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Rządzili miastem

O Międzynarodowym
Festiwalu Busker Bus
– str. 17

Jelonek od serca
Urocza rzeźba herbowego symbolu miasta stanęła na skwerku
między ulicami 1 Maja i Piłsudskiego. str. 12
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Szczęśliwa trzynastka

DZIŒ W JELONCE
Wędka na bezdomność
– str. 5

u wielkiego reżysera

Zginął motocyklista
– str. 6
Porcja rozmaitości
– str. 7

FOT. MACIEJ PRZEMYK



Dar wyjedzie z serca
– str. 8
Rozterki przy
powrocie z Wysp

Uprawiał „zioło”,
grozi mu cela

Sporo kłopotów będzie
miał mieszkaniec Podgórzyna, u którego policjanci
nakryli uprawę konopi indyjskich. 13 roślinek okazało się dla przyłapanego
pechowe. Najwyższe miały
ponad metr wysokości. Nie
wiadomo, czy sprzedawał
narkotyki. Sam zatrzymany
mówi, że uprawiał „ziółka”
na własne potrzeby. Grozi
mu kara do dwóch lat więzienia.

Groźnie na Morcinka

Telefon komórkowy padł
łupem nieznanych czterech
sprawców, którzy w piątek
wieczorem pobili i okradli
mężczyznę. Do przestępstwa
doszło w pobliżu Szkoł y
Podstawowej nr 10. Okolica
znana jest z bandyckich
ekscesów. Poszkodowani
ułatwili nieco „zadanie”
przestępcom: był kompletnie
pijany.

– str. 9
Więcej gór pod
nadzorem
– str. 10
Szukaj basenu w polu
– str. 11
Cud pod tynkiem,
czyli szczęście
w nieszczęściu
– str. 12
Zdrowie
– str. 15
Lato w mieście
– str. 16
Jelonka wczoraj –
str. 30

Basen za darmo

Trzynastu uczniów jeleniogórskich szkół odwiedziło Krzysztofa
Zanussiego i jego żonę Elżbietę w
swojej posiadłości w Laskach pod
Warszawą. Najmłodsi mieszkańcy
miasta mieli okazję porozmawiać
ze światowej sławy reżyserem.
– Co prawda nie za długo, bo
się spieszył do Moskwy na pre-
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mierę swojego filmu, ale zawsze
coś – mówi Maciej Przemyk,
licealista z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana
Żeromskiego. Nie był to wykład,
ale luźna rozmowa o życiu i
filmie. Później jeleniogórzanami
zajęła się żona pana Krzysztofa,
Elżbieta. Dbała, aby gościom
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niczego nie brakowało. – Oprócz
tego dużo opowiadała nam o ich
prywatności, o kulisach. Aż miło
było słuchać, że znani ludzie być
tacy normalni – opowiada Maciej
Przemyk. Młodzi ludzie zwiedzili
Warszawę: byli – między innymi
– w muzeach: Powstania Warszawskiego i Narodowym. Wyjazd

był możliwy dzięki zaangażowaniu Aleksandry Jarocińskiej,
dyrektorki Miejskiego Domu
Kultury Muflon w Sobieszowie
oraz księdza prałata Józefa Steca,
proboszcza parafii Matki Bożej
Miłosierdzia z Cieplic.

Prawie 600 dzieci z rodzin
ubogich i patologicznych będzie mogło do końca wakacji
bezpłatnie korzystać z miejskiej pływalni przy ulicy Sudeckiej. Taką decyzję podjął
prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski. Wejściówki
będzie przydzielał Miejski
Ośrodek Opieki Społecznej
przy ul. Słowackiego 13.

(tejo)
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Jelenia Góra

jgora.plejada@op.pl
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Fot. Konrad Przezdzięk

Droga wolna dla Castoramy

Z duszą na ramieniu…

Jelenia Góra jak, na swoją
rangę, jest wyjątkowo ciemnym
miastem. Podświetlone są tylko
zabytki: kościoły w centrum,
ratusz i Brama Wojanowska.
To stanowczo za mało jak na
centrum ośrodka, który obchodzi właśnie Jubileusz 900-lecia
i chce „zabłysnąć” nie tylko w
dosłownym znaczeniu. Cały
system doświetlenia miasta ma
kosztować 400 tysięcy złotych.
Jednymi z pierwszych podziwiających miasto w nowej, nocnej szacie będą burmistrzowie
miast zaprzyjaźnionych ze stolicą Karkonoszy, którzy przyjadą
na inauguracją jubileuszowego
Września Jeleniogórskiego.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Błyszczące w iluminacji ratusz
i inne zabytki na starówce i śródmiejskim trakcie będą cieszyć
oko mieszkańców i turystów
już we wrześniu. Wykopy dla
kabli i reflektorów nowego systemu doświetlenia utrudniały
przejście przez plac Ratuszowy
w minionym tygodniu. I nie będą
ułatwiać życia w następnych w
centrum stolicy Karkonoszy, aż
do Bramy Wojanowskiej.
Robotnicy nie zamontują
jednak zwykłych latarni na
słupach, ale wbudują reflektory
w nawierzchnię Rynku i traktu
śródmiejskiego. Zabezpieczone
pancerną szybą lampy będą
iluminowały miasto po zapadnięciu zmroku. Luksy mają się
też przyczynić do zwiększenia
bezpieczeństwa.

KRÓTKO Z MIASTA

…pójdą dziś (poniedziałek) do w ybranych przez
siebie szkó ł absolwenci
gimnazjów. Zostaną bo wiem ogłoszone w ynik i
rekrutacji. Wszyscy będą
w ypatry wać swojego nazwiska na liście przyjętych
do wymarzonej placówki
oświat y. Niepowodzenie
n ie oznacza kat a strof y,
bo w szkołach wystarczy
miejsca dla wsz ystk ich.
Kłopot w tym, że nie zawsze
w tych w ybranych przez
szesnastolatków. Również
w poniedziałek w większości szkół średnich niedawni
maturzyści odbiorą swoje
świadectwa dojrzałości.

Argumenty, że lokalizacja Castoramy jest niefortunna ze względu
na bliskość centrum i sąsiedztwo
ruchliwej krzyżówki, nie przekonały większości radnych Sejmiku.
Podobnie jak ich jeleniogórscy
koledzy samorządowcy – mimo
kilku obiekcji ze strony Prawa i
Sprawiedliwości – pozwolili na
inwestycję.
Francuzi zacierają ręce, bo nie
ma już formalnych przeszkód, aby
Castorama powstała. Pozostało
tylko pokonać polską biurokrację.
Trzeba wystąpić o pozwolenie na
budowę i kupić od miasta część
działki, na której mają wznieść
oczekiwany supermarket.

Nie oznacza to jednak, że będzