w jednym miejscu.
Już nieraz denerwowało mnie,
że szukając czegoś muszę jeździć po sklepach porozrzucanych po całej Jeleniej Górze.
Zdecydowanie popieram taką
inwestycję.
wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
W całej Polsce funkcjonuje już
41 sklepów Castorama i 3 sklepy
„Brico Depot” – to nowy niedawno
wdrożony koncept handlowy grupy. Najwyższa więc pora, aby kolejny sklep Castorama z pełną ofertą
pojawił się w Jeleniej Górze.

Tekst sponsorowany

To dobry pomysł
Hubert Papaj
przewodniczący rady miasta
Moim zdaniem taka inwestycja w Jeleniej Górze
jest bardzo dobrym pomysłem i cieszę się, że
firma jest tym zainteresowana. Castorama jest
już w Wałbrzychu, ma powstać w Zgorzelcu,
więc najwyższy czas, aby pojawiła się w naszym
mieście. Uważam, że lokalizacja w tym miejscu
nie spowoduje korków, a wręcz przeciwnie
– pomoże rozładować natężenie ruchu. Wiemy
też, że towarów nie będą dowoziły ciężkie tiry, ale mniejsze samochody. Firma
zobowiązała się również do wybudowania nowych pasów wyłączania. Możliwe, że
w przyszłości, gdy obiekt już powstanie, miasto zdecyduje się wybudować rondo
zamiast skrzyżowania. Liczymy również, że zwiększą się wpływy z podatku od
nieruchomości, powstaną nowe miejsca pracy, a nieciekawy teren zostanie w końcu
w sposób właściwy zagospodarowany.

WIADOMOŒCI
RYTM TYGOGNIA
Archiwalia
w „Kwadracie”

W piątek (6 czerwca) w klubie Kwadrat Jeleniogórskiego
Centrum Kultury na ekranie pojawią się migawki z przedwojennej Jeleniej Góry, pierwsze lata
powojenne w naszym mieście,
tramwaje jeleniogórskie i wiele
innych dokumentalnych materiałów filmowych. Tegoroczne
Archiwalia 2008 nawiążą do
jubileuszu 900-lecia założenia
miasta.

Bibliotekarze
świętowali

W miniony wtorek w budowanej Książnicy Karkonoskiej
odbyły się dolnośląskie obchody
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Była to okazja do gratulacji i
wręczenia odznaczeń wyróżniającym się pracownikom, którzy
swoje życie zawodowe związali z
książkami. Bibliotekarzem roku
wybrano Marka Hopfbauera z
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Azbest pod Chojnikiem

W Sobieszowie przy ulicy
Cieplickiej trwają prace przy rozbiórce budowli zawierających
toksyczny azbest. O wyjątkowo
niebezpiecznym minerale, którego wdychane włókna mogą
przyczynić się do groźnych
chorób płuc, informują stosowne tabliczki.

Przeciw likwidacji
„Elektronika”

Pracownicy i rodzice uczniów
Zespołu Szkół Elektronicznych
protestują przeciwko planom
przeniesienia placówki do
Zespołu Szkół Technicznych
„Mechanik”. W liście skierowanym do redakcji Jelonki.com
napisali, że w gmachu, w którym mieści się „Elektronik”, są
świetne warunki do nauczania,
w przeciwieństwie do poważnie
nadwyrężonego budynku „Mechanika”.

Spacer z przeszkodami

Bezmyślny administrator
ścieżki spacerowej przy cieplickich wałach blisko Parku
Zdrojowego zagrodził trakt
szlabanem. Pomstują niepełnosprawni i matki z wózkiem.
Mają kłopot z pokonaniem
rogatki, która stanęła tam – podobno – aby zapobiec wjazdowi
samochodów. Problem w tym,
że pobliscy mieszkańcy nie widzieli, aby zmotoryzowani tam
kiedykolwiek wjeżdżali.

Wypiłeś? Nie jedź!

O słuszności tej rady przekonał się motorowerzysta,
który po pijanemu przewrócił
się w nocy ze środy na piątek
na drodze w Kostrzycy. Poobijanego 19-latka, od którego
czuć było alkohol, znaleźli
mieszkańcy. Zawiadomili policję. Nieprzytomnego motorowerzystę zabrało pogotowie.
Na szczęście skończyło się na
strachu. Poszkodowany przebywa w szpitalu, a jego stan
jest poważny..


Fot. Konrad Przezdzięk

zkańców
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Kręte ścieżki
Wspólnego

Miasta

Rozmowa z Miłoszem Sajnogiem, przewodniczącym
klubu radnych Wspólnego Miasta, byłym kandydatem na
prezydenta Jeleniej Góry.
W co gra Wspólne Miasto?
Trudno powiedzieć, żeby Wspólne
Miasto w coś grało, bo nasza polityka
jest od sześciu lat niezmienna. Najważniejszym priorytetem jest rozwój
Jeleniej Góry. Nasze działanie polega
na skupianiu tych ludzi i pomysłów,
które służą miastu.
Tymczasem Wasz prezes Robert Prystrom działa dokładnie
odwrotnie, blokując jedną z
najważniejszych inwestycji
– powstanie Focus Parku....
Nic mi nie wiadomo, by Robert
Prystrom coś zablokował.
Złożył zawiadomienie do
nadzoru prawnego wojewody
i będzie domagał się uchylenia
uchwały zezwalającej na tą
inwestycję.
Złożył jedynie zapytanie, czy uchwała podjęta przez rade jest zgodna z obowiązującym prawem. Takie zapytanie
ma prawo złożyć każdy obywatel.
Jeżeli ta uchwała się okaże niezgodna
z prawem, to odpowiedzialny za nią
jest autor – czyli w tym przypadku
prezydent.
Nie łatwiej było spytać o to
sztab prawników prezydenta?
Takie pytania zadawaliśmy wielokrotnie od mniej więcej półtora roku.
Chcieliśmy wiedzieć, dlaczego miasto
nie realizuje zapisów zgodnych ze
studium rozwoju przestrzennego. Plan
zagospodarowania centrum miasta
został przez wojewodę w całości
uchylony, było to prawie rok temu, nic
się od tego czasu nie zmieniło.
Ale gdyby nie postawa Roberta Prystroma, być może ta
uchwała zostałaby przyjęta
przez wojewodę.
Jeśli wojewoda jej nie uchyli, to
będzie to oznaczało, że wszystko jest
zgodne z prawem. Wtedy żadnych protestów z naszej strony nie będzie. My
tylko zapytaliśmy właśnie o zgodność
uchwały z przepisami. Chcemy, by plac
przy ul. Kilińskiego był zabudowany,
ale w tej sprawie popełniono tyle fauli,
począwszy od jego sprzedaży poprzez
rozmowy z inwestorem, że trudno
nam stwierdzić, że to co zrobiła rada
miasta jest zgodne z prawem.
Czy to nie był gol samobójczy? Przez tą uchwałę popularność Roberta Prystroma i WM
znacznie spadła.
Wspólne Miasto nie może zablokować tej inwestycji, bo nie ma mocy
sprawczej. Samo zapytanie Roberta
Prystroma nie ma tutaj żadnego
znaczenia. Uchylenia dokonuje organ
nadzoru – w tym wypadku wojewoda.

Zwrócę uwagę na jedną rzecz: jeśli
uchwała byłaby niezgodna z prawem,
to inwestor po uzyskaniu pozwolenia
na budowę i jego zaskarżenia mógłby
domagać się od gminy odszkodowania
w wysokości całej kwoty planowanej
inwestycji.

Platformie nie przeszkadzało odstąpienie tego stanowiska koalicjantowi. W
Jeleniej Górze zawsze wiceprezydenci
byli z klubów koalicyjnych. Nie wiem,
dlaczego teraz jest to problem. A jeśli
PO tego nie chce, to niech dogaduje się
z PiS-em czy SLD.

Czy ta sprawa nie jest przyczyną konf liktu wewnątrz
Wspólnego Miasta. Sami mówiliście, że nie wiedzieliście o
decyzji Roberta Prystroma o
zaskarżeniu uchwały...
Nie jest to przyczyną konfliktu. Wiemy, że w Jeleniej Górze planowana jest
budowa sześciu galerii handlowych, z
przynajmniej trzy z nich będą podobnej wielkości do Focus Parku.

To może powinniście stworzyć koalicję z SLD? W wielu
sprawach głosowaliście tak
samo.
To nie my głosujemy z SLD, tylko
SLD głosuje z nami. Ta partia jest w
opozycji choć nie wiem, dlaczego,
bo prezydent Obrębalski realizuje ich
założenia. Ale i SLD głosowało kilka
razy wspólnie z PiS-em, a nie sądzę, by
te partie mogły zawiązać koalicję.

Spytam wprost: jest konflikt
w stowarzyszeniu, czy go nie
ma?
Nic o takim konflikcie nie wiem.

To może łatwiej zlikwidować
jeden z klubów i przejąć jego
radnych. Czy członkowie WM
otrzymali propozycję przejścia
do innych klubów?
Nie zliczę, ile razy nam to proponowano. Tylko, co to miałoby oznaczać?
Lewica jest podzielona, podobnie jak
PO, PiS też ma swoje kłopoty. Jedynym
klubem, realizującym niezmiennie
swoje założenia, jest Wspólne Miasto.
Widać, że nasi radni wolą zostać w
stowarzyszeniu.

To jak układa się współpraca
z Robertem Prystromem?
Bardzo dobrze. Co tydzień odbywają się spotkania, na których
dyskutowane są projekty uchwał.
Przedstawiamy też nasze działania
mieszkańcom miasta.
Zagraliście swojemu liderowi na nosie. W sprawie Focus
Parku mieliście być przeciw a
wstrzymaliście się od głosu...
Podejmujemy decyzję w dniu poprzedzającym głosowanie i nie zmieniamy jej. Robert Prystrom doskonale
wiedział jak zagłosujemy.
To po co przyszedł na sesję.
Chciał was przypilnować?
O to trzeba spytać Roberta Prystroma. Być może chciał zobaczyć
jak wygląda elektroniczny system
głosowania.
Zmieniając temat, czy WM
widzi jeszcze szanse na koalicję
z Platforma Obywatelską?
Nie wiem czy jest jeszcze w mieście
Platforma Obywatelska. Patrząc na
ostatnie działania tej partii można
wysnuć wniosek, że są w niej trzy
frakcje. Dlatego trudno powiedzieć, z
kim tą koalicję należałoby zawierać:
z panem Lenardem, panią Rehlis czy
może panem Tomerą. Mimo tego
uważam, że koalicja jest możliwa,
tylko musimy mieć partnera.
To może być trudne, o ile
nadal waszym warunkiem jest
stanowisko zastępcy prezydenta dla Roberta Prystroma.
Nie słyszałem nigdy, by kiedykolwiek takie stanowisko było kartą
przetargową. Poza tym, Waldemar
Pawlak został wicepremierem rządu i

A może jesteście opozycją
z przekory? Tylko dlatego, że
przegraliście z Platformą Obywatelską wybory?
Tydzień po przegranych wyborach
byłem u prezydenta Obrębalskiego i
zaproponowałem mu współpracę w
radzie miasta. Chcieliśmy przekazać
mu wszystkie nasze projekty uchwał,
by wybrał, które będzie chciał realizować. Koalicja była już prawie
dogadana, ale prezydent widocznie
stwierdził, że da radę rządzić sam. Po
dwóch latach widać, że się przeliczył.
Bo gdyby było w mieście tak dobrze,
to dlaczego jest tyle krytycznych
uwag, także w mediach, do działania
władzy?
Będzie Pan kandydował na
prezydenta w wyborach za
dwa lata?
Dzisiaj za wcześnie, by o tym mówić. Kandydowanie ze Wspólnego
Miasta wymaga uzyskania nominacji
stowarzyszenia. Mogę przypuszczać,
że gdyby dzisiaj odbyły się wybory,
byłbym prawdopodobnie kandydatem
WM na prezydenta. Ale nie wiem, co
będzie za dwa lata.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: (ROB)
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Koniak w zdroju szkodzi nerwom

Wspólne koncerty, międzynarodowe przyjaźnie i
motywacja do dalszej edukacji, to owoce wyjazdu
dzieci z zespołu smyczkowego PSM I st. im. J. Garści
w Jeleniej Górze na warsztaty kameralne w Austrii.
Takiej promocji stolicy Karkonoszy nie wsparły
władze miasta.
storią i folklorem Tyrolu. – Nauka
i zwiedzanie stały się początkiem
współpracy pomiędzy najmłodszymi muzykami. Po raz kolejny
potwierdziło się powiedzenie, że
muzyka nie zna granic – mówi
Wiesława Tobiasz, dyrektor PSM
I st.
– Przykro nam tylko, że władze
Jeleniej Góry nie uczestniczyły
we współfinansowaniu przedsięwzięcia. Promujemy przecież za
granicami naszego kraju przede
wszystkim nasz region – dodaje
Wiesława Tobiasz. Podkreśla, że
majowe warsztaty zaowocowały
zaproszeniem na następne koncerty, ale obawia się czy rodzice
zdołają udźwignąć kolejny ciężar
finansowy.

(AGA)
Fot. Organizator

Młodzi muzycy przebywali za
granicą od 22 do 29 maja. W tym
czasie zagrali trzy koncerty: w
Szkole Muzycznej w Schwaz oraz
w hotelu Schiestl w Fügen dla gości
z Niemiec, Holandii i Austrii.
Organizatorem koncertów było
Towarzystwo Polsko-Austriackie
reprezentowane przez Marka Mikruta oraz Kulturinitiative Fügen
reprezentowany przez Aloisa Eberhartera i Josefa Meistera, dyrektora
szkoły muzycznej w Schwaz. Koncerty współfinansowała Marianna
Schiestl – dyrektor hotelu Schiestl
oraz Gephard Leitinger, a zespół
przygotowały Jolanta Popielarz,
Ludmiła Sołowiewicz oraz Lucyna
Pawlak.
Dzieci zwiedzały też okolice
Zillertal oraz zapoznawały się z hi-

wasze fotki Nasze Pociechy

Gabrysia

Liwia

Natalia

Przemek

S³awek

Weronika

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz
masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: redakcja@jelonka.com

Zbyszko Bachor ski z
Gdańska, podpułkownik
w stanie spoczynku, od
trzech tygodni przebywa
w sanatorium w Cieplicach. Chwali sobie piękną
okolicę i przyjazny klimat.
Z takimi wspomnieniami
wróciłby za tydzień do
rodzinnego miasta, gdyby
nie sytuacja w cieplickiej
kawiarni „PP Cafe”.
– Zamówiłem koniak. Kelnerka zaproponowała z lodem, ale
odmówiłem wyjaśniając, że tego
trunku z lodem absolutnie się nie
podaje. Wtedy do rozmowy wtrąciła się stojąca obok właścicielka
pytając, jakim prawem zwracam
uwagę personelowi – skarży się
kuracjusz. Opowiada, że wywiązała się dyskusja, do której dołączył jeszcze mąż właścicielki.
– Zapytałem o księgę skarg
i zażaleń, na co usłyszałem, że
w lokalu coś takiego nie istnieje. Właściciele nie potrafili też
wskazać mi instytucji, gdzie
mógłby złożyć skargę. A gdy
powiedziałem, że w takim razie
ze sprawą pójdę do prezydenta,
dowiedziałem się, że i tak nic nie
wskóram, bo to jego znajomy
– oburza się Z. Bachorski.
Właścicielka kawiarni wyjaśnia, że sytuacja wyglądała trochę
inaczej, a odczucia pokrzyw-

Fot. Agnieszka Gierus

Muzyka nie zna granic

dzonego klienta są bardzo subiektywne. – Owszem, kelnerka
zaproponowała koniak z lodem,
ale wynikało to z jej niewiedzy
– w pracy jest bowiem dopiero
od kilku dni – tłumaczy.
Twierdzi, że mężczyzna zaatakował ich w innej sprawie.
– Zapytał co oznacza niemiecki
plakat reklamowy będący częścią
wystroju lokalu. Ponieważ nikt
nie potrafił mu przetłumaczyć,
wywiązała się z tego powodu
kłótnia – mówi właścicielka
kawiarni.
Dodaje, że nie będzie tłumaczyć
się z tego, co mówiła, ani tym
bardziej wskazywać miejsca
czy instytucji, gdzie kuracjusz

będzie mógł na nią złożyć skargę.
– Powiem tylko, że ten pan zachowywał się w sposób arogancki
i bezczelny, a do tego obrażał
mnie i personel. Nie mogę sobie
pozwolić na takie zachowanie w
lokalu – tłumaczy.
Pan Zbyszko przyznaje, że w
trakcie dyskusji powiedział może
zbyt dużo, ale oburza go fakt, że
właściciele lokalu potraktowali
go w ten sposób. – Nie wymagam
wiele. Każdy klient powinien być
traktowany w miarę przyzwoicie.
Poza tym właściciele powinni
wziąć pod uwagę fakt, że przyjeżdżają tu osoby chore, które mają
nadszarpnięte zdrowie i nerwy
– mówi Z. Bachorski.

Dodaje jednak, że sprawy nie
pozostawi. – Jestem tu jeszcze
przez tydzień i na pewno wybiorę
się z tym do prezydenta. Jako
osoba nie pochodząca stąd nie
mam w tym żadnego interesu.
Zależy mi tylko na tym, aby inne
osoby nie zostały potraktowane w
podobny sposób. Przyjeżdżamy tu
przecież po to, aby odpocząć, a nie
denerwować się.
Zgrzytem w całej sprawie jest
zalecenie, które można przeczytać na karcie leczenia uzdrowiskowego: picie alkoholu niweczy
wyniki kuracji.

(AGA)

Wyciągają ręcę po grosiki
Od czerwca mieszkańcy budynków komunalnych będą
płacić oddzielnie za wodomierz główny. – To kolejny
chwyt, aby wyciągnąć od nas pieniądze – denerwują się
ludzie. – To przecież grosze, a i tak mieszkańcy ponosili
te opłaty, tylko w innej formie – wyjaśnia Krystyna
Jankowiak-Witek, dyrektor ZGL Południe.
– Dlaczego mam płacić dwa
razy za pomiar wody – denerwuje
się Joanna Rybacka z Jeleniej Góry.
– Przecież mam wodomierz w
mieszkaniu, który dokładnie zlicza,
ile pobieram wody. Dlaczego muszę
jeszcze utrzymywać urządzenia
pomiarowe w budynku?
– Przecież niedawno były podwyżki cen wody. A teraz znowu słyszymy
o jakiś opłatach – mówi pani Anna
z ul. Wojska Polskiego. – Płacimy
abonament, to w nim powinna
być ujęta konserwacja wodomierza
– dodaje.
Rada miejska w styczniu wprowadziła spore podwyżki cen wody. W
lutym uchwalono dopłaty dla mieszkańców. Ale i tak cena wzrosła z 3,09
zł za metr sześcienny wody do 3,30
zł (po odliczeniu dopłat). Wzrosła
też opłata abonamentowa. Trudno

się więc dziwić mieszkańcom, że
denerwują się na wieść o tym, że
znowu za coś muszą płacić.
– Opłata za wodomierz funkcjonowała do tej pory, tylko że była
inaczej naliczana – mówi Krystyna
Jankowiak-Witek, dyrektor ZGL
Południe. – Do tej pory umieszczaliśmy ją w rocznym rozliczeniu
mieszkańców za wodę. Teraz będzie
oddzielnym składnikiem czynszu.
To nie są pieniądze dla nas tylko dla
Wodnika, który utrzymuje i konserwuje wodomierze.
Jak podkreśla, chodzi o niewielkie
pieniądze – niecałą złotówkę miesięcznie od rodziny.
– Instalowanie wodomierzy
głównych w budynkach nie jest
naszym wymysłem, to wynika z
przepisów prawa – mówi dyrektor
ZGL Południe.

Oszukać wodomierze
Straty wody występują praktycznie w każdym budynku komunalnym. To dlatego,
że przyłącza są stare i woda wycieka do kanalizacji. Ale często też w budynkach
dochodzi do kradzieży wody. Mieszkańcy wymyślają coraz to nowe sposoby na
ominięcie liczników. Przed laty furorę robił magnes, który powodował, że tarcza
licznika się nie obracała podczas poboru wody. Później jednak wprowadzono
nowoczesne liczniki, które wykrywają magnes. – Wystarczy minimalnie odkręcić
kurek, tak by z kranu leciały krople. W kilka godzin zapełni się spore wiadro, a
wodomierz ani drgnie – podaje inny sposób mieszkaniec budynku komunalnego
przy ul. Drzymały. - Działa, zwłaszcza gdy mamy starszy, mniej czuły wodomierz.
Za kradzież wody grożą wysokie grzywny, od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Krystyna Jankowiak-Witek nie
zgadza się, że jest to podwójna opłata
za pomiar wody. – Wodomierz główny zlicza ilość wody zużytej przez
mieszkańców danego budynku
– wyjaśnia. – Często jest to większa
liczba, niż suma wskazań wodomierzy ze wszystkich mieszkań.
To z kolei oznacza, że w budynku
występują straty wody, lub też, że
ktoś czerpie ją nielegalnie.
Kto płaci za różnicę? Mieszkańcy.
Jeśli w danym budynku wszyscy
mają wodomierze, różnicę dzieli
się na liczbę mieszkań i każdy płaci
swoją działkę. Jeśli natomiast na
dziesięć rodzin na przykład dwie
nie mają urządzeń pomiarowych w
mieszkaniu, to one płacą za różnicę
po połowie.
– Wygląda na to, że opłata za
wodomierz główny jest zgodna z prawem – mówi Jadwiga Reder-Sadowska, miejski rzecznik konsumentów
w Jeleniej Górze. – Ale mieszkańcy
mogą żądać wyjaśnień, co dokładnie

oferuje „Wodnik” w zamian za te
pieniądze. Czy rzeczywiście będzie
konserwował wodomierz główny
i wymieni go w razie awarii bez
dodatkowych kosztów?
W Wodniku dowiedzieliśmy się,
że pracownicy firmy stale doglądają
mierników. – Zepsute wodomierze
są na bieżąco naprawiane lub wymieniane – usłyszeliśmy.
Ludzie jednak nie dają za wygraną. – Gdy każdy z nas zapłaci
złotówkę, to Wodnik otrzyma kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy
złotych miesięcznie – wylicza Joanna
Rybacka.
Mieszkańcy ul. Wojska Polskiego
podkreślają, że sam nadzór nad
urządzeniami pozostawia wiele
do życzenia.– Nie widziałam, by
ktoś w naszym bloku zajmował się
wodomierzem. A stan licznika często
podajemy przez telefon. Inkasent do
nas nie przychodzi regularnie, więc
jak ma doglądać wodomierzy? – pyta
pani Anna.
(ROB)
Fot. ROB



– Płacimy już słono za wodę, a jeszcze naliczają
nam za wodomierz – denerwuje się pani Anna
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ROZMAITOŒCI
Miażdżący
bagaż wiedzy
Nadchodzi koniec roku szkolnego, klasyfikacja – stresujący czas
dla uczniów wielu wspaniałych
placówek oświatowych. W jaki
sposób wchłaniają oni przytłaczający bagaż wiedzy w tak krótkim
czasie?
Pytanie to wielce mnie zaintrygowało. Po raz kolejny toczyła
się we mnie wewnętrzna bitwa.
Prawe oko chciało ukradkiem
spojrzeć na ustawiony w rogu
pokoju osobisty teleporter, lewe
natomiast udało się w stronę
przeciwną, czego efekt nietrudno
sobie wyobrazić. Po raz kolejny
jednak zwyciężyłem (i poniosłem
klęskę) ulegając oku prawemu.
Wdziałem moją lśniącą zbroję z
Przyłbicą Niewidzialności, chwyciłem teleporter (który występował
w roli białego rumaka) w mężną
lewicę i wstukałem odpowiednie
koordynaty.
Było około północy. Młodzian, u
którego zawitałem, uczył się historii. W momencie, gdy pojawiłem
się z subtelnym rżeniem mojego
rumaka i małym obłoczkiem zielonkawego dymu, uczeń trzymał
się jeszcze dzielnie. Siedząc nad
biurkiem powtarzał skrupulatnie
daty i nazwiska, sam siebie przekonując, że za chwilę je przyswoi.
Jednak w miarę upływu czasu
jego głowa zbliżała się coraz bardziej
do otwartej książki, a jego słowa
stawały się coraz mniej zrozumiałe,
wymawiane z mniejszą pewnością i
szybkością. Po piętnastu minutach
lewa powieka przymknęła mu się
do połowy, następnie prawa... Dwadzieścia minut po północy był już
sztywny. Zdarzało mu się od czasu
do czasu chrapnąć z gracją.
Około pół godziny po północy
trafiłem do pokoju jakiejś panny
z przerażoną miną. Jako dzielny
rycerz wszcząłem poszukiwania
straszliwego smoka, aby w oka
mgnieniu go rozpłatać i uchronić
białogłowę. Niestety – smoka nie
było. Znalazłem za to na biurku
tej kruchej niewiasty karteczkę
ze słowami w kolorze czerwonym
„jak się nie nauczę, to dostanę 3!”.
Dama owa dostawała palpitacji
serca za każdym spojrzeniem na

kartkę, dzięki czemu rozbudzała się
nie używając żadnych magicznych
substancji i mogła bez skrupułów
wkuwać temat słowo po słowie,
przecinek po przecinku, kropka
po kropce.
Magicznych substancji za to
było niewątpliwie pod dostatkiem
w miejscu, do którego teleportowałem się po opuszczeniu jaskini
substytutu smoka. Początkowo
myślałem, że dym, w którym się
zgubiłem, to wynik awarii mojego
teleportera. Jednak po pewnym czasie spostrzegłem grupkę uczniów,
którzy najzwyczajniej w świecie
imprezowali (o zgrozo!), zamiast
się uczyć. Całość spowijała głośna
muzyka i brzęk szkła.
Równo o pierwszej wylądowałem z łomotem w kolejnym pokoju.
Dzięki Bogu, że miałem Buty Wyciszenia, bo potknąłem się o kilka
pustych kubków po kawie. Główny
bohater na tej scenie wyglądał jak
burak podczas trzęsienia ziemi.
Cały był czerwony, ręce trzęsły
mu się podczas przewracania
stron książki. Byłem przekonany,
że za chwilę wystrzeli mu para z
uszu, więc czym prędzej wziąłem
nogi za pas.
Znalazłem się tuż obok niezbyt
chyba pilnego ucznia. Ten jednak
rozejrzał się podejrzliwie i spożył
jakąś substancję, a następnie jedną
ręką przewracał strony podręcznika od polskiego, drugą od historii,
a trzecią od fizyki. Po raz kolejny
dzielne serce rycerza zostało poddane próbie odwagi. Uznałem, że
dość stresu i wróciłem do domu z
dziwnym przekonaniem, że nauczyłem się więcej, niż oni wszyscy
razem wzięci.
Nadgorliwość w każdej formie
jest gorsza od faszyzmu.. Stawianie
nauki ponad wszystko, w tym
zdrowie, nie zapewni długotrwałego szczęścia, z drugiej jednak
strony nurzanie się w odmętach
hedonizmu również do najlepszych
taktyk nie należy. Co więc pozostaje
szaremu uczniowi X? Chyba tylko
lokalizacja złotego środka, może być
nawet za pomocą teleportera.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Były radny u wód

Grzegorz Niedźwiecki,
rajca poprzedniej kadencji
i inicjator referendum o
odwołanie władz miasta
sprzed 8 lat, przebywa w Bad
Salzuflen (Niemcy). Przysłał
do nas pocztówki i napisał:
– W parku zdrojowym turyści i kuracjusze oddychają
świeżym powietrzem, nawilżanym poprzez specjalne
"akwedukty" z trzciny wodą
źródlaną. Hala koncertowa i
arena to nie nasza muszla, a
w stawie pływają 15-kilogramowe karpie. W zdrojowym
pasażu jest wiele atrakcji
jak akwaria i kompozycje
kwiatów oraz informacje o
złożach geologicznych. Można tam też w specjalnych kadziach opłukać nogi i ręce.
Miasto jest bardzo czyste i
zadbane. – Jak tak będzie
w Cieplicach, to tu wrócę
– dodał G. Niedźwiecki.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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Korzystając z tej zaszczytnej okazji
i wspaniałego wyróżnienia…

NIE lubią legend

Centrum Edukacji Humanistycznej Niezależnej
Inicjat y w y Europejsk iej
obśmiewa 900-lecie Jeleniej
Góry. Dlaczego tak hucznie
czcić to, co nie jest sprawdzone? Czemu pokłony oddawać władc y, któr y na
pewno w 1108 roku Jeleniej
Góry nie założył? Siła legendy o założeniu Jeleniej Góry
dla członków NIE widać nie
jest wystarczającym argumentem. Chodzą słuchy,
że zamierzają jechać do
Krakowa, aby protestować
przeciwko Smokowi Wawelskiemu, który przecież
tak naprawdę też nigdy nie
istniał.

chciałbym przypomnieć
wszystkim moim przeciwnikom
politycznym, że…

(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy Czytelników o potraktowanie tych
wiadomości zupełnie na poważnie lub
z dużym przymrużeniem oka.
Redakcja

kto mieczem wojuje, ten
od miecza ginie.

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Krzysztof Rogacewicz,
aktor Teatru Maska.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Honor belfra na
cenzurowanym
W przedstrajkowej gorączce
w szkołach jedna z nauczycielek wyznała, że ona i jej koledzy muszą iść na wcześniejszą
emeryturę. Bo kiedy dobiją do
60-tki, uczeń wstanie i powie:
– Pani profesor to mnie może
w dupę pocałować.
I nikt mu nic nie zrobi! Na
belferskiej głowie cyklicznie
będą lądowały kubły na śmieci.
Bo jak nauczyciel kosz nałoży
na łeb uczniowi, to skończy
oskarżony o molestowanie i
mobbing.
Zwolennik teorii postępowej
będzie jego oskarżycielem. Bel-

fer depczący ścieżką nowoczesności powinien utożsamiać się
z młodzieżą. Ubierać się jak ona
oraz chlać wódę na wycieczkach
na równi ze swoimi wychowankami. O innych rzeczach z
grzeczności nie wspomnę.
Obrońca nauczyciela będzie
musiał przekonać sąd, że jest
jeszcze miejsce na stetryczałą
tradycję, szacunek dla starszych.
Będzie to ciężkie zadanie. Dobre
wychowanie nie przystaje do
bezstresowych metod. Trudno
będzie mecenasowi udowodnić,
że belfer miał prawo skarcić wychowanka nakładając nań śmiet-

nik. Bo to uczeń jest podmiotem.
Nauczyciel – niekoniecznie.
Bohater czeskiego filmu „Butelki zwrotne” Josef Tkaloun,
65-letni pedagog z Pragi, czuje się
wyprany z pomysłów i upokarzany przez bandę gówniarzy, czyli
swoją klasę. Z wściekłości wyżyma gąbkę nad głową najbardziej
pyskatego wyrostka, którego
tatuś jest – zupełnie przy okazji
– cenionym sponsorem szkoły.
Ale do sądu nie idzie.
Honor nie pozwala starszemu
facetowi przepraszać, więc rzuca
swoją profesję i ima się zajęć
różnych, najczęściej kompletnie
idiotycznych. Znajduje przelotne
szczęście: fuchę w punkcie zwrotu butelek w supermarkecie.
Przykład ten ilustruje kondycję wielu nauczycieli, którzy
mają dość. Tyle, że Czech sobie

poradził, a Polak strajkuje. Podobno tylko z powodu marnych
zarobków. Ale także z przyczyny głębszej: prestiż zawodu
pedagoga runął bowiem w
przepaść i utopił się w Rowie
Mariańskim.
Jednak, mimo tej degrengolady rangi, do belferskiego
fachu garną się młodzi ludzie,
któr ych nie zrażają nawet
głodowe zarobki i bydło w
klasach. Ale roboty w szkole
nie znajdą, bo etat w oświacie to dziś marzenie ściętej
głowy. Pokój nauczycielski to
świątynia dostępna tylko dla
wtajemniczonych. Błędne koło!
Szkoły pedagogiczne produkują tabuny bezrobotnych polonistów, którzy realizują swoje
ideały „Siłaczki” XXI wieku na
zmywaku w Irlandii.

Nie wzrusza to jednak strażników edukacji. Naruszenie
wspomnianego status quo to
wejście prosto do paszczy lwa
– wyleniałego, ale jeszcze z
zębami – w postaci Mariana
Huebnera i armii gladiatorów
ze Związku Nauczycielstwa
Polskiego i Solidarności. Dlatego z nauczycielami lepiej nie
zaczynać.
W sumie to nic dziwnego. Są
przewrażliwieni, bo rozstroili
nerw y i struny głosowe na
douczaniu kolejnych pokoleń
tępaków. A ci – opłacają im
pięknym za nadobne. Bo uczący
– choć swój zawód traktują jak
sacrum – sami święci nie są.
Urzędnicy pedagogiczni tudzież.
Choć i w tej dziedzinie zdarzają
się wyjątki, przed którymi nawet najbardziej wredne łobuzy

zdejmują maskę szatana.
– Dlaczego nie mówisz mi już
„dzień dobry” – pyta Tkaloun
dryblasa, który jeszcze nie tak
dawno temu był słodkim aniołkiem. – Bo mnie pan już nie
uczy – odpowiada dryblas.
Jak tak dalej w oświacie pójdzie, nauczyciele coraz częściej
będą słyszeć od niewdzięcznych
uczniów taką właśnie odpowiedź.
Światu i ludziom daleko do
ideału. Dlatego szkole, w której
się o tych ideałach naucza,
często zupełnie nie po drodze z
przyzwoitością.

Konrad Przezdzięk
O strajku pedagogów czytaj
na stronie 9.
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WYDARZENIA

– Chcemy podwyżek płac, które nam się należą – mówią pracownicy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa

Jeden z zapisów tego dokumentu mówi, że pracownicy
będą otrzymywać podwyżki co
roku przynajmniej o wielkość
inflacji. Dotyczy to jednak tych
lat, w których Jelfa wypracuje
zysk. W 2006 roku, kiedy wyszła
afera z Corhydronem, załoga
nawet nie domagała się wzrostu
płac. Jelfa zanotowała wtedy

Fot. Konrad Przezdzięk

– Od stycznia rozmawiamy o
podwyżkach, ale bezskutecznie
– mówi Antoni Grochowski, szef
NSZZ Pracowników PF Jelfa S.A.
Dodaje, że wzrost wynagrodzeń
należy się ludziom. – To wynika
z tzw. pakietu gwarancyjnego,
który wynegocjowaliśmy, kiedy
zmieniał się właściciel zakładu
– mówi.

Antoni Grochowski (drugi z prawej) wśród
liderów lewicy w czole tegorocznego pochodu
pierwszomajowego

stratę. Jednak ubiegły rok firma
zakończyła zyskiem netto w
wysokości 50 milionów złotych.
To najlepszy wynik finansowy
przedsiębiorstwa od wielu lat.
Zarząd zaproponował podwyżki ale zasady ich przyznawania są dość skomplikowane.
Właściciele oparli się na tzw.
raporcie opracowanym przez
grupę „Hay”, która uśredniła
zarobki w poszczególnych zawodach na podstawie danych z
440 firm różnych branż z całej
Polski.
Szefowie Jelfy przyrównali
swoich pracowników do poszczególnych kategorii z powyższego raportu. Chcą podnieść płace tylko tym, którzy
zarabiają mniej.
Ale z tego wynika, że pensje
wzrosł yby ok. dw ustu pracownikom PF Jelfa z
siedmiuset osobowej
załogi.
– Te kryteria są
niesprawiedliwe
– mówi Antoni
Grochowski.
– Dla przykładu, wg raportu
„Hay” do
zadań technika mechanika należy
podejście do
zepsutej maszy-

Bestialstwo nie zna granic
– To musiał być ktoś bez serca – mówią o człowieku,
który przywiązał małą suczkę do drzewa w środku
lasu. Na szczęście zwierzę znaleziono i uratowano.
Nie udało się to w przypadku łabędzia, którego ktoś
zabił i odciął mu skrzydła. Przestępca zostawił samą
samicę z pisklętami.
Para z Mysłakowic, która odnalazła suczkę, nie może się otrząsnąć
z tego, co zobaczyła w samym
środku lasu między Cieplicami a
Staniszowem. – Słyszeliśmy skamlenie, ale wydawało się nam, że to
dzikie zwierzę – opowiadają Anna
i Mateusz.
Następnego dnia też się tam wybrali i tym razem odgłos był coraz

bardziej wyraźny. Zaczęli szukać,
skąd on dochodzi. Okazało się, że
to wyła z głodu malutka suczka,
którą ktoś przywiązał do drzewa w
samym środku lasu. Była wygłodzona i w powietrzu łykała wszystko, co
dali jej znalazcy.
Uratowany piesek uwielbia jazdę
samochodem, i zapewne w taki
sposób były właściciel przetranspor-

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
W imieniu Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielskiego w Jeleniej Górze, składam serdeczne podziękowania wszystkim
orgaznizatorom i uczestnikom strajku
27 maja - nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi oraz Prezesom
Ognisk, członkom ZNP. Wasza determinacja, ale także
umiejętności organizacyjne są gearancją, że jesteśmy w
stanie razem skutecznie walczyć o realizację naszych
posulatów
Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Jeleniej Górze
Marian Hübner

tował zwierzę do miejsca egzekucji,
jaką chciał na psiaku wykonać. Na
szczęście tragedii udało się uniknąć.
W porę znaleziona suczka została
oswobodzona i przewieziona do
mieszkania Anny i Mateusza. Pies
miał szczęście bo poza tym, że przeżył, znalazł nowy dom i nowych
właścicieli.
Mamy pięć kotów i dwa psy.
Suczka, będzie trzecim, ale dla
wszystkich starczy i miejsca, i jedzenia – mówią Ania i Mateusz.
Codziennie do schroniska trafia
po kilka porzuconych psów. – Zdarzyło się, że przechodzący turyści
przypadkowo znaleźli czworonoga

ny, stwierdzenie usterki i wezwanie serwisu. U nas technicy
mechanicy sami naprawiają
zepsuty sprzęt. To chyba jest
różnica? – pyta retorycznie.
Inna rzecz, że w Jelfie niektórzy pracują w warunkach
sterylnych, przez co obniża się
ich odporność i często chorują. Poza tym, co podkreślają
z wią zk i zawodowe, raport
„Hay” oparty jest na danych
firm z różnych branż. Firmy
farmaceutyczne stanowią w nim
zaledwie 3,2%.
– Chcemy podwyżek dla każdego o kilka procent oraz pulę
na premie do rozdysponowania
na poszczególne działy zakładu
– proponuje Antoni Grochowski.
– Chcemy poprawić zarobki
tych, którzy zarabiają mało, a to
spora grupa pracowników – pyta
Maciej Michalczuk, dyrektor
ds. korporacyjno-prawnych PF
Jelfa. – Podam taki przykład:
mamy dwóch pracowników
zatrudnionych na tych samych
stanowiskach, ale jeden zarabia
ok. 2 tysięcy złotych a drugi 4
tys. złotych. Wprowadzony przez
nas system ma doprowadzić do
wyrównania pensji, oczywiście
w górę. Pracownik, którego
pensja nie zostanie podwyższona będzie miał możliwość
uzyskania premii.
przywiązanego do drzewa drutem
kolczastym również w środku
lasu. Z głodu powyjadał wszystkie
żołędzie, szyszki i korzenie wokół
drzewa – mówi szef placówki
Eugeniusz Ragiel.
Obrońcy zwierząt apelują: zanim
podejmiemy decyzję o zakupie
zwierzęcia, najpierw dokładnie
przeanalizujmy czy mamy warunki by go utrzymać. Za znęcanie
się nad zwierzęciem grozi kara
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do
roku. W szczególnych przypadkach
znęcania się nad zwierzakiem, w
tym skazywania na pewną śmierć
głodową, sprawca zostałby skazany
na dwa lata więzienia.

Na płocie zakładu wywieszono flagi
i transparenty informujące o sporze
Zarząd chce wprowadzić
premie motywacyjne, wielkości
10 – 20 procent wynagrodzenia
zasadniczego. Obejmą one całą
załogę. – Pracownic y będą
otrzymy wali zadania i jeśli
się z nich wywiążą, dostaną
premię – mówi Maciej Michalczuk. Podkreślił, że taki system
spółka Sanitas – właściciel Jelfy
– wprowadziła w swoim zakładzie na Litwie i sprawdził się on.
– Tam też związki zawodowe
miały obawy, lecz już po pierwszym kwartale wykorzystano
90 procent puli przeznaczonej
na premie. Stąd wniosek, że
ludzie chętnie korzystali z tej
propozycji – mówi.
Również sam zakład na Litwie zyskał na wprowadzeniu
tego systemu. Wykonanie przez
pracowników powierzonych im
zadań spowodowało osiągnięcie
większych niż zakładano wyników. – System ten wprowadzono też od drugiego kwartału w
zakładzie na Słowacji i spodziewamy się, że wypłata premii

będzie na podobnym poziomie
– dodał Maciej Michalczuk.
Teoret ycznie pracownicy
Jelf y nie powinni narzekać
na zarobki. Przeciętna płaca
to 4,4 tysiąca złotych brutto.
Tyle tylko, że rozbieżności są
znaczne. Niektórzy zarabiają
po kilka tysięcy złotych na rękę,
a spora grupa pracowników
produkcyjnych otrzymuje netto
– jak się dowiedzieliśmy – ok.
1500 złotych.
Wkrótce w zakładzie rozpoczną sie rokowania. Co będzie,
jeśli ani zarząd ani załoga się
nie ugną? Związki mogą przeprowadzić referendum strajkowe wśród załogi. Jeśli ludzie
opowiedzą się za, rozpocznie
się strajk. – Wierzę, że zarówno
związkom jaki i zarządowi zależy na podwyżkach dla najniżej
zarabiających i dojdziemy do
porozumienia – mówi Maciej
Michalczuk.

(ROB)

Kto zabił łabędzia
Dramatycznego odkrycia dokonali mieszkańcy okolic glinianki za ul. Wolności. Znaleźli
nieżywego łabędzia z obciętymi skrzydłami. Ptak był samcem, a jego partnerka właśnie
opiekuje się młodymi. Nie będzie miała już więcej potomstwa, bo łabędzie wiążą się
w parach tylko raz. Sprawcy bestialskiego postępku nie ustalono.
Fot. Konrad Przezdzięk

Zarząd firmy proponuje wzrost pensji tylko niektórym,
za to wszystkim chce dać wysokie premie. Związki
zawodowe odrzuciły ten pomysł i weszły w spór zbiorowy. Czy w największym zakładzie w mieście dojdzie
do strajku?

Fot. ROB

Załoga nie popuści

(Angela)

Handlowali prochami
i strzelali do ludzi

JODM ocalał. Na jak długo?

Dwa tysiące dwieście porcji
marihuany znaleźli policjanci w mieszkaniu jednego z
mężczyzn, których podejrzewa się o dealerkę środków
odurzających w szkołach. Ich
małoletni „kumpel” umilał
sobie czas celując i strzelając
z wiatrówki do przechodniów. „Kryminalni”, kiedy
weszli do podejrzanego lokalu, wyczuli wyraźny zapach
palonej marihuany. Znaleźli
stojącą w rogu wiatrówkę z

– Zarzuca się JODM-owi słaby
poziom wykonywanych zadań,
tymczasem nie przeprowadzono
w niej kontroli merytorycznej.
Na jakiej podstawie wyciągane
są więc takie wnioski? – pytał
radny Józef Kusiak z LiD. Poparli
go inni rajcy.
W efekcie sześciu radnych było
za likwidacją, tyle samo przeciw
i ośmiu wstrzymało się od głosu.
JODM ocalał, ale nie na długo?
Radni podkreślali, że nie mają
nic przeciwko likwidacji tej placówki, ale pod warunkiem, że

lunetą oraz blisko 2200 porcji
narkotyku w piecu i wersalce.
Dwóch jeleniogórzan w wieku 19 i 21 lat zatrzymano. Za
handel narkotykami grozi
im kara co najmniej trzech
lat więzienia. Małolat, który
strzelał z wiatrówki, stanie
przed obliczem sądu rodzinnego.

(tejo)

Podczas środowej sesji rady miasta nie doszło do
spodziewanej likwidacji Jeleniogórskiego Ośrodka
Doradztwa Metodycznego.
miasto określi, jak ma wyglądać
doradztwo w przyszłości.
– Takich planów nie ma do
tej pory – podkreślała Grażyna
Malczuk, która także walczyła o
pozostawienie JODM-u.
Jednym z argumentów podawanych przez likwidatorów
placówki jest dublowanie się w
zadaniach z filią Dolnośląskiego
Ośrodka Nauczycieli, która jest
prężniejsza, a poza tym nie obciąża
budżetu miasta.

(ROB)
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Zbieg nakryty w melinie
Osiem miesięcy ukrywał się
w wynajętym mieszaniu mężczyzna, który we wrześniu
ubiegłego roku uciekł z więzienia. W miniony czwartek
złapali go policjanci, którzy
pozyskali informację, że ukrywa się on w jednym z mieszkań
w Szklarskiej Porębie. Trafili w
dziesiątkę. 24-letni przestępca
poszukiwany listem gończym
siedział w pokoju w lokalu należącym do swojej konkubiny.


Fot. Konrad Przezdzięk

WIADOMOŒCI
Kaski w modzie

Na widok policji chciał uciekać.
Na próżno. Zatrzymano go i
ponownie trafił do zakładu
karnego. Od 2 lutego 2007
roku za rozbój za kratkami miał
spędzić dwa lata. Miał zgodę na
pracę poza murami zakładu.
We wrześniu po robocie uciekł.
Teraz odbędzie resztę kary.
Przyjaciółce zbiega za jego
ukrywanie grozi do pięciu lat
więzienia.

(tejo)

Na naukę nigdy nie za późno
Jakie pomysły mają uczący się
emeryci, jak z nimi pracować?
Tego dowiedzieli się uczestnicy
II Dolnośląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
które odbyło się w Jeleniej Górze.
Takie uczelnie organizują cykl
wykładów oraz seminariów.
Słuchaczami uniwersytetu mogą
być osoby mające uprawnienia
emerytalno-rentowe, bez względu na poziom wykształcenia.
Karkonoski Uniwersytet Trze-

Jak bezpieczniej jeździć rowerem i ustrzec się następstw poważnych wypadków? Jednym ze sposobów
jest założenie kasku. Modę na to w tym sezonie lansują
entuzjaści cyklizmu. W roku 2006 w ponad 5,8 tys.
wypadkach z udziałem cyklistów ponad 500 z nich zginęło, a prawie 2 tys. zostało ciężko rannych. Nie mieli
kasków. Zbigniew Leszek, prezes Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa Kolarskiego nie pozostaje wobec
tych liczb obojętny. – W tym sezonie kaski w modzie
– zachęca. Ale do kasku przekonało się niewielu. Czy
trzeba nieszczęścia, aby zmienić zdanie? – Dlatego
własnego dobra wprowadźmy nową zasadę: wstyd
jeździć na rowerze bez kasku – mówi Z. Leszek.

ciego Wieku, który był gospodarzem spotkania, prowadzi też
szereg działań kulturalnych,
funkcjonują przy nim dwa kabarety, „Bella mafia” i „Kabarecik
z przymróżeniem oka”. Oba
kabarety wystąpiły na zakończenie czwartkowego forum. Dziś,
w poniedziałek (2 czerwca) o
godz. 11. w auli KK odbędzie
się uroczyste zakończenie roku
akademickiego 2007/2008.

(Angela)

(ROB)

Pedagodzy mają nadzieję na spełnienie żądań
Wzrost płac o 50 procent, emerytura po 30 latach,
zwiększenie nakładów na oświatę to tylko niektóre z
postulatów pedagogów, którzy przystąpili w miniony
wtorek do strajku.

Macierzyństwo
po wódce

Ponad dwa promile alkoholu
miała w organizmie mieszkanka
Karpacza, która w miniony
poniedziałek upiła się w barze,
dokąd zaprowadziła swoje niespełna półtoraroczne dziecko. Do
zdarzenia doszło po awanturze z
konkubentem. Kobieta była ciężarna. Ma jeszcze dwoje dzieci,
do których praw rodzicielskich
pozbawił jej sąd. Gozi jej kara do
pięciu lat więzienia.

minają, że rok temu szkoły przeprowadzały dwugodzinny strajk
ostrzegawczy, ale nie przyniósł
oczekiwanych rezultatów, więc
zdecydowano się na całodzienny
protest. – Jeśli nic nie zrobimy,
będzie to oznaczało przyzwolenie
na obecną sytuację – wyjaśnia
Wioletta Taraszkiewicz, szefowa
komitetu strajkowego .
– Jak to możliwe, żeby osoby,
które ukończyły studia wyższe
oraz dodatkowe studia podyplomowe i rozmaite szkolenia,
Fot. Konrad Przezdzięk

Zajęć nie było w większości jeleniogórskich placówek oświaty.
Choć nauczyciele apelowali do rodziców, aby zajęli się w tym dniu
swoimi pociechami, uczniowie,
którzy przyszli do szkoły, mieli
zapewnioną opiekę.
W „dwójce” strajkowała prawie cała załoga. Czy wiosna jest
dobrą porą roku na strajk w
placówkach oświaty? Pedagodzy
podkreślają, że każda pora roku
jest odpowiednia, a gorzej byłoby
siedzieć i nic nie robić. Przypo-

zarabiały 900 zł. Pod względem
płac w UE jesteśmy na samym
końcu, a przed nami są Czesi,
których zarobki są dwa razy
większe – mówi Stanisław Robert
Sadownik, nauczyciel historii i
geografii.
Protestujący podkreślali, że
ważne są nie tylko kwestie finansowe. – Z myślą o dzieciach i
nauczycielach grono pedagogiczne w naszej szkole przygotowało
dodatkowe postulaty – mówi
Wioletta Taraszkiewicz. Pedagodzy domagają się w nich mniej
licznych klas (do 25 osób), 1012-osobowych grup na zajęciach
z języków obcych i informatyki,
pomocy dydaktycznej dla dzieci

(m.in. zajęcia terapii pedagogicznej i zespołów wyrównujących
wiedzę), koła zainteresowań czy
pracy w zawodzie nauczyciela.
Równie ważny jest dla uczących
postulat dotyczący emerytury po
30 latach. – Praca nauczyciela jest
bardzo stresująca i wyczerpująca
i nie kończy się z chwilą wyjścia
ze szkoły. Wiele czasu poświęca
się jej także w domu – dodaje
Wioletta Taraszkiewicz.
Stanisław Robert Sadownik
podkreśla, że dzisiaj właściwie
każdej grupie zawodowej, która
strajkuje, udaje się coś wywalczyć. – Dlatego mamy nadzieję, że
nasz protest również zakończy się
jakimś sukcesem – usłyszeliśmy.

Dwunastolatkom poszło kiepsko

Warsztaty otwarte

5 i 6 czerwca w godz. 10 - 13
każdy chętny może odwiedzić
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Polskim Towarzystwie
Walki z Kalectwem. W zajęciach
uczestniczą niepełnosprawni
dotknięci schorzeniami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi. Zajęcia opierają się na
indywidualnych programach,
zawierających elementy rehabilitacji. Dają możliwość integracji
osobom niepełnosprawnym ze
środowiskiem. Placówka mieści
się przy ul. Kiepury 44.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, placówki uważanej
za jedną z lepszych w mieście
W tym roku szóstoklasiści z Jeleniej Góry nie popisali
się na testach. Średnia wyników to zaledwie 25, 5 na
40 punktów. To zacznie słabiej niż roku ubiegłym.
Powód? Jedni wskazują środowisko i trudną sytuację
materialną rodzin, inni zmianę programu nauczania
i komputery, które pożerają czas.
W tym roku z badania kompetencji uczniów kończących szkoły
podstawowe nie są zadowoleni ani

młodzi ludzie, ani ich nauczyciele.
Przy okazji bowiem to sprawdzian
dla skuteczności pedagogów.

Jedyna pociecha, choć marna, to
taka, że cały Dolny Śląsk, podobnie
jak Jelenia Góra wypadł bardzo słabo. Średnia ilość punktów w Polsce
wyniosła bowiem 25, 8. Szóstoklasiści z Dolnego Śląska uzyskali średnią
punktów 25,4. Jelenia Góra znajduje
się więc mniej więcej po środku.
Wielu dyrektorów i nauczycieli
nad wynikami ubolewa, pozosta-

W „dwójce” po raz pierwszy do
strajku przystąpiły wspólnie oba
związki – ZNP i Solidarność.
Nie wszystkie jeleniogórskie
szkoły przyłączyły się do wtorkowego protestu. Normalne zajęcia
były w Gimnazjum nr 2. – Od
rana pracujemy bez zakłóceń,
ale popieramy akcję strajkową
– mówiła Maria Malczuk, dyrektor placówki, która przyznaje,

ze zawód nauczyciela nie jest
dobrze opłacany. – Wydaje mi
się, że dużym problemem jest
również brak dotacji na potrzeby
oświaty. Państwo przeznacza na
ten cel bardzo niewiele. Nie tak
to powinno wyglądać – dodaje
M. Malczuk.

(AGA)
Nasz komentarz – str. 7

Ważne postulaty
ZNP domaga się zwiększenia nakładów na oświatę, podniesienia wynagrodzeń
nauczycieli do 2010 roku o 50 proc., utrzymania uprawnień wynikających z
Karty Nauczyciela emerytalnych dotychczasowych uprawnień emerytalnych dla
nauczycieli, zgodnie z którymi mogą przejść oni na emeryturę po 30 latach pracy
niezależnie od wieku.
ła część jest jednak zadowolona.
– Mamy dość niską średnią, bo
zaledwie 22,5 punktu, ale i tak jest
to znacznie lepiej niż w ubiegłym
roku – zapewnia dyrektor szkoły
Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze,
Barbara Jaśniewicz.
Uczęszczają tam dzieci z trudnych
środowisk, dlatego nauczyciele muszą włożyć znacznie więcej wysiłku,
aby odnieść sukces. – Dokładamy
wszelkich starań, by wyniki z roku
na rok były coraz lepsze. Udaje się
nam robić postępy – przyznaje dyrektor Jaśkiewicz. Zaznacza jednak,
że ma większe oczekiwania.
– Zawiniła zmiana programu,
która widocznie obniża wyniki
nauczania – przypuszcza Elżbieta
Rzemińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze. – Dzieci
uczą się teorii i nie potrafią jej wykorzystać w praktyce. Kiedyś przecież
nauczyciele przekazywali wiedzę tak
samo jak teraz – zapewnia. Jak widać
coś jest nie tak.
Inną kwestią – zdaniem dyrektor
Rzemińskiej – są komputery obecne
niemal w każdym domu. Zamiast
uczyć się, uczniowie wolą godzinami grać na komputerze. Tu winni
są też rodzice, którzy nie potrafią

dopilnować swoich pociech. Dzieci
im mówią, że nic nie jest zadane, ale
nie oznacza to, że nie należy zajrzeć
do zeszytu.– Wiedza podana przez
nauczyciela wymaga utrwalenia. W
przeciwnym razie wyniki są, jakie są
– mówi Elżbieta Rzemińska.
Testy kompetencji są najbardziej
krytykowanym egzaminem w kalendarzu szkolnym. Ich wynik nie
jest wiążący dla ucznia. Trzeba tylko
test napisać. Kiepskie wyniki nie
będą miały żadnego znaczenia przy
naborze do gimnazjów.

Angelika Grzywacz

Dziesiątka górą
Najlepiej poradziła sobie Szkoła
Podstawowa nr 10. Ma wynik 28,
4, czyli dużo wyżej ponad średnią
miasta. Tuż za „dziesiątką” jest Szkoła
Podstawowa nr 11 z wynikiem 27,3.
Szóstoklasiści z „dwójki” wykazali
się wiedzą na poziomie 26,2. Nieco
gorzej było w „piętnastce” gdzie szkoła
osiągnęła wynik 25,2. Podstawówka
nr 3 z ulicy PCK, napisała test na
średnią 24,1. W odniesieniu do lat
poprzednich w większości szkół
odnotowano spadek wyników.
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Komarno to sypialnia Jeleniej Góry: nie ma tam szkoły, świetlicy wiejskiej ani nawet boiska

Życie na przystanku
– Wyszedłem zawołać syna,
który siedział z kolegami na
przystanku i widziałem jak auto
koziołkuje w powietrzu – mówił
zaraz po wypadku jeden z rodziców. – Na szczęście auto zatrzymało się na płocie sąsiada kilka
metrów od przystanku.
Wszystko wydarzyło się w
miniony poniedziałek. Pijany
młodzieniec kompletnie rozbił
samochód pożyczony od matki i
będzie odpowiadał za zniszczenie
prywatnego mienia. Prokuratura
nałożyła na niego nadzór, zakazała opuszczania kraju oraz zabroniła poruszania się pojazdami
mechanicznymi. Mężczyzna nie
trafił do aresztu tylko dlatego,
że nie spowodował obrażeń u
pasażera i innych osób. Ale nie
ucieknie przed karą. Wkrótce
będzie odpowiadał przed sądem
za spowodowanie wypadku po
pijanemu. Grozi mu za to do 4,5
roku więzienia.

Miejsca spotkań

Młodzi ludzie siedzieli na przystanku, bo czekali na kolegę. Ale
jak sami mówili po wypadku,
siedzą tam często, bo nie mają
nic innego do roboty w Komarnie. – Tutaj nic się nie dzieje,
nie ma żadnego miejsca, gdzie
moglibyśmy pójść – mówił jeden
z nastolatków. – Nawet piłki nie
ma gdzie pokopać. No to siedzimy
i rozmawiamy.
Sołtys Komarna Roman Madeksza mówi, że niedługo to
się zmieni. Rządzi dopiero od
półtora roku, ale wziął się ostro
do roboty, i próbuje przekonać

zniechęconych mieszkańców do
pracy na rzecz wsi.
– Przez wiele lat było u nas
boisko, ale dawno temu zaniedbane popadło w ruinę i zarosło
chwastami. Potem przez lata
mówiono o jego odbudowaniu,
ale na gadaniu się kończyło.
Teraz dzięki zabiegom naszego
radnego, moim i całej rady sołeckiej, zaczęliśmy odbudowę boiska
– mówi.
Gmina przeznaczyła na to 20
tysięcy złotych. Prosiłem młodych
ludzi, również tych, którzy zbierają się na przystanku, żeby nam
pomogli przy równaniu terenu,
usuwaniu kamieni. Obiecali,
że przyjdą i na obiecankach się
skończyło. Ale my skończymy
to boisko, chociazby po to, żeby
można było na nim organizować
wiejskie spotkania. Komarno było
przez wiele lat sypialnią Jeleniej
Góry. Tutaj się przyjeżdżało po
południu lub wieczorem z pracy
i rano znowu do autobusu lub
samochodu. Nikt nie zastanawiał
się co mają robić młodzi ludzie i
ci którzy są cały czas na miejscu.
Ale teraz zaczyna się to zmieniać.
– mówi sołtys.
Spychaczem wynajętym przez
gminę wyrównano boisko. Niedługo zostanie tam zasiana trawa. Jednak zawodnicy wejdą
na murawę najcześniej za kilka
miesięcy, żeby trawa się związała i powstała tam prawdziwa
murawa.
Wybudowanie boiska w każdej
miejscowości leży w zakresie
obowiązków gminy. Wójt nawet
wystąpił do ministerstwa sportu
o środki na wybudowanie wie-

Fot. Marek Komorowski

Pędzący ma złamanie karku samochód omal nie zabił
kilku nastolatków z Komarna, którzy siedzieli na przystanku autobusowym. Gdyby nie granitowy słup, na
którym zatrzymał sie pojazd, byłyby ofiary. Młodzież
często przesiaduje w tym miejscu, bo... nie ma nic
innego do roboty. – To się wkróce zmieni – zapewnia
sołtys Roman Madeksza.

W poniedziałkowym wypadku tylko cudem nikt nie ucierpiał
lofunkcyjnego boiska z bieżnią,
sztuczną trawą i aluminiowymi
bramkami. Miałoby kosztować
około 600 tysięcy złotych. Ale
ministerstwo odmówiło, argumentując między innymi, że
we wsi nie ma szkoły, której
uczniowie korzystaliby z obiektu.
A i złomiarze nie próżnowaliby,
gdyby widzieli setki kilogramów
aluminium na murawie.

Będzie świetlica?

Zdaniem mieszkańców, wielkim złem dla Komarna była
właśnie likwidacja szkoły podstawowej. To tam powstawały inicjatywy. – Nauczycielki z dziećmi
organizowały dzień babci. Można
było przyjść i posiedzieć, porozmawiać, popatrzeć na to, co tam
robią – opowiada jedna z pań.
Teraz we wsi funkcjonuje tylko
oddział przedszkolny i biblioteka.
W tym roku do oddziału przedszkolnego zapisano jedynie czwo-

Sołtys Roman Madeksza nie traci nadziei na lepszą przyszłość Komarna

ro dzieci. Jak tak dalej pójdzie, i
on zostanie zamknięty. Dzieci nie
brakuje, jednak mieszkańcy wolą
zawieźć dziecko do przedszkola
w mieście, niż posłać do miejscowego. Podobnie było z uczniami
szkoły podstawowej. Jeździli i
jeżdżą do Jeleniej Góry a miejscowa szkoła świeciła pustkami. To
dlatego gmina ją zamkinęła.
Ale sołtys się nie poddaje. – Kolejną naszą inicjatywą jest utworzenie świetlicy. Chcielibyśmy,
żeby została wybudowana obok
boiska, które będzie gotowe w
tym roku. Ale na to potrzeba o
wiele więcej pieniędzy niż na
trawę i dwie bramki. Gmina nam

nie da, bo nie ma – mówi sołtys
– Tam mogłaby być też szatnia dla
zawodników, może przychodnia
zdrowia, której u nas nie ma. To
plany na przyszłość, ale gdyby się
znalazło we wsi pomieszczenie
które moglibyśmy zaadaptować
na świetlicę to na pewno byśmy
ją urządzili. Może udałoby się w
niej stworzyć salę internetową
– marzy szef wioski.

Wiele bolączek

Jak w każdej małej społeczności aktywność sołtysa i rady
sołeckiej znajduje zwolenników i
krytyków. Zwolennicy cieszą się z
powstającego boiska, inni mówią,

że szkoda wyciłku i pieniędzy.
– Kto tam będzie grał – narzeka
jeden ze starszych mieszkańców.
– To już nie te czasy. Młodzież
siedzi w domu, woli komputer
od boiska. Lepiej by latarnie
postawili albo chodnik wzdłuż
drogi zbudowali, bo pędzą tędy
samochody i nie ma jak przejść.
– Nie ma co narzekać – odpowiada sołtys. – Mamy wspaniałą
młodzież, która jak zobaczy, że
my, dorosłe już chłopy zrobimy
boisko, to się przyłączy do nas.
Może znajdzie się też ktoś, kto
poprowadzi zajęcia piłkarskie
– mówi Roman Madeksza.

Marek Komorowski

Internauci o wypadku w Komarnie (pisownia oryginalna)
„FRYTA”: To pierwszy przypadek z takimi skutkami... Mam nadzieje że zarządcy wsi i gminy pomyślą nad zapewnieniem
bezpieczeństwa na drogach Komarna, które są dla licznych niestety kierowców odcinkiem na którym tylko w gaz depczą
ile fabryka dała. A pragnę zauważyć że około 5m dalej na przystanku przebywali młodzi chłopcy. Tylko szczęście uchroniło
ich od wielkiej tragedii
„piachu”: Na przystanku był mój młodszy brat...gdy uciekał kawałki szkła latały w powietrzu...nawet nie wiedzieli gdzie uciekać...
wiadomo że fajnie jest szybko ciąć wózkiem, ale nie na odcinku gdzie są same zakręty...najważniejsze, że bratu i jego koledze
nic się nie stało poza tym, że teraz są w szoku...WŁADZE WIOCHY – MOŻE TAK ZACZNIECIE COŚ DZIAŁAĆ!!!
„M&M”: No tak masz racje garby są już od KILKUNASTU lat, ale do tej pory wam to nie przeszkadzało. To przykre, ze Twój
brat miał „okazję” być w takiej sytuacji, ale przystanek nie jest miejscem na posiedzenia!!! Może teraz się nauczycie, że ulica
nie jest miejscem na młodzieżowe spotkania, grania w piłkę, macie boisko to się NIM ZAOPIEKUJCIE!! Dobrze jest oskarżać
władze, a samemu wypiąć się!
„swiadek 2 do M&M”: Siedzimy na przystanku bo nie mamy gdzie się podziać. Nawet na zrobienie boiska czekamy 2 lata.
a przecież nie budują nam stadionu tylko zwykle boisko zasiane trawą. A siedzieliśmy na przystanku bo czekałem na brata
który wróci autobusem. RÓWNIE DOBRZE NA TYM PRZYSTANKU MOGŁEŚ SIEDZIEĆ TY!!!!
„M&M”: Rozumiem Twoje wzburzenie. Boisko budowane jest od bardzo dawna nie od 2 lat. Gdyby ktoś chociaż trochę się
zainteresował to zwróciłby uwagę, że na boisku można już grać, wystarczy trochę waszej inwencji a nie czekanie na kogoś
kto was wyręczy i zasieje trawę. Zbliża się czas wakacji i takich niemyślących młodzieńców będzie coraz więcej. Przyjeżdżają
z Jeleniej i szaleją na wioskach. Trzeba również zwrócić uwagę, że nie tylko osoby przejezdne jeżdżą z nadmierną prędkością
ale i mieszkańcy, na uliczce obok krzyża wiele dzieci się bawi, jeździ na rowerze, ludzie chodzą na spacery, nie raz trzeba
było uciekać na płoty bo osoby mieszkające w uliczce skręcały w prawo śpiesząc się do domu. Na to również trzeba zwrócić
uwagę!!
„Iza”: Ja pomijam Komarno jako takie, ale przez 50 lat mnie się wydawało, że przystanek to jest wyznaczone miejsce
gromadzenia się ludzi... i gdzie jak gdzie, ale na przystanku ludzi można spodziewać się zawsze. Od kiedy jest zakaz stania
na przystankach, bo chyba coś mnie ominęło? I gdzie w takim razie należy czekać na autobus?
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REGION JELENIOGÓRSKI
Więcej pracy,
mniej podatków

Firma Schneider z Radomierza będzie się rozbudowywać.
Podpisała kolejne kontrakty i
stworzy nowe stanowiska pracy. Zatrudnienie ma się zwiększyć nawet o 200 osób. Obok
Schneidera ma też powstać
drugi zakład. Firma THOM
otrzymała już pozwolenie na
budowę fabryki obróbki metalu. Ma zatrudniać 50 osób.
Rada Gminy Janowice Wielkie
zaaprobowała wniosek wójta
o przyznanie ulg podatkowych
od nieruchomości dla firm – w
wysokości 150 tys. euro w okresie 3 lat. Od przyznania takiej
ulgi warunkowano bowiem
powstanie inwestycji.

Pożar w Jeżowie

Kolejny raz paliło się w Jeżowie Sudeckim. Tym razem
na szczęście nie były to zabudowania, ogień trawił bele
słomy złożonej przy drodze do
Płoszczyny. To kolejny już pożar
w gminie w ostatnim czasie.
Niedawno płonęły dwie stodoły
i to tego samego wieczoru. Policja sprawdza, co było przyczyna
powstania odnia w Płoszczynie.
Sprawców poprzednich podpaleń do dzisiaj nie ustalono.

Kwietny bieg

Po raz kolejny przez Szklarską
Porębę przebiegli zawodnicy
„Kwietnego Biegu” czyli cyklu
biegów sztafetowych poświęconych dokonaniom papieża Jana
Pawła II na rzecz niepodległości
Polski. Impreza zaczęła się 26
maja w Kołobrzegu i tam się
zakończy 10 czerwca. W miniony czwartek sztafeta przebiegła
przez Szklarską Porębę, jednak
nie przez centrum miasta, a
przez Góry Izerskie.

Skandal podczas odbierania od wykonawcy świeżo wyremontowanych ulic w Jeleniej Górze

Wielka fuszerka

Krzywe chodniki, woda stojąca w rowach odwadniających i zapadające się studzienki, tak wyglądają
najważniejsze ze świeżo wyremontowanych ulic w
ramach największej drogowej inwestycji ostatnich lat
w Jeleniej Górze. Urzędnicy nie odebrali dróg, inwestor
musi wykonać szereg poprawek. W przeciwnym razie
nie otrzyma pieniędzy.
Nie odbiorą wszystkiego

Najgorzej jest na ulicach Lubańskiej i Karkonoskiej. Lubańska nie
zachowuje właściwego profilu drogi ani spadów do studzienek, woda
do wielu studzienek nie wpłynie,
gdyż kratki ściekowe otacza podniesiony asfalt. Na Karkonoskiej są
miejsca gdzie ulica jest tak wąska,
że nie wyminą się dwa samochody.
Szerokość jezdni nie spełnia norm
budowlanych.
– Lubańskiej na pewno nie
odbierzemy– powiedział radny
Jerzy Lenard, który jako jedyny
przedstawiciel jeleniogórskich
rajców uczestniczył w pracach
ekipy odbierającej prace budowlane – Wykonawca, firma Heilit +
Woerner będzie miał dużo poprawek. Musi coś zrobić na przykład
z zapadającą się kostką brukową
wokół studzienek.
Ale usterek jest więcej i to znacznie poważniejszych. Na ulicy
Lubańskiej woda nie odpływa z
rowów odwaniających, bo przepusty pod zjazdami na pobocze
są wmurowane zbyt wysoko. Czy
wjazdy trzeba będzie przebudować, zdecyduje komisja.
– Ta nawierzchnia ma zbyt duży

tzw. spad poprzeczny – pokazuje
zastępca dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów Jerzy
Bigus. – Tu są przynajmniej cztery
stopnie.
Tymczasem spad może mieć do
2,5 stopnia.

Prezydent wie
o usterkach

Przebudowa ulic to jedna z największych inwestycji. Pieniądze
na projekt wart 33 miliony złotych
pozyskano za poprzedniej kadencji z pieniędzy unijnych.
– Po raz pierwszy w naszym
mieście od wielu lat nie zostaną
przyjęte wszystkie ulice – mówi
zastępca prezydenta Jeleniej Góry,
Jerzy Łużniak – Przez lata pracowałem w komisji komunalnej rady
miejskiej i wiem, jakie buble bywały przyjmowane w czasie odbiorów. Widać to teraz, po sypiących
się nawierzchniach, chodnikach.
Ja z tej inwestycji, czyli 13 ulic w
Cieplicach i 7 w Sobieszowie z ręką
na sercu przyjąłbym 18. Dwie będą
do poprawki.
Powiedział, że chodzi właśnie
o wspomniane Karkonoską i
Lubańską.

Podczas pomiarów nachylenia jezdni okazywało się,
że wykonawca nie zachował norm budowlanych
Radni zbojkotowali

Radni wielokrotnie podnosili
na sesji, że ulice są źle wykonane.
Jednak jak przyszło co do czego,
na odbiór techniczny przyszedł
tylko jeden z nich – Jerzy Lenard,
choć zapraszani byli wszyscy.
Nie przyszedł nawet radny
i były prezydent Józef Kusiak,
za którego rządów pozyskano
dotację na te ulice. Zapytany
przez nas, dlaczego nie zgłosił
się do komisji odbierającej jedną
ze sztandarowych inwestycji
swojej kadencji, odpowiedział,
że ma sporo obowiązków wy-

Opowieści z Narnii
na żywo

Na ekrany polskich kin wchodzi film „Opowieści z Narnii 2
– Książe Kaspian”. Zdjęcia do
tego filmu były kręcone miedzy
innymi w wąwozie Wodospadu
Kamieńczyka w Szklarskiej
Porębie. Reżyser filmu długo
szukał odpowiednich plenerów
i znalazł je dopiero w Karkonoszach. Tam nakręcone zostały
jedne z najciekawszych scen
filmu. Zanim wybierzemy się do
kina na film, warto odwiedzić
wodospad Kamieńczyka.

MAR
Wyjaśnienie

W poprzedniej Jelonce („Do
Włoch przez mękę”) napisaliśmy, że w Tequili (Meksyk) z
Józefem Kusiakiem przebywał
Józef Sarzyński. Tymczasem
w wizycie byłemu prezydentowi towarzyszył Jerzy Pleskot.
Obydwu panów za błąd przepraszamy.
Do nieścisłości doszło też
podczas liczenia kosztów tegorocznej podróży. Napisaliśmy, że
wyjazd będzie kosztował miasto
przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych. Tymczasem kosztował ok. 5 tysięcy złotych.
Redakcja

nikających z pracy zawodowej
i nie będzie go w tym czasie w
Jeleniej Górze.
– Wcale się nie dziwię, że
żaden z radnych nie zamierza
podpisać się pod dokumentem o
odbiorze. Jeśli to zrobi, weźmie
na siebie odpowiedzialność za fuszerkę – powiedział radny Miłosz
Sajnog. – Widziałem jak wygląda
praca firmy wykonującej roboty,
przychodzili do mnie zbulwersowani mieszkańcy. Przekazałem
te uwagi prezydentowi Łużniakowi, lecz on nie reagował. A
teraz, gdy trwają odbiory poszedł

Odjazdowy makijaż na Dzień Dziecka
Fot. MAR

RYTM TYGODNIA
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Gry i zabawy, konkursy z nagrodami i loteria fantowa – to tylko
niektóre z atrakcji, z jakich skorzystali młodzi piechowiczanie podczas
Dnia Dziecka. W sobotę na placu
obok bloków przy ul. Szkolnej odbył
się festyn dla dzieci. Co kilkanaście
minut spod sceny ruszała ciuchcia
złożona z uczestników zabawy.
Dzieci chętnie dołączały się do ciuchci, gdyż po każdym kursie takiego
pociągów spośród „wagodników”
losowane były nagrody. Furorę robił
salon makijażu, gdzie uczestniczki
pracowni plastycznej farbami malowały dzieciom twarze. – Każdy
uczestnik otrzyma coś słodkiego
– zapewniła Anna Kalisz, dyrektor
Piechowickiego Ośrodka Kultury,
główny organizator zabawy.

Mar

Urodziny miasta pod Śnieżką
Do 20 czerwca odbywać się będą
w Karpaczu imprezy związane
z 48 urodzinami miasta. Święto
wymyślone kilka lat temu z roku na
rok nabiera rozmachu, a czerwiec
staje się kolejnym miesiącem kiedy
codziennie coś się dzieje w mieście.
W sobotę, 1 czerwca rozpoczęto
w Karpaczu sprzedaż talara karkonoskiego, który będzie można
kupić w sklepach i restauracjach w
mieście. Będzie też nim wydawana

reszta, a monety będą doskonałą
pamiątką z gór.
– Przy okazji urodzin miasta
chcemy zachęcić mieszkańców
do aktywności – mówi zastępca
burmistrza Ryszard Rzepczyński
– Stąd pomysł, aby w kolejnym biegu
do Kotła Łomniczki wzięli udział
ludzie, którzy miesiąc temu zaczęli
treningi w nordic walkingu, czyli
chodzeniu z kijkami. Ten sposób turystyki wywodzi się ze Skandynawii i

zdobywa coraz więcej zwolenników,
szczególnie u osób starszych.
Bieg rozpocznie się 7 czerwca o
godzinie 10 sprzed hotelu Orlinek
a zawodnicy pobiegną pod górę na
dystansie 3 kilometrów. Urodzinowy
bieg jest jednym z trzech, jakie rozegrane zostaną w tym roku. Druga
edycja odbędzie się w sierpniu a
trzecia we wrześniu.
Urodzinowe imprezy odbywają się
też codziennie w miejskiej bibliotece:

spotkania z ciekawymi ludźmi oraz
turnieje szachowe.
Mocnym uderzeniem zakończy
się świętowanie urodzin miasta.
Od 20 do 22 czerwca trwać będzie
Deblowy Turniej Tenisowy Karpkonosze o puchar hotelu Skalny.
Natomiast 22 czerwca przy zaporze
nad Łomnicą organizatorzy zapraszają na „Noc Świętojańską”. Nie
wiadomo czy uczestnicy znajdą
kwiat paproci, ale na pewno warto
będzie wybrać się w ten malowniczy
zakątek Karpacza.

Mar

na urlop, chociaż odpowiada za
inwestycje. Mam wrażenie, że
prezydenci chcą zdjąć z siebie
odpowiedzialność za nieprawidłowości. Zresztą radni nie
mają wpływu ja jakość prac,
oprócz zgłaszania interpelacji
podczas sesji.
Wykonawca nie otrzymał zapłaty za ostanie faktury. Miasto
rozliczy się dopiero po wykonaniu napraw usterek. Oby wykonawca poprawił spartaczone
prace.

Marek Komorowski
Sami Swoi mają szefa

Pomogły ciągłe pytania mieszkańców Lubomierza do wojewody i urzędników w ministerstwie
spraw wewnętrznych i administracji. Miasteczko ma wreszcie
zarządcę. Dokumenty mianujące Wiesława Ziółkowskiego
na stanowisko osoby pełniącej
funkcję burmistrza dotarły z
MSWiA do kancelarii premiera,
do wojewody dolnośląskiego i w
końcu do Lubomierza.
Dokument z nominacją podpisany przez premiera Tuska
Wiesławowi Ziółkowskiemu
wręczył w czwartek wieczorem
dyrektor wydziału nadzoru
i kontroli Jacek Dżedzyk. W
piątek burmistrz - komisarz
podjął pierwsze decyzje: podpisał
przelewy i inne najpilniejsze dokumenty związane z funkcjonowaniem miasteczka. Pieniądze
trafiły do pomocy społecznej
gdzie na pomoc państwa czekało
prawie 700 osób. Wypłaty dostali
też nauczyciele i urzędnicy.
To nie nowość, że urzędnicy
nie potrafią szybko mianować
zarządcy w miejsce władzy, która
została odwołana lub straciła
mandat. Tak było w poprzedniej
kadencji w Bolkowiei Kamiennej
Górze. W czasie, gdy przesyłki docierają na drugi kraniec
świata w 1-2 dni przekładanie
papierów przez kilka biurek
w ciągu trzech tygodni jest co
najmniej niezrozumiałe.

Mar
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Pociągi p

Tekatka przyspiesza na odcinku od stacji PKP do wiaduktu przy ul. Wincentego Pola
Fascynował się nimi Bohumil Hrabal, poeta przeklęty
Rafał Wojaczek spędzał w nich noce podróżując, aby mieć
dach nad głową. Dla bezdomnego emeryta kolejowego
stały się domem: z darmowym biletem zjeździł Polskę
wzdłuż i wszerz, bo nie miał się gdzie podziać. Co mają
w sobie, że wciąż inspirują?
Syn mojej przyjaciółki jechał
pociągiem dwa razy w życiu, choć
jest już od tego roku pełnoletni. Ja
nie wiem, ile kilometrów spędziłem
na szynach. Zbierze się dużo, bo
przez ponad 10 lat średnio trzy razy
w miesiącu jeździłem do Warszawy.
I z powrotem, ku stacji Jelenia Góra
Główna. 512 kilometrów w jedną
stronę. Byłem pociągiem we Francji,
Belgii i Wielkiej Brytanii.

Slow food na szynach

To i tak niewiele. Pewien jeleniogórzanin wybiera się na wakacje
na Kamczatkę. Do Moskwy dojedzie
pociągiem, w którym spędzi ponad
30 godzin. Poczuje smak podróży.
Bo jazdą na szynach trzeba się delektować. Jeśli można by porównać
pociągi do kuchni, to kolejowe wojaże mają w sobie coś ze slow food:
powolnego jedzenia i wczuwania
się w smak każdej potrawy. A nie
bezmyślne pochłanianie szybkich
hamburgerów.
Pokolenie dzisiejszych czterdziestolatków od ludzi, którzy przyszli
na świat w Polsce po przemianach

ustrojowych i nie pamiętają PRL,
dzieli przepaść. Oczywiście nie
pod każdym względem. Kolejowym
na pewno. Dziś – w królestwie
samochodów i samolotów – podróż pociągiem wielu kojarzy się
z egzotyką.
Kiedy w 1995 roku jechałem z holenderską rodziną Leemansów do
Wrocławia pociągiem (był jeszcze
czyściutki skład z Frankfurtu nad
Menem), nie mogłem uwierzyć, że
ich syn wsiadł do wagonu po raz
pierwszy w życiu. 12 lat później
widzę, jak nastolatkowi wychowani
nad Bobrem mają podobnie zerowe kolejowe doświadczenie. Nie
pamiętają słodko-gorzkiego czaru
podróżowania z jeleniogórskiego
dworca głównego.

Prawdziwe bajki

Opowieści z tamtych czasów
zabrzmią dziś jak bajka. Ale to
prawda. W 1988 roku, na kilka
miesięcy przed upadkiem komuny,
wybieramy się z kolegą na ryby.
Miejscowość w Lubuskiem odległa
o ponad 200 km w linii prostej.

Pociągiem – znacznie więcej. Ale
wybieramy wagon, bo autobus
ciasny i niepewny.
Najpierw trzeba dojechać do
Wrocławia i Poznania składem pospiesznym Szklarska Poręba – Gdynia Główna Osobowa. Jednak, aby
w wakacje znaleźć wolne miejsce,
nie obędzie się bez kombinowania.
Jeden ma znajomości w PKP i rezerwuje przedział, inny – wchodzi
do wagonu przez okno, żeby być
pierwszym. My stosujemy inny
fortel. Trochę czasochłonny, ale
dla kogoś, kto lubi pociągi – sympatyczny. Otóż wsiadamy do części
wagonów, która jedzie pod Szrenicę
i stamtąd wraca doczepiona do
składu gdyńskiego. Podróż potrwa
przez to dwie godziny dłużej. Ale
– wygoda zapewniona. Miejsca
siedzące też.
Zjeżdżamy ze Szklarskiej Poręby
Górnej. Pociąg zatrzymuje się w Sobieszowie. Jest tam jeszcze dyżurny
ruchu. W telewizji mecz, bo trwają
właśnie Mistrzostwa Europy. Zupełnie jak 20 lat później, czyli w czerwcu 2008. Holandia gra ze Związkiem
Radzieckim. Z okna przedziału
widać telewizor nastawiony w
kanciapie dyżurnego ruchu. Kiedy
ten daje sygnał do odjazdu, Gullit
(chyba) strzela gola Sowietom.
Entuzjazm nie zna granic. Podróże
koleją nigdy nie są nudne.

Pociąg retro gotowy do odjazdu stoi na torze przy peronie drugim

Atak na skład

W Jeleniej Górze podróżni przepuszczają atak na pustawe wagony,
które wtaczają się na peron drugi.
Techniki są różne. Najbardziej
karkołomna to ta okienna: sprawny
mężczyzna w sekundę znajduje się
na korytarzu skąd wskakuje przez
otwarte okno wagonu. I zajmuje trzy
miejsca. Żona z dzieckiem kłębi się
w tłumie forsującym drzwi.
A w holu kasowym – potężna
kolejka. Część podróżnych rezygnuje, bo nie zdąży. Biegną w pocie
czoła na peron, bo pociąg nie czeka.
Dopłacą u konduktora. Zresztą i tak
za miejsce stojące, bo siedzących
dawno już nie ma. Pociąg rusza ku
jeszcze większym emocjom. Armia
letników będzie szturmowała pociąg
we Wrocławiu. Cudem się zmieszczą,
a „miejscówka” w ubikacji będzie dla
nich luksusem.
Później przesiadka w Poznaniu.
Skład już pustawy, do Zbąszynka.
Tam sapie parowóz, za którym
toczą się dwa piętrowe wagony. U
nas takich mało. Dowiozą nas do
Międzyrzecza. Po drodze mijamy
stację Lutol Suchy. Tę samą, którą
uwieczniono w filmie „Wielki Szu” z
Janem Nowickim. – Podróże kształcą – myślę, zaciągając się klimatycznym dymkiem z parowozu. Ostatnio
jechałem takim pociągiem w 1982
roku. Dokładnie 31 sierpnia do Rakowic za Lwówkiem Śląskim. Też na
ryby. To był ostatni dzień wakacji w
stanie wojennym. I końcówka laby
przed czasami licealnymi.

Para buch, koła w ruch

Ten sam dymek z klimatem czuję
w miniony piątek. 30 maja na peron

drugi dworca kolejowego w Jeleniej
Górze wtacza się sapiąc parowóz. To
już nie jest pociąg do Gdyni, tylko do
Lwówka Śląskiego. Nie ma tłumu
rozhisteryzowanych letników z cziemodanami. Są dzieci. Już od rana na
stację zaczęli zjeżdżać zaproszone
na nietypowe obchody Dnia Dziecka
dziewczęta i chłopcy. Czekała na
nich lokomotywa i kilka wagonów
retro. Trzecia klasa. Drewniane
ławki. Dla palących i niepalących.
Bez osłoniętych galeryjek między
wagonami.
Dla niektórych młodych podróżnych to jedna z niewielu okazji do
przejechania się koleją. – Jadę pociągiem drugi raz w życiu – przyznał
12-letni Bartek. Okazja nie byle jaka,
bo skład ciągnął parowóz, widziany
na peronach jedynie okazjonalnie.
Ostatnio rok temu. Z tej samej okazji
zrobienia frajdy dzieciom w dniu
ich święta. Może uda się i w nich
zaszczepić kolejową fascynację?
Wątpię. Przyzwyczajone do wygodnego podróżowania autobusami i samochodami, krzywiły się
widząc twarde drewniane ławki.
W wagonach było duszno i z trudnością otwierały się okna. Ale taki
właśnie jest klimat jazdy w dawnym
stylu. Do tego bufet z kanapkami i
soczkami (dla młodszych) i piwem
(dla starszych). Powiew świeżości
wniesie dopiero ruch. Lokomotywa,
popularna tekatka (TKt 48) ma
niesamowite przyspieszenie. Może
nie takie jak francuski TGV, ale – jak

samorządowcy z Jeleniej Góry i
ościennych powiatów.
Pociąg ruszył, a szyny kierują go
na jedną z najbardziej malowniczych tras regionu jeleniogórskiego.
Jestem wściekły, bo nie mogę jechać.
Obowiązki nie pozwalają na taki
jeden dzień kolejowej beztroski.
Pędzę na rowerze na wiadukt przy
ulicy Wincentego Pola, aby zdążyć
sfotografować rozpędzoną już nieźle
tekatkę i jej ogon z wagonów. Dym
owiewa trakcję wysokiego napięcia,
zupełnie słusznie ją zasłaniając.

Kolejowe nostalgie

Trasę jednak znam na pamięć.
Przejechałem ją nieskończoną ilość
razy z wędką i plecakiem na odcinku
Jelenia Góra – Rakowice Wielkie.
Wiem, kiedy pociąg zwolni, kiedy
nim szarpnie, kiedy zza okna wyłoni się przepiękny przełom Bobru,
a sam skład wjedzie na górujące
nad wąwozami wiadukty – niczym
akwedukty rzymskie – wyniośle
„patrzące” na wijącą się niżej drogę
do Wlenia. Wiem, że w Dębowym
Gaju jest smaczna woda pitna. A
w Marczowie z reguły stoi dłużej,
bo czeka się na mijankę. Robi się
nostalgicznie…
Lata 50. XX wieku. Tego okresu,
oczywiście, nie mogę pamiętać. Ale
takie właśnie składy jeżdżą z Jeleniej
Góry do pobliskich miejscowości.
Sieć połączeń jest wyjątkowo gęsta.
Pociąg, który dziś wygląda jak

Z forum www.jelonka.com: – Piękna sprawa.
Miałem okazję jechać na takich ławkach z Olsztyna
do Poznania w latach siedemdziesiątych.
Do tej pory mnie w tyłek gniecie na wspomnienie tej
podróży. Fajnie jednak było.
na lata 50., kiedy ją produkowano
– budzi podziw nawet dziś. Przypomina się Tuwim. – Para buch, koła w
ruch. Do tego świst i gwizd. Odjazd.
Entuzjazm dzieci prawie taki jak
w kinie, kiedy zgaśnie światło i na
białym ekranie otworzy się zaczarowany świat przygody.
Aby ją poczuć właśnie w takiej
atmosferze starych wagonów, majętni turyści są w stanie zapłacić
duże pieniądze. W piątek dzieci
mają taką frajdę za darmo dzięki
entuzjazmowi organizatorów ze
Starostwa Powiatowego w Lwówku
Śląskim. – Po razu drugi organizujemy taki przejazd i pomysł się
sprawdza – mówi starosta lwówecki
Artur Zych. Starostwo wspierali też

Do starych wagonów wchodzi się przez
nieosłonięte galeryjki

muzealny eksponat, to normalka.
A wagony, które Anno Domini 2008
będą dla dzieci atrakcją, to pojazd
powszedni.
Na tabliczkach nazwa stacji docelowej: Świeradów przez Spokojną Górę.
To ostatnie to dzisiejszy Mirsk. Ani
tam, ani do Świeradowa pociągi już
nie jeżdżą. Wraz z przedpotopowymi
wagonami o siedziskach twardych
jak skała odeszły do lamusa historii.
A na takich drewnianych ławkach
trzeba było nieraz jechać przez całą
Polskę. Bo do Gdyni, czy do Warszawy
jeździły takie same, a na pierwszą
klasę mało kogo było stać.
Drewniane ławki dołączyły do
lamusa obok zlikwidowanych linii. Tej
do Świeradowa, Karpacza, Kamien-

Dla spragnionych i głodny
- napoje i kanapki.
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pod specjalnym nadzorem
nej Góry przez Kowary i Ogorzelec.
Na tej trasie mój wujek obsługiwał
parowóz. Właśnie TKt 48. Wracał
cały wysmalony sadzą i węglem do
mieszkania przy ulicy Złotniczej.
Tam i w okolicach mieszkali kolejarze. Widok zapaćkanych na czarno
maszynistów nikogo nie dziwił. Choć
mogli się umyć na miejscu, woleli to
uczynić w domach.
Pamiętam jego opowieści. Praca
fatalna, bo zawsze gorąco. Czy na
dworze trzaskający mróz, czy tropikalny upał, w kabinie parowozu
jednakowe piekło z kotła. I łatwo o
przeziębienie, kiedy w środku zimy
wychodzi się z 50-cio stopniowego
żaru prosto na mroźne, styczniowe
powietrze. A w lecie – kiedy nie
sposób oddychać zagotowanym
powietrzem – wychylenie się za okno
prosto w letni przeciąg grozi zawianiem i postrzał murowany.
Dlatego wujek często cierpi na
bolesne skurcze, choć z parowozem
zaprzyjaźnił się na tyle, że nie narzeka na swoją robotę. A i korzyści
bywają. Do dziś w rodzinie wspomina
się sarnę zabitą przez lokomotywę,
która w socjalistycznej mizerii zaopatrzeniowej „spadła” z nieba akurat na
któreś Święta Bożego Narodzenia.

Nagroda za retro

Dziś maszyniści to raczej kolejowa
elita. W kraju tylko w Wolsztynie jest
linia kolejowa obsługiwana wciąż
przez parowozy i raczej traktowana
jako skansen niż dogodna forma
komunikacji. Panowie, którzy w
miniony piątek siedzą za sterami
tekatki, mogą uważać się za kolejową
arystokrację. Ciągną tylko pociągi
specjalne, nierzadko turystyczne,
za przejazd którymi zakochani w
kolejnictwie gotowi są zapłacić grube
pieniądze.
A ich TKt 48, pochodząca z lokomotywowni we Wrocławiu, to
prawdziwe cacko. Wypieszczony
każdy szczegół i śrubka. Choć brud
– co oczywiste – musi być. Ale to brud
z klasą! TKt 48, która w piątek jechała
do Lwówka, we wrześniu ubiegłego
roku wygrała zawody kolei retro
na Węgrzech. Przypomina o tym
błyszcząca tabliczka zamontowana
na korpusie zacnej maszyny.
– Czy jest szansa, aby takie pociągi
retro nie jeździły tylko raz do roku, ale
– na przykład – podczas wakacji w
każdy weekend? – Na to trzeba jeszcze
długo poczekać, choć oczywiście jest
to możliwe – odpowiada starosta
Zych. Podkreśla, że trzeba do tego
dobrej woli i współpracy samorządów oraz przewoźników.

– O wszystkim decydują pieniądze
– argumentuje Jan Ivanko, przedstawiciel kolei czeskich Viamont, który
także skorzystał z okazji i przejechał
się do grodu Lwa. U naszych południowych sąsiadów lokalne koleje mają
się wciąż świetnie, bo samorządowcy
nie kwestionują ich pozytywnej roli w
wizerunku regionu. – Ale i tu nie jest
źle – zauważa pan Jan. – Do Lwówka
macie pięć par pociągów, a były czasy,
kiedy los linii wisiał na włosku – przypomina. Fakt: jeszcze kilka lat temu
wyrok śmierci na kolej lwówecką był
niemal pewny, a na jakiś czas połączenia zupełnie zawieszono. Teraz mamy
renesans. Na pewno dzięki dobrej robocie lwówczan, którzy w odpowiedni
sposób pokazali decydentom skarb,
jakim jest to połączenie.
Ale to tylko jedna z wykorzystanych
szans, jakich wiele jeszcze w regionie.
Mówi się o nich od kilka lat, ale wciąż
niewiele się dzieje. Już mi się nie chce
powtarzać mrzonek o Kolei Izerskiej,
połączeniu Jeleniej Góry z Pragą przez
Liberec. Rewitalizacji linii do Karpacza
i innych powrotach do tak bezmyślnie
zaprzepaszczonej przeszłości. Dobrze,
że przynajmniej jest to połączenie
lwóweckie, które chyba już awansowało do rangi pomnika kolejowej
świetności regionu.

Dla wielu najmłodszych była to pierwsza podróż pociągiem

Epilog

Tylko że ludzie pociągami jeżdżą
coraz mniej. Błysku entuzjazmu nie
dostrzegłem w oczach starszych
nieco dzieci, które jechały składem
retro. Ich marzenie to bolidy z
Formuły I. I przeloty boeingami.
Pociąg? Ewentualnie ten super
szybki może wywołałby w nich
nieco więcej ożywienia. Ale ten
stary rupieć?
Poseł Marcin Zawiła – jeszcze się
nie znaliśmy – jeździł w sąsiednim
przedziale sypialnym do Warszawy,

do Sejmu i plotkował o Barbarze
Labudzie. A ja to słyszałem zupełnie
tego nie chcąc przez cieniutkie
ścianki. „Pławiłem” się w takim
luksusie podróżowania, bo wymieniłem na bilety sypialne wygraną w
konkursie fotograficznym. Miała
to być wycieczka do Paryża, ale ją
odwołano. Pieniędzy dać nie chcieli, to oddali w naturze. Dziś poseł

Zawiła lata samolotem. Ale wagony
sypialne wciąż są. I co ciekawe, na
jutro (wtorek) w „Karkonoszach”
do Warszawy Wschodniej nie ma
już miejsc wolnych. Wraca stare?

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

Legenda na szynach: TKt 48
Konstrukcja tego parowozu pochodzi z 1948 roku a
pierwsze maszyny tego typu zostały wyprodukowane
w 1950 roku. Może poruszać się w obu kierunkach z
prędkością do 80 km/h, dlatego był używany do prowadzenie pociągów towarowych i osobowych na liniach
międzymiastowych lokalnych. Tetetki nie prowadziły
składów dalekobieżnych ze względu na brak tendra,
czyli dodatkowego wózka z zapasem węgla.

ych

W kabinie parowozu TKt 48 na kilka
minut przed odjazdem

MIGAWKI Z ARCHIWUM
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Marcelina Solińska i Paweł Hennlig
z koleżankami i kolegami z SP nr 11
Roześmiane, szczere do bólu, kochające, czasami
zbuntowane i płaczliwe – takie właśnie są dzieci. Te
małe i te duże. Wczoraj ( 1 czerwca) obchodziły swoje
święto. Piątka z nich opowiedziała nam o sobie, swoich
pasjach, marzeniach i problemach.

zagra w coś z koleżankami: Majką,
Alą, Kasią, Kingą, drugą Kingą i Olą.
– Majka to moja koleżanka poza
domem, Kinga z ławki, a Ola jest zza
ławki – wylicza.

Olga i „mafia domowa”

Mówią do mnie:
Adam walcz!

Olga Wojdak, uczennica klasy
trzeciej Szkoły Podstawowej nr 2 w
Jeleniej Górze, to „kobieta myśląca”.
– Jestem wyróżniana i zauważana
bo chodzę na wiele konkursów
matematycznych, ekologicznych i
tym podobnych. A poza tym jestem
taka, że lubię myśleć – wyznaje
dziewczynka.
Nie uczęszcza na zajęcia dodatkowe, ale okazjonalnie pisze wiersze.
– Lubię się też uczyć, dzisiaj na przykład dostałam szóstkę z matematyki
z ułamków – mówi z dumą.
Olga bez kozery opowiada jak z
młodszym bratem Matikiem ( Mateuszem), który dwudziestego stycznia
skończy sześć lat, „wojnę toczy” i jak
on płacze, a czasami płaczą też razem kiedy sobie nawzajem „dołożą”.
Olga: – Mama mówi, że ja z bratem
jesteśmy mafią domową. Mówi tak
bo rozrabiamy. To znaczy ja średnio
rozrabiam, ale brat się bardziej bije.

Kiedyś pomazał w domu ścianę, a
ja nie pamiętam co wtedy robiłam,
ale pewnie w byłam szkole. Czasami
płaczem wymuszamy też zabawki.
Co Olga robi w wolnym czasie?
Gra na komputerze i bawi się ze swoim kotem, który 24 czerwca skończy
16 lat. W domu chciałby mieć jeszcze
psa, chomika, albo jakiegoś ptaszka.
– Niestety, nie mogę mieć innego
zwierzaka, ale kiedyś znalazłam gąsienicę na tarasie, to sobie ją wzięłam
do domu, ale mi uciekła.
W przyszłości dziewczynka chciałby zostać policjantką dla zwierząt albo sadownikiem. Obecnie
mieszka na ulicy Kopernika, ale
„może” chciałaby mieszkać na
wsi. Jej największym sukcesem jest
przejście wszystkich poziomów gry
na wyspie.
Na koniec rozmowy dziewczynka
ze szczegółami opowiedziała nam
trasę najbliższych wakacji. A kiedy
już wróci z Elby i czeskiego zoo,

Adam Smolnik, siedemnastolatek, który od dziecka cierpi na
dziecięce porażenie mózgowe, to
– jak mówi jego ojciec – „mały
duży” chłopiec. Jego sukcesy życiowe
można porównać do zwycięstw na
najwyższych szczeblach renomo-

nauczyciele przychodzą do niego.
Nie myśli, co będzie robił za kilka
lat. Cieszy się tym, co ma teraz. Jego
pasje to podróże. Szczególnie parowozami, w których jest zakochany
po uszy. Jazda pociągiem to jego
największa pasja, która sprawia mu
ogromną radość. – Szkoda, że te
wyjazdy szynobusami i parowozami
są tak rzadko – przyznaje.
Uwielbia zwiedzać ciekawe
miejsca i podróżować. Ogromnym
sukcesem jest wejście z wózkiem
na zamek Książ, Chojnik, Czocha i
kilka innych.

Pięcioro młodych jeleniogórzan, pięć różnych
osobowości. Co z nich wyrośnie za parę lat?
wanych olimpiad. Rodzice, mimo
przeciwności, starają się ułatwić
synowi codzienność.
Adam nauczył się żyć ze swój
a chorobą. Został objęty indywidualnym nauczaniem szkolnym.
Cztery lata temu przezwyciężył wadę
wzroku (zez), który wyeliminował
dzięki pracy z komputerem. Teraz
jest w pierwszej klasie liceum im.
Śniadeckiego. Nie chodzi do szkoły,

Czego Adam życzyłby sobie nie
tylko na dzień dziecka? – Żeby
ktoś mnie odwiedzał, przychodził
do mnie porozmawiać. Na razie
jedynym przyjacielem, które mam
poza moimi rodzicami, jest pies Ares.
Jest moim życiowym towarzyszem,
ale często brakuje mi kontaktu z
rówieśnikami i kimś, kto zmobilizowałby mnie do ciągłego ćwiczenia.
Teraz pomagają mi jeszcze rodzice.
Martwię się jednak co będzie, jak ich
zabraknie. I to jest moje największe
życiowe zmartwienie.

Pływa z klasą

Joanna Drozd i Ola Wojdak przed
jeleniogórską "dwójką"

Asia Drozd uczennica szóstej klasy
Szkoły Podstawowej nr 2 swoje największe sukcesy osiąga w pływaniu
żabką. – Zaczęło się to w pierwszej
klasie, kiedy mama zapisała mnie
na basen żebym się w ogóle nauczyła
pływać – wspomniana. Później
zaczęłam to rozwijać i wyjeżdżałam
na zawody.
Dziewczyna może się pochwalić
licznymi nagrodami i medalami
nie tylko w pływaniu. Chętnie biega
na długie dystanse i śpiewa. Należy
do szkolnego chóru. Pływanie jest
największą pasją i zajmuje jej sporo

- Żeby ktoś mnie odwiedzał - życzy sobie
na Dzień Dziecka Adam Smolnik
czasu. Niewiele zostaje już na naukę.
– Albo zacznę się lepiej uczyć, albo
będę musiała zrezygnować z pływania – mówi Joanna.
Kiedy ma więcej luzu, zajmuje
się córeczką swojej siostry, Madzią.
Jak była mała, chciała zostać laborantką, jak jej mama. Dzisiaj nie ma
jeszcze sprecyzowanych planów na
przyszłość. – Czasami chciałam być
kryminologiem, bo lubię rozwiązywać kryminalne zagadki, ale to
zależy od mojego kaprysu. Raz chcę
być tym, innym razem kimś innym.
Jej marzenie to skończenie szkoły i
chodzenie dalej na basen. Na dzień
dziecka chciałaby zostać zegarek,
by nie spóźniać się do domu po
wizycie u koleżanki, oraz matę do
tańczenia

Matma po angielsku

Marcelina Solińska i Paweł Hennlig ze Szkoły Postawowej nr 11
chodzą do szóstej klasy. Oboje mają
ogromne osiągnięcia naukowe.
Marcelina uwielbia zagadki matematyczne, język angielski i wiedzę
o społeczeństwie, Paweł pasjonuje
się angielskim, ale w innych przed-

miotach również jest jednym z
najlepszych.
Oboje zajmują czołowe miejsca
niemal we wszystkich olimpiadach
ogólnopolskich. W szkole są wzorowymi uczniami. Swoich wyjątkowych osiągnięć nie przekładają
jednak na kontakty z rówieśnikami.
- Dla mnie wszyscy są jednakowo
ważni – mówi Marcelina.
Łączy ich ogromny potencjał intelektu, który wiedzą, jak wykorzystać
oraz skromność. Ani Paweł, ani
Marcelina nie wiedza jeszcze, kim
zostaną w przyszłości. Przez nauczycieli i kolegów są bardzo szanowani,
chociaż – jak mówią – sami musieli
ciężko na to zapracować.
Marcelina poza matematyką
uwielbia tańczyć w zespole hiphopowym. – Kiedyś to było moje
marzenie, teraz wiem, że z tańcem
nie będę wiązała swojej przyszłości,
ale sprawia mi to dużo satysfakcji.
Co zamierzają w najbliższym
czasie? Odpocząć podczas wakacji i
wrócić do szkolnych obowiązków ze
wzmożona i odbudowaną siłą.

Angelika Grzywacz
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DBAJMY O ZDROWIE
Tygodnik „Jelonka” służy naszym
Czytelnikom zainteresowanym
problemami związanymi zapobieganiem różnym dolegliwościom
zdrowotnym, utrzymywaniu dobrej
kondycji i dobrego samopoczucia
oraz skutecznemu leczeniu chorób.
Zamieszczane na tej stronie teksty
o zdrowiu, profilaktyce i leczeniu
chorób powstają przy współpracy z
Karkonoskim Centrum Medycznym
(KCM) i w oparciu o wypowiedzi na
ten temat specjalistów poszczególnych poradni tej placówki.

Zdecydowaliśmy się na to, bo
funkcjonujące od ponad połowy
roku KCM zajmuje się kompleksową
opieką nad pacjentem uzupełniając
braki w tym względzie występujące w
naszym mieście i regionie, służąc przy
okazji również turystom i osobom
goszczącym w stolicy polskiej części
Karkonoszy z różnych powodów.
Dużym atutem KCM jest dysponowanie najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym, między innymi:
rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym i rentgenem

PORADNIK PACJENTA

cyfrowym, dzięki czemu pacjenci
w szybkim czasie, bez oczekiwania
w długich kolejkach, mogą odkryć
przyczyny swoich dolegliwości. W
dalszym etapie mogą trafić do specjalistów poszczególnych poradni,
którzy wskażą sposoby leczenia
wykrytych chorób. To wszystko
trwa zwykle nie dłużej niż jedna
kompletna wizyta w KCM, które
dlatego zwane jest kliniką jednego
dnia. Nie oznacza to, że jeśli rozpoznana choroba w ciągu jednego dnia
wymaga dalszego leczenia, na tym

wizyta pacjenta się kończy. Może
być kontynuowana, tym bardziej że
w KCM są pokoje, w których pacjent
może odpocząć po zabiegach. Jedno
jest jednak pewne KCM rozpoznaje i
leczy choroby szybko i skutecznie.
W tym tygodniu Karkonoskie
Centrum Medyczne przedstawia na
czym polega badanie EMG, czemu
służy i jaki jest jego przebieg. W bieżącym poradniku można dowiedzieć
się też z czym wiąże się zespół cieśni
nadgarstka i jak prawidłowo można
go zdiagnozować.

EMG – ELEKTROMIOGRAFIA

Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji
czynności elektrycznej mięśni, która związana jest
ze zdolnością przenikania jonów sodu i potasu przez
błonę komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia tych jonów w obrębie komórki mięśniowej dochodzi do polaryzacji ładunku elektrycznego wnętrza
komórki w stosunku do błony komórkowej.
Czemu służy badanie?
Elektromiografia jest jednym
z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i
nerwów obwodowych. Badanie
to pozwala ustalić lokalizację i
charakter zmian patologicznych
w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.
Potencjał polaryzacji, wynoszący
w spoczynku około 80 mV, ulega
zmianom w zależności od stanu
czynnościowego mięśnia. Przy
pomocy elektromiografów z
użyciem elektrod igłowych rejestrowane są zmienne bioprądy
z mięśni w spoczynku i podczas
wysiłku.
Jakie są wskazania do badania?
Różnicowanie niedowładów
pochodzenia mięśniowego, wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego,
ocena funkcji mięśni po urazach,
zanik mięśni o nieznanej etiologii
(przyczynie).
Jak przebiega badanie?
Przed badaniem, lekarz przeprowadza krótkie badanie neurologiczne sprawdzające układ
nerwowy oraz mięśnie. Pacjent
leży na łóżku przeznaczonym do
badań, lekarz wkłuwa elektrodę
w mięsień. Najpierw ocenia się
mięsień w spoczynku. Podczas
tej części badania, elektroda jest
przemieszczana kilkakrotnie, tak
aby różne odcinki mięśnia były
zbadane. Następnie pacjent jest
proszony o niewielkie napięcie

mięśnia, a później napięcie z
całej siły, podczas których prowadzi się kolejne badanie. Liczba
mięśni, która będzie przebadana
zależy od rodzaju dolegliwości z
którymi pacjent się zgłosił oraz
od wyników badań podczas
przeprowadzania testu.
Czy badanie boli?
Pacjent może odczuwać ból
podczas wkłuwania elektrody w
mięsień. Podczas przeprowadzania testu może być też odczuwany
dyskomfort. Badanie EMG nie jest
akupunkturą lub metodą leczenia skóry. W jego trakcie nie są
wstrzykiwane żadne substancje
domięśniowo lub podskórnie.
Jakie jest zastosowanie
elektromiografii?
Badania z wykorzystaniem
elektromiografii powierzchniowej umożliwiają między innymi
przeprowadzenie analizy zmęczenia mięśniowego na stanowisku
pracy, na którym przez długi czas
utrzymywana jest statyczna pozycja siedząca (np. stanowisko komputerowe) oraz ocenę obciążenia
układu mieśniowo-szkieletowego
w warunkach dynamicznych.
Elektromiografia znajduje także
zastosowanie w sporcie, pozwalając na uzyskanie parametrów
potrzebnych np. do oceny techniki ruchu sportowca.

trzy nerwy właściwe
palców

wsteczna
gałąź
ruchowa
gałąź skórna
dłoniowa
nerw
pośrodkowy

dwa nerwy
wspólne
palców

nerw łokciowy
więzadło poprzeczne
nadgarstka

W Karkonoskim Centrum Medycznym kierownikiem pracowni
EMG jest lek. med. K. Kobak.

Zespół cieśni nadgarstka
Jest to schorzenie spowodowane uci- być reumatoidalne zapalenie stawów,
skiem nerwu pośrodkowego w kanale może też mieć ona charakter choroby
nadgarstka ( przez rękę przebiegają zawodowej np. sekretarek (pisanie na
trzy duże nerwy: nerw promieniowy, maszynie), często występuje u kobiet
pośrodkowy i łokciowy). Ucisk ten w ciąży. Zespół cieśni nadgarstka wymoże być wywołany przez długoletnią stępuje także przy częstej i długotrwałej
pracę fizyczną wykonywaną rękami, pracy z myszką komputerową.
zaburzenia hormonalne, zmiany zwyrodnieniowe lub zapalne w obrębie Jak się objawia?
nadgarstka. Początkowy ucisk na Do objawów klinicznych zespołu należy:
włókna nerwu pośrodkowego dopro- mrowienie w nadgarstku i w okolicy
wadza do zaburzenia ich odżywiania, kciuka, palca wskazującego i środkoco wywołuje wtórny obrzęk i nasila wego oraz połowy palca serdecznego;
dolegliwości. Przyczyną choroby może zanik mięśni kłębu; dodatni objaw

Tinela (pukanie w nerw pośrodkowy
na wysokości kanału nadgarstka
powoduje parestezje w obrębie palców
unerwionych czuciowo przez nerw
pośrodkowy); dodatni objaw Phalena
(nasilenie parestezji po kilku-kilkudziesięciu sekundach utrzymywania zgięcia
stawu promieniowo-nadgarstkowego).
Występuje osłabienie chwytu, brak precyzji i ograniczenia ruchów. Utrudnione
jest zaciśnięcie ręki w pięść, a trzymane
przedmioty często wypadają z ręki.
Objawy występują najczęściej w nocy,
nasilają się po uniesieniu kończyny, a

zmniejszają po opuszczeniu.
Jak zdiagnozować zespół cieśni nadgarstka?
Diagnostyka zespołu cieśni kanału
nadgarstka polega przede wszystkim
na badaniu klinicznym. Badaniem
potwierdzającym diagnozę wstępna
jest badanie EMG – przewodnictwa
nerwowego w obrębie nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka.
Pomocnym może być też badanie USG
kanału nadgarstka.

Karkonoskie Centrum Medyczne
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 5/7
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Poradnie Specjalistyczne
P. Chirurgii Ogolnej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Onkologicznej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Dziecięcej
- lek. P. Kwiatuszewski
P. Chirurgi Naczyniowej
- lek. A. Kobyłko
P. Urologiczna
- lek. D. Wacławski
P. Urazowo-Ortopedyczna
- lek. W.Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K. Czerkasow
P. Preluksacyjna
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
P. Medycyny Sportowej
- lek. P. Studniarek
P. Laryngologiczna
-dr med. P. Kubik
P. Okulistyczna
- lek. B. Bronclik
- lek. K. Piekarska
- lek. A. Nowacki
- lek. L. Joński
P. Ginekologiczno
- Polożnicza
- lek. M. Winkler-Lach
- lek. M. Bartkowiak
P. Diagnostyki Prenatalnej
- lek. M. Bartkowiak
P. Internistyczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Kardiologiczna
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
P. Kardiologiczna dla Dzieci
- dr med. E. Kukawczyńska
P. Diabetologiczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Gastroenterologiczna
- dr med. B. Woźniak-Stolarska
P. Hematologiczna
- lek. I. Hanula
P. Reumatologiczna
- lek. A. Patkowska
P. Neurologiczna
- lek. I. Stolarczyk
P. Neurologiczna dla Dzieci
- lek. K. Siejka
P. Neurochirurgiczna
- dr med. P. Jabłoński
P. Psychiatryczna
- lek. R. Ostrowska
P. Nefrologiczna
- lek. G. Osiak
P. Endokrynologiczna
- dr med. T. Żak
P. Endokrynologiczna dla
Dzieci
- dr med. T. Żak

Karkonoskie Centrum Medyczne

Klinika Chirurgii 1 Dnia
Zabiegi z zakresu:
ORTOPEDII
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawiskiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K.Czerkasow
UROLOGII
- lek. D. Waclawski
CHIRURGII OGÓLNEJ
- lek. Kobylko
- dr med. M. Mańczak
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
- dr med. M. Mańczak
CHIRURGII DZIECIĘCEJ
- lek. P. Kwiatuszewski
LARYNGOLOGII
- dr med. P. Kubik
OKULISTYKI
(OPERACJE ZAĆMY)
- lek. L. Joński
Badania Endoskopowe
- Gastroskopia
- Kolonoskopia
USG / DOPPLER
- lek. K. Zajgner
- lek. R. Supel
Diagnostyka Kardiologiczna
echo serca, próby wysiłkowe, Holter
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
Echokardiografia dzieci
- dr med. E. Kukawczynska
EMG
- lek. K. Kobak
EEG
- lek. B. Grędziak
- lek. I. Stolarczyk
- lek. K. Siejka

Centrum Diagnostyki
Obrazowej
REZONANS
MAGNETYCZNY
TOMOGRAF KOMP.
RENTGEN CYFROWY
Czynne pon. - pt. 8 - 20
  - lek. K. Fujak
  - lek. A. Wacławska
  - lek. M. Piechocka
  - lek. B. Łomikowska-Mazurek

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Poradnie, Klinika 1 Dnia
Tel. 075 64 52 000, 003
Rentgen, Tomograf, Rezonans
Tel. 075 64 52 002, 013
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl
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JELONKA.COM DZIECIOM / REKLAMA
Z bocianem w tle

Ponad 160 prac wpłynęło
na konkurs plastyczny „Bociek elementem polsk iego

krajobrazu”. Nagrody i wyróżnienia rozdał we wtorek
Młodzieżowy Dom Kultury.

Kochają czystość

Kilkuset przedszkolaków
i uczniów zerówek wzięło
ud zia ł w środę w V I E ko -

log icz nych Prezent a c ja ch
Twórczości Dziecięcej organizowanych przez Miejskie

Przedszkole nr 19 Kubusia
Puchatka. Impreza po raz
pierwszy odbyła się na profe-

sjonalnej scenie Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

Rynkiem rządziły dzieci

Przez miniony weekend najmłodsi z okazji swojego święta przejęli władzę na placu
Ratuszowym. Hołd dzieciom złożył nawet sam prezydent Marek Obrębalski. Dzięki
organizatorom z Osiedlowego Domu Kultury każda dziewczynka i każdy chłopiec mogli
do woli wyszaleć się w centralnym punkcie miasta.

Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wolności 127
Firma Impol sp.j specjalista w branży okna
i drzwi została przeniesiona z ul. W.Pola 39
na ul. Wolności 127 w Jelenie Górze
(teren dawnej cegielni)
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Okna od 90 zł,
drzwi wejściowe już od 399zł

SOLARIUM
salon masażu

Dla pierwszych 30 osób
po podaniu hasła
NEFRYT masaż GRATIS!

ul. 1-Maja 61
58-500 Jelenia Góra
tel. 0 509 04 29 96
tel. 0 502 15 95 08

Tel. 075 64 72 111

Otwarcie 19 czerwca !!!!
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl

www.impolsc.pl

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Tekst i zdjęcia: Konrad Przezdzięk
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Nazwa Draexlmaier jest gwarantem innowacji w przemyśle motoryzacyjnym. Jako partner o ustalonej renomie Grupa Draexlmaier zajmuje się od dawna wiodącą
pozycję w międzynarodowym przemyśle motoryzacyjnym. Każdego dnia ponad 35.000 pracowników na całym świecie opracowuje i wytwarza nowoczesne
systemy elektryczne i ekskluzywne wyposażenie wnętrz pojazdów. Jeśli chcecie Państwo do nas dołączyć- serdecznie witamy w firmie Draexlmaier.
W Jeleniej Górze rozszerzamy profil już istniejącej firmy o wytwarzanie elementów wyposażenia wnętrz dla wysoko cenionych marek BMW i Porsche.
W ostatnim etapie produkcyjnym w ten dodatkowy segment produkcyjny będzie zaangażowanych ponad 500 pracowników powlekających skórą codziennie
kilkaset obić drzwi oraz wysyłających je do Niemiec. Do tego zajęcia stanowiącego prawdziwe wyzwanie poszukujemy ludzi zaangażowanych, elastycznych
oraz zainteresowanych długoterminową współpracą.
Oferujemy pracę na stanowisku:

Kontroler jakości produkcji/ dostaw
Do Państwa zadań należeć będzie:

• Analiza jakości produktu oraz procesu produkcyjnego
w produkcji seryjnej łącznie z rozpatrzeniem reklamacji
• Przeprowadzanie kontroli jakości produktu BMW
• Współudział przy analizie i rozwiązywaniu problemów
jakościowych
• Ocena procesów oraz dostaw części pod względem
przydatności/ funkcji oraz jakości
Wymagania:

• Wykształcenie średnie techniczne
• Doświadczenie na stanowisku: kontroler jakości, najlepiej
w przemyśle motoryzacyjnym
• Znajomość procesów związanych z przetwórstwem skóry
(szycie, piankowanie, tapicerowanie)
• Uporządkowany, zorientowany na wyznaczony cel sposób
pracy, wysokie umiejętności analityczne, niekonfliktowy
sposób bycia oraz odporność na stres
• Komunikatywność, umiejętność przekonywania, zdolności
negocjacyjne,
• Umiejętność pracy w zespole
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego

Pracownik produkcyjny (cieniowanie, klejenie,
piankowanie, szycie)
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
• Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz
czasowych
• Przyuczanie nowych pracowników w wymienionych
dziedzinach
Wymagania:
• Doświadczenia na stanowisku pracy jako tapicer, krawiec
bądź na innym stanowisku pracy wymagającym dużej
zręczności i poczucia estetyki
• Znajomości procesu obróbki skóry
• Znajomość języka niemieckiego mile widziana
• Praca w trybie zmianowym
• Możliwość wyjazdu do Niemiec w celu przeszkolenia

Referent ds. przygotowania produkcji
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Planowanie, wprowadzanie oraz ciągła optymalizacja
procesów oraz urządzeń produkcyjnych zgodnie z
zasadami „szczupłej produkcji”
• Planowanie zagospodarowania obszaru produkcyjnego
oraz przepływu materiałów, kształtowanie miejsca pracy
z uwzględnieniem zasad ekonomiczności i bezpieczeństwa
procesów
• Współdziałanie przy pozyskiwaniu oraz instalacji urządzeń
produkcyjnych
• Wykonywanie, dokumentowania i dbałość o należyte
wykonywanie poleceń służbowych, koordynacja i
nadzór nad wprowadzanymi zmianami w procesie
produkcyjnym
• Uczestnictwo w projektach i zadaniach specjalnych
Wymagania:
• Ukończone studia techniczne oraz doświadczenie
zawodowe, bardzo korzystne doświadczenie w systemie
sterowania produkcją tzw. lean production
• Uporządkowany, zorientowany na wyznaczony cel sposób
pracy, wysokie umiejętności analityczne i koncepcyjne
• Dobra znajomość języka niemieckiego
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz
asertywność

Pracownik działu logistyki
Wymagania:

•
•
•
•
•

Wykształcenie handlowe lub techniczne
Doświadczenie w pracy w dziale logistyki
Znajomość j. niemieckiego
Obsługa komputera (Ms Office)
Umiejętność pracy w zespole

Wszystkim osobom zatrudnionym gwarantujemy przeszkolenie w naszym zakładzie lub w zakładach w Vilsbiburgu w Niemczech.
Jeżeli któryś z opisanych profili Państwu odpowiada i macie Państwo ochotę przyczynić się swoją energią, wytrwałością oraz zamiłowaniem do pracy
w zespole i do rozwoju przedsiębiorstwa w branży o bardzo dużej dynamice, to będziemy cieszyć się z Państwa nadesłanych do nas dokumentów
aplikacyjnych.

Ponadto wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w dniu 06.06.2008 w godzinach między 11.00 a 14.00
na „Drzwi otwarte” do siedziby naszej firmy przy ul. Spółdzielczej 45 w Jeleniej Górze.
Dokumenty proszę nadesłać na adres:
DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o.
58- 500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 45 lub mailem:

lesniewska.katarzyna@draexlmaier.de

Fot. Konrad Przezdzięk
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Nietypowe ujęcie Cieplic z panoramą Karkonoszy, a przed nimi – zbiornik retencyjny w Sosnówce oraz stawy podgórzyńskie. Takie zestawienie
można zobaczyć tylko z pokładu samolotu. Z tej perspektywy uzdrowisko wygląda szczególnie czarująco. Podczas naziemnych przechadzek
warto tymczasem zajrzeć w cieplickie zakamarki, których z góry nie widać. Zakątki Parku Zdrojowego i zaniedbanych, ale wciąż pełnych uroku
uliczek zdroju, dodają klimatu temu magicznemu miejscu w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Fot. Agnieszka Tkacz
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W tym roku weszło w życie
rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie trybu
przyjmowania oraz sposobu
odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. Co
zawierają nowe wytyczne? – Już
po trzech miesiącach zasadniczej
służby wojskowej poborowy może
ubiegać się o powołanie go do
służby nadterminowej, za co
będzie otrzymywał 1700 złotych
brutto miesięcznie – wyjaśnia
major Jarosław Szymański z
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Jeleniej Górze.
Jaki jest warunek zrobienia
na wojsku interesu? – Nie wcześniej niż po dwóch miesiącach
odbywania zasadniczej służby
wojskowej, i nie później niż 30 dni

Prawko z armią
W PZM rozpoczął się bezpłatny kurs dla
poborowych na prawo jazdy kategorii
C. Wojsko takie kursy organizuje już od
lat. Warunkiem jest prawo jazdy kat. B,
powołanie do wojska, deklaracja pracy
na stanowisku kierowcy podczas
odbywania służby, wykształcenie min.
gimnazjalne oraz badania lekarskie.
W lipcu najprawdopodobniej ruszy
kolejny turnus, na który już teraz
można się zapisywać w WKU przy ulicy
Podchorążych 7.

przed jej zakończeniem, żołnierz
musi złożyć swoje zgłoszenie
do służby nadterminowej do
dowódcy jednostki wojskowej,
w której odbywa służbę – tłumaczy komendant ppłk Krzysztof
Kowalski. Musi również spełnić
wszystkie kryteria dotyczące
stanu zdrowia.
Po rozpatrzeniu wszystkich
dokumentów, poborowy zostaje
powołanie z formie pisemnej
podobnej do umowy o pracę. Jak
się nieoficjalnie dowiedzieliśmy
okres kontraktu to od roku do
sześciu lat. Żołnierz może jednak
w każdej chwili zrezygnować z
wojska, rozwiązując umowę, lub
nie podpisać jej przedłużenia.
Zmiany już znalazły swoich
zwolenników. – Jest to ciekawa
propozycja, z której zamierzam
skorzystać – powiedział Paweł z
Jeleniej Góry. Służbę odbyć trzeba,
a jeśli można jeszcze na tym zarobić, to nie ma sensu kombinować,
uciekać przed wojskiem i szukać
zwykłej pracy.
Ucieczka przed wojskiem, rzeczywiście, nie jest najlepszym
sposobem załatwienia sprawy.
Co więcej, może mieć poważne
konsekwencje. Wpisana do książeczki wojskowej kategoria D
blokuje dostęp do wielu zawodów
takich jak policjant, ochroniarz,

Bezpieczne opalanie
na wysokościach
Aby z wycieczki po górach zachować tylko miłe wspomnienia, pamiętaj o ochronie przed słońcem.
Natężenie promieniowania UV
zależy od wielu czynników. Najważniejsza jest wysokość Słońca
nad horyzontem. Im wyżej się
ono znajduje, tym silniejsze staje
się promieniowanie UV. Największe natężenie występuje latem w
godzinach południowych. Rośnie
również wraz z wysokością – im
wyżej, tym cieńsza jest warstwa
atmosfery, która pochłania część
promieniowania.
Warto wiedzieć, że na każde
1000 metrów wzwyż natężenie
promieniowania UV zwiększa się
o 15%. Dlatego w górach otrzymujemy znacznie wyższą dawkę
promieniowania UVA i UVB niż
np. podczas kąpieli słonecznej
nad morzem. Na wysokościach
Zgubne promieniowanie

Winę za proces starzenia się skóry
przypisuje się promieniowaniu UVA,
które wnika głębiej i dociera do skóry
właściwej. Za większość poparzeń
skóry odpowiada z kolei UVB, które
rozszerza naczynia włosowate pod
skórą, co z kolei wywołuje napływ
krwi. Warto więc znać oznaczenia
filtrów. Te, które chronią przed UVB
mają symbole: SPF (Sun Protection
Factor) lub IP (Indice de Protection),
a przed UVA – IPD lub PPD (Persistent
Pigmentation Darkening). Wybierając
kosmetyki ochronne w góry, należy
kierować się przede wszystkim wielkością wskaźnika filtra UVB, który
powinien być jak najwyższy.

dodatkowo narażeni jesteśmy
na działanie nie tylko promieni
padających z góry, ale i odbitych
przez powierzchnie terenu, np.
skał. Dlatego na górską wycieczkę
najlepiej zabrać krem o najwyższej ochronie, czyli np. SPF 50+.
Istotne jest również odpowiednie nakrycie głowy, którego
zadaniem jest ochrona przed
nadmiernym słońcem, zwłaszcza
w wyższych partiach gór. Z kolei
najlepszą ochroną dla skóry będą
ubrania z luźnych, przewiewnych, naturalnych tkanin. Oczy
powinno się chronić okularami z
filtrem zatrzymującym promienie
UV. Lekarze wyjaśniają, że noszenie ciemnych okularów bez filtra
jest szkodliwe. Źrenica, do której
dochodzi mniej światła, rozszerza
się, dzięki czemu do wnętrza
oka wnika więcej promieni UV.
Paradoksalnie, mniej szkodliwe
jest chodzenie bez okularów,
ponieważ pod wpływem światła
źrenica zwęża się.

(AGA)

Poborowy interes

strażnik miejski czy strażak. Ci,
którzy nie mają uregulowanej
służby wojskowej nie mogą się
również starać o kredyty czy
zakupy na raty.
Teraz liczba miejsc do służby
nadterminowej jest jeszcze spora. Jednak z każdym poborem
będzie się ona automatycznie
zmniejszać, bowiem jak wynika
z wstępnych deklaracji, chętnych

nie brakuje. – Ci, którzy w lutym
tego roku rozpoczęli służbę już
mogą się o takie stanowiska ubiegać i zapewne to zrobią – mówi
major Szymański.
Dlatego dostanie się do służby
nadterminowej z biegiem czasu
będzie coraz bardziej utrudnione.

Angelika Grzywacz

Stop dziedziczeniu długów
Otrzymałeś spadek? Uważaj – możesz odziedziczyć
nie tylko majątek, ale także długi. W kraju trwa kampania edukacyjna mającą na celu upowszechnienie
wiedzy o obowiązujących przepisach.
Jak nie dziedziczyć długów? Istnieją dwie możliwości. Można odrzucić spadek
– w tym wypadku nie odziedziczymy ani długów, ani
majątku. Z tej opcji warto
skorzystać, gdy ma się pewność, że zmarły pozostawił
w yłącznie dł ugi lub jeś l i
przewyższają one znacznie
wa r tość pozost aw ionego
majątku.
Druga możliwość to przyjąć spadek z dobrodziejstwem
inwentarza – składając takie
oświadczenie ponosi się odpowiedzialność za długi po
zmarłym tylko do wysokości
odziedziczonego majątku.
W ciągu sześciu miesięcy od
śmierci spadkodawcy należy
złożyć oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza
u notariusza lub przed sądem.
W tym czasie musi odbyć
się posiedze-

nie sądu, na którym zostanie
przyjęte oświadczenie. Jeśli
istnieje ryzyko, że rozprawa
nie odbędzie się w cią gu
sześciu miesięcy od śmierci
spadkodawcy, to lepiej jest
złożyć oświadczenie przed
notariuszem. Jeśli przez pół
roku nie złoż ysz żadnego
o ś w i a dc zen i a , b ę d z ie t o
równoznaczne z przyjęciem
spadku wprost.
Uwaga! Odrzucony spadek
przechodzi na dzieci i wnuki,
które, jeśli są pełnoletnie,
też muszą odrzucić spadek.
W przypadku małoletnich
dzieci, rodzic może złożyć
oświadczenie w ich imieniu (wymagana zgoda sądu
rodzi n nego). W prz y padk u bra k u ja k iegokolw iek
oświadczenia, nieletni oraz
osoby ubezwłasnowolnione
zawsze prz yjmują spadek
z dobrodziejstwem inwentarza.

(AGA)

Dodatkowe informacje znajdziesz:
www.dlugispadkowe.pl;
Związek Biur Porad Obywatelskich
www.zbpo.org.pl; Biuro Porad Obywatelskich, ul. Złotnicza 8/1, 58-500
Jelenia Góra tel.: (075) 64 21 581

Szukają specjalistów
Obecnie, najcenniejsze dla wojska jest wykształcenie elektromechaniczne. Mile
widziani są również kucharze i kierowcy. Dla chętnych jesteśmy w stanie poszukać
stanowiska w wybranym przez poborowego rejonie kraju. Później może być to
już niemożliwe. Zainteresowani powinni się więc jak najszybciej skontaktować z
jednostka przy ulicy Podchorążych 7 lub telefonicznie pod numerami telefonu 075
64 22 954 i 075 64 94 971. Po ukończeniu służby nadterminowej natomiast
żołnierz może ubiegać się o kontrakt w zawodowej służbie wojskowej na stanowisko
starszego szeregowego, gdzie wynagrodzenie wynosi już 2200 złotych brutto
czyli 1800 złotych netto.

CZY ZNASZ JELONKĘ?
Co tydzień zamieszczamy
zdjęcie zakątka Jeleniej Góry.
Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to miejsce i podzielić
się z nami swoją odpowiedzią
wysyłając e-mail na adres redakcja@jelonka.com lub dzwoniąc
od poniedziałku do piątku w
godz. 11 – 13 do naszej redakcji:
tel. 0 – 75 75 444 00. Dla spo-

strzegawczych czeka nagroda
w postaci gadżetów naszego
tygodnika.
Poprzednie zdjęcie przedstawiało płaskorzeźbę na elewacji
gmachu ZSO im. Żeromskiego.
Poprawnej odpowiedzi nie było.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Za dwa lata obowiązkowa służba wojskowa będzie już
tylko wspomnieniem. Zamiast armii z poboru pojawi
się wojsko zawodowe. Ale to nie koniec zmian w polskich koszarach. Wojsko zrobiło kolejny „ukłon” w
stronę poborowych, którym już teraz zamierza płacić
za odbycie służby.
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EUROPA Pójdzie śladem Michalczewskiego?

Wrzutka z autu

Pójdzie śladem Michalczewskiego?
W ostatniej walce, która odbyła
się Bayeruth (Niemcy) Łukasz
okazał się w potyczce z Leonem
Nzamą (Zambia) na tyle skuteczny, że sędziowie po sześciu
rundach ogłosili jego bezdyskusyjne zwycięstwo. Przewaga
jeleniogórzanina w tym krótkim
boju była tak wyraźna i efektowna, że sędziowie w trzeciej i szóstej rundzie odebrali rywalowi
Polaka punkty za klinczowanie i
... gryzienie.
Jak się zaczęła i rozwinęła
Twoja przygoda z sportem?
W Szkole Podstawowej nr 12,
gdzie uprawiałem lekką atletykę. Będąc uczniem VIII klasy
tej szkoły, dowiedziałem się od
chłopaków, którzy urządzali sobie
walki na rękawice bokserskie
w ... ubikacji, że w Technikum
Mechanicznym są treningi boksu
w ramach zajęć MKS Jelenia Góra,
gdzie byłem zawodnikiem przez
dwa lata 1999-2001. W tym czasie
zdobyłem mistrza Polski i puchar
Polski kadetów oraz mistrza
Polski juniorów w wadze lekkiej.
W tym czasie trenowałem też

karate, a gdy MKS Jelenia Góra
się rozpadł, mając niespełna 18
lat zdobyłem mistrza Polski w
karate.
Nie miałem już zamiaru walczyć w ringu.
Jak to się jednak stało, że
nadal boksujesz?
Pod namową trenera Zenona
Kaczora wiosną 2002 roku do
boksu i zdobyłem mistrza kraju
w juniorach w wadze średniej.
Potem odniosłem sporo sukcesów
między innymi: mistrzostwo
Polski młodzieżowe i wicemistrzostwo Polski seniorów w
wadze półciężkiej oraz zanotowałem wiele wygranych walk w
meczach miedzy państwowych i
turniejach jako członek krajowej
kadry.
Twoje największe osiągnięcie w amatorskim boksie?
Dla mnie zdobycie w 2006
roku mistrzostwa Polski w wadze
ciężkiej, gdzie zostałem uznany za
najlepszego zawodnika turnieju i
objawienie roku. Było to dla mnie

tym przyjemniejsze, ponieważ byłem tuż po operacji i wyleczeniu
kontuzji kolana. To spowodowało,
że zostałem członkiem kadry
olimpijskiej – Pekin 2008. Już jako
kadrowicz olimpijski zdobyłem
wicemistrza Unii
Europejskiej,
choć powinienem
tę walkę
wygrać,
bo na
ringu poko n a ł e m
rywala, ale
nie w oczach
sędziów.

do powiedzenia we władzach europejskiej i światowej federacji tej
dyscypliny. Ponadto, jak już wróciłem do boksu na stałe chciałem
się rozwijać. Takiej możliwości w
kraju nie widziałem.
Dziękuję za rozmowę

Janusz Cwen

Fot. Marek Komorowski

Łukasz Janik (ur. 17. 12 1984 r. w Jeleniej Górze) robi
obecnie karierę na zawodowych ringach od grudnia
2006 roku. Promuje go niemiecka grupa Sauerland.
Odniósł już dziesiąte zwycięstwo jako zawodowiec w
tej dyscyplinie sportu. Czy pójdzie śladem Dariusza
Michalczewskiego?

Co spowodowało, że przeszedłeś na
zawodowstwo?
W boksie amatorskim, nie jest ważne
kto jest lepszym pięściarzem, tylko to,
jaki kraj ma więcej

Łukasz Janik robi karierę
w zawodowym boksie

Tomasz Czaplicki zwyciężył w otwartych mistrzostwach
Polski seniorów we freestylu kajakowym. Zawody odbyły się na torze w Wietrznicach.

Fot. Archiwum KKK

Szkoda, że nie skorzystały na tym
Karkonosze, które miały awans do
III ligi „na wyciągnięcie ręki”.
Po co wszystko? Mówienie o
obniżce kosztów należy między
bajki włożyć. Ta reorganizacja
spowoduje owszem obniżenie - ale
poziomu rozgrywek.
Kiedyś w kraju była jedna I liga
(nie było ekstraklasy), jedna II
liga i cztery III ligi, liga okręgowa
(Dolny Śląsk) i potem A klasa,
B klasa, C klasa, nawet D klasa i
klasa W (występowały tam LZS).
Nie było lepiej? Należało w tym
mieszać?
Owszem należało, powiedzą
działacze PZPN dla dobra krajowej
piłki. Tylko kibice są innego zdania
i słusznie, bo jedynym wytłumaczeniem tego zamieszania, jest
udowodnienie swojej racji bytu
na lukratywnych stanowiskach
w luksusowo urządzonych biurach
PZPN.

Janusz Cwen

Dobry występ LOK-u

Świetny start kajakarzy KKK

Drużyna kajakarzy w komplecie

To, co wyprawia
Polski Związek Piłki Nożnej, nie mieści się pale, bo w mózgach panów
zarządzającym PZPN nic rozsądnego nie trafia, a od czasu do czasu,
by udowodnić, że są potrzebni, a
nawet niezbędni, wymyślają jakieś
reorganizacje.
W tym sezonie w wyniku ukarania kilku klubów degradacją
i zabraniem pkt. za korupcję,
potworzyły się dziwaczne sytuacje
w tabelach. Na przykład w dolnośląskiej IV lidze grało 19 drużyn, bo
dołączono Górnik Polkowice. Z tej
grupy ubędzie Śląsk II Wrocław,
bo pierwsza drużyna awansowała
do ekstraklasy i rezerwy wystąpią
w przyszłym sezonie w młodej
ekstraklasie. To spowodowało, że
z naszej grupy będzie awansować
do nowej III ligi 8 drużyn, jeśli po
barażach dostanie się do nowej II
ligi Polonia/Sparta Świdnica. Istne
„pomieszanie z poplątaniem”!

Czaplicki nie miał sobie równych. Dobrze też wypadli jego
klubowi koledzy. Michał Wrzal
zakończył zawody tuż za podium,
na najgorszym dla sportowców 4.
miejscu. Z kolei Marcin Marchowski
był dziesiąty. To bardzo dobry wynik zważywszy, że zawodnik miał
2 lata przerwy i dopiero niedawno
wrócił do treningów.
Według nieoficjalnych nadal
wyników, reprezentanci KKK drużynowo zajęli 3 miejsce. Wyjazd
jeleniogórzan wsparły finansowo Jeleniogórskie Elektrownie
Wodne.

To pierwsza w tym roku tak
ważna impreza we freestyle’u kajakowym, dlatego szczególnie cieszą
dobre miejsca zawodników KKK. W
tegorocznych mistrzostwach Polski
uczestniczyło blisko 50 zawodników w czterech kategoriach.
Zawodnicy KKK przygotowują
się już do następnej poważnej imprezy w tym sezonie – mistrzostw
Austrii oraz Słowenii, które rozegrane zostaną w czerwcu. Będzie
to okazja skonfrontowania swoich
umiejętności z czołowymi zawodnikami Euro

ROB

Jeleniogórskie koło LOK wywalczyło drugie miejsce w zawodach
WROCLOK 2008, ekstremalnym
boju na poligonie wojskowym
we Wrocławiu. Zespół składał się
z pięciu uczniów jeleniogórskich
szkół średnich.
Michał Łabocki i Maciej Śliwa
z I LO, Marcin Gałczyński z „Mechanika”, Mariusz Rusznica i Dominik Gudowski a „Elektronika”

pod kierownictwem Szymona
Dadaczyńskiego zmagali się z
ponad dwudziestoma drużynami
z Dolnego Śląska w dziesięcioboju
sportów obronnych.
– To pierwszy sukces jeleniogórskiej młodzieży szkolnej zrzeszonej w szkolnych kołach LOK.
Gratulacje dla dyrektorów szkół
i opiekunów młodzieży – mówi
Szymon Dadaczyński.

AGA

Turniej amatorskich
zespołów siatkarskich
Towarzystwo Kultury Fizycznej i Turystyki Orle zaprasza
organizuje w okresie letnim
turniej amatorskich zespołów
siatkarskich w siatkówce plażowej pod nazwą: Karkonosze
Cup 2008.
Impreza odbędzie się na boisku siatkówki plażowej w Zajeździe “U Wojciecha” na Podzamczu (pomiędzy Podgórzynem a
Sobieszowem). W rozgrywkach
mogą brać udział zespoły złożone
z kobiet i mężczyzn w liczbie
trzech osób.
Terminy zawodów:
21 czerwca 2008 r. (sobota)
godz. 11.00, 28 czerwca 2008 r.

(sobota) – 10.00 – turniej otwarty
19 lipca 2008r.(sobota) – 11.00,
16 sierpnia 2008r. (sobota) – 11.00
, 17 sierpnia 2008r. (niedziela)
– 12.00 - turniej rodzinny, 30 sierpnia 2008r. (sobota) – 11.00
Zgłoszenia do każdego turnieju, przyjmowane będą w dniu
turnieju na 30 min. przed rozpoczęciem. Wpisowe - do turnieju w
cyklu “Karkonosze Cup” 2008 – 35
zł od drużyny.
Szczegółowych informacji
udziela Marian Mójta: tel. 782
496 561, lub 075 75 22 960, e-mail
; mojtatem@poczta.onet.pl

Reprezentacja Jeleniej Góry zajęła 10. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych,
który odbył się w Cervi. W zawodach uczestniczyły 54
drużyny z całego świata!
Reprezentacja naszego miasta składała się z członków JSS
„Gwardia” oraz międzynarodowego stowarzyszenia policji
– IPA – region Jelenia Góra.
VII Międzynarodow y Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych został zorganizowany
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Cesena
w dniach od 23 do 24 maja
2008 roku.
Drużyny rywalizowały na

terenie kompleksu sportowego
w Cervi, w mieście partnerskim Jeleniej Góry, na boiskach
o sztucznej nawierzchni. W
rozgrywkach wzięły udział 54
zespoły, w tym między innymi
z Belgii, Norwegii, Polski, Austrii, Ukrainy, Litwy, Łotwy,
USA, Włoch i innych.
Zespoł y podzielono na 9
grup po 6 drużyn. Do dalszej
r undy był y k wa l i f i kowa ne
po 2 zespoły z każdej grupy.

Fot. Archiwum

Policjanci w czołówce

JEN

Po ciężkich bojach reprezentacja służb mundurow ych z
Jeleniej Góry wyszła z grupy
i zajęła ostatecznie 10. miejsce, pozostawiając za sobą 44
drużyny.
Tu r n ie j w yg r a l i r o d a c y
– zespół Międzynarodowego
Stowarzyszenie Policji – IPA
Jaworzno, w finale wygrywając z drużyną z Ukrainy.
Dzień przed turniejem odbył a się urocz y st a pa ra d a
wszystkich reprezentacji.

ROB
Reprezentacja mundurowych z Jeleniej Góry na turnieju w Cervi

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
Karkonosze przeważały w meczu z Motobi, ale tylko zremisowały

Drużyna się rozleci?
Nasi futboliści przy niewielkiej widowni i podczas
upału zremisowali bezbramkowo z przeciętną drużyną
Motobi Kąty Wrocławskie. Zagrali dużo lepiej niż w
poprzednim meczu u siebie z Nysą, ale widać, że z tej
dobrze wyszkolonej i utalentowanej drużyny „zeszło
powietrze”, bo już nie ma szans na awans do nowej III
ligi. Czy potwierdzą się plotki, że ta młoda i utalentowana drużyna się rozleci?

Rezerwy Sudetów zagrają w III lidze

Znaczne wzmocnienie dla żeńskiego basketu

ręki. Przyjezdni dwukrotnie zagrozili naszej bramce, ale do piłki
posłanej przez Damiana Szczepaniaka wzdłuż pola karnego nie
dobiegł żaden napastnik gości,

Szansa dla juniorów
Zarząd MKS Sudety zamierza stworzyć drużynę rezerwową, która będzie grała w dolnośląsko – lubuskiej
grupie o wejście do II ligi.

Najlepsi juniorzy Sudetów
otrzymają szansę
gry w III lidze

Fot. ROB

Zagrają tam zawodnicy nie sezonie w tych rozgrywakach, bo
mieszczący się w kadrze I ligo- wszystkie pozostały. Stało się tak,
wego zespołu oraz najzdolniejsi bo ani Basket – Chrobry Głogów,
juniorzy starsi.
ani też Acapulco Wrocław nie
Jak mówi trener Sudetów – Ire- dostały się po meczach barażoneusz Taraszkiewicz, klub chce wych do II ligi (SKM Zastal II
zaproponować Dolnośląskiemu Zielona Góra zrezygnował z walki
Związkowi Koszykówki, by w o awans).
tych rozgrywkach wzięli również
(JEN)
udział juniorzy starsi (jest tylko
pięć drużyn w naszym regionie),
dla których prowadzonoby
Tabela
osobną tabelę. Jednak dzięki
1.
Zastal II Ziel. Góra
12 22 1076:751
temu o wejście do II ligi walczyłoby 12 drużyn. Chyba tak 2. Basket Chrobry Głogów 12 22 1096:758
12 22 1177:706
się stanie, bo korzyści szkole- 3. Acapulco Wrocław
niowe takiego rozwiązania są 4. KKS Turów Zgorzelec 12 17 918:813
5. TOP Bolesławiec
11 15 812:982
oczywiste.
11 13 604:946
Przypomnijmy, jakie zespo- 6. UKS Gimbasket W-w
7.
UKS
Olimpia
Węgliniec
12 12 580:1307
ły występowały w ubiegłym

Tabela

Karkonosze bezbramkowo
zremisowały z Motobi.
Po prawej Konrad Kogut
Pozosta³e wyniki 26. kolejki:

Kuźniewski, Jarosław Adamczyk
(Konrad Kogut 65.), Maciej Suchanecki (Paweł Walczak 61.),
Mateusz Durlak (Daniel Kotarba
74.), Łukasz Kowalski.

Janusz Cwen

GKS Kobierzyce – Polonia Trzebnica
Górnik Polkowice – Polonia/Sparta Świdnica
BKS Bobrzanie Bolesławiec – Wulkan Wrocław
Lechia Dzierżoniów – Orla Wąsocz 		
MKS Oława – Śląsk II Wrocław 		
Pogoń Oleśnica – Nysa Zgorzelec 		
Prochowiczanka Prochowice – Miedź II Legnica
AKS Strzegom – Górnik Wałbrzych 		
Pauzował: Górnik Złotoryja

3:1
1:2
0:1
3:0
2:1
3:2
0:0
0:5

Strażnik wyczynowego sportu
Prezes firmy Finepharm
– dr Jan Czarnecki, podpisując stosowną umowę,
stał się sponsorem tytularnym MKS MOS Karkonosze, który posiada
drużynę seniorek (występowały w tamtej I lidze) i
młodzieżowe grupy.
Będzie to trzeci klub, który J.
Czarnecki otoczy opieką finansową
(Biofactor i Finepharm – piłka ręczna, KK AZS – koszykówka kobiet i
teraz MKS MOS Karkonosze).
– Nie oznacza to, że wycofuję się
ze sponsorowania Finepharm KK
AZS – czyli koszykarek występujących w ekstraklasie. Przeciwnie.
Moja pomoc MKS MOS pozwoli
na to, że najzdolniejsze koszykarki
grup młodzieżowych MKS MOS
będą przechodziły do drużyny I
– ligowej, a nawet ekstraklasy.
Pomiędzy tymi dwoma klubami
będzie współpraca – powiedział
Jan Czarnecki.
Prezes Finepharm dodaje, że
zdecydował się na to, bo chce, by
w Jeleniej Górze następowała pokoleniowa zmiana sztafet najzdolniejszych koszykarek, tak jak jest
to w przypadku piłkarek ręcznych,
a zdaje sobie sprawę z tego, że
nie będzie się tym zajmował klub
uczelniany, czyli Finepharm KK
AZS, prowadzący tylko drużynę
seniorek w ekstraklasie.

Dzięki wsparciu Jana Czarneckiego,
zawodniczki MKS MOS Karkonosze będą
grały w I lidze
Wynikają z tego same korzyści,
bo Finepharm MKS MOS Karkonosze dostał pieniądze na „dziką
kartę”, której wykupienie pozwoli
temu klubowi na występy w nowej
centralnej I lidze koszykówki kobiet, a Finepharm KK AZS będzie
dysponował funduszami, które
pozwolą na zatrudnienie nowego
trenera i trzech zagranicznych ko-

1. Polonia/Sparta Świdnica
2. Śląsk II Wrocław
3. Wulkan Wrocław
4. Górnik Polkowice
5. Motobi Bystrzyca
6. Pogoń Oleśnica
7. MKS Oława
8. BKS Bobrzanie
9. Prochowiczanka
10. Karkonosze Jel. Góra
11. Górnik Wałbrzych
12. Górnik Złotoryja
13. GKS Kobierzyce
14. Miedź II Legnica
15. Polonia Trzebnica
16. Lechia Dzierżoniów
17. Orla Wąsosz
18. Nysa Zgorzelec
19. AKS Strzegom

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
34
34
34
35

82
75
73
72
64
56
53
49
48
44
42
37
40
35
34
34
31
19
17

93-30
84-35
61-26
91-26
64-28
60-39
60-46
51-47
55-53
37-39
45-48
35-59
50-80
42-66
40-61
27-49
35-74
29-90
27-90

Olimpia w IV lidze

Fot. MT

W pierwszej połowie gra była
chaotyczna i wyrównana, ze
wskazaniem na gości, ale groźne
sytuacje podbramkowe można
było policzyć na palcach jednej

FOT. MATEUSZ BANASZAK

Szkoda
Do nowej III ligi dostanie się 8. drużyna dolnośląskiej IV ligi. Nie będą to Karkonosze,
choć miały na to wielką szansę. Niestety, zostały one pogrzebane w ostatnich
czterech meczach naszego zespołu. Karkonosze przegrały z Orlą w Wąsoczu 1:2,
co prawda wymęczyły wygraną ze słabiutką Nysą Zgorzelec 1:0, ale przegrały z
rezerwami Miedzi w Legnicy 1:3 i zremisowały z przeciętnym Motobi Kąty Wrocławskie. Pogubiły też punkty w ostatnich czterech kolejkach wyprzedzające nas:
BKS Bolesławiec (8. miejsce) i Prochowiczanka Prochowice (9.).
Można było minąć te zespoły, ale skoro dobrze wyszkoleni czwartoligowi
futboliści grają za darmo, a trener od kilku miesięcy nie dostaje wynagrodzenia,
to trudno się dziwić, że rewelacja wiosennej rundy rozgrywek gra z mniejszym
zaangażowaniem.
Z tym można byłoby się pogodzić, ale zanosi się na to, że połowa zawodników
Karkonoszy po tym sezonie opuści klub. Część chce studiować poza Jelenią Górą,
pozostali wolą grać nawet w okręgówce, ale za pieniądze. Odejdzie też zapewne
trener Leszek Dulat, który udowodnił, że można stworzyć z młodych i utalentowanych futbolistów bardzo dobrą i perspektywiczną drużynę. Szkoda.

a strzał Marka Kosztowniaka
obronił Michał Dubiel.
W rewanżu pod koniec drugiej
części meczu po ładnej akcji Maciej Wojtas uderzył mocno piłkę
z ok. 20 metrów, ale futbolówka
poszybowała dwa metry nad
poprzeczką.
W drugiej części meczu gospodarze podkręcili tempo, a
przyjezdnym wyraźnie zabrakło
kondycji i dlatego miejscowi stworzyli kilka sytuacji, po których
mogły paść bramki.
W 73 min. miejscowi mieli
najlepszą okazję do objęcia prowadzenia. Po efektownym rajdzie
lewą stroną Mateusza Durlaka,
Łukasz Kowalski dostał od niego
piłkę na kilka metrów przed
bramką gości, jednak nie zdołał
jej opanować, w dodatku zagrał
ręką i było „po herbacie”.
Potem w 86 minucie zmarnował „setkę” Paweł Walczak, bo
jego uderzenie z ostrego kąta
sprzed linii bramkowej wybił
obrońca gości.
Karkonosze Jelenia Góra – Motobi Kąty Wrocławskie 0:0
Karkonosze: Michał Dubiel
– Marek Siatrak, Jacek Rodziewicz, Marek Wawrzyniak, Leszek Kurzelewski, Maciej Wojtas
(Łukasz Kusiak 61.), Tobiasz

szykarek. Rozmowy w tej sprawie
są już zaawansowane. Szczegóły
niebawem.
Na razie w klubie jest okres
roztrenowania, zawodniczki mają
urlopy. Przygotowania do nowego
sezonu w obydwu klubach rozpoczną się pod koniec lipca.

(JEN)

Olimpia Kamienna Góra
wygrała w przedostatniej
kolejce rozgr y wek okręgówki z Piastem Zawidów
i dzięki temu awansowała
do IV ligi. Spadły do A klasy:
Piast Bolków (beniaminek),
Piast Zawidów i Apis Jędrzychowice.
W meczu na szczycie tej
kolejki lotnik Jeżów Sudecki
przegrał 1:2 z Chrobrym w
Nowogrodźcu i zapowiadający się na mecz sezonu
pojedynek Lotnika z Olimpią Kamienna Góra, który
odbędzie się w ostatniej
kolejce sezonu będzie tylko
walką o prestiż w okręgu.
Wyniki: Apis Jędrzychowice – Bobrzanie Bolesławiec 1:1, Olimpia Kamienna
Góra – Piast Zawidów 3:0,
C h robr y Nowog ro d z iec
– Lotni k Jeżów Sudeck i
2:1, Czarni Lwówek Ślaski
– Sparta Zebrzydowa 1:1,
Włókniarz Mirsk – Granica
Bogatynia 2:0, Piast Bolków
– Twardy Świętoszow 4:3,
Gryf Gryfów Śląski – Orzeł
Lubawka 2:0, Łużyce Lubań
– Pogoń Markocice 5:2.
Czo³ówka tabeli
1. Olimpia KG
2. Łużyce Lubań
3. Chrobry Nowogr.
4. Lotnik Jeżów
5. Twardy Świętoszów
6. Czarni Lwówek

29
29
29
29
29
29

61
57
55
54
54
53

80:43
53:36
63:38
62:43
59:45
64:32

(JEN)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Będzie się działo
PONIEDZIA£EK 2 VI

Szkolny Dzień Teatru
Spektakl w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Ryszarda
Grzywacza, godz. 12, Teatr Zdrojowy.
Pamięci dziecięcej pisarki
Otwarcie wystawy poświęconej Else Ury, tworzącej w Karkonoszach autorce książek
dla dzieci. Godz. 12, Muzeum Miejskie “Dom Gerharta Hauptmanna”.
WTOREK 3 VI
O gwałcicielu dręczonym wyrzutami sumienia

Projekcja filmu w DKF “KLAPS” – “Przebacz, reż. Marek Stacharski (Polska,
2006). Sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30, godz. 18. Bilety – 9 zł,
karnet – 28 zł.
ŒRODA 4 VI

Jelenia Góra oczami dzieci
Otwarcie wystawy prac dziecięcych z cyklu “Talenty” – “Pamiątka z Jeleniej Góry,
pamiątka z Karkonoszy” – godz. 11, Galeria HALL, ODK.
O tęsknocie za lepszym życiem
Grupa teatralna GZYGZAK z ODK zaprezentuje premierowy spektakl – “Mało zabawna
historia na pewnej stacji…”. Godz. 16.30, sala kameralna, ODK.
CZWARTEK 5 VI

Młodzi muzycy w filharmonii
Koncert dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława
Moniuszki. Sala im. Ludomira Różyckiego, Filharmonia Dolnośląska, godz. 17.
Bilety – 5 i 10 zł.
Sztuka włókna
Otwarcie wystawy tkaniny artystycznej Anny Pyrak, godz. 17, Galeria “Promocje”,
ODK
Przyrodnicze osobliwości
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami “Kwiaty na bazaltach (o Wilczej
Górze)”, Piotr Norko. Muzeum Przyrodnicze, godz. 19, (wstęp wolny).
Pokażą prace nastoletnich plastyków
Otwarcie wystawy prac dyplomowych Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze
– “Rzeźba”. Galeria “Muflon”, godz. 18. Wystawa czynna do 20 czerwca.
PI¥TEK 6 VI

Reportażowe kadry
Otwarcie wystawy fotografii Katarzyny Chądzyńskiej i Pawła Janczaruka “Fotografia
społeczna”, na której zobaczymy opowieść o życiu ludzi ubogich. JCK, Galeria
Korytarz, godz. 15.30. Wystawa będzie czynna do 31 lipca.
Zagrają na zakończenie sezonu
Koncert symfoniczny pod dyrekcją Jerzego Swobody zakończy 44. sezon
artystyczny 2007/2008. Sala koncertowa Filharmonii Dolnośląskiej, godz. 19.
Bilety – 10, 15 i 25 zł.
SOBOTA 7 VI

Prawie jak na nartach
VII Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w biegach na nartorolkach. Zawody zostaną
zorganizowane po ulicach osiedlowych wokół SP nr 15 w Jeleniej Górze – Sobieszowie w godz. 10-13 dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Zapisy na dzień
przed startem na adres e-mail: z_stemp@wp.pl lub w SP nr 15 ul. Kamiennogórska
9. Organizator: Międzyszkolny Klub Sportowy “Karkonosze” – sporty zimowe.
TEATR

Porwanie Kaczątek
5 VI o godz. 9 i 10.40, 6 VI o godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
Emigranci
7 VI, godz. 19.00, Teatr Zdrojowy
Przegląd premier sezonu:
Gog i Magog, 7 VI, godz. 16.30 w Kawiarni Teatralna
Elektra, 8 VI, godz. 18.30 Duża Scena. Po spektaklu transmisja meczu
Polska-Niemcy w Kawiarni Teatralnej (z biletem na Elektrę promocje w barze).
Po każdym spektaklu rozmowa z aktorami i realizatorami. Bilety: 8 zł uczniowie
i studenci, 45 zł karnet na wszystkie 5 spektakli, 8 zł bilet na ONE DAY IN
EUROPE.

Mikrofon dla najmłodszych
Przedszkolaki i uczniowie
podstawówek z Jeleniej
Góry i okolic sprawdzą
swoje umiejętności wokalne podczas XVIII Festiwalu
Piosenki Dziecięcej Zabobrze ‘2008.
Impreza co roku cieszy się
ogromną popularnością. – Spodziewamy się około trzydziestu
zgłoszeń – zarówno solistów, jak
i całych zespołów. Możliwe, że
jeden z uczestników przyjedzie
aż znad morza – mówi Sylwia
Motyl-Cinkowska, dyrektor ODK.
Festiwal ma charakter konkursu
i przeznaczony jest dla dzieci w
wieku 5-14 lat. Uczestnicy zostaną
podzieleni na trzy grupy wiekowe:
6-8 lat, 9-11 i 12-14. Wykonawców
oceniać będzie jury, biorąc pod
uwagę dobór repertuaru, estetykę
kostiumu oraz rekwizytów, przygotowanie wokalne i ogólny wyraz
artystyczny prezentacji.
6 czerwca o godz. 14 rozpocznie
się konkurs piosenki w sali teatralnej, a dzień później o godz. 12 na

dziedzińcu ODK, nastąpi ogłoszenie
wyników oraz koncert laureatów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają
pamiątkowe dyplomy i drobny upominek, a do najlepszych powędrują
pluszowe maskotki.

Po wręczeniu nagród rozpocznie
się zabawa plenerowa “Bajlandia”
– program dla dzieci i rodziców w
wykonaniu aktorów z Krakowa, obfitujący w zabawne gry i konkursy,
wzbogacony muzyką i piosenkami

dziecięcymi oraz scenkami teatralnymi, składający się z wielu interaktywnych quizów, gier i konkursów
dla dzieci, wspólnie śpiewanych
piosenek i rymowanek.

Sensacyjnie na deskach teatru
Opowieść o upadku rodziny, historia dojrzewania
i gra wspomnień w konwencji thrillera szpiegowskiego lub komedii sensacyjnej to kolejna premiera
Teatru Jeleniogórskiego.
We are camera/ rzecz o Jazonie
autorstwa Fritza Katera wyreżyserował i przetłumaczył Krzysztof
Minkowski. Akcja, której większa
część rozgrywa się w sylwestrową
noc ‘69r. w Helsinkach, przepleciona jest skokami czasowymi i
migawkami przypominającymi
sceniczne polaroidy. Widz będzie

miał okazję bawić się konwencjami scenicznymi, soczystym,
absurdalnym humorem oraz
cytatami muzycznymi i wizual-

nymi. Prapremiera spektaklu – 5 i
6 VI, godz. 19.00, Scena Studyjna.
Premiera studencka – 7 VI, godz.
19. Bilety 18 i 25 zł.

(AGA)
Piknikowa Sosnówka

Szkoła Podstawowa w Sosnówce zaprasza na Piknik
Rodzinny. W programie przewidziano liczne atrakcje, m.in.:
jazda quadami, biesiada z humorem i cudowne lata 60-te z grupą
“Luzacy” (godz. 14.30-15.30),
koncert jeleniogórskiego zespołu rockowego “13 poziomo”.
Dodatkowo zabawy i konkursy,
kiermasz rozmaitości, pokazy
strażackie. Impreza odbędzie się
8 czerwca przy ul. Strażackiej 7
w godz. 12 do 18. Piknikowi
przyświeca szczytny cel – pozyskanie środków finansowych na
sprzęt multimedialny dla szkoły
podstawowej.

(AGA)

Nowości ze świata muzyki

MUARIOLANZA – „ Po drugiej stronie Przemszy”

wydawnictwo: W moich oczach
Już na pierwszej płycie „Muarioland” (2006r.) pokazali, co tak
naprawdę potrafią. Odkryli nowe oblicze jazzu, choć to, co grają to nie
tylko jazz. Czerpią sporo z muzyki ambient. Duża w tym zasługa lidera
i gitarzysty Mariusza Orzełowskiego, który jest wielkim fanem Briana
Eno, a przy tym wyznaje zasady Johna Cage’a, że cisza nie istnieje, a
wszystko jest muzyką. W muzyce Mauriolanzy można odnaleźć także
elementy reggae, funk, noise i psychodelii. W wersji koncertowej
wsparte zostały rock and rollową energią i improwizacyjnym szaleństwem. Próbują opisać muzykę w sposób wyjątkowy i nietuzinkowy.
Już na pierwszej płycie pojawiły się niecodzienne tytuły m.in. „Czy
ty lubisz konia stereo” czy „Majahfisgiereggae”. Tym razem muzycy
poszli jeszcze dalej dokonując alternatywnych skojarzeń. 6 utworów,
począwszy od „Orient Express” poprzez Hajlander”, „Bogoria”, „Septymon”, „Lemur muariolanza”, to efekty kolektywnej improwizacji.
Większość to kompozycje gitarzysty Mariusza Orzełowskiego, które
brzmią tutaj dość zaskakująco poprzez wykorzystanie specjalnych
efektów dźwiękowych w których brylują pozostali muzycy: Dominik
Mietła (trąbka), Sylwester Walczak(bass), Pierre (perkusja), Marcin
Babko (głosy). Poza świetnie skonstruowanymi utworami, do płyty
dołączona jest gra planszowa
„Muariolanza gra”, której fabuła
osnuta jest na tekstach Marcina
Babko odpowiedzialnego za
efekty specjalne i instrumenty
różne. Album zamyka ponad 18minutowa tytułowa kompozycja
„Po drugiej stronie Przemszy”. Tej
płyty naprawdę warto posłuchać
i to kilka razy, aby się przekonać
jak unikatowe są dźwiękowe
przesłania Muariolanzy.

WHITESNAKE – „Good To Be Bad”

wydawnictwo: SPV/ Mystic Production

Andrzej Patlewicz

Whitesnake i ich najnowsze dzieło
„Good To Be Bad” to rockowy absolut. Grupa powstała w połowie lat 70., ale
największą popularność zyskała dopiero w latach 80. Przez jej skład przewinęło
się mnóstwo znakomitych muzyków takich jak: Jon Lord i Ian Paice z Deep
Purple, a także Bernie Marsden, Micky Moody, Steve Vai czy Aynsley Dunbar. Po
licznych zmianach personalnych spowodowanych rozmachem stylistycznym, w
1984 roku zespół wydał album „Slide It In”. Ogromnym sukcesem było pojawienie
się trzy lata później płyty zatytułowanej po prostu „Whitesnake” (‘87r.), na której
znalazły się niemal same przeboje tej klasy, co „Here I Go Again” i „Is This Love”.
Pierwszy z tych utworów pojawił się pierwotnie na albumie „Saints & Sinners”.
Dwa lata później ukazał się kolejny krążek „Slip of the Tongue”(‘89r.) nagrany
ze Steve Vai’em. Po tym albumie grupa zawiesiła swoją działalność aż do 1997
roku. W tzw. międzyczasie ukazała się kolekcja „Greatest Hits” (‘94r.). W 2003 roku
grupa świętowała swoje 25-lecie grając koncerty w różnych zakątkach świata.
Tym razem David Caverdale i spółka wydali fantastyczny „Good To Be Bad”, który
to krążek jest pierwszą studyjną płytą od 11 lat. Muzycy dopieścili ten album w
każdym niemal calu, o czym świadczą świetne rockowe aranżacje i solówki
poszczególnych muzyków. Promujący
album singiel z utworem „All
For You” jest zupełnie inny
niż wylansowany przed laty
„Is This Love”, a to znaczy, iż
mamy do czynienia z kolejnym hitem. Świetnie wypada w tym zestawieniu „Lay
Down Your Love” czy „All I
Want All I Need”. Płyta brzmi
wspaniale. Dla wielu to kolejne odkrycie byłego wokalisty
Głębokiej Purpury.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Centrum ul- Krótka 75m2, 3 pokojowe, 2
poziomowe z garażem, tarasem, balkonem,
magazynem 248 tys. – 504 192 476
■ 100m 250000zl - Duże ładne mieszkanie
na 1 piętrze, 3 pokoje, ogród - 500 122 447
■ 100m w kamienicy - blisko centrum Jeleniej Góry za 250000 - 663 259 092
■ 106m2 - w centrum idealne na biura lub
mieszkanie po kapitalnym remoncie NStępień
- 508 240 832
■ 119000 mieszkanie - dwa pokoje 39
m2. z balkonem tanie w utrzymaniu, do
zamieszkania. Ogrzewanie z sieci. Dziwiszów
- 501 736 644
■ 127000 za mieszkanie - jednopokojowe
bezczynszowe 36m2. Ekonomiczne ogrzewanie wygodna lokalizacja Nieruchomości
- 501 736 644
■ 2 pokoje 42m2 - na Zabobrzu III (Kiepury)
o wysokim standardzie z wyposażeniem (meble
kuchenne, lodówka, kuchenka elektryczna z
płytą grzewczą - 663 922 826
■ 2 pokojowe 51m2 - po remoncie, ul. Świętojańska Nieruchomości - 508 240 823
■ 3 pokoje 62m - Zabobrze cena 200 tys.
umeblowanie w cenie - 606 313 579
■ 3 pokojowe - wykończone, 2 piętro z
balkonem, blisko centrum, słoneczne. Bez
pośredników - 606 610 877

Mieszkanie
w Janowicach Wielkich

- 2 pokoje, łazienka,
kuchnia, ogród

- cena 65 tys. zł
665 835 883

3 pokojowe na parterze - 61m z balkonem,
nowe okna - panele. Atrakcyjna lokalizacja
około Małej Poczty 205000 - 663 259 092
■ 3 pokojowe na XX-lecia - Rozkładowe z
balkonem. W 4 piętrowym bloku. Cena 228 tys.
NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 507 243 718
■ 52m w Sobieszowie - . 2 pokojowe, duża
łazienka oraz duża kuchnia. Nie wymaga
wkładu finansowego. Bardzo ładne mieszkanie
- 508 240 821
■ 59 m2 155 tys. zł - mieszkanie w ścisłym
centrum NStępień - 508 240 832
■ 73m ul. Bogusławskiego - Mieszkanie w
bardzo dobrym stanie, idealna lokalizacja.
Bezczynszowe. Duże 2 pokoje plus salon
■
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z aneksem. Spora łazienka z oknem - 508
240 821
■ Ładna działka budowlana - w Łomnicy
6500 m2 22 zł za m2 - 667 219 752
■ Ładne mieszkanie 54 m2 - dwa pokoje,
ogrzewanie gazowe, czynsz 90 zł. pierwsze
piętro. Cena 215000 zł. - 608 221 943
■ 2 dwa pokoje - do remontu 114000 zł
- 508 230 522
■ Ładny dom w Sobieszowie - 168 m2 500
m2 działki - 667 219 752
■ Atrakcyjne mieszkanie 49 m2 - w centrum
Szklarskiej Poręby z ogrodem w cenie 199000
zł. - 608 221 943
■ Atrakcyjnie- położone mieszkanie 59 m2 z
ogrodem 200m2 przy ul. Westerplatte. Cena
244000 zł. - 608 221 943
■ Atrakcyjny dom - w świetnej lokalizacji.
Blisko centrum 172m2 cena 500 tys. Nieruchomości Partner 604 869 172 - 604
508 308
■ Bardzo ładne mieszkanie - 2 pokoje, duża
kuchnia parter na Zabobrzu - 667 219 752
■ Bez pośredników - dom na wsi pow.
mieszkalna 170 m. na działce 1,24 ha. Widok
na Karkonosze - 605 931 187
■ Bez pośredników działkę - pod zabudowę
rezydencyjka, 10300 m2. Miedzy Karpaczem,
a Szklarska - 509 795 111
■ Bliźniaki w Jeleniej Górze - 127 m2 i 142
m2. - 508 240 822
■ Blisko centrum - trzypokojowe. Mieszkanie
do remontu 59m2 za 187 tys. tel. 604 869
172 Nieruchomości Partner - 604 869 172
■ Blisko centrum - Mieszkanie po remoncie
kapitalnym 106 m2 za 370 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 869 172
■ Blisko centrum dwupokojowe - Mieszkanie
na wysokim parterze po remoncie za 140 tys.
NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 508 308
■ Blisko centrum dwupokojowe - Mieszkanie
po remoncie za 195 tys. NIERUCHOMOSCI
PARTNER - 604 508 308
■ Blisko centrum dwupokojowe - Mieszkanie po remoncie 57m2 za 223 tys. teren
zamknięty NIERUCHOMOSCI PARTNER - 507
243 718
■ Blisko centrum trzypokojowe - Mieszkanie
do remontu 59m2 za 177 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 869 172
■ Centrum 2 pokoje - 40 m, po kapitalnym
remoncie - okna, gładzie, podłogi, zabudowa
wnękowa, kuchnia pod wymiar widna. Gotowe
do zamieszkania 180 000 - 601 336 861

Centrum dwupokojowe - Mieszkanie na
wysokim parterze 62m2 za 220 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 869 172
■ Centrum trzypokojowe - Mieszkanie po
remoncie 74m2 za 320 tys. tel. 604 508 308
Nieruchomości Partner - 604 869 172
■ Centrum trzypokojowe - Mieszkanie do
remontu 59m2 za 155 tys. NIERUCHOMOSCI
PARTNER - 604 508 308
■ Cieplice - 71m2 - Doskonała lokalizacja,
rozsądna cena, 3 pokoje, możliwość negocjacji
ceny, przyjazne otoczenia. Zapraszamy GNK
- 502 068 168
■ Czarne 2 - - działkę o powierzchni 1.65ha
cena 20 zł m2 po 17 h - 669 409 209
■ Dom bezpośrednio - Piechowice, stary
dom z dusza, duży, mieszkalno gospodarczy,
możliwości biznesowe, działka 2000 m2 , bdb.
Lokalizacja - 505 035 879
■ Domek do 200 tys. - lub zamienię na
mieszkanie tylko Jelenia Góra bez pośredników
- 600 501 194
■ Dom na wsi do remontu - Sprzedam dom
do kapitalnego remontu niedaleko zamku
Czocha na działce 6 - arowej. Cena 85 tys. zł
- 792 529 791
■ Dom w centrum - Jeleniej. Powierzchnia
187m. Podwójny garaż. Bardzo dobra lokalizacja. Polecam. Okazja. 499tys zł. - 508
240 821
■ Dom w Kowarach - Po remoncie NIERUCHOMOSCI PARTNER - 507 243 718
■ Dom z działką na wsi - Dom z działką na wsi
120 tys. - 505 855 968
■ Do wynajęcia pomieszczenie - na warsztat
samochodowy lub inne - 075 71 398 62
■ Duża kawalerka - w okolicy Morcinka 37m
parter - 500 122 446
■ Dwupoziomowe - przy ul. Krótkiej. Ścisłe
centrum miasta. Dwupoziomowe mieszkanie
z garażem do remontu. 75m/2 , 3 pokojowe.
Cena: 259tys zł. - 508 240 821
■ Działka budowlana - w Komarnie chcesz
mieszkać z dala od zgiełku, a tylko 8km od
centrum JG, zainwestuj - cena 85 tys. zł do
dużej negocjacji - 693 458 700
■ Działka budowlana - pod Karpaczem
1200m, Wszystkie media oraz pozwolenia.
Ogrodzona, b. dobry dojazd. Idealne widoki
- 508 240 821
■ Działka budowlana 0.5ha - w Siedlęcinie
Wszystkie media. Dogodna lokalizacja. Atrakcyjna cena - 605 450 065
■ Działka budowlana 75 tys. - Pilnie sprzedam
działkę w Komarnie 1600m2, 2 projekty,
■

prąd, nowa studnia bez pośredników, cena
ostateczna 75 tys. zł - 502 786 897
■ Działka budowlana Komarno 1528 m2
- 508 240 830
■ Działka budowlana o pow. 2999m - Mirsk
pow. lwówecki - 783 171 897
■ Działka na Osiedlu Czarne 2 - o pow. 0.56ha
cena 12 zł m2 - 721 457 980
■ Działka tanio - Tanio działeczkę 31a w
Wojcieszycach pod zabudowę 1- rodzinną
sprzedam. Na działce wskazane miejsce pod
odwiert studni, droga dojazdowa wytyczona.
Zapraszam osoby zdecydowane do nabycia
przepięknych widoków na Karkonosze. - 667
744 947
■ Działka w Mysłakowicach - 1.6 ha prostokątna widok na Śnieżkę. Wstępnie 60 zł/m
- 668 409 319
■ Działkę budowlaną 850 m2 - w Szklarskiej
Porębie. Cena 79000 zł - 608 221 943
■ Działki budowlane - Atrakcyjna lokalizacja.
Pow. 1500m2 3000m2 i 9000m2. - 602
530 174
■ Działki budowlane - Komarno 1500 m2
NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 869 172
■ Działki budowlane - w Mysłakowicach o
pow. Od 1000m2 cena 110 zł m2 669 409
209 po 17 - 669 409 209
■ Działki pod budowę domu - wodociąg w
przyszłości kanalizacja - 693 992 607
■ Grunty rolne Nowa Kamienica - Atrakcyjna
cena dojazd asfaltowy w pobliżu prąd. Roksanes
Żukowski Nieruchomości STĘPIEŃ - 508
240 831
■ Jagniatków widokowa działkę - 3045 m2
- 508 240 830
■ Kawalerka 36m2 - Zabobrze III. Wspólnota
mieszkaniowa, czynsz 170 zł. w tym ciepła
woda i ogrzewanie - 695 989 948
■ Kawalerka w Gryfowie Śląskim - Powierzchnia 26,20 m2., 2 piętro. Cena 52.500 zł do
negocjacji - 600 064 147
■ Kawalerkę Zabobrze IV - z piwnica, III piętro,
cena: 140.000 zł - 663 232 254
■ Kiepury, 2 pokoje - 42m2, wysoki standard,
z pełnym wyposażeniem 240000 zł - 663
938 822
■ Komfortowe 72m, - centrum Jeleniej Góry
po kapitalnym remoncie, wysoki standard,
cena 270 tys. do negocjacji bez pośredników
- 606 100 421
■ Kowary domek jednorodzinny - parter+
mansarda (ok.80 m powierzchni mieszkalnej)
nowe okna, dach, ocieplenie i tynk nowe,
drenaż wokół domu, nowy duży garaż, działka
ok. 8,5 ar ogródek; altana; grill murowany),

nowy piec grzewczy (gaz miejski). Cena
wywoławcza: 320.000 Handy: 608 746 262
- 075 7614 131
■ Lokal użytkowy - o powierzchni powyżej
15m/2 na Zabobrzu 3 - 695 723 330
■ Mały domek - Do wykończenia w granicach
miasta Jeleniej Góry - ładna i spokojna dzielnica
cena 410 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER
- 604 869 172
■ Mały domek w Kowarach - na działce 800m
350000 tys. - 500 122 448
■ Mały remont - 48 m2 ,Zabobrze I, Możliwość negocjacji ceny, Oferta wyjątkowa.
Zadzwoń GNK - 502 068 168
■ Mieszkania - przy ul. Klonowica na parterze
i pierwszym piętrze - 608 221 943
■ Mieszkanie - ul. Noskowskiego 60 m2,
3 pokoje, 4 piętro, winda. cena 219000 zł.
- 608 221 943
■ Mieszkanie 2 pokoje - 42m2 z balkonem w
Cieplicach na osiedlu XX lecia bez pośredników
- 693 420 577
■ Mieszkanie 2 pokojowe - przy Świętojańskiej, wysoki standard, wygodne położenie.
Nieruchomości - 501 736 644
■ Mieszkanie 35m/2 - na Zabobrzu 2 do
wprowadzenia w cenie meble kuchenne i
AGD. Cena 145000 zł do negocjacji - 662
009 700

Mieszkanie 37,60 m2, - III piętro, duży
balkon, okolice Akademii Ekonomicznej. Cena
147 000 zł bez pośredników po 16 - 511
432 859
■ Mieszkanie 37 m2 - 3 piętro 2 pokoje 121
000 zł - 667 219 752
■ Mieszkanie 3 pok. 2p. - Zabobrze 3 - 606
250 406
■ Mieszkanie 3 pokoje - 54m, garaż, ogród
okolice Jeleniej Góry. Pośrednikom dziękuję
- 605 540 672
■ Mieszkanie 3-pokojowe - Mieszkanie na
Kolberga 51m z balkonem 170 zł czynsz
Nieruchomości - 662 009 400
■ Mieszkanie 47 m2 - 2 pokoje duża kuchnia
z jadalnia Zabobrze I. - 667 219 752
■ Mieszkanie 48m2 - blisko centrum na
parterze idealne na lokal usługowy. Cena 125
tys. - 782 454 113
■ Mieszkanie 48 m2 - 3 pokoje Jelenia Góra
- 667 219 752
■ Mieszkanie 4 pokojowe - 80m2, Zabobrze,
atrakcyjna okolica, bez pośredników, cena
235000 zł - 695 706 232
■ Mieszkanie 50 m2 - w Piechowicach, 2
pokoje, pierwsze piętro, zadbane. cena 175000
zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 51 m2 - przy ul. Uroczej - 608
221 943
■

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. A by ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. O głoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

do następnego numeru Jelonki.com
będą przyjmowane do piątku, do godz. 12.

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

WA¯NE TELEFONY

ALARMOWE
Policja			
Straż Pożarna		
Pogotowie Ratunkowe		
GOPR			
Pogotowie Energetyczne		
Pogotowie Gazowe		
Pogotowie Ciepłownicze		
Pogotowie Wodociągowe		
Numer alarmowy ogólny		
POLICJA
Komenda Miejska		
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski
Straż Miejska		

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS		
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

Maksimum 150 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................
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Mieszkanie 53 m2 - w Podgórzynie, pierwsze piętro, 3 pokoje, ogródek. Cena 119000 zł
- 608 221 943
■ Mieszkanie 73m - kolo Żeroma. Bardzo
ładne, bezczynszowe 3 pokojowe. Polecam!
- 508 240 821
■ Mieszkanie 95 m2 - Mieszkanie 95 m2 3
pokoje pierwsze piętro. Jelenia Góra 667 219
752 - 667 219 752
■ Mieszkanie bez pośredników - Zabobrze,
3 pokoje, 3 piętro - winda, 72 m2. Atrakcyjna
cena. - 607 838 335
■ Mieszkanie bez pośredników - 3 pokoje,
pomieszczenie gospodarcze, stan bdb., 72 m 2,
Zabobrze. Cena 215 tys. zł - 607 838 335
■ Mieszkanie komfortowe - w Sobieszowie w
cenie za m2 2700 zł - 515 215 167
■ Mieszkanie na Orlim - 2 pokojowe 39 m
parter - 500 122 446
■ Mieszkanie na os. Orlim - 3 pokoje po
remoncie. 2 piętro, 59m z pięknym widokiem
na Panoramę Karkonoszy. 197 tys. bez
pośredników - 669 836 755
■ Mieszkanie trzypokojowe - w Szklarskiej
Porębie cena 240 tys. zł NStępień - 508
240 832
■ Mieszkanie trzypokojowe - okolice Żeroma
NStępień - 508 240 832
■ Mieszkanie w Jeżowie - Sudeckim 94m
- 694 258 713
■ Mieszkanie w Kowarach - 4 pokojowe 2
piętro w kamienicy - 500 122 446
■ Mieszkanie w nowych blokach - na Kiepury
66 m2 2 pokoje kuchnia z jadalnia - 667
219 752
■ Mieszkanie Zabobrze III - 51m2 180 tys. zł
NS - 508 240 825
■ Mieszkanko z ogródeczkiem - Mieszkanko
24m2 do remontu plus strych do adaptacji.
Do mieszkanka przynależy ponad 200m2
gruntu do zagospodarowania. Cena 80 tys.502 068 178
■ Mysłakowice działka budowlana - z pięknym
widokiem 3675m2 cena 213 tys. zł NStępień
- 508 240 832
■ Nowe domy - do wykończenia. Nowe na
dużych działkach. Okolice Jeleniej Góry oraz
w obrębie miasta NIERUCHOMOSCI PARTNER
- 604 869 172
■ Nowy dom stara kamienica - Atrakcyjna
cena, piękne widoki, dobry dojazd. Do wykończenia wewnątrz. Cena Roksanes Żukowski
- 508 240 831
■ Oddłużenia - Oddłużenia - 022 38 95
088
■ Okazja!!! - Sprzedam mieszkanie 100m w
kamienicy za 285000 - 691 466 704
■ Okazja działka budowlana 75 t - . Pilnie
w Komarnie Dolnym 1600m2, 2 projekty,
prąd, nowa studnia bez pośredników. Cena
ostateczna 75 tys. zł - 502 786 897
■ Parter domu w Karpaczu - 360000 zł.
Garaż, ogród. W cenie cale wyposażenie
mieszkania - 508 230 522
■ Parter stylowej - poniemieckiej willi w
Bolesławcu. Powierzchnia 151 m2. plus
pomieszczenia przy należne. Cena: 360 tys.
zł - 600 064 147
■ Pensjonat w Karpaczu - 20 miejsc noclegowych, Zaplecze kuchenne, apartament dla
właściciela,160m2,warunki do organizacji
konferencji szkoleń. Możliwość adaptacji
pomieszczeń /sauna , gabinety odnowy/Mikroklimat pozwala na sugestie utworzenia centrum
SPA GNK - 502 068 168
■

Piękna działka w Dąbrowicy - 2532m2
z widokiem na góry, idealny dojazd NStępień
- 508 240 832
■ Piękna działka w Wojcieszycach - z widokiem na Panoramę Karkonoszy - 782 454
113
■ Pięknie położone mieszkanie - 50 m2,
parter, a pokoje. cena 159000 zł. - 608
221 943
■ Pilnie działka budowlana - Komarno sprzedam bez pośredników cena tylko 85 tys. zł
do dużej negocjacji powierzchnia 1600m2
studnia, prąd - 502 786 897
■ Pół domu 199tys - do kapitalnego remontu,
w Cieplicach. Powierzchnia całkowita.
ok.120m2. Powierzchnia mieszkalna 4 pokoje
74m2. Działka 426m2 - 507 243 718
■ Połowa bliźniaków - W Cieplicach (spokojna dzielnica) do liftingu sprzedam. - 502
068 178
■ Przestronne 3 pokojowe - rozkładowe
mieszkanie, 65 m2 z balkonem przy Podchorążych. Nieruchomości - 501 736 644
■ Rębiszów - działka budowlana 38 m2. cena
33 zł/m2. - 608 221 943
■ Rok 1850 - stylowa willa - Po kapitalnym
remoncie. Odtworzono elementy arch.wnętrza:
gabinety, salę balową, oryginalny parkiet,
sztukateria, ceramika, piękne piece, zrekonstruowano łazienkę. Weranda 60m2,alarm.
Dobry duch pruskiego gen. zaprasza GNK
- 502 068 168
■ Sprzedam atrakcyjne - mieszkanie Nieruchomości Meritum - 501 181 159
■ Sprzedam mieszkanie 51 m2 - przy ul.
Uroczej - 608 221 943
■ Sprzedamy atrakcyjne - mieszkanie 49
m2 w centrum Szklarskiej Poręby z ogrodem
w cenie 199000 zł. - 608 221 943
■ Sprzedamy mieszkanie - 53 m2 w Podgórzynie, pierwsze piętro, 3 pokoje, ogródek. Cena
119000 zł. - 608 221 943
■ Stylowe mieszkanie - Ścisłe centrum
150m2 cena 3000 za m2 tel. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 508 308
■ Tanio mieszkanie dwupokojowe - ok. 50m2
z garażem i ogrodem w okolicy Jeleniej Góry.
Cena 68 tys. - 782 454 113
■ Wynajmę pomieszczenie 100 m2 - z
zapleczem socjalnym w Wojcieszycach. czynsz
800 zł BNS - 608 2219 430
■ Zabobrze dwupokojowe - mieszkanie do
remontu 36m2 za 116 tys. NIERUCHOMOSCI
PARTNER - 604 869 172
■ Zamienię mieszkanie parter 48m - CO na
węgiel, na podobny metraż z piecami ! - 783
194 554
■ Zamierzasz sprzedać - lub kupić mieszkanie, dom, działkę, grunt rolny. Zadzwoń BNS
- 608 221 943
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ 2 pokojowe na Zabobrzu - 2 lub 3 piętro
Nieruchomości - 662 009 400
■ Kupię bez pośredników M2/M3 w centrum
Jeleniej Góry, lub okolicach centrum w cenie do
180 tys. zł. Ważne: CO/gazowe ogrzewanie,
okna PCV, toaleta w mieszkaniu w miarę nowe
instalacje elektryczne i gazowe. Oferty ze
zdjęciami proszę kierować na adres: bartosz.
chrzanowski@gmail.com - 508 024 762
■ Zdecydowanie kupię działkę budowlaną w
okolicy Jeleniej Góry. e-mail: gibsmeil@onet.eu
- 605 030 050

Kamienice w Jeleniej Górze - centrum 1go
maja, Konopnickiej poszukuje dla klientów z
gotówką - 500 122 448
■ Karpacz lub Szklarska za gotówkę kupię - 2
pokojowe - 662 825 769
■ Kupię ładne mieszkanie - ładne mieszkanie
w kamienicy do 270000 - 500 122 448
■ Kupię 3 pokojowe mieszkanie w Ścięgnach,
Kowarach lub Miłkowie bez pośredników - 664
492 829
■ Kupię bez pośredników w centrum miasta(bez pośredników) lub pobliżu. 2-3 pokoje do
60m/kw. - 512 311 433
■ Kupię dom stary: Kowary, Ścięgny lub
Miłków, bez pośredników. - 664 492 829
■ Kupię działkę - na ogródkach działkowych
WIARUS - 602 623 702
■ Kupię działkę budowlaną w Karpaczu
- 507 445 930
■ Kupię garaż murowany z gruntem lub z
możliwością wykupu gruntu w Jeleniej Górze.
- 609 802 051
■ Szukam do kupienia kawalerki lub małego
mieszkania 2-pokojowego (30-36m2) na
terenie Gryfowa Śl., Jeleniej Góry, Kowar i
okolic tych miast. W cenie: 40-50 tys. zł. PILNE
- 665 180 146
■ Kupię mieszkanie - Pilnie dla zdecydowanego klienta, w Mysłakowicach 3 pokoje
- 667 219 752
■ Kupię mieszkanie 50-70 m2 - W bardzo
dobrym stanie mieszkanie w Jeleniej Górze i
okolicach, bez pośrednictwa - 605 263 714
■ Kupię mieszkanie do 90 tys. - Kupię
mieszkanie do 90. tys. może być do remontu.
Jelenia Góra i okolice - 696 603 702
■ Kupię szeregówkę - Segment w zabudowie
szeregowej kupię - najchętniej Zabobrze.
- 502 068 178
■ Małą działkę budowlaną - do 55 tys. - 503
401 944
■ Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe - Kupie
mieszkanie 2 lub 3 pokojowe: Miłków, Ścięgny,
Mysłakowice, ewentualnie Jelenia Góra (
oprócz Zabobrza) najlepiej blisko do wyjazdu
w str. Karpacza - 693 525 956
■ Mieszkanie dwupokojowe - Kupię mieszkanie dwupokojowe w Cieplicach lub Jeleniej
poza Zabobrzem do 120000zł gotówka - 601
820 580
■ Mieszkanie w Cieplicach - Mieszkanie w
Cieplicach, Sobieszowie 2 ,3 pokoje - 513
718 808
■ Tanio kupię kawalerkę do 80 tys. w Jeleniej
Górze, bez pośredników 075 75 428 55 do
14.00 - 722 804 753
■

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, turystów, Gastronomia, obiekty
sportowe, imprezy okolicznościowe, wesela,
sale wykładowe, pomieszczenia biurowe,
siłownia, sporty walki w Jeleniej Górze ul:
Nowowiejska 43 – 075 75 250 17, 606
360 443, 606 356 064
■ Do wynajęcia mieszkanie w domu z ogrodem i garażem – 075 64 31 522
■ Szukam kawalerki w Jeleniej Górze ,
blisko centrum do wynajęcia na dłuższy okres
– kontakt wieczorem 514 790 676
Wydzierżawię zakład
ślusarsko - blacharski
przygotowany do
wykonywania usług
661 813 096

Garaż - Szukam do wynajęcia. Na Zabobrzu
lub w okolicy - 667 827 700
■ Bardzo pilne.... - młoda para z dzidziusie
zaopiekuje się mieszkaniem lub tanio wynajmie
w cenie ok 300zł - lokalizacja obojętna jedno
lub dwu pokojowe. Oferty proszę przesyłać na
: artcatpl@interia.pl - 605 367 561
■ Do wydzierżawienia 100 m2 - Do wynajęcia
budynek wolno stojący 100m2 na magazyn,
produkcję , warsztat samochodowy- woda ,
siła , biuro, wc ,duży plac, przy drodze głównej,
kanał 075 75 510 11 - 512 034 474
■ Do wynajęcia piekarnia 120m centrum
Cieplic - 508 209 649
■ Do wynajęcia 2 pokoje - mieszkanie 35m2
na I piętrze, okolice Małej Poczty. Budynek i
parking ogrodzony. Po generalnym remoncie,
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka. Nowe
meble, oszczędne ogrzewanie gaz, lodówka.
Cena: 800 PLN (w tym czynsz) + media +
kaucja 800 PLN e-mail: dardab@poczta.onet.
pl - 605 137 588
■ Do wynajęcia 2 pokoje Cieplice - Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie w Cieplicach.
Umeblowane, bezczynszowe. Cena 800 zł
+ media. Wymagana kaucja 800 zł. - 605
328 066
■ Do wynajęcia domek na imprezy - Mam
do wynajęcia klimatyczny dom na imprezy
(urodziny, imieniny, półmetki itp), 3 poziomy;
parkiet, miejsce do siedzenia, miejsce do
spania. Kromnów (10 km od Jeleniej Góry)
dobry dojazd autobusem. możliwość wynajęcia
DJ Napisz sms z adresem maila i wyślę zdjęcia.
Cena od 200 zł. - 693 800 490
■ Do wynajęcia kawalerka od 1 czerwca
- umeblowana na Zabobrzu I cena 650zł +
600zł kaucji + opłaty licznikowe (woda, gaz,
prąd) - 604 730 100
■ Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
nowe mieszkanie blisko centrum Jeleniej Góry
- 506 841 594
■ Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu Wynajmę /również turystycznie/ samodzielne
mieszkanie w willi w Karpaczu ( 2 pokoje , salon,
kuchnia, przedpokój i łazienka).Możliwość
noclegu sześciu osób 505 666 769 - 075
76 184 46
■ Do wynajęcia pokój - Poszukujemy współlokatorki do pokoju jednoosobowego na
ul. Kiepury. Może być osoba pracująca lub
studentka. Mieszkanie ładne i dobrze wyposażone, przystanki 6 i 7 w odległościach od 2 do
5 minut. Pokój dostępny od czerwca, niedrogo.
- 889 690 287
■ Do wynajęcia pokój - W centrum, osobne
wejście, swobodny dostęp do kuchni i łazienki.
Dostęp do Internetu, kablówka. Wynajmę
panu bez nałogów na dłuższy okres - 669
643 958
■ Wynajmę garaż, w okolicy Sądu, u zbiegu
ulic Mickiewicza z Wojska Polskiego - 512
783 855
■ Wynajmę od 03.06.08 kawalerkę ok.30m2
w okolicach placu Ratuszowego. Mieszkanie
zadbane umeblowane. Pralka ,lodówka,
kuchenka, wanna, meble w pokoju. Cena 800zł
■

Do wynajęcia mieszkanie willowe - dwa
duże pokoje, łazienka,
kuchnia. Mieszkanie
ma niezależne wejście
i wjazd. Do dyspozycji
duży ogrodzony ogród
- 075 75 215 89

miesięcznie w tym czynsz. Szczegóły kuba.
zawadzilo@gmail.com - 502 559 629
■ Kawalerka do wynajęcia 22m^2, na osiedlu XX - lecia, umeblowana, pralka, lodówka, TV,
ciepła i słoneczna z widokiem na góry, balkon,
możliwość podłączenia Internetu. Cena 500pln
plus media (woda, gaz, prąd, ew. Internet)
kontakt: n_evermind@o2.pl 667 058 885
- 609 763 703
■ Do wynajęcia kawalerka w domu jednorodzinnym, umeblowana, Osobne wejście Cieplice
- 075 75 525 41 - 075 75 525 41
■ Kawalerka do wynajęcia - Do wynajęcia od 1
czerwca kawalerka umeblowana na Zabobrzu I
cena 650zł + 600zł kaucji + opłaty licznikowe
(woda, gaz, prąd) - 604 730 100
■ Kawalerka od 1VII do wynajęcia - Do
wynajęcia od 1 lipca br. kawalerka ( 30m2)
z balkonem na Zabobrzu, ul. G. Bacewicz.
Mieszkanie jest po remoncie, umeblowane.
Opłaty: 550zł. + 250zl. czynsz + liczniki na
gaz, prąd i wodę. Biura nieruchomości proszę
nie dzwonić!!! - 607 612 312
■ Kawalerki szukam do wynajęcia: zadbanej,
umeblowanej - 691 762 084
■ Wynajmę miejsce na reklamę przy wjeździe
do Jeleniej Góry - 792 641 328
■ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
(aneks kuchenny) 51 m2. Nowe meble
kuchenne i sprzęt AGD. Do lokalu należy
dodatkowo balkonik, parking, piwnica. Do
wynajęcia od zaraz cena 1000zł + liczniki.
- 888 138 198
■ Wynajmę nowe mieszkanie: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, na I piętrze, umeblowane - Jelenia Góra ul. Złotnicza koło stadionu.
Czynsz: 1.000zł + opłaty (energia, gaz, woda
wg liczników, czynsz adm. 100zł). Kaucja:
2.000zł - 608 134 616
■ Mieszkanie do wynajęcia - Mieszkanie
51metrów,Zabobrze III, Internet. Umeblowany
jeden pokój i kuchnia. Mieszkanie jest po
remoncie. Cena wynajmu - 750zł.+czynsz i
opłaty. Mieszkanie ładne-równie ładna cicha
okolica - 075 64 30 108
■ Mieszkanie do wynajęcia - 75m kwadratowych od 1 lipca w centrum - 3 pokoje ,
kuchnia z aneksem jadalnym , duża łazienka ,
pomieszczenie gospodarcze, kontakt - w godz.
od 11-14 i 16-20 - 505 145 490
■ Mieszkanie do wynajęcie - Wynajmę
mieszkanie dwupokojowe przy ul. Wolności
w Cieplicach od 01 czerwca 2008 - 075
76 74 725
■ Wynajmę mieszkanie dwupokojowe przy
ul. Wolności w Cieplicach od 01 czerwca
2008 , więcej informacji dla chętnych Państwa
telefonicznie - 075 76 74 725
■ Mieszkanie dwupokojowe od1 lipca do
30 września, umeblowane, blisko centrum,
Internet, kablówka, w bloku, cena 800zł +
rachunki - 663 924328
■ Mieszkanie studenckie - szukam 2 lub
3 pokojowego mieszania w rozsądnej cenie
kontakt: nat00@wp.pl - 721 134 883
■ Mieszkanie studenckie wynajmę! - dla 3
studentów okolice Zabobrze, ul Różyckiego, starówka, Podwale. Cena za pokój do 250zł (bez
opłat, czynsz + wynajem).Umeblowanie:(łóżko,
stół, szafa) kuchnia z lodówką kuchenką (pralka)+Internet. Oferty na mail tobynow@interia.pl
lub pod nr telefonu - 739 042 544
■ Nowe, 2 pokojowe do wynajęcia, małe
(38m2) na parterze, umeblowane lub nie,
mieszkanie na osiedlu Park Sudecki. Cena 900
zł + opłaty - 722 866 772

Do wynajęcia obiekt wolnostojący w Podgórzynie dolnym z dużym placem manewrowym,
rampą, wiatą, niezależne zasilanie woda,
kanalizacja- na magazyn, hurtownię, usługi,
produkcję, również pomieszczenia biurowe
- 075 76 210 25
■ Para wynajmie mieszkanie w Jeleniej
Górze, kawalerka bądź 2 pokojowe, w pełni
wyposażone najlepiej z Internetem tak aby
czynsz wraz z opłatami mieścił się w 1000 zł.
Proszę o kontakt telefoniczny 691 120 134 Lub
mailowy beatakuta@op.pl - 783 179 365
■ Pilne - pokój do wynajęcia - OD 1. CZERWCA,
2-osobowy pokój w mieszkaniu studenckim na
Zabobrzu III koło ZUS, umeblowane, wyposażone; 250zł/osoba. 665 191 353 (na sms
nie odpowiadam) - 665 191 353
■ Pilnie poszukiwane mieszkanie, najlepiej
blisko centrum - 661 784 867
■ Pilnie poszukuję współlokatorki lub 2
współlokatorek do pokoju w mieszkaniu 2
pokojowym na ul. Wyczółkowskiego. Jestem
studentką AE szukam osób spokojnych. Koszt
250zł/os. + rachunki kontakt mail:pokoj20@
interia.pl - 661 029 541
■ Para z 5 letnim dzieckiem i malutkim
dzidziusie wynajmie w niedużej cenie ok. 500600zl + media mieszkanie 1 lub 2 pokojowe
z Jeleniej Górze kontakt: artcarpl@interia.pl lub
telefon - 605 367 561
■ Pokój dla dwóch osób w mieszkaniu
3-pokojowym, z wyjściem na balkon. Pełne
umeblowanie pokoju, kuchni, łazienki. Dobra
lokalizacja: sklepy, MZK, fryzjer, solarium.
Kable pod Internet i kablówkę. Zabobrze III.
- 660 242 651
■ Pokój do wynajęcia - Mam do wynajęcia
dość duży pokój dla 1 lub 2 osób cna to 350 zł.
Mieszkanie mieści się na ul. Szymanowskiego
(Zabobrze 1).Kontakt na meil : julia2801@
wp.pl - 691 808 429
■ Pokój do wynajęcia - Poszukuję współlokatorów (1 lub 2 osoby niepalące). Mieszkanie
nowe, umeblowane i w pełni wyposażone.
Dostęp do Internetu. Blisko centrum (ul.
Sobieskiego). Pokój dostępny od 1 lipca
- 692 751 129
■ Pokój do wynajęcia 2-osobowy, przy
ul. Kochanowskiego. Mieszkanie w pełni
wyposażone, nowe. Znakomite warunki, pokój
dostępny od 1 lipca - 668 389 425
■ Pokój do wynajęcia - Posiadam do wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym-w
Cieplicach. Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu. Internet 24h. GG: 2798099 E-mail:
konlech@tlen.pl - 798 421 721
■ Pokój do wynajęcia - Miejsce w pokoju
2 osobowym - dom studencki w Cieplicach.
Spokojna okolica, Internet, siłownia, garaż.
Koszt 200 zł + opłaty. - 600 954 847
■ Pokój do wynajęcia pilne - Pokój 2-osobowy
do wynajęcia przy ul. Kraszewskiego 1 (blisko
centrum). Mieszkanie w pełni umeblowane,
nowe budownictwo, atrakcyjne warunki. Pokój
dostępny od 1 lipca. - 668 389 425
■ Pokój jednoosobowy - Poszukujemy
współlokatorki do pokoju jednoosobowego
na ul. Kiepury. Może być osoba pracująca lub
studentka. Mieszkanie ładne i dobrze wyposażone, przystanki 6 i 7 w odległościach od 2 do
5 minut. Niedrogo - 889 690 287
■ Poszukiwany pokój 1 os. - Poszukuję pokoju
dla 1 os. w Jeleniej Górze, najchętniej w mieszkaniu studenckim. - 664 277 575
■ Poszukuję mieszkania, bądź kawalerki do
wynajęcia w każdej chwili. koszt do 500 zł.
■
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plus opłaty ; lokalizacja mniej istotna - 667
130 571
■ Poszukuję do wynajęcia mieszkania w Jeleniej Górze lub okolicach. Najlepiej umeblowane
i w rozsądnej cenie - 721 321 068
■ Poszukuję mieszkania lub pokoju - para
- lub zaopiekuje się starszą osobą w zamian za
pokój. Jesteśmy spokojni, niepijący, pracowici,
niedrogo, pilne - 692 340 530
■ Poszukuję mieszkania od zaraz w okolicy
Szklarskiej Poręby - Jeleniej Góry - 603
620 356
■ Para poszukuje do wynajęcia kawalerkę
w Jeleniej Górze z ogrzewaniem z miasta w
cenie ok. 650 zł ( w tym czynsz) + liczniki.
Mieszkanie może być częściowo umeblowane
- 606 899 831
■ Poszukuję współlokatorki centrum - Pracujący chłopak poszukuje współlokatorki do
wyposażonej w pełni kawalerki w ścisłym
centrum miasta. Niskie opłaty, atrakcyjna
lokalizacja. - 787 268 467
■ Rogowo-wczasy nad morzem - Ładne,
komfortowe 2-pokojowe mieszkanie wynajmę
na wczasy. Szeroka, czysta plaża, do morza 3
minuty spacerkiem - 607 587 157
■ Sale wykładowe wyposażone - Udostępnimy sale wykładowe wyposażone w sprzęt
dydaktyczny do organizacji konferencji i szkoleń
- 503 767 595
■ Szkoła językowa do wynajęcia - Zabobrze
ul.Bacewicz4 Jelenia Góra Bardzo atrakcyjne
warunki - 601 954 165
■ Szukam 2 pokojowego - szukam mieszkania 2 pokojowego nie musi być w pełni
umeblowane w Jeleniej Górze najlepiej okolice
centrum ale nie koniecznie kwl02@op.pl - 606
923 954
■ Chcę wynająć ładne mieszkanie w Jeleniej
Górze, Cieplicach lub w Sobieszowie dla dwóch
dorosłych osób w pełni umeblowane i wyposażone, na okres 21.06 - 27.08.br kontakt: tel. lub
mach_3@toya.net.pl - 691 257 839
■ Szukam do wynajęcia mieszkania. Najlepiej
umeblowanego w rozsądnej cenie. - 781
424 709
■ Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do
wynajęcia od 1 lipca (Najlepiej w Cieplicach
- e-mail kornik1983@wp.pl - 668 162 532
■ Szukam do wynajęcia - 2 lub 3 pokojowe
mieszkania, parter lub 1 piętro tylko ładne
mieszkanie - kompletnie umeblowane z AGD,
w Karpaczu lub centrum Jeleniej Góry - 697
912 084
■ Szukam do wynajęcia ! - Poszukuję pokoju
do wynajęcia od października - 667 415 701
■ Szukam do wynajęcia, Cieplice - szukam
mieszkania przynajmniej 3-pokojowego
bądź połowę willi do wynajęcia w cieplicach,
z ogrodem i osobnym wejściem. na dłuższy
termin. od lipca. - 791 189 198
■ Szukam do wynajęcia mieszkania - Szukam
mieszkania do wynajęcia w J.Górze. 2-pokojowego do 450zł- bardzo pilne- 693 720 618
■ Szukam kawalerki - Młoda para spodziewająca się dziecka pilnie wynajmie kawalerkę na
Zabobrzu. w cenie 500zł - 663 933 402
■ Szukam kawalerki lub 2 pokojowe mieszkania do wynajęcia od zaraz w Jeleniej Górze,
bądź bliskich okolicach do 10 km, czynsz do
600 zł - 514 817 049
■ Szukam mieszkania 2 lub 3 pokojowego
na terenie Jeleniej Góry za rozsądną cenę.
- 665 248 350
■ Szukam mieszkania 2 pokojowego - od
miesiąca października, do 450zl,, bez czynszu,
tylko opłaty aby zostały do opłacenia to co

zużyję (czyli prąd, woda, gaz), zależy mi jak
najtaniej, ponieważ jestem studentką i chcą
z koleżanką wynająć mieszkanie. czekam na
odp. na mail kara115@op.pl - mail
■ Poszukuje mieszkania 2 pokojowego dla
3 studentów okolice Zabobrze, ul Różyckiego,
starówka, Podwale. Cena za pokój do 250zł
(bez opłat, czynsz + wynajem). Pokoje w
miarę umeblowane (łóżko stół szafa) kuchnia z
lodówką kuchenką(pralka) plus Internet. Oferty
proszę kierować na mail tobynow@interia.pl
- 739 042 544
■ Szukam mieszkania do wynajęcia - 2
pokojowego ok. 50m2 w Jeleniej Górze w
cenie 750 z czynszem + ( opłaty) PILNE
- 721 039 322
■ Szukam mieszkania do wynajęcia w Mysłakowicach 1 lub 2 pokojowe - 667 652 874
■ Szukam mieszkania do wynajęcia - dwupokojowe lub kawalerka w Jeleniej Górze
- 667 765 384
■ Szukam mieszkania do wynajęcia - szukam
mieszkania do wynajęcia .najlepiej 2-pokojowe
w Kowarach. - 721 706 644
■ Szukam placu - Pilnie poszukuję do wydzierżawienia placu w Jeleniej Górze. Interesuje
mnie ciekawa lokalizacja z przeznaczeniem
na parking strzeżony, lub wezmę parking w
dzierżawę - 798 920 100
■ Para poszukuje mieszkania lub kawalerki do
wynajęcia od zaraz - 721 320 946
■ Wrocław 2 pokojowe .wynajmę mieszkanie
- od zaraz.350 zł plus opłaty. Do dogadania
ewentualny remont np. malowanie i inne
- 668 826 638
■ Poszukuję mieszkania do wynajęcia do
600zl + liczniki 2 pokojowego wprowadzę
się od zaraz na czas dłuższy 609 973 851
- 665 248 514
■ Wynajmę 2 lub 3 pokojowe mieszkanie
- studenci poszukują 2 lub 3 pokojowego
mieszkania od lipca na 12 miesięcy minimum w rozsądnej cenie meblowe bądź nie
umeblowane. kontakt gg 7278102 mail.
kacperbanas@gmail.com - 512 694 191
■ Wynajmę pokój 2 osobowy w mieszkaniu
studenckim, wyposażony. kuchnia-lodówka,
kuchenka+ pralka. na Zabobrzu, ul Kiepury.
225 zl/miesiąc od osoby + rachunki. dostęp
do Internetu. / chętnych proszę o kontaktpaula1009@wp.pl - 507 056 039
■ Wynajmę kawalerkę na ulicy Różyckiego.
Więcej informacji pod numerem. Proszę dzwonić po godz. 14 - dziękuję - 667 138 280
■ Wynajmę lokal w centrum Szklarskiej
Poręby, powierzchnia ok. 200 m pod działalność gospodarczą - 609 444 253

Wynajmę lokal usługowy Cieplice - Lokal
użytkowy położony na parterze w budynku
nr 20 przy Placu Piastowskim w Jeleniej
Górze składa się z sali sprzedaży, magazynu
( 3 m²) oraz toalety z umywalką ( 3 m²) o
łącznej powierzchni użytkowej 55,79 m² .
697397297 - 075 752 29 80
■ Wynajmę mieszkanie - 3 pokojowe za 450
zł +opłaty w Kowarach - 608 038 284
■ Wynajmę mieszkanie - 1 lub 2-u pokojowe
od zaraz do 600+opłaty - 880 118 791
■ Wynajmę pilnie pokój - Pilnie wynajmę
pokój, najlepiej na Zabobrzu, Cena do 300
zł z opłatami. Osoba czysta zadbana - 600
225 962
■ Wynajmę pokój - W centrum miasta,
swobodny dostęp do kuchni i łazienki, dostęp
do Internetu, kablówka. Pokój jest umeblowany.
Wynajmę od zaraz panu bez nałogów - 669
643 958
■ Wynajmę pokój/mieszkanie. - poszukuję
mieszkania/pokoju do wynajęcia od października - 667 415 701
■ Wynajmę pokój w centrum - Duży, umeblowany, swobodny dostęp do kuchni i łazienki.
Dostęp do Internetu ,kablówka, osobna
lodówka. Wynajmę panu bez nałogów od zaraz
- 669 643 958
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Komunalna kawalerkę 28m2 obok Parku
Zdrojowego w Cieplicach, C.O. gazowe, słoneczne, Ip., na większe lub równorzędne. Może
być poza Jelenią Górą – 075 755 71 58
■ Mieszkanie 70m2 zamienię na mniejsze w
Jeleniej Górze - 075 75 14 507
■ Pilnie mieszkanie komunalne w starym
budownictwie o powierzchni 75m2, I pietrze
– 2 oddzielne mieszkania na mniejsze na
parterze w centrum lub w pobliżu centrum
– ogrzewanie gazowe odpada – 694 244
070
■ Dom na wsi - 100 m na wsi z działką 1300
m do remontu na mieszkanie 3 pokojowe najlepiej we wspólnocie mieszkaniowej ewentualnie
dopłacę, - 505 855 968
■ Jedne na dwa mniejsze - zamienię mieszkanie o pow. 63 m2 (3p.+ k + wc+ łazienka )
znajdujące się na Zabobrzu III Oś. Związkowiec
na dwa mniejsze w Jeleniej Górze ub okolicy tel.
kontaktowy 606 146 762 - 606 146 762
■ Trzypokojowe 65 m2 ,wysoki
parter, ogrzewanie gazowe-piec dwu
funkcyjny, rozkładowe, wc i łazienka
oddzielnie, niski czynsz zamienię
- 507 932 248

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszymi doradcami:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

GOSIA
Tel. 663 663 648
e-mail: g
 kowalska@jelonka.com

M3 pod Słupskiem na dom - Zamienię
mieszkanie własnościowe 3 pokoje, kuchnia,
łazienka 48m2 po remoncie na dom , może
być do niewielkiego remontu na wsi w okolicach
Jeleniej Góry - 502 949 598
■ Mniejsze na większe - komunalne, 30m,
parter, co etażowe, łazienka, po remoncie
zamienię na większe - 516 137 393
■ Zamienię mieszkanie 50mkw w TBS na
mały dom na os. Czarne - 609 330 302
■ 22m na ul.1 Maja pokój, kuchnia, łazienka
zamienię na większe komunalne może być
zadłużone lub do remontu - 695 093 701
■ Zamiana mieszkania - kawalerkę 27m/3 w
centrum Jeleniej Góry na większe w Cieplicach
075 649 51 97 - 665 277 666
■ Zamiana mieszkania w Jeleniej Górze o
łącznej powierzchni 88,40m2. Mieszkanie
składa się 3 pokoi w centrum jeleniej góry
przy głównej ulicy Wolności dobra lokalizacja
mieszkanie jest obecnie zadłużone dalszych
informacji udzielam osobą zainteresowanym
stacjonarny 075 76 78 439 - 605 145 792
■ Zamienię - mieszkanie własnościowe w
Sobieszowie 60m2 na dwa mniejsze komunalne mogą być zadłużone - 668 102 128
■ Zamienię 49 m2 na większe - mieszkanie
komunalne o pow. użytkowej 49.20m2 ( 2
pokojowe, kuchnia, łazienka, pierwsze piętro,
centralne ogrzewanie w mieszkaniu) na 2
pokojowe lub większe na Zabobrzu lub inna
lokalizacja, może być zadłużone lub do remontu
- 660 466 674
■ Zamienię mieszkanie trzypokojowe w
ścisłym centrum Jeleniej Góry 70 m2 na
mniejsze z dopłatą, również w centrum lub blisko centrum, lub sprzedam. Kontakt: lercher@
vp.pl - 662 371 463
■ Zamienię mieszkanie - własnościowe
27m2 centrom Jeleniej Góry w nowym budownictwie ogrzewanie co na większe w Cieplicach
w starym budownictwie może być zadłużone
075-643-5197 - 665 277 666
■ Zamienię mieszkanie - własnościowe
60m2 na dwa mniejsze mogą być komunalne
zadłużone - 668 102 128
■ Zamienię mieszkanie - zamienię mieszkanie
własnościowe 27m/k kawalerka w bloku
ogrzewanie co w centrum jeleniej na większe
w starym budownictwie może być zadłużone
lub do remontu w Cieplicach 075 64 95 197
- 665 277 666
■

Zamienię mieszkanie - Mieszkanie komunalne 64m2 w centrum JG, przedpokój i toaleta
(można zrobić oddzielną) dzielona ze spokojną
rodziną - zamienię na kawalerkę lub zadłużone.
- 693 494 826
■ Zamienię mieszkanie - parter 48m2, CO
na węgiel, na podobny metraż z piecami !
- 783 194 554
■ Zamienię na Sobieszów - 55m2 na ładnym
nowym osiedlu w Parku Sudeckim. Zamienię na
większe w Sobieszowie - 511 277 326
■ Zamienię na większe, dopłacę - Kwaterunkowe 39m, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, II piętro + ogródek pod
domem, niski czynsz - zamienię na większe,
kwaterunkowe. Parter wykluczony. Może być
zadłużone, do remontu lub za rozsądną dopłatą.
- 601 258 992
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Przyjmę tipserkę z własnym sprzętem
– dobre warunki – 669 017 071
■ 2600 netto... - Niezależny Manager sprzedaży - Supervizor ( 2600 netto ) - umowa
kontraktowa zainteresowanych prosimy o
przesłanie listu motywacyjnego i CV, na adres
e-mail: crb.rekrutacja@wp.p z dopiskiem.
manager
■ Absolwentów i zaocznych - Firma handlowa zatrudni na stałe. 1500 netto - 75
764 70 17
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu Jeleniej Góry i
okolic oraz Gryfowa i okolic. Zapewniamy stałe
zatrudnienie, oraz cykl wewnętrznych szkoleń
- 605 097 861
■ Barmana pilnie zatrudnię - Restauracja
"Cztery Pory Roku" na Pl. Ratuszowym
zatrudni na korzystnych warunkach barmana
- baristę kontakt tel lub na miejscu w lokalu
- 502 661 713
■ Branża zdrowotna i kosmetyczna - Międzynarodowa firma z oddziałem w Jeleniej
Górze poszukuje do współpracy kosmetyczki,
dietetyków, masażystów itp. Zapewniamy
szkolenia i motywacyjny system wynagra-
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dzania. Szczegółowe informacje udzielamy na
rozmowie kwalifikacyjnej. - 607 122 636
■ Casino Las Vegas - Do kasyna 24 h w
Jeleniej Górze - potrzebna osoba do pracy.
Praca na zmiany. - 605 113 223
■ Coś dla Ciebie!!! - Mędzynarodowa firma
prężnie rozwijająca się poszukuje ludzi ambitnych, kreatywnych do pracy na stanowisko
doradca kosmetyczny / również przeszkolimy.
ylko osoby zdecydowane - 505 313 568
■ Dach łupkowy - Poszukujemy firmy
dekarskiej (również firmy jednoosobowe) do
wykonania dachu łupkowego w Belgii - 075
64 64 557
■ Praca dla studentki studiów zaocznych
w Grocie Solnej w Szklarskiej Porębie - 501
460 229
■ Zatrudnię dekarza i pomocnika dekarza
- 665 839 244
■ Dla kosmetyczek i nie tylko ? - Praca stała
lub dodatkowa dla kosmetyczek i dermokonsultantek z Jeleniej Góry i okolic; ZGŁOSZENIA :
e-mail kosmo.biuty@wp.pl Z załączonym: listem
motywacyjnym i CV W temacie wiadomości
kosmo-jg - mail
■ Dla osoby z autem na gaz - Praca jako
doręczyciel listów i paczek na terenie miasta
i okolic. Mile emeryt lub rencista. tel. po 13
- 792 474 336
■ Dla studentek - Od zaraz potrzebna osoba
do ANKIET - 505 313 568
■ Dla uczniów/studentów - Poszukujemy
od zaraz uczniów/studentów do dorywczej
pracy przy roznoszeniu materiałów informacyjnych- dobre pieniądze w krótkim czasie.
Praca praktycznie od zaraz. akcjATK@op.pl
- 509 380 727
■ Dla uczniów/studentów - Poszukujemy
od zaraz uczniów/studentów do dorywczej
Zatrudnię
kierowcę C+E Praca w Polsce
- zjazdy na każdy
weekend
501 392 087

Zatrudnimy na pełen etat
programistów C++,

wynagrodzenie od 2000 zł netto,
praca w Jeleniej Górze, więcej na

www.codetwo.com/praca
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ZAMIEŚĆ SWOJE
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NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7116 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

pracy przy roznoszeniu materiałów informacyjnych- dobre pieniądze w krótkim czasie.
Praca praktycznie od zaraz. akcjATK@op.pl
- 509 380 727
■ Praca przy dociepleniach. Wynagrodzenie
od 10-15 zł/h. Mile widziane doświadczenie.
- 503 328 314
■ Dodatkowa lub stała - Kosmetyka i Pielęgnacja Ciała. 2 godziny dziennie, 5 x w
tygodniu, 4x w miesiącu = min.1000zł +premie
+ prowizje - 605 208 508
■ Dodatkowa praca - Interesujesz się kosmetykami i chcesz zarobić? Jesteś komunikatywna? Zadzwoń i dołącz do naszego zespołu!
- 668 230 498
■ Do działu dtp od zaraz - Pracownia Reklam
zatrudni pilnie na stanowisko grafika komputerowego. Projektowanie graficzne reklam,
ulotek, folderów, itd. Wymagania: znajomość
programów graficznych, CV prosimy przesyłać
na adres biuro@attum.pl - 075 64 806 48
■ Do firm i osób fizycznych - Nawiążemy
stałą współpracę w zakresie montażu sprzętu
sportowego na terenie całej Polski. Ogłoszenie
skierowane jest do firm jak i osób fizycznych
z możliwością zatrudnienia- bardzo dobre
warunki pracy. - 601 148 414
■ Do pracy na budowie - Poszukuję osób do
pracy na budowie. - 661 961 708
■ Do przyuczenia w pizzerii - kucharzy,
również do przyuczenia w Jeleniej Górze
- 606 991 160
■ Dowóz pizzy - studenta z własnym samochodem do dowozu pizzy na Zabobrzu - 697
724 749
■ Do wspólnego prowadzenia - Szukam osobę
przedsiębiorczą a zainteresowaną wspólnym
prowadzeniem gabinetu, Odchudzania, Suplementacji zdrowotnej, Suplementacji sportowców. Gwarantuję przeszkolenie Zgłoszenia list
motywacyjny i CV e-mail: wspolnygabinet@
wp.pl - mail
■ Dyspozycyjnych - Zatrudni firma handlowa
do działu obsługi klienta - do 30 lat - 75 76
470 19
■ Praca dla Elektryka z uprawnieniami - Telefon po godz. 20,00 stej. - 075 613 70 18
■ Firma budowlana zatrudni murarzy. Stawka
dla fachowców do 15zł/h. - 507 445 930
■ Fizjoterapeuta/ka - Hotel Sasanka *** ze
Szklarskiej Poręby zatrudni fizjoterapeute/tke
- 075 75 280 00
■ Fm - poszukuje chętnych do współpracy
z firma FM niezła prowizja możliwość rozwoju wiadomość: . e-mail wellness25@wp.pl
- ****
■ Hostessa - Poszukuje hostess do obsługi
wyścigu kolarskiego DHL Bałtyk – Karkonosze
Tour. Zainteresowane dziewczyny proszę o
przesłanie do 25 maja na adres maceluch@
wp.pl CV wraz z 3 zdjęciami - 600 039 424
■ Instruktor rytmiki - Studio Tańca i Ruchu
zatrudni instruktora rytmiki z terenu Podkarpacia do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oferty
należy przesyłać na adres: rzs@cel.com.pl
- 178 524 823
■ Jeleniogórska agencja pracy - Zarejestruj
się w CRK- Centrum Rekrutacji Kadr-Agencji
Pośrednictwa Pracy -Jelenia Góra, ul. Wiejska
29. 075 7543965, e-mail biuro@crk-kadra.
pl - dla pracowników i specjalistów z różnych
branż. - 605 661 481
■ Kelnerka pałac Łomnica - Pałac Łomnica
Sp. z o.o. ul. Karpnicka 3 w Łomnicy poszukuje
kelnerki: kobieta w wieku 20-35 lat, komunikatywna, dyspozycyjna, o miłej aparycji z

podstawową znajomością języka niemieckiego,
mile widziane doświadczenie w gastronomii
- 075 71 30 460
■ Kierownika budowy - Firma budowlana
zatrudni na pełny etat pracownika z uprawnieniami budowlanymi, kosztorysowanie. Kontakt
od 16-18.00 - 503 069 600
■ Kierownik budowy - Poszukujemy osób
z uprawnieniami na stanowisko kierownik
budowy. Chętnych zapraszamy do naszej
siedziby : Zakład Ogólnobudowlany Jerzy
Nowak 58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza
33b - 601 566 570
■ Klub Atrapa zatrudni... - barmanów lub
barmanki, ochroniarzy. Wysokie stawki i
miła atmosfera. CV wraz ze zdjęciem proszę
wysyłać na mail : klubatrapa@gmail.pl - 075
64 73 504
■ Komis telefonów zatrudni - Komis Telefonów
zatrudni do pracy na stanowisku sprzedawca
- serwisant telefonów komórkowych - jeżeli nie
masz pojęcia o tej branży, proszę nie dzwoń.
- 604 810 259
■ Koordynator robót budowlanych - Spółka
zatrudni koordynatorkę robót budowlanych
do obowiązków będzie należało: pozyskiwanie
kontraktów budowlanych, nadzorowanie i
rozliczanie ich. Nie wymagamy uprawnień
budowlanych Cv prosimy kierować na adres:
dolnoslazak@interia.eu - 691 986 259
■ Kowary potrzebna opiekunka - potrzebna
opiekunka do 2,5 letniej dziewczynki Kowary
- Wojków - 601 712 749
■ Kucharz, pomoc, kelnerka w Zielonym
Domku w Karpaczu. Tel. 075 761 63 81
- 075 761 63 81
■ Lakiernik (przyuczenie) - Zatrudnię Lakiernika (lub do przyuczenia) do lakierowania mebli
zapewniam zakwaterowanie (woj. Mazowieckie) 501 223 333 - 22 78 37 852
■ Lekka, fizyczna dla mężczyzny - Praca
fizyczna od zaraz, do końca lipca,(z możliwością
późniejszego zatrudnienia), w pracowni ceramiki w Cieplicach, na stanowisku odlewnika
wyrobów ceramicznych, 7zł/h na rękę płatne
co tydzień, wymagamy myślenia i sprytu
- reszty nauczymy. kontakt od 9-15 - 607
307 977
■ Lektor j angielskiego - Szkoła Językowa
zatrudni LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO z
terenu Podkarpacia, Małopolski, Lubelskiego,
Śląska. Oferty należy przesyłać na odpowiednie
adresy: rzeszow@cel.com.pl krakow@cel.
com.pl lublin@cel.com.pl bielsko@cel.com.pl
Więcej informacji na www@cel.com.pl - 178
524 823
■ Małżeństwo praca w.mazowieckie - Zatrudnię małżeństwo do pracy fizycznej ( renowacja
mebli)zapewniam mieszkanie (woj. Mazowieckie) 501 223 333 - 22 78 37 852
■ Firma przyjmie operatywnego magazyniera,
wymagane prawo jazdy kat. "B" oraz uprawnienia na wózek widłowy. Kontakt w godz.16-18.00
- 503 069 600
■ Zatrudnimy osoby do prowadzenia zajęć z j.
angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym
z terenu Podkarpacia. Cv i list prosimy przesyłać
na adres: rzeszow@cel.com.pl - 178 524 823
■ Studio Tańca i Ruchu zatrudni nauczyciela
muzyki z terenu Podkarpacia. Oferty należy
przesyłać na adres: rzs@cel.com.pl - 178
524 823
■ Niezależny konsultant - Niezależny KONSULTANT - Klubu oriflame poszukuje Menegerów do
współpracy z firma Oriflame więcej informacji
na adres email - wellness25@wp.pl

Nowe miejsca pracy - Młodych z samochodem 1500 netto - na stałe - 75 764 70 17
■ Odchudzę 10 osób i dam pracę - 605
208 508
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem produktów perfumeryjnych
firmy FM Group World i zarabiaj sprzedając
odpowiedniki oryginalnych perfum oraz wiele
innych produktów w tych samych nutach
zapachowych. Z własnej sprzedaży zarabiasz
ponad 40% - 663 777 093
■ Oferta pracy - Zatrudnimy pracowników w
zawodach murarz, tynkarz, układacz struktury,
cieśla, dekarz, posadzkarz oraz pracowników
niewykwalifikowanych chętnych do nauczenia
się pracy w budownictwie. Zarząd SAVEX-2 Sp.
z o.o. Jerzmanki 65 59-900 Zgorzelec 77-81017 - 075 77 81 014
■ Oferta współpracy - Chcesz sobie dorobić
, a może zarobić? Sprzedawaj wysokiej
jakości produkty perfumowane firmy FM.
Dla osób chcących budować własne grupy
sprzedażowe-rewelacyjny plan marketingowy.
Po ofertę dzwon pod nr.607871070, napisz:
mario1969@op.pl GG-723272 lub podaj numer
telefonu a zadzwonię. - 607 871 070
■ Poszukuję pani bez nałogów jako opiekunki
do dziecka w Staniszowie. Preferowana osoba
miejscowa. - 603 445 535
■ Osoby do zabiegów pielęgnacyjnych - 25
zł za godzinę + prowizja; Przeszkolę wdrożę
w pracę .zgłoszenia: kontakt telefoniczny;
- 605 208 508
■ Pilnie 1 osoba potrzebna do kawiarni
- Koeln- Niemcy - praca od zaraz. - 503
857 578
■ Pilnie zatrudnię młodą osobę na stanowisko sprzedawcy w branży sportowej - 512
176 068
■ Pilnie zapraszam do współpracy - Poszukujemy do współpracy fryzjerów i fryzjerki .
- 781 191 833
■ Pokojowa - Hotel*** w Karpaczu poszukuje
pilnie pracownika na stanowisko - Pokojowa.
- 605 154 020
■ Pomoc kuchenna - Hotel Sasanka ze Szklarskiej Poręby poszukuje pomocy kuchennej
- 075 75 28 000
■ Porządkowe J.Góra, Mysłakowice - Impel,
zatrudni do prac porządkowych (J.Góra,
Mysłakowice, Kowary) w biurach, zakładach
produkcyjnych lub terenach zielonych. Oferujemy umowę o pracę lub umowę zlecenie,
osoby posiadające orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności mogą korzystać z ZFRON.
Kontakt: J. Góra ul. 1-go Maja 80 pok. 26 - 075
64 56 745
■ Porządkowe w Szklarskiej Poręba - Zatrudnimy do prac porządkowych w Szklarskiej
Porębie, przy porządkowaniu biur i pomieszczeń
socjalnych. Mile widziane osoby z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności. - 075 64
56 745
■ Poszukuję asystenta(asystenki) do gabinetu zdrowego odżywiania Szkolenie zapewniamy. Wykształcenie min średnie. Mile widziani
studenci( nie tylko) - 509 677 828
■ Poszukuje do malowania klatek - Wspólnota
Mieszkaniowa w Jeleniej Górze poszukuje
firmę chętna do wykonania usługi malowania
klatek schodowych - pilne Kontakt Pani Kasia
- 665 331 706
■ Potrzebna fakturzystka - Firma "Opal Med"
pilnie zatrudni fakturzystkę. CV + list motywacyjny proszę wysłać na adres: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
■

Potrzebna opiekunka - do starszej osoby.
Kobieta 85l. , mieszka sama w domku jednorodzinnym koło Hannoweru. Opiekunka prowadzi
dom i pomaga jej w toalecie. Wynagrodzenie
1200 euro miesięcznie, praca od 15 czerwca
- praca.niemcy76@tlen.pl - 608 398 707
■ Potrzebna opiekunka - Opieka do kobiety,
demencja, bardzo mila. Płaca 1150€ z komunikatywna znajomością niemieckiego, 1200€
z dobra znajomością. Praca wymianę z inną
opiekunką, na początek co najmniej 2 miesiące.
mail mailto:praca.niemcy76@tlen.pl - 608
398 707
■ Praca - Jesteś kobietą aktywną, nie boisz
się wyzwań, interesujesz się Zdrowym Stylem,
urodą i kosmetykami, kręcą cię duże pieniądze
- zadzwoń i umów się na spotkanie. Tylko osoby
zdecydowane. - 505 313 568
■ Praca - Firma Handlowa zatrudni osoby
młode do działu obsługi klienta. Oferujemy
szkolenia , możliwość rozwoju i pracę w
młodym zespole - 75 76 47 019
■ Praca - Jelenia Struga SPA RESORT poszukuje na stanowisko: Recepcjonista/tka
wymagania : znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego, znajomość pakietu MS
Office, dyspozycyjność Oferty prosimy przesyłać na adres -w.piotrowski@jeleniastruga.pl
075/7528405 - 075 752 84 00
■ Praca dla ekspedientki - zatrudnimy w sklepie spożywczym, mile widziane doświadczenie
w handlu. - 602 401 211
■ Praca dla kierowcy autobusu z kategorią
prawa jazdy D . Wymagane badania lekarskie
i kurs na przewóz osób - 601 566 298
■ Praca dla kierowcy kat.c-Lubań - Firma
Morsik zatrudni kierowcę kategorii C - Lubań
Śląski - 601 773 451
■ Praca dla płytkarzy - Spółka zatrudni
na kontraktach krajowych i zagranicznych
zawodowych płytkarzy ,zgłoszenia wraz z
przebiegiem pracy prosimy kierować na adres:
dolnoslazak@interia.eu - 691 986 259
■ Praca dla pomocy kuchennej - Zatrudnimy
pomoc kuchenną w restauracji w Cieplicach.
Mile widziane doświadczenie w branży min
1 rok. Praca na umowę o pracę. - 665
501 228
■ Praca dla recepcjonistki/ty - Recepcjonistka lub recepcjonista poszukiwana/y do
Hotelu Amanda*** (Chojnik) w Zachełmiu
- 75 76 212 11
■ Praca dla starszego - szukam pracownika z
prawem jazdy kat b będzie to osoba zapewniając serwis dla klientów + praca magazynowa
+ drobne naprawy sprzętu elektrycznego
może być na 1/2 etatu wymagana książeczka
zdrowia - 697 866 233
■ Zatrudnię studentki w sklepie spożywczym
Żabka - 693 170 504
■ Praca dla uczących się - Pilnie zatrudnię
osoby uczące się (pełnoletnie) na terenie
hipermarketu w Jeleniej Górze na stanowiska:
KASJER, pracownik hali. Oferuje umowę
zlecenie i atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe.
Wymagana aktualna książeczka sanepidu.
- 664 043 530
■ Praca na budowie - Praca na budowie od
zaraz. - 605 594 203
■ Praca na dobry start - Poszukiwane młode
i kreatywne osoby do pracy w dziale obsługi
klienta - 75 76 470 19
■ Praca na produkcji - Zatrudnimy pracowników na umowę o pracę w systemie trzy
zmianowym. Gwarantowane wynagrodzenie
po przepracowaniu pełnego miesiąca 1.200,00
zł. netto. Po okresie próbnym możliwość
■

zwiększenia wynagrodzenia, email: jadwiga@
mar-mat.com.pl Zatrudnimy także tegorocznych absolwentów na okres wakacji. - 501
045 930
■ Praca na stałe - Tegorocznych absolwentów
zatrudni firma handlowa - 75 76 47 019
■ Praca na stoisku na Florze - Dam pracę na
stoisku - odzież dziecinna na targowisku Flora.
Pilnie - 695 996 113
■ Praca od zaraz - Poszukiwane młode i
dyspozycyjne osoby do działu obsługi klienta
- 75 764 70 17
■ Praca od zaraz - Potrzebny elektryk z
uprawnieniami kontakt po godz. 20,00 - 075
613 70 18
■ Praca od zaraz - Młode i dyspozycyjne osoby
zatrudni firma handlowa. Praca od poniedziałku
do piątku, 1500 netto - przeszkolimy - 792
186 671
■ Praca przy dociepleniach - Wynagrodzenie
10-15 zł/h. Mile widziane doświadczenie.
- 503 328 314
■ Praca w biurze - Praca w sekretariacie 4
godziny od poniedziałku do piątku 400zl mc
- 792 186 671
■ Praca w biurze nieruchomości - Przyjmę
osobę odpowiedzialną, operatywną, z samochodem do pracy w Biurze Nieruchomości
"Partner"ul Szkolna 5 Jelenia Góra CV proszę
przesyłać na maila wandazur@gmail.com
- 604 508 308
■ Praca w dziale handlowym - Firma MORSIK ul.Plac Niepodległości 2A,Jelenia Góra
poszukuje pracownika do działu handlowego.
Wymagane wykształcenie min.średnie - 075
75 239 06
■ Praca w komisie telefonów - Praca w komisie telefonów w pasażu sklepu CARREFOUR,
godziny pracy od 9h do 21h,praca na zmiany,
soboty i niedziele także. jeżeli nie masz pojęcia
o tej branży - proszę nie dzwoń! Tylko konkretne
oferty - 604 810 259
■ Praca w pralni JG - Zatrudnię do pralni na ul
Sudeckiej mile widziana rencistka na 1/2 lub 1
etat. - 601 558 501
■ Praca w sklepie sportowym - Sklep sportowy Go Sport w Jeleniej Górze poszukuje osoby
na stanowisko sprzedawca. Jeśli interesujesz
się sportem a dodatkowo znasz się na sprzęcie
rowerowym lub narciarskim zgłoś sie do nas!
Praca na cały etat. Zainteresowane osoby
prosimy o wysyłanie cv na adres Gosport210@
interia.pl - 75 75 311 25
■ Praca w sklepie Top Secret - Oferujemy
pracę na stanowisku: SPRZEDAWCA na pełny
etat (umowa o pracę) i pomoc na magazynie
(umowa zlecenie-na okres wakacji) w naszym
sklepie T.S. w Jeleniej Górze od 01 czerwca
2008r.Wyślijcie Swoje CV wraz z listem
motywacyjnym i zdjęciem na nasz adres:sklep.
jeleniagora@topsecret.com.pl - 75 31 269
■ Pracownice produkcyjne - Firma DWL
Inwestycje SP. z o.o. w Jeleniej Górze zatrudni
pracownice produkcyjne do sortowania
cebul kwiatowych, przycinania i rozsadzania
krzewów. Wymagania - sprawność manualna
. Kontakt: dariusz.rafinski@op.pl. Tel. 075 645
23 80 - 075 645 23 80
■ Pracownicy produkcyjni! - Firma WOJ-KAT
zatrudni osoby do pracy w Jeleniej Górze przy
odbieraniu wyrobów gotowych z wtryskarek.
Praca w systemie trzyzmianowym, czterobrygadowym. Praca od zaraz. Więcej informacji
pod nr (75) 647 55 64, wojkat@wojkat.eu lub
osobiście w naszym biurze przy ul. Morcinka
33 w Jeleniej Górze - 509 500 469

Pracownik - dział finansowy - Poszukujemy
pracownika do pracy w dziale finansowym.
Oczekujemy znajomości podstaw rachunkowości a znajomość księgowości budżetowej
będzie dodatkowym atutem. kontakt od
poniedziałku - piątku w godzinach 8-15. - 075
76 97 304
■ Pracowników budowlanych - Firma budowlana przyjmie wykwalifikowanych pracowników
w zawodach murarz-tynkarz, cieśla oraz
pracowników doświadczonych przy pracach
elewacyjnych. Kontakt od 16-18.00 - 503
069 600
■ Prezentacja i sprzedaż kosmetyków w
gabinecie i u klienta. Jesteśmy zainteresowani Paniami:21-40 lat, z min. średnim
wykształceniem, posiadającymi w dyspozycji
samochód osobowy o wysokiej kulturze
osobistej z łatwością nawiązującymi kontakty.
Umowa. Wynagrodzenie 15-30/h + premie:
jg.kosmetyka@wp.pl
■ Prezenter + menager - Poszukujemy
- MANAGERÓW , PROSIMY O PRZESYŁANIE
CV. Dziękujemy. dalsze informacje przęśle na
e-maila z dopiskiem Prezenter + Menager
e-mail -- wellness25@wp.pl
■ Przedstawiciel handlowy - Szkoła Językowa
zatrudni Przedstawiciela Handlowego z terenu
Podkarpacia, Małopolski, Lubelskiego, Śląska.
Oferty należy przesyłać na odpowiednie adresy:
rzs@cel.com.pl krk@cel.com.pl lub@cel.com.pl
sls@cel.com.pl Więcej informacji na www@cel.
com.pl - 178 524 823
■ Przedstawiciel handlowy - Studio Tańca i
Ruchu zatrudni INSTRUKTORÓW: - RYTMIKI,
- TAŃCA, - GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ z
Podkarpacia, Małopolski, Lubelskiego i Śląska,
do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oferty
należy przesyłać na adres: rzs@cel.com.pl krk@
cel.com.pl - 178 524 823
■ Przedstawiciel handlowy tp - Firma Herba
Telecom sprzedająca "produkty" telekomunikacji polskiej TP zatrudni przedstawicieli
handlowych na umowę zlecenie. CV oraz
list motywacyjny proszę wysyłać na adres :
a.gorska@herbatele.com - 75 752 48 64
■ Przyjmę osobę na stanowisko kasjersprzedawca. Praca w sklepie spożywczym na
dwie zmiany - 793 402 959
■ Przyjmę do pracy - Przyjmę do pracy
osobę na stanowisko kasjer-sprzedawca do
pracy w weekendy w sklepie spożywczym.
- 793 402 959
■ Przyjmę od zaraz elektryków - - praca w
domkach wielorodzinnych - 513 092 291
■ Ratownik - Hotel Sasanka ze Szklarskiej
Poręby zatrudni ratownika - 075 752 80 00
■ Recepcja - Hotel Relaks*** w Karpaczu
zatrudni osobę na stanowisko RECEPCJONISTA/RECEPCJONISTKA. Zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na
adres e-mail m.rybialek@hotel-relaks.pl. - 075
648 06 50
■ Roznoszenie ulotek - Zatrudnię do roznoszenia ulotek na terenie giełdy w Cieplicach w
każdą niedziele od 9 do 15 - 604 810 259
■ Samodzielny kucharz - Hotel Sasanka
zatrudni samodzielnego kucharza zmianowego.
- 075 75 28 000
■ Sklep spożywczy - zatrudnię do sklepu w
Karpaczu sprzedawczynię - sprzedawcę na
dobrych warunkach. - 605 297 060
■ Sklep z Kawa "Pożegnanie z Afryka"
zatrudni studentki/dzienne, zaoczne/maturzystki - 602 101 096
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Spawacz lub blacharz sam. - Praca dla
spawacza lub blacharza samochodowegoprodukcja - 510 250 554
■ Spa zatrudni - Centrum odnowy biologicznej
w Hotelu Fenix zatrudni fizjoterapeutów. - 503
96 14 18
■ Specjalistów ds. rekrutacji - Poszukiwany
zespół specjalistów ds. rekrutacji. Wymagania:
zaangażowanie, wysoka kultura osobista,
doświadczenie - 505 591 405
■ Sprzedawca - Sklep "High Land" w Jeleniej Górze zatrudni osobę na stanowisko
sprzedawca. Chętnych proszę o składanie CV i
Listu motywacyjnego bezpośrednio w sklepie
(C.H. ECHO) lub dragą e-mailową pod adresem
agent16@euromark.pl. - 075 64 287 90
■ Sprzedawca poszukiwany - Sklep "Highg
Land" w Jeleniej Górze zatrudni osobę na
stanowisko sprzedawca. Chętnych prosimy
o składanie CV wraz z Listem motywacyjnym
bezpośrednio w sklepie(C.H. Echo) lub przesłać
na adres e-mail: agent16@euromark.pl. - 075
64 287 90
■ Sprzedawcę - pilnie! - Zatrudnię pilnie
sprzedawcę . Bardzo dobre warunki. - 512
176 068
■ Stacja BP pracownik techniczny - Stacja
koncernu BP zatrudni pracownika technicznego
- możliwa praca na wakacje - oferujemy pełny
etat, nie wymagamy doświadczenia - szkolenia
na miejscu - oferty prosimy przesyłać na
adres e-mail 470@bpsc.nazwa.pl lub kontakt
pod numerem telefonu 75 75 412 42. - 075
75 41 242
■ Stażystkę - Zatrudnię na staż do pracy w
księgowości - przez Biuro Pracy absolwentkę
liceum lub technikum ekonomicznego znająca
obsługę komputera. Praca na terenie Jeleniej
Góry - 606 940 585
■ Supervizor 2600 netto... - Niezależny
Manager sprzedaży - Supervizor ( 2600 netto
...) - umowa kontraktowa zainteresowanych
prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i
CV, na adres ,e-mail: crb.rekrutacja@wp.p z
dopiskiem"1.manager"
■ Szukam fachowca gastronomi - szukam
osoby do prowadzenia restauracji!!!!! samo-

Prenumerata

■

dzielnie najlepiej kucharz z doświadczeniem
organizacji pracy, okolice Piechowic - 504
457 551
■ Tynkarz do agregatu - 660 470 138
■ Własny biznes - Pomysł na własny biznes!
Dla osób przedsiębiorczych, pomysłowych oraz
ceniących zdrowy styl życia. Dla tych , którzy
chcą zarabiać! - 602 777 347
■ Wellness klub - Praca dla aktywnych kobiet
lub mężczyzn na stanowisko doradcy, kierownika. Wymagania: wykształcenie minimum
średnie, lub wyższe umiejętność pracy w grupie,
wysoka kultura osobista. list motywacyjny CV
obowiązkowe + zdjęcie e-mail wellness25@
wp.pl - ******
■ W pralni - Na cały etat lub na kilka godzin
dziennie do PRALNI do składania i do prania
bardzo chętnie rencistka, chętna sumienna,
CHCĄCA pracować. Karpacz-Miłków - 075
75 256 89
■ Wspólnik do gabinetu - Szukam osobę
przedsiębiorczą a zainteresowaną wspólnym
prowadzeniem gabinetu, Odchudzania, Suplementacji zdrowotnej, Suplementacji sportowców. Gwarantuję przeszkolenie Zgłoszenia list
motywacyjny i CV e-mail: wspolnygabinet@
wp.pl - 605 208 508
■ Poszukujemy osoby z chęciami do pracy
i do nauki. Zapewniamy wyszkolenie w specjalnościach: odżywianie wewnętrzne oraz
odżywianie zewnętrzne (kosmetyka). Stawka
20zł/h. zgłoszenia z załączonym LISTEM i CV
2010well@wp.pl " WYSZKOLĘ"
■ Poszukuję pomocnika do montażu szaf
- 509 585 909
■ Zatrudnię pracowników ochrony - 693
835 294
■ Zatrudnię pracowników ochrony, mogą
być studenci lub osoby uczące się - 693
835 294
■ Firma budowlana zatrudni do prac na
terenie Jeleniej Góry i okolic płytkarzy, tynkarzy,
regipsiarzy - 508 936 573
■ Zatrudnię emerytowaną kucharkę - do
pracy w restauracji na Zabobrzu - 697
724 749

Zatrudnię hydraulika, spawacza - Firma
budowlana z 25 letnim stażem zatrudni
hydraulika, hydraulika - spawacza. Dobre
warunki pracy. Więcej informacji pod nr tel.
601 77 37 07 - 601 77 37 07
■ Zatrudnię kelnera/kelnerkę na 1/2 etatu
w Pałacu Zdrojowym. Miła, rodzinna atmosferazapraszamy. Więcej telefonicznie lub osobiście
Pałac Zdrojowy ul. Park Zdrojowy 3 od wtorku
do niedzieli po godz.13 - 75 75 57 839
■ Zatrudnię kierowcę kat. d - Zatrudnię
kierowcę autobusu - dorywczo lub na stałe.
Wymagane prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz
osób. Mile widziany emeryt - 601 566 298
■ Zatrudnię kierowcę z kat. c - Firma Morsik
zatrudni kierowcę z kategorią C - LUBAŃ
ŚLĄSKI Kontakt pod nr tel. 601 773 451
- 601 773 451
■ Zatrudnię mężczyznę do pracy w sklepie
spożywczym w Karpaczu na dobrych warunkach. - 605 297 060
■ Zatrudnię studentkę do pracy w pizzerii na
weekend. musi posiadać ważną książeczkę
zdrowia - 697 724 749
■ Zatrudnię studentki - Pożegnanie z Afryka
zatrudni studentki /dzienne, zaoczne/ - 602
101 096
■ Zatrudnimy pracowników ogólnobudowlanych z doświadczeniem i znajomością języka
niemieckiego, angielskiego lub francuskiego.
CV proszę przesyłać na adres:regess@interia.
eu - 075 64 42 073
■ Firma elektryczna z Jeleniej Góry zatrudni
elektryków. Praca w delegacji na terenie kraju.
- 661 961 701
■ Zatrudnimy fakturzystkę - Praca wymaga
znajomości obsługi komputera .Miejsce pracy
- Jelenia Góra . - 691 745 659
■ Zatrudnimy malarzy - Zatrudnimy wykwalifikowanych malarzy ze znajomością języka
niemieckiego lub angielskiego. Cv proszę
przesyłać na adres regess@interia.eu - 075
64 42 073
■ Zatrudnimy "złotą rączkę" - Zatrudnimy
"złotą rączkę" do montażu sprzętu sportowego.
Praca w delegacji, Bardzo dobre warunki
zatrudnienia - 601 148 414
■

Promocja

do końca roku
12 tygodni		
1,50		
za sztukę
26 tygodni		
1,40		
za sztukę
52 tygodnie		
1,30		
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

Firma zatrudni serwisanta urządzeń elektrycznych i gazowych. Wymagane prawo jazdy.
Mile widziane uprawnienia. Kontakt pon-pt godz.
8-16. - 075 767 55 77
■ Zatrudnimy sprzątaczkę - Hurtownia
zatrudni sprzątaczkę na pełny etat. Oferujemy
dobre warunki pracy i płacy. Wymagana grupa,
orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Oferty CV prosimy przesyłać na adres
e-mail: jacek_oaza@o2.pl lub fax 075 646 60
62 - 075 646 60 62
■ Zatrudnimy stolarza - z własną działalnością
i ze znajomością języka niemieckiego lub
angielskiego. Cv proszę przesyłać na adres:
regess@interia.eu - 075 644 20 73
■ Firma zatrudni serwisanta urządzeń elektrycznych i gazowych. Wymagane prawo
jazdy. Mile widziane odpowiednie uprawnienia.
Kontakt pon-pt. 8 - 16. - 075 767 55 77
■ Z autem i obsługą komputera - Dla osoby ,
która może pracować od 14 do 20 oraz soboty
. Praca łatwa ale wymagamy dyspozycyjności ,
auta oraz znajomości obsługi komputera. Najchętniej z terenu Zabobrza , ale niekoniecznie
- 792 474 336
■ Zlecę zrobienie tynku na domu jednorodzinnym(dom jest oklejony styropianem i siatką w
zeszłym sezonie). Położenie: 20 kilometrów od
Jeleniej Góry. Ogłoszenie ważne do 03.06.07.
Termin wykonania nie jest sztywny. Nie potrzebuję faktury - 601 145 684
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Fizykoterapeuta z wyższym wykształceniem
prowadząca własną działalność gospodarczą
podejmie pracę – 691 200 995
■ Posprzątam, umyję okna – 665 733
268
■ Miła młoda 15 latka szuka dobrze płatnej
pracy (Jelenia i okolice) - 669 367 202
■ Absolwent inż. komputerowej - Szukam
pracy jako informatyk lub w podobnym
charakterze. CV na życzenie wysyłam mailem
- 505 618 248
■ Chałupnictwo - Pilnie potrzebuję pracy w
domu 691 452 971 - 691 452 971

Chętnie podejmę każdą pracę - podejmę
prace na budowie jako pomocnik lub do
przyuczenia, w warsztacie samochodowym
lub lakierniczym, posiadam prawo jazdy kat B,
dyspozycyjny, młody. Jelenia Góra, szklarska
Poręba - okolice - 669 043 323
■ Podejmę pracę jako tipserka lub w sklepie
odzieżowym - 721 279 957
■ Duże dostawcze szukam - podejmę prace z
własnym autem ciężarowym. Charakter pracy
- obojętne pilne !! - 660 468 908
■ Ekspedientka / kelnerka - Młoda, ambitna i
energiczna dziewczyna, wykształcenie średnie,
znajomość angielskiego, bardzo dobra prezencja i komunikatywność - świeżo po maturze,
podejmie pracę jako kelnerka w restauracji /
hotelu lub ekspedientka w sklepie w Jeleniej
Górze i okolicach. (e-mail: antyki11@wp.pl)
- 793 031 114
■ Elektryka, malowanie - naprawa oświetlenia, malowanie - 663 641 314
■ Fachowiec - Betoniarz-zbrojarz poszukuję
pracy dzwonić o każdej porze. Wykonuję też
prace murarskie. - 697 443 452
■ Hotel, restauracja, dom wczasowy
- Podejmę pracę na okres wakacji - lipiec, sierpień w : domu wczasowym, hotelu, restauracji,
kwiaciarni itp. Mam doświadczenie w pracy w
restauracjach w kuchni i na sali, w organizacji
sylwestrów, ślubów, dekoruję sale, kościoły
na na śluby, dekoracje sylwestrowe i inne
- 695 132 717
■ Jako kierowca BC - mam komplet badań,
za 2 tygodnie będę miał jeszcze kat. E - jestem
uczciwy pracowity - mam doświadczenie jako
kierowca - 781 622 465
■ Język włoski - podejmę prace znam język
włoski praktyka wieloletnia w hotelarstwie
- 605 120 468
■ Kelnerka - Szukam pracy jako kelnerka
w miesiącach letnich, najlepiej sierpień i
wrzesień w Jeleniej Górze lub okolicach - 790
432 302
■ Kierowca podejmie pracę - Posiadam
prawo jazdy kat. B,C. Badania psychologiczne,
książeczkę sanepidu. Uprawnienia na wózki
■
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widłowe.wojtekkacper@interia.pl - 507 287
927
■ Kierowca - Podejmę prace jako kierowca
kat. BC+E praktyka w transporcie międzynarodowym 6lat wszystkie badania aktualne
posiadam kurs na przewóz rzeczy oraz kartę
kierowcy - 880 219 662
■ Kierowca B i C. Doświadczenie w transporcie międzynarodowym, psychotesty, kurs
na przewóz rzeczy, dyspozycyjny. Paweł 663
361 494 - 663 361 494
■ Kierowca B i C od zaraz - Jestem młody,
uczciwy w pełni dyspozycyjny i zmotywowany
do pracy. Podejmę pracę jako kierowca,
najlepiej na długich dystansach. Posiadam
badania psychotechniczne i kurs na przewóz
rzeczy - 605 060 748
■ Kierowca B i C podejmie pracę - popołudniami lub w weekendy, a od połowy czerwca
w każdych godzinach. wojtekkacper@interia.pl
- 507 287 927
■ Kierowca CE - Podejmę prace jako kierowca
CE, kurs jak przewóz rzeczy zolek58@op.pl
- 668 169 976
■ Kierowca C+E - bez doświadczenia, ale i bez
nałogów, uczciwy, graczxx@interia.pl - mail
■ Kierowca CE - Kierowca (CE, doświadczenie
w transporcie międzynarodowym psychotesty,
kurs na przewóz rzeczy, karta do tachografu )
podejmie prace na krótkich trasach krajowych
lub międzynarodowych (3-4 dniowych) - 667
765 383
■ Kierowca C E - Podejmę prace jako kierowca
CE, badania lekarskie, kurs na przewóz rzeczy
kontakt zolek58@op.pl - mail
■ Kierowca kat B - Podejmę pracę od zaraz
jako kierowca kat B !! Młody 21 lat . - 502
302 349
■ Kierowca kat B - 25 lat, pracowity. uczciwy,
komunikatywny - otwarty na nowe doświadczenia - poszukuję ciekawej pracy za sensowne
pieniądze -najchętniej jako kierowca - kurier,
przedstawiciel handlowy Generalnie praca na
aucie - 504 904 150
■ Kierowca kat. B doświadczenie - Podejmę
pracę jako kierowca kat. B, doświadczenie na
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busach, dyspozycyjny, punktualny, odpowiedzialny. Jelenia Góra. - 693 800 490
■ Kierowca kat. B z doświadczeniem Podejmę pracę jako kierowca kat. B najchętniej
na busie. Duże doświadczenie, dyspozycyjny.
Inne oferty również - 693 800 490
■ Kierowca kat "B" z doświadczeniem w
transporcie międzynarodowym podejmie
pracę w w/w kierunku lub na terenie Polski.
Inne propozycje mile widziane. don_romano@
interia.pl , 503064816 - 503 064 816
■ Kierowca - kurier - Podejmę prace jako
kierowca/kurier w firmie przewozowej lub
innej. Z doświadczeniem - 509 503 125
■ Kobieta, podejmę pracę - Kobieta, lat
53, miła aparycja, pracowita, dyspozycyjna,
sumienna. Bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego, prawo jazdy, własny samochód.
Podejmie pracę od zaraz najchętniej na terenie
Kowar, Karpacza - 692 271 238
■ - Szukam pracy jako operator koparko- ładowarki wszystkie typy klasa 3 - 691 503 055
■ Kucharz szuka pracy - Kucharz szuka pracy
mój nick na skaypa to: chucknorris2 mail:
leon558@wp.pl - GG504953
■ Logopedka - Usuwanie wad wymowy,
nauka mowy osób upośledzonych, przywracanie utraconej zdolności mówienia (wypadki,
choroby). Dojeżdżam w obrębie Jeleniej Góry.
- 661 692 677
■ Młoda kobieta - poszukuje pracy w Kowarach od czerwca - 601 712 749
■ Młody informatyk szuka pracy - Szukam
pracy jako informatyk lub w podobnym
charakterze. CV na życzenie wysyłam mailem.
- 505 618 248
■ Tegoroczna absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze podejmie pracę
na okres wakacji (czerwiec-wrzesień). Szkołę
ukończyłam z wyróżnieniem, znam j. niemiecki
na poziomie średnio zaawansowanym. Czekam
na propozycję uczciwej pracy - 603 783 562
■ Naprawa komputerów - jakieś problemy z
komputerem? chętnie pomogę (i nie skasuje
dużo). - 505 618 248
■ Niepełnosprawny absolwent liceum podejmie każdą prace na komputerze i nie tylko.
Dobra znajomość języka angielskiego oraz
bardzo dobra znajomość Internetu oraz podstawowego pakietu OFFICE. Kontakt andrzej-lada@
go2.pl - 669 947 921
■ Operator wózka widłowego - podejmę się
pracy na okres lipca e-mail: jawork@wp.pl
- 608 618 941
■ Opieka doświadczenie - poszukuję pracy
jako opiekunka do dziecka, posiadam doświadczenie, jestem bez nałogów, sympatyczną panią
w średnim wieku. Pilne. kontakt:gg:10617390
email:nina75-1964@o2.pl Lub telefoniczny
- 075 64 12 376
■ Opieka nad dzieckiem - Z chęcią zaopiekuje
się dzieckiem w wieku od 3 miesięcy do 4
lat. Od 15 lipca do końca sierpnia a także w
weekendy. Mam dobry kontakt z dziećmi oraz
referencje. Nie mam jeszcze 18 lat. - 502
100 682

Opieka nad dzieckiem - Podejmę się opieki
nad dzieckiem 2 latka i wzwyż. jestem osobą
odpowiedzialną, doświadczoną, dyspozycyjną,
wolną od nałogów, łatwo nawiązuję kontakt z
dziećmi. - 601 797 206
■ Opieka nad dzieckiem rencistka - zaopiekuję się rencistka dzieckiem majeczka032@
o2.pl - 692 127 441
■ Opieka na dzieckiem od zaraz - jestem
matka wychowująca 16 miesięcznego synka
chętnie zaopiekowałabym się dzieckiem. Ze
swojej strony oferuje sumienność i uczciwość.
- 509 266 362
■ Opiekunka - zaopiekuję się dzieckiem
posiadam doświadczenie mam własne dzieci
- 695 254 800
■ Opiekunka do dziecka - Podejmę pracę
jako opiekunka do dziecka tymczasowo lub
na stałe. Duże doświadczenie i dyspozycyjność.
Możliwość opieki w domu u opiekunki- 603
099 747
■ Opiekunka do dziecka - zaopiekuje się
dzieckiem powyżej lat 2. Mam doświadczenie praktyczne - uwielbiam dzieci, oferuję
towarzystwo mojego 4 letniego synka! - 075
75 31018
■ Opiekunka do dziecka - Podejmę pracę
jako opiekunka do dziecka. Jestem osobą
odpowiedzialną, opiekuńczą, zdyscyplinowaną
i bez nałogów. - 500 248 672
■ Pilne - 31 lat, wykształcenie średnie - studium policealne: pracownik administracyjnobiurowy. Doświadczenie - 7 lat w biurowości.
Podejmę pracę, może być na pół etatu. - 508
269 908
■ Pilnie poszukuje pracy! – Witam - mam 18
lat i właśnie ukończyłam liceum ogólnokształcące im. C.K.Norwida. Posiadam wykształcenie
średnie i pilnie poszukuje pracy. e-mail:mg16@
buziaczek.pl - 663 548 501
■ Pilnie stała praca - Czy chcesz aby Twój
pracownik był osobą odpowiedzialną, samodzielną, kreatywną, szybko uczącą się nowych
rzecz? Jeśli odpowiedziałeś TAK na to pytanie
potrzebujesz MNIE! Podejmę się pracy biurowej,
jako ekspedientka lub osoba pracująca z
klientem - 782 472 426
■ Podejmę każda prace sezonową - podejmę
każda prace sezonową od czerwca do września.
- 697 500 837
■ Podejmę każdą pracę - może być na budowie, jako kierowca kategorii B, dyspozycyjny,
sumienny, okolice szklarskiej poręby i nie tylko.
- 669 043 323
■ Podejmę każdą pracę od zaraz! - Mam
18 lat i podejmę każdą pracę po lekcjach i na
wakacjach. Proszę! - 661 692 764
■ Student fizjoterapii poszukuje pracy: w
czerwcu na weekendy, od lipca na pełny etat.
Możliwość wykonywania masażu: klasycznego,
rozluźniającego, izometrycznego, pobudzającego. Dobra znajomość języka angielskiego.
Zainteresowany każdym rodzajem pracy!!
Możliwość dojazdów. - 609 983 971
■ Podejmę pracę - szukam pracy dodatkowej
na weekendy i popołudnia od godziny 15.
■

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B.
- 667 556 883
■ Podejmę pracę - Mam ukończone 16
lat i szukam pracy na weekendy oraz po
szkole. Jestem po praktyce, uczę się zawodu
kelner/barman. Proszę pisać również na meila
pati_91-16@o2.pl - 721 631 549
■ Podejmę pracę w godzinach popołudniowych przy składaniu i montażu mebli z paczek
- 503 168 197
■ Podejmę każdą prace sezonową: od
czerwca do września. Posiadam prawo jazdy
kat "B". - 697 500 837
■ Podejmę pracę - Podejmę pracę: mężczyzna wiek 29 lat, inteligentny, obowiązkowy i
punktualny, prawo jazdy kat. b,c. jako kierowca
lub inną. - 693 258 278
■ Podejmę pracę - po prostu chce zarobić
parę groszy na wakacje - bardzo mi zależy - liczę
na jakieś propozycje to moje GG 3203336
proszę pisać nawet jeśli jestem niedostępny
- posiadam NIP i mam skończone 18 lat
- 608 131 745
■ Podejmę pracę - murarz podejmie pracę na
budowie - 663 114 219
■ Podejmę pracę - Podejmę pracę posiadam
uprawnienie na wózek widłowy, prawo jazdy kat.
B . uczciwy pracowity - 663 334 256
■ Podejmę pracę - Jestem uczennicą 1-ej
klasy liceum i podejmę pracę na wakacje.
Najlepiej w dzień. - 787 872 897
■ Podejmę pracę - Wykształcenie średnie
policealne, dobra znajomość języków: niemiecki
i angielski. Komunikatywność, kreatywność
i asertywność umiejętność pracy w zespole.
Czekam...Marta - 605 036 659
■ Podejmę pracę kat.B - Podejmę pracę,
posiadam wykształcenie średnie - prawo jazdy
kat. B - 665 304 505
■ Podejmę pracę kierowca b, c, - stałą lub
dorywczo pracę jako kierowca, kat. B, C,
(praca dorywcza w weekendy) Duże doświadczenie w ruchu krajowym i zagranicznym,
dyspozycyjność, uczciwość, dobra znajomość
j. angielskiego oraz podstawowa znajomość j.
niemieckiego. - 501 294 820
■ Podejmę pracę kierowca b, c, - Podejmę
stałą lub dorywczo pracę jako kierowca, kat.
B, C, (praca dorywcza w weekendy) 27lat
Duże doświadczenie w ruchu krajowym i zagranicznym, dyspozycyjność, uczciwość, dobra
znajomość j. angielskiego oraz podstawowa
znajomość j. niemieckiego. - 501 294 820
■ Podejmę pracę na budowie - Jestem
absolwentem technikum budowlanego.
Obecnie jestem po maturze. Został mi tylko
do napisania egzamin zawodowy w czerwcu.
Poszukuję pracy w swoim zawodzie. Najbardziej
pasowała by mi praca przy ociepleniach i na
budowie. - 603 463 294
■ Podejmę pracę na budowie - Jestem
absolwentem technikum budowlanego.
Obecnie jestem po maturze. W czerwcu została
mi do napisania egzamin zawodowy. Poszukuję
pracy w moim zawodzie. Najbardziej pasowała
mi praca przy dociepleniach lub na budowie.
- 603 463 294

Podejmę pracę na wakacje - Podejmę
prace na okres wakacji letnich: mail n.a.s.a4@
wp.pl - mail
■ Podejmę pracę na wakacje - Tegoroczna
maturzystka chętnie podejmie pracę od
początku CZERWCA do końca SIERPNIA w
restauracji, kawiarni, sklepie, solarium lub
inną. Cechy charakteru: sumienność, komunikatywność, punktualność. Kontakt e-mail:
kacha1008@o2.pl - mail
■ Podejmę pracę na wakacje - Tegoroczna
maturzystka chętnie podejmie pracę od
początku czerwca do końca sierpnia w sklepie,
solarium, restauracji, kawiarni lub inną. Jestem
komunikatywna, punktualna, sumienna i
szybko się uczę. Kontakt e-mail: kacha1008@
o2.pl - 503 930 287
■ Podejmę pracę na wakacje - Tegoroczna
maturzystka chętnie podejmie pracę od
czerwca do końca sierpnia w sklepie, kawiarni,
restauracji lub inną. Jestem sumienna, rzetelna, punktualna i szybko się uczę. Kontakt
e-mail: kacha1008@o2.pl - 503 930 287
■ Podejmę pracę na wakacje ! - szukam
pracy na wakacje. Może to być praca w hotelu(pokojówka),restauracji, barze(kelnerka) itp.
- 508 082 902
■ Młody dyspozycyjny 26 latek bez nałogów
podejmie prace prawo jazdy kat B Może właśnie
mnie szukasz sprawdź to nic nie kosztuje
- 605 131 072
■ Podejmę pracę od zaraz - mam 19 lat
- podejmę prace jako kelnerka/ sprzedawca/
Mam doświadczenie na stanowisku kelnerka
- GG7771705
■ Podejmę pracę od zaraz - Tegoroczna maturzystka podejmie chętnie pracę od czerwca do
końca sierpnia w sklepie, restauracji, kawiarni
lub inną. Jestem sumienna, komunikatywna i
szybko się uczę. Kontakt e-mail: kacha1008@
o2.pl - 503 930 287
■ Podejmę pracę, pilnie od zaraz - SZUKAM
PRACY dyspozycyjność Technik organizacji
reklamy prace biurowe itp wszelkie oferty!
doskonała obsługa komputera i programów
Corel Photoshop Excel Word itp. Jestem
studentem zaocznym. Posiadam prawo jazdy
kat B - 784 106 170
■ Podejmę pracę za granicą - podejmę pracę
za granicą - pilnie - 607 461 674
■ Pomoc kuchenna - mężczyzna podejmie
pracę jako pomoc kuchenna od godziny 17 i
w weekendy - 606 896 075
■ Potrzebuję pracy od czerwca - mam 20
lat i szukam pracy na miesiąc czerwiec i lipiec
- podejmę się prawie każdej pracy. Możliwość
dojazdu w okolicy Jeleniej Góry. Wykształcenie
średnie + prawo jazdy kat. B. kontakt GG
5242465 - 697 555 366
■ Posprzątam, umyje okna, pranie tapicerek,
dywanów oraz pozostałe prace porządkowe
- 695 913 130
■ Posprzątam, ugotuję - posprzątam, ugotuje
oraz inne prace domowe (na terenie Jeleniej
Góry) - 603 073 293
■ Poszukuję pracy jako kierowca kat. B,C.
w ruchu międzynarodowym lub krajowym
■
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- posiadam doświadczenie na kat. c po
kraju i na kat. B w ruchu międzynarodowym
- Niemcy, Francja, Włochy. Badania lekarskie
i psychotechniczne, kurs na przewóz rzeczy,
nawigacje gps - 697 304 862
■ Szukam dorywczej pracy jako pokojówka
lub sprzątanie. Również zaopiekuje się dzieckiem. - 064 75 267
■ Poszukuję pracy - Poszukuje pracy najlepiej
jako pokojowa lub do sprzątania. - 500
490 882
■ Poszukuję pracy - podejmę pracę, każdego
rodzaju, jestem po szkole hotelarskiej, mam
doświadczenie w kelnerstwie, obecnie robie
szkołę kosmetyczną - 663 025 171
■ Poszukuję pracy biurowej - Technik administracji poszukuje pracy biurowej na terenie
Kowar lub Jeleniej Góry. Praktyka zawodowa,
znajomość komputera, uczciwość, rzetelność.
- 605 983 390
■ Poszukuję pracy na wakacje - rouz@vp.pl
- 694 061 026
■ Przedstawicielstwo handlowe - posiadam
prawo jazdy kat b pracowałem w gastronomi
we Włoszech znam język nie mam doświadczenia jako przedstawiciel ale błyskawicznie
się uczę potrafię nawiązać kontakt z ludźmi
- 605 120 468
■ Praca - Podejmę pracę doskonała obsługa
komputera! prawo jazdy kat b. - 784 106
170
■ Praca 23.06 - 15.07 - Uczeń i uczennica
2 klasy II LO w Jeleniej Górze pilnie poszukuje
pracy w okresie mniej więcej 23.06 - 15.07.
Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje!
kontakt patrycjaa555@vp.pl lub grz_mat@
op.pl 695 4351 26 - 691 312 333
■ Praca dla studenta - Chciałbym rozwijać
się zawodowo w kierunku reklamowania i
promowania. Posiadam prawo jazdy kat.B.
Poznałem język angielski i czeski w stopniu
podstawowym. Jestem osobą zdyscyplinowaną
i sumienną. Interesuję się podróżami oraz
fotografią. Oferuję dyspozycyjność. Doskonale
obsługuje komputer - 784 106 170
■ Praca dla studenta - Student studiów
zaocznych poszukuje pracy, najlepiej od lipca.
Kontakt iuscogens@onet.eu - mail
■ Praca dodatkowa - młoda ucząca się dziewczyna poszukuje pracy po zajęciach lekcyjnych
i w weekendy - 722 0 76 869
■ Praca dorywcza - młode osoby podejmą
każdego rodzaju pracę(malowanie, sprzątanie,
koszenie trawników) - 501 172 772
■ Poszukuję pracy w okresie wakacji - 510
068 8159
■ Podejmę prace na wakacje, różnego typu,
mam 17 lat. - 692 874 626
■ Praca na wakacje - mam 19 lat, wykształcenie średnie. podejmę pracę na miesiąc
czerwiec, lipiec, sierpień. Jestem sumienna,
odpowiedzialna i komunikatywna. znajomość
języka niemieckiego na stopniu średnio
zaawansowanym. Szybko się uczę - 511
521 336
■ Praca na wakacje - Mam 17 lat i bardzo
chętnie podejmę pracę na wakacje. Praca może

być różnego typu. kontakt na GG 8043754
- 663 369 141
■ Praca sezonowa - Podejmę prace na okres
kilku miesięcy, w restauracji, hotelu, sklepie,
solarium itp. Nie posiadam doświadczenia
zawodowego, ale szybko się uczę, jestem
dyspozycyjna i sumienna, znam dwa języki:
angielski i niemiecki. kontakt-czarnulka1889@
onet.eu - 515 784 685
■ Praca w weekendy - Jestem uczennicą
technikum ekonomicznego , drugi rok ,
poszukuje pracy w weekendy. Jestem komunikatywna, punktualna, pracowita. Jola - 500
069 213
■ Podejmę pracę dodatkową, także weekendy
prawo jazdy kat b,c własny samochód - 667
209 919
■ Rencistka szuka pracy - każdą przyjmę
majeczka032@o2.pl - 692 127 441
■ Składanie mebli - Podejmę pracę w godzinach popołudniowych przy składaniu i montażu
mebli z paczek - 503 168 197
■ Sprzątanie - sprzątanie domów, mieszkań,
sprzątanie powyprowadzkowe. Jelenia Góra
i okolice. wstępne informacje na maila kartoniczek@yahoo.co.uk . od początku czerwca
- 606 707 901
■ Sprzątanie, okna, gotowanie - Posprzątam
, ugotuję oraz inne prace domowe na terenie
Jeleniej Góry Irena - 603 073 293
■ Stróż - szukam pracy jako stróż na terenie
Jeleniej Góry. Zależy mi na płacy tygodniowej
- zainteresowanych moją ofertą proszę o
kontakt. DANIEL - 517 120 831
■ Student ekonomii szuka pracy - Podejmę
stałą pracę w handlu lub w biurze...Posiadam
doświadczenie w sprzedaży, w obsłudze
klientów. Język angielski w stopniu dobrym
w mowie i piśmie, język niemiecki w stopniu
komunikatywnym. Bardzo dobra znajomość
komputera i kasy fiskalnej - 512 121 008
■ 133. Student informatyki - Podejmę pracę
z zakresu informatyki na terenie Jeleniej
Góry, Lwówka Śląskiego, Bolesławca. - 507
734 436
■ Studentka - Miła, odpowiedzialna i uczciwa
studentka podejmie pracę w okresie wakacyjnym na terenie Jeleniej Góry; w charakterze
opiekunki do dziecka czy też osoby starszej,
kelnerki albo osoby sprzątającej. - 510 261
333
■ Studentka poszukuje pracy! - Jestem
studentką 1 roku pedagogiki i pilnie poszukuje
pracy. Całkowita dyspozycyjność od 15
czerwca, a obecnie weekendy. Nr kontaktowy
- 663 567 925
■ Studentka - prawojazdy kat.b - Dyspozycyjna, umiejętność obsługi komputera
pracy samodzielnej i zespołowej, łatwość
nawiązywania kontaktów, operatywna, niezależna, odporna na stres, znajomość języka
angielskiego, bez nałogów. - 888 195 127
■ Studentka szuka pracy - poszukuje pracy
na okres lipiec-wrzesień. jestem studentką 1
roku zarządzania i posiadam prawo jazdy kat
B. Najbardziej interesowałaby mnie praca za
granicą. - 695 444 406
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Student - praca - Technik organizacji
reklamy! Podejmę prace biurową obsługa
komputera Corel Photoshop Word itp prawo
jazdy kat B. Studiuję zaocznie - 784 106 170
■ Szukam prace na wakacje- wakacje - lipiec,
sierpień. Znajomość języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym, ważna książeczka
sanepidowa, uczennica technikum hotelarskiego, przebyta 1 praktyka zawodowa - 667
556 874
■ Technik Organizacji Reklamy podejmę
pracę w Jeleniej Górze doskonała obsługa komputera (corel photoshop, Word itp)doskonałe
umiejętności organizacyjne. Doświadczenie
zawodowe! - 784 106 170
■ Szukam pracy dorywczej lub na stałe.
Młoda pracowita, znajomość obsługi komputera, angielski, spore doświadczenie w handlu.
Może być praca telemarketera, lub pozyskiwanie danych przez telefon - 698 498 972
■ Szukam pracy - Młody, kreatywny,
komunikatywny, odpowiedzialny z wyższym
wykształceniem, posiadający prawo jazdy kat.
B podejmie pracę - 509 029 331
■ Podejmę się każdej pracy, młody, dyspozycyjny i chętny ! - 782 185 697
■ 144. Szukam pracy - Szukam pracy
jako handlowiec-serwisant (komputery),
posiadam doświadczenie na w/w stanowisku.
Bardzo dobra obsługa komputera oraz maszyn
biurowych, znajomość Internetu, dodatkowo
posiadam prawo jazdy kat. A,BE,C - 606
229 809
■ Szukam pracy - podejmę pracę jako
magazynier - 500 108 652
■ Student zaoczny szuka pracy na cały etat.
Posiadam uprawnienia na wózki widłowe
- 606 796 020
■ Szukam pracy jakiejkolwiek - Mam 18lat.
Podejmę pracę od zaraz... jestem do dyspozycji
czekam na propozycje. gg:1232424 - 512
674 370
■ Podejmę pracę jako dekarz. Kontakt pod
numerem 609 654 791 - 609 654 791
■ Szukam pracy - mgr. ekonomii, jez.niemiecki, duże doświadczenie - kadry, biuro,
logistyka. 32 lata, inteligentna, kulturalna.
- 721 582 600
■ Szukam pracy na stałe - młoda kobieta - na
terenie Jeleniej Góry - dyspozycyjna dobrze
znająca obsługę komputera, kasy fiskalnej
szybko ucząca się i pracowita - wykształcenie
średnie - 604 466 287
■ Szukam pracy na wakacje - szukam pracy
na okres wakacji. Np ulotki, opiekunka do dzieci
bądź pomoc do pensjonatów hoteli; Jelenia
Góra oraz okolice - 603 950 266
■ Szukam pracy na wakacje - Miły Sympatyczny Chłopak w wieku 18 lat szuka pracy na
wakacje w Jeleniej Górze i okolicach uczę się
w szkole gastronomicznej w 3 technikum te ras
będzie 4 technikum szuka pracy jako pomoc
kuchenna i nie tylko. daniel.kowary@gmail.com
- 721 031 805
■ Szukam pracy na wakacje w okolicach
Jeleniej Góry, może być z zakwaterowaniem
od 20 czerwca do 20 lipca; osiemnastoletnia
uczennica - 695 299 285
■ Szukam pracy na wakacje! -Znajomość
języka niemieckiego w mowie i piśmie, obsługa
komputera. - 696 596 655
■ Jestem absolwentem technikum profil
telekomunikacji systemy teleinformatyczne.
Posiadam uprawnienia SEP do 1kV, prawo
jazdy kat B, doświadczenie. Szybko sie uczę
i rzetelnie pracuję. proszę o poważne oferty.
- 691 098 449
■

Uczennica - wakacje i weekendy - Jestem
pełnoletnia. Szukam pracy jako opiekunka
do dziecka, mogę też pomagać w pracach
domowych. Mam doświadczenie w opiece
nad małymi dziećmi GG5242465. - 695
299 256
■ Włoski perfekt w mowie - podejmę współpracę z firmą lub osobą prywatną. 16 lat byłem
we Włoszech - 605 120 468
■ W Niemczech - młoda, ambitna poszukuje
pracy najlepiej w Niemczech (dobra znajomość
języka zarówno w mowie i piśmie, dodatkowo
angielski w stopniu komunikatywnym),
doświadczenie w hotelarstwie, opiece i pracy
w restauracji. oferty inka85@o2.pl - 793
383 474
■ Wózek widłowy - przyjmę się do jakiegoś
zakładu na wózek widłowy - 512 204 020
■ Wykonam wszelkie remonty mieszkań
domków ;elewacje płytki malowania regipsy
itd - 663 070 715
■ Wyższe, doświadczenie w biurze - Młoda,
licencjat, doświadczenie w pracy biurowej,
operatywna, komunikatywna, obsługa urządzeń biurowych, śr. Windows - Ms Office,
Adobe, łatwość przyswajania informacji szuka
pracy, najchętniej biurowej, cały etat. - 506
190 702
■ Szukam pracy na wakacje - lipiec, sierpień.
Znajomość języka niemieckiego w stopniu
komunikatywnym, ważna książeczka sanepidowa, uczennica technikum hotelarskiego,
przebyta 1 praktyka zawodowa - 667 556
874
■ Zarządzanie - Podejmę stosowną pracę
jako zarządca obiektu handlowego, gastronomicznego, turystycznego itp. Posiadam duże
doświadczenie w w/w branżach. Posiadam też
stosowne wykształcenie. Prowadziłem wiele lat
duże obiekty w Warszawie - 507 932 248
■

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Skrzynia biegów do Poloneza – 4 biegowa
– tanio – 075 75 215 19
■ Chrysler Voyger – 1999 – 2,5 Turbo
Diesel, Alufelgi, 7 osobowy – 501 856 953
■ Fiat 125p, rocznik 1997, nowy akumulator,
nowy wymieniony resor i zwrotnica – cena
1250 zł – 64 31 775
MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię każde auto, również powypadkowe
oraz przyjmę każde auto w zamian - wyrejestrowanie – Posiadam wiele części zamiennych
do rożnych aut – nowe lub z demontażu – 604
899 303 – 698 707 299
USŁUGI
BUDOWLANE
■ Chrobak-bud - Usługi budowlane domy od
podstaw - 663 912 384
■ Firma budowlana Bud-Meister wykonuje
prace tynkarskie, tj. tynki gipsowe, tynki
tradycyjne, oraz tynki tradycyjne na elewacji.
Gwarantujemy wysoką jakość wykonanej
usługi na najlepszej jakości materiałach - 665
73 33 30
■ Firma podejmie pracę remontowo - –
wykończeniowe - teren starostwa lubańskiego
- 665 745 272
■ Kompleksowe remonty - mieszkań drobne
naprawy hydrauliczne - 513 194 392
■ Koparko-ładowarka - tanio nowa maszyna
równe kola wykopy przyłącza sprawnie - 785
535 629

Malowanie - remonty mieszkań Gładzie,
regipsy, panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■ Malowanie agregatem - malarskim dużych
małych powierzchni. Szybko i dokładnie. Email
szkota1@o2.pl telefon po 18 - 692 222 641
■ Montaż paneli podłogowych Solidnie i
niedrogo - 691 936 900
■ Remonty łazienek - mieszkań - tanio solidnie
- 782 807 192
■ Remonty kompleksowo - od A do Z tanio i
solidnie - 602 250 728
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936 900
■ Remonty mieszkań - tynki ozdobne malowanie gładzie, ścianki działowe, sufity podwieszane, panele podłogowe wymiana drzwi
hydraulika kanalizacja - 601 614 764
■ Remonty tanio solidnie - Remonty tanio
solidnie - 880 750 808
■ Tanio pomaluję - mieszkania na terenie
Jeleniej Góry - 791 001 236
■ Tynki maszynowe agregatem - Firma
budowlana Bud-Meister wykonuje prace tynkarskie, tj. tynki gipsowe, tynki tradycyjne, oraz
tynki tradycyjne na elewacji. Gwarantujemy
wysoką jakość wykonanej usługi na najlepszej
jakości materiałach - 0 665 73 33 30
■ Układanie kostki brukowej - (granitowa,
betonowa).Wykonujemy również inne roboty
z granitu: schody, murki itp. Szybko, solidnie
792 618 355 - 698 618 355
■ Usługi ogólnobudowlane - Chrobak - bud.
usługi ogólnobudowlane - 663 912 384
■ Usługi remontowe - pełen zakres - 665
208 696
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio i
solidnie glazura płyty GK instalacje wodnokanalizacyjne itp. - 608 425 553
■ Wykonuję remonty mieszkań - tynki
ozdobne, malowanie, gładzie, ścianki działowe, sufity podwieszane, panele podłogowe,
wymiana drzwi hydraulika, kanalizacja - 601
614 784
■ Docieplenia budynków - 665 208 696
■

Profesjonalnie
- glazura, remonty,
adaptacje 0691 986 259
Firma Hydro-Max
Kompleksowe usługi
grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, przeglądy, okresowe instalacji
gazowych wykonywanie wszelkich robót
hydraulicznych

501 666 098
508 647 464

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Konsultanci Ślubni - Fullsound - Kompleksowa pomoc: dobór sali, menu, muzyki,
fotografa, przystrajanie sal, kościoła, auta,
itp. Więcej na stronie WWW FULLSOUND!
- 606 283 031
■ Wesela, dansingi, dyskoteki - koncerty
muzyki klasycznej, romantycznej, imprezy
okolicznościowe - imprezy prowadzą muzycy,
prezenterzy dyskotekowi(dj) - super tanio
- 517 036 884

Zespół muzyczny Fart - wesela bale studniówki itd. - 609 272 704
■

USŁUGI
RÓŻNE
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych, w tym m.in. rozliczenia z ZUS,
US, listy płac, księgi handlowe, książki
przychodów i rozchodów PITY i wiele
innych. Jelenia Góra - ul. W. Polskiego
54 - obok sądu - alakow@onet.eu - 601
837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i
075 642 03 15
■ Profesjonalne usługi fotograficzne:
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia
weselne) oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość usług - Tel.
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail:
artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną
osobom znajdującym się w krytycznej
sytuacji życiowe
■ Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do
20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu
środków unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail:
angelikakonik@wp.pl
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury VAT
– 075 76 72 773
■ Masaż, fizykoterapia ( laser, ultradźwięki, jonoforeza, biotron) – rehabilitacja
– wizyty domowe – 691 200 995
■ www.oddluzenia.com
■ www.millenniumkredyty.pl
■ Biuro rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych, w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US,
listy płac, księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów PITY i wiele innych.
Jelenia Góra - ul. W. Polskiego 54 - obok
sądu - alakow@onet.eu - 601 837 677
■ Biuro Rachunkowe - Jelenia Góra
Kilińskiego 17. pkpir, ryczałt, vat, zus.
075 75 240 86 pokaż swoją umowę u
nas zapłacisz mniej za ten sam zakres
usług - 605 110 310
■ Biuro Rachunkowe ALIZEE - 075
646 15 80, ul. Wolności 252 Jelenia
Góra. Kompleksowa obsługa księgowa i
FOTOGRAFIA ŚLUBNA

I OKOLICZNOŚCIOWA
wysoka jakość usług,
niskie ceny,
tel. 695 212 075,
krzys_jg@interia.pl
Kompleksowe pranie
tapicerek samochodowych, dywanów, foteli
itp.. Szybko i profesjonalnie nawet u klienta w
domu. Również współpraca z pensonatami i
hotelami. Niskie ceny
792 130 276 - 792 014
037 - 075 647 30 50

kadrowa spółek, firm i osób fizycznych
- 665 664 774
■ Doczyszczanie posadzek mechanicznie
- okresowe, warstwa zabezpieczająca
polimeryzacja, pranie żaluzji pionowych
- 691 772 904
■ Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o.wod - kan, gaz, załatwiamy
pozwolenia i odbiory HYDROKLIM Rafał
Klimczak Jelenia Góra - 696 484 516
■ Kredyty hipoteczne - refinansowe, konsolidacyjne, gotówkowe. Ubezpieczenia
majątkowe, osobowe i komunikacyjne.
OFE, programy inwestycyjne - 075 75
36 715
■ Masz problem z nadwagą - lub niedowagą ? Chciałbyś poprawić wygląd skóry,
włosów, bądź nauczyć się zdrowego
odżywiania ? Zadzwoń do nas - 516
666 638
■ Oddłużenia - Oddłużenia - 022 38
95 088
■ Podnośnik koszowy! - Oferuje wszelkie
usługi podnośnika koszowego P-183 o
wysięgu bocznym 8m i wys. rob.18m.
Doświadczony operator - bezproblemowa
współpraca - 502 508 265
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa
i modernizacja komputerów w domu
lub firmie klienta. Usuwanie wirusów,
trojanów. Bezpłatny dojazd na terenie J.
Góry - 695 299 500
■ Profesjonalna nauka gry - na pianinie
i instrumentach klawiszowych, a także
nauka zasad muzyki i kształcenia słuchu
- 608 700 184
■ Programy inwestycyjne - Biuro Rachunkowe Alizee 075 6461580 Wolności 252
Jelenia Góra. - 509 698 373
■ Przedłużanie paznokci - Zapraszam
na tipsy żelowe. Posiadam szeroka gamę
ozdób w różnych kolorach. Pracuje tylko na
firmowych produktach - 501 617 713
■ Specjalistyczna pielęgnacja stóp
Już jest! Odciski, modzele, nagniotki,
wrastające paznokcie! Masz taki problem!
Ulżymy! Konopnickiej 1 Amigo - 792
870 508
■ Strony WWW - Strony internetowe,
panel zarządzania, design internetowy,
system zarządzania treścią - dobra cena!
- 504 120 752
■ Szkolenie psów - Także z dojazdem do
klienta - 509 714 114
■ Szybka gotówka - Do 20 000 kredyt na
oświadczenie. M&M usługi finansowe. Ul
Wolności 17a - 075 75 36 715
■ Tipsy żelowe - Wykonuje tipsy metoda
żelowa. Możliwy dojazd do klientki - 507
093 593
■ Tipsy żelowe dojazd - do klienta - 607
800 188
■ Wspólnota mieszkaniowa - w Jeleniej
Górze poszukuję firmy do wykonania
usługi malowania klatek schodowych pilne
- 665 331 706

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe
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Wykonam instalacje elektryczne
- instalacje odgromowe w domkach jednowielo rodzinnych - 075 613 70 18
■ Fotografia ślubna - i okolicznościowa
Fotografia ślubna i okolicznościowa.
Wysoka jakość usług niskie ceny. Wolne
terminy na lipiec i sierpień - 695 212
075
■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Auto laweta - transport - transport
- 667 557 997
■ Przeprowadzki - transport międzynarodowy tanio sprawdź - 500 452 760
■ Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec 004915771837455 - 693
331 170
■ Tanio przeprowadzki - wyjazdy do
Holandii - 692 078 993
■ Transport - Przewóz towarów kraj,
zagranica 2 tony. Bus Maxi 16m.
sześć.4,60 cm długość powierzchni
ładunkowej. Tanio i solidnie Faktury VAT
- 509 211 282
■ Transport, przeprowadzki - transport
auta na lawecie, transport towarów i
przedmiotów nietypowych oraz inne usługi
związane z transportem - 601 082 077
■ Zawiozę przewiozę mercedesem
- Zawiozę przewiozę mercedesem - 790
215 253
RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Psa rasy Mastif Neapolitański, czarny
1.5 roczny z metryką – cena do uzgodnienia 508 117 361 – 075 64 25 364
■ Dachówka karpiówka – poniemiecka
– tanio – 075 75 215 19
■ Chłodziarka, zamrażarka, wysokość 80,
cena 170zł – 075 64 31 775
Wózek dziecięcy,
spacerówka BABY
DEAMS DISCOVER
Prawie nowa

606 785 683

Dwa stare magle
80 lat
075 75 215 89
Sprzedam zawieszoną
spółkę zo.o. niezadłużoną,
wolną od obciążeń

661 813 096
EDUKACJA

Szukam osoby, która nieodpłatnie pouczy
mnie języka niemieckiego - 516 600 727
■

Z powodu awarii ogoszenia z
smsów z dziełów PRACA, RÓZNE,
MOTORYZACJA ukażąsie w przyszłym tygodniu.
PRZEPRASZAMY

Anna Bilat
- pełna księgowość
- księga P i R, ryczałt
- rozliczenie z US i ZUS
- kadry i płace

ul. Wołkowa 22, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 249 45, tel. kom. 0 668 690 058
e-mail: annabilat@o2.pl
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30 JELONKA WCZORAJ
Od wielkiego wzlotu do postępującego upadku lokalnego kolejnictwa

Piechowicka „serpentyna” z lotu ptaka

Wiadukt nad linią kolejową uchował się do dziś

Kopanie leżącego

Barbarzyństwo
i gapiostwo ze wschodu

Niemieccy kolejarze są na
tyle solidni, że w 1945 roku po
wysadzeniu w powietrze przez
ich rodaków kolejowego mostu
na Bobrze, pomagają Polakom
(wśród osadników praktycznie
nie ma wówczas fachowców
od kolejnictwa) w szybkim podłączeniu do zerwanej trakcji
odcinka linii od dworca Jelenia
Góra Zachodnia.
Ta stacja do niedawna przy
Banhof-Rosenaustrasse (ulica
Dworcowa na Różanych Błoniach), a od 7 lipca 1945 – Karola
Miarki, stanie się na kilka lat węzłowym dworcem dla połączeń
do Szklarskiej Poręby.
Dzień później w Moskwie
polscy i sowieccy dygnitarze
podpisują porozumienie dotyczące zaboru przez radzieckich
przyjaciół jako łupów wojennych
poniemieckiej insfrastruktury
technicznej.

Tak oto pomoc niemieckich
jeleniogórzan przy podłączeniu
trakcji nie okazuje się trwała:
wkroczenie sowieckich wojsk do
Jeleniej Góry oznacza złupienie
przez krasnoarmiejców wszystkiego, co można było potraktować jako wojenne trofeum.
Rosjanie zabierają wszystkie
elektryczne lokomotywy oraz
spalinowe drezyny oraz trakcję
elektryczną wraz ze słupami z
mocnego żeliwa.
W bandycki sposób sowieci
tną gazowymi palnikami to, na
co cesarskie jeszcze władze w
1911 roku dały potężne kredyty: całe dzieło nowoczesności
kolejnictwa. Ślady działania
barbarzyńców widać do dziś w
postaci pokrytych rdzą żeliwnych kikutów dawnych słupów
trakcyjnych, które uchowały się
przy torowiskach.
Co ciekawe, w ferworze złodziejskiego procederu, bracia z
czerwoną gwiazdą pomijają linię

Piechowicka „serpentyna” z lotu ptaka

Fot. Archiwum

Historia wykolejona

do Szklarskiej Poręby! Trudno
przesądzać, dlaczego. Najbardziej
prawdopodobne wydaje się, że
przeszkodą są trudne górskie
warunki i kłopot z transportem
ciężkich łupów.
Pozostawiają więc Polakom
„prezent” w postaci nienaruszonej prawie sieci trakcyjnej, tyle
że bez możliwości zasilania i bez
lokomotyw, które mogłyby na tej
linii jeździć.
Nasi mają dylemat: po co im
niesprawna trakcja? Wówczas
wciąż w Jeleniej Górze nie myśli
się o przyszłości, a mieszkanie
oraz administrowanie miastem
i okolicami traktowane jest jako
swego rodzaju tymczasowość.
Nikomu więc nawet na myśl nie
przychodzi, że przecież kiedyś
będzie można sieć trakcyjną
jakoś zasilić a elektrowozy, prędzej czy później, do Jeleniej Góry
też dojadą. Decyzja jest prosta:
trakcja niepotrzebna, to ją należy
zniszczyć.

Tak oto pociągowe koło fortuny
obraca się w ironiczny dość sposób: na linię wracają parowozy
po awangardowym niemieckim
skoku w nowoczesność, która po
1945 roku szybko przerodziła się
w niemal kilkudziesięcioletnie
zacofanie. To kolejny element,
który lokalne kolejnictwo w perspektywie mknących do przodu
lat dobije.
Z mapy z powodów mniej lub
bardziej politycznych znika odcinek od Szklarskiej Poręby Huty do
czeskiego Harrachova. Połączenia
nie chcą bracia z południa, którzy
tuż po wojnie obawiają się nie tyle
powrotu Niemców, co zbyt łasej
na ziemię ręki polskich sąsiadów.
W Czechach wciąż jeszcze żywa
jest historia podboju Zaolzia z
1938 roku przez armię polską i
przedstawiciele bratniego kraju
demokracji ludowej mają przez to
opinię potencjalnych zaborców.
Potem dochodzą względy ideologiczne i strategiczne, które
każą zapomnieć o tym, że między
Szklarską Porębą a Korenovem
(dawniejszym Polaun) kiedykolwiek była linia kolejowa. Notabene po czeskiej stronie rozwija się
ona w najlepsze a przejazd przez

Most na Bobrze: ten sam, który żołnierze
Wermachtu wysadzą 8 maja 1945 roku

most nad Izerką do dziś zapiera w
piersi dech pasażerom.
Stacza się stan techniczny torowiska z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Mimo ponownej
elektryfikacji w latach 80-tych
minionego wieku, linia pozostaje
tylko cieniem dawnej świetności.
Do przepięknych niegdyś stacji,
zbudowanych w szwajcarskim
stylu górskich kolei wkracza bieda
z nędzą. Z roku na rok pustoszeją,
pleśnieją, gniją niszczone przez
czas i wandali.
W końcu systematycznie ograniczana liczba składów kursujących po pamiętających początek
XX wieku torach przyczynia się do
powolnego zgonu niemieckiego
cudu techniki.

Krajobraz
na otarcie łez

Czerwiec 1992. Leszek Kumor
trafia do Jakuszyc. Pisze o malowniczych szlakach kolejowych
odnotowuje:
– Stary drewniany dworzec na
podmurówce z początki wieku
jeszcze opiera się siłom przyrody,
choć belki stropowe już przegnite
i połamane. Dziura w dachu powiększa swoją średnicę. Posadzka
już nie istnieje. Pozostały jeszcze

na zewnątrz piękne, profilowane
listwy przyościeżnicowe. Widoczne resztki zielonej farby. Skrzydeł
okiennych i drzwiowych już
nie ma.
L. Kumor właśnie wrócił z Jakuszyc, dawnego Jakobsthalu. Jest
świadkiem konania drewnianej
architektury tamtejszego dworca.
I kresu wytrzymałości dawnej
Górskiej Kolei Śląskiej. Mimo
prób ożywienia przez zawiązane w 1991 roku Towarzystwo
Kolei Izerskiej, które do dziś ma
ambitne plany odbudowy linii i
uruchomienia połączeń z Jeleniej
Góry do… Pragi.
Właśnie po szynach, połatanych specjalnie na tę okazję,
ślimaczy się pokazowy pociąg z
Korzenowa w Czechach, przez
Jakuszyce do Szklarskiej Poręby
Górnej.
Wielka to chwila, bo jedzie
tamtędy po raz pierwszy od dziesięcioleci.
Chwila zatrzymana w kadrze
aparatu przez Jacka Jaśkę, który
robi pamiątkowe zdjęcie pasażerom historycznego pociągu, z
burmistrzem Szklarskiej Poręby
Andrzejem Kusztalem.
Ale jednocześnie to tylko otarcie
łez pasjonatom dawnych kolei, bo
przejazd składu ciągniętego przez
sapiący parowóz to jedynie próba
reanimacji wielkiej przeszłości
tego szlaku.
Zniszczonego nie tylko przez
ludzką bezmyślność, ale i zawirowania dziejów – wyjątkowo
niekorzystnie obeszła się historia
z tym połączeniem, zostawiając po swoich wichrach jedynie
resztki przegniłych podkładów,
rozkradzione i podżerane rdzą
torowisko.
I wspomnienia na starych
fotografiach. Tam wciąż jeszcze
gwiżdżą parowozy, a wagony z
niemiecką punktualnością ruszają w stronę Hirschbergu.
Ciąg dalszy cyklu w następnym numerze ...

(tejo)
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REKLAMA 31
AUTO - CAMPING PARK
Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb
Paliwa płynne:

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe
Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

ul. Al. Jana Pawła II 49 58-506 Jelenia Góra
tel.kom. 601918486 – Artur Wior

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra

75logo36 kolor
864podstawowy

96 26

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

Pantone
485C
Tel. 075 75
474 20, fax.100%
075 75 M
474100%
22 Y

Zaprasza absolwentów gimnazjum do szkoły.
Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny: 2008/2009:

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez okolicznoœciowych
Przy dalszych wyjazdach negocjacja cen

RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY KOBRA”

Technikum 4 letnie, kształcące w zawodach:
• kucharz, kelner
• żywienia i gospodarstwa domowego
• organizacji usług gastronomicznych
• handlowe
Kryteria naboru: nabór elektroniczny- punktowane przedmioty: język polski,
język obcy, matematyka, informatyka. PRÓG PUNKTOWY - 25
Zasadnicza szkoła zawodowa 2 lub 3 letnia kształcąca w zawodach:
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
ZAPRASZAMY NA
• cukiernik, piekarz,
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz,
DNI OTWARTE SZKOŁY:
betoniarz-zbrojarz, blacharz, lakiernik stolarz,
18 KWIETNIA 2008, 1000-1400,
złotnik i wiele innych
Kryteria naboru: kolejność zgłoszeń.
8 MAJA 2008, 1500-1700

www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA

www.gastronom.yoyo.pl e-mail: zsliu@neostrada.pl

www.millenniumkredyty.pl

w Jeleniej Górze

prowadzi nabór do Policealnej Szkoły kształcącej w zawodzie
Informacje i zapisy: Jelenia Góra,
TECHNIK OCHRONY
ul Karola Miarki 42 (teren Jelchem-u)
FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
tel./fax. 075 75 268 39;
Rozpoczęcie nauki: wrzesien 2008r.
Zgorzelec,
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Przyjmujemy również dziewczęta
Uwaga!!! Zmiana siedziby szkoly !!!

ul. Francuska 6, tel. 075/ 7752393 wew.238
tel. kom. 0 607 75 00 82

Jelenia Góra

(teren Zespołu Szkół Zawodowych im. Emilii Plater)

www.szkolakobra.webpark.pl

RADIO "TAXI" ŒNIE¯KA
JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez
okolicznoœciowych

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

Wiosenna promocja
Elektronarzędzi

Duże Rabaty
Niskie ceny na

asortyment spawalniczy

Zapraszamy: Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 10.00-14.00
ul. Szkolna 8/9 58-500 Jelenia Góra
tel./fax 075 76 76 089, e-mail: izyscentrum@o2.pl

z tym ogłoszeniem
do 7.06.2008
BEZ WPISOWEGO
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32 REKLAMA
Ranking Newsweeka: Legnicka Wyższa Szkoła Menedżerska wśród najlepszych polskich uczelni

Pierwsza na Dolnym Śląsku

Ogromny sukces odniosła
legnicka Wyższa Szkoła Menedżerska, która dokonała
olbrzymiego skoku. Uczelnia
zajęła 12. miejsce wśród 50
najlepszych placówek. WSM
zdystansowała takie uczelnie,
jak Politechnika Wrocławska (18. miejsce), Uniwersytet Warszawski (22. miejsce),
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie (23. miejsce) czy
Politechnika Poznańska (33.
miejsce).
Pierwsza na Dolnym Śląsku
Jeszcze lepszą pozycję osiągnęła legnicka WSM w rankingu uczelni publicznych i
niepublicznych zajmując wysokie, trzecie miejsce w kraju
i pierwsze na Dolnym Śląsku!
WSM wypadła lepiej niż tak renomowane szkoły, jak Politechnika Wrocławska (18. miejsce)
czy Akademia Ekonomiczna
(21. miejsce).
– Ogólnopolski ranking
„Newsweeka” uważany jest
za rywalizację prestiżową i
rzetelną – podkreśla Wacław
Demecki, założyciel legnickiej uczelni. – Metodologia
przyjęta przez kapitułę jest
wysoce wiarygodna. Bardzo się
cieszymy z wysokiego miejsca,
tym bardziej że kandydaci na
studia bacznie przyglądają
się tym rankingom i coraz
częściej kierują się nimi przy
wyborze uczelni. Mamy tego
dowody. Podczas rekrutacji na
rok akademicki 2007/2008 musieliśmy zwiększyć ilość miejsc
z 1000 do 1250, bo nie sposób
było odmówić tylu dobrym
kandydatom. Co ciekawe, w
sąsiednich uczelniach, także
państwowych (gdzie nauka
jest bezpłatna) nie wypełniono
limitu przyjęć. Jestem też przekonany, że ranking potwierdza
bardzo wysoką wartość rynkową dyplomu Wyższej Szko-

Fot. ZBIGNIEW NAKLICKI

W ubiegł y poniedziałek, 12 maja, poznaliśmy wyniki siódmego,
prestiżowego Rankingu
Wyższych Uczelni 2008
tygodnika „Newsweek”.
Zestawienie daje wiarygodny i wielostronny
obraz polskiego szkolnictwa wyższego. Największe emocje budzi
oczywiście tabela główna , prezent ująca ko lejność 50 najlepszych
uczelni akademickich
(publicznych i niepubl icznych) w Polsce,
jednak wszystkie przygotowane zestawienia
są warte uwagi. Na ich
podstawie można sobie
bowiem wyrobić pogląd
na temat obecnego stanu
szkół w yższych w naszym kraju i perspektyw
ich rozwoju.

– Ogólnopolski ranking „Newsweeka” uważany jest za rywalizację prestiżową i rzetelną
– podkreśla Wacław Demecki, założyciel legnickiej uczelni. – Metodologia przyjęta przez kapitułę jest wysoce wiarygodna
ły Menedżerskiej w Legnicy,
gdyż kapituła brała pod uwagę
opinie pracodawców naszych
absolwentów. Nie zamierzamy
fetować sukcesu przez cały
następny rok. Realizujemy
teraz kolejne poważne wyzwanie, jakim jest uruchamianie
uczelni-córki Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Jeleniej Górze.
Przymierzamy się do uruchomienia uczelni w Pradze i Berlinie. Będziemy intensywnie
pracować nad doskonaleniem
systemu kształcenia i poprawą
oferty edukacyjnej tak, by w
kolejnym rankingu krajowym i
międzynarodowym uplasować
się jeszcze wyżej. Dlatego nasza
uczelnia regularnie organizuje
międzynarodowe konferencje „W poszukiwaniu modelu
szkoły wyższej”, której kolejna
edycja odbędzie się już we wrześniu pod patronatem minister
nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Barbary Kudryckiej.
Wiarygodne kryteria
Ogólnopolski Ranking Wyższych Uczelni zawiera zarówno
tzw. sztywne dane dotyczące
uczelni (np. dostępność dla
studentów kadr wysokokwalifikowanych czy komputeryzacja zbiorów bibliotecznych),
jak i informacje o charakterze
„konsumenckim”, pokazujące,
jak pracodawcy oceniają absolwentów danej uczelni.
Ranking jest wielokryteriowy, a jego zasady, generalnie
stałe (pod uwagę brane są
cztery grupy kryteriów: prestiż, siła naukowa, warunki
studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów), są
skorelowane ze zmianami za-

chodzącymi na polskim rynku
edukacyjnym. Na przykład, w
tym roku zrezygnowaliśmy z
kryterium „doboru jakościowego w rekrutacji”, mierzonego
liczbą kandydatów ma jedno
miejsce. Ta zmiana wynika
z faktu, iż obecnie kandydat
może aplikować na dowolną
liczbę uczelni i kierunków,
zatem liczba kandydatów na
jedno miejsce nie jest już miarodajnym wskaźnikiem.
Skok w górę
– Wysokie lokaty w trzech
zestawieniach to nasz ogromny sukces – podkreśla Wacław
Demecki, założyciel legnickiej
WSM – ale przede wszystkim
kadry naukowej i całej społeczności akademickiej. Mimo
wielu trudności, pniemy się w
górę najbardziej prestiżowego,
niezależnego i profesjonalnego rankingu. Od początku
istnienia uczelni wpajam profesorom i administracji, że
jeśli się uparcie dąży do celu
i ma się dobry program, to
sukces przychodzi. Trzeba w
to głęboko wierzyć. Tę wiarę
kadra dydaktyczna przekazuje
też naszym studentom. Dlatego z roku na rok wypadamy
coraz lepiej w rankingach. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że
Wyższa Szkoła Menedżerska to
wyjątkowo przyjazna uczelnia,
gdzie studiuje się przyjemnie a
kadra naukowa traktuje każdego studenta jak partnera, z
dużą życzliwością.
Wynik cieszy tym bardziej, iż
dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej miniony rok był wyjątkowo pracowity. Oprócz stałej
pracy dydaktycznej w Legnicy

prowadziliśmy uwieńczone
sukcesem działania nad utworzeniem WSM w Jeleniej Górze.
Traktujemy ten sukces jako
mobilizację i zachętę do jeszcze
lepszej pracy i wierzę, że za rok
Wyższa Szkoła Menedżerska
dokona kolejnego znaczącego
skoku. Mamy ambicje znaleźć
się w ścisłej czołówce rankingów krajowych i międzynarodowych.
Wiarygodna, prestiżowa i...
rozproszona
Kapituła rankingu, opublikowanego przez „Newsweek”,
przy ocenie szkół wyższych
wzięła pod uwagę wiele kryteriów określających społeczny
prestiż szkół (mierzony liczbą
wskazań szkół w sondażu
przeprowadzonym wśród firm
i kadry profesorskiej), liczbę
absolwentów zatrudnionych
w badanych firmach na stanowiskach, siłę naukową i intelektualną uczelni (czyli zdolność
szkoły do prowadzenia badań
naukow ych) oraz warunki
studiowania.
– Wysoka lokata WSM wśród
uczelni państwowych i niepaństwowych zobowiązuje i
mobilizuje – podkreśla Wacław
Demecki. – Protokół Boloński
określający plany krajów Unii
Europejskiej w zakresie kształcenia przewiduje, że kształcenie licencjackie i inżynierskie
ma w przyszłości obejmować
75 proc. młodzieży. A ja dążę do
tego, by – jak podkreśła George
Bush – objąć szkolnictwem
wyższym wszystkich chętnych.
Musimy zadbać, by uczelnie
kształcące w tym zakresie były
jak najlepsze. Ranking „New-

sweeka” jest najrzetelniejszą
oceną polskich uczelni. O naszej wysokiej pozycji świadczy
też fakt, że pojawiamy się we
wszystkich rankingach i z roku
na rok poprawiamy pozycje.
Przywiązujemy dużą wagę do
tych zestawień, gdyż często są
one drogowskazem dla zagubionych kandydatów na studia.
Sprostaliśmy bardzo obiektywnym i wysokim kryteriom
rankingu i będziemy czynić
wszystko, by za rok być jeszcze
wyżej. Bierzemy też udział w
rankingach międzynarodowych. Tegoroczny sukces upoważnia mnie do stwierdzenia,
że także w międzynarodowej
obsadzie wypadnie równie
dobrze.
Martwi mnie tylko fakt, że
władze Legnicy nie wykazują
należytego zrozumienia dla
naszych potrzeb społecznych.
Mało tego, odebrano nam posowiecki obiekt, który WSM otrzy-

mała w czasach, gdy prezydentem był Ryszard Kurek. Efekt
jest taki, że jesteśmy uczelnią
rozproszoną w czterech punktach miasta. Podejmowane regularnie zabiegi o pozyskanie
obiektów mogących stanowić
kampus uczelniany trafiają na
niezrozumiały mur niechęci.
To ogranicza możliwości rozwoju naszej uczelni i stwarza
dyskomfort dla naszych studentów. Czy najlepsza uczelnia na
Dolnym Śląsku nie ma prawa
do siedziby z prawdziwego
zdarzenia? Jeśli w dalszym
ciągu nie będzie zrozumienia
dla naszych potrzeb, to wcale
nie jest wykluczone, że główną
siedzibę WSM przeniesiemy
do Złotoryi albo Jeleniej Góry,
gdzie przychylność władz jest
dużo większa.

Piotr Czekański
TS

To już 11 lat
4 lipca legnicka uczelnia skończy jedenaście lat. Wyższa Szkoła Menedżerska
– pierwsza niepaństwowa (największa w regionie) uczelnia akademicka w
Legnicy, wpisana 31 lipca 1997 r. do rejestru szkół wyższych Ministerstwa
Edukacji Narodowej pod numerem 125. Rektorem jest dziś prof. dr hab. Jerzy
Mączyński. Szkoła kształci 4000 studentów a mury uczelni opuściło już ponad
3500 absolwentów. Obecnie z WSM współpracuje ponad 1000 nauczycieli
akademickich z Polski, Anglii, Francji, Ukrainy, Włoch Niemiec i USA z czego ponad
200 (w tym profesorów zwyczajnych, doktorów habilitowanych i doktorów) jest
zatrudnionych na stałe na pierwszym etacie.
Legnicka Wyższa Szkoła Menedżerska prowadzi studia licencjackie, inżynierskie,
jednolite magisterskie, uzupełniające magisterskie oraz podyplomowe w systemie
dziennym i zaocznym. Od 2000 r. we współpracy z uniwersytetem w Dunkierce
istnieje także możliwość kształcenia na odległość za pośrednictwem internetu (na
wybranych kierunkach). Uczelnia posiada zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej
Nr 125/97 i akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

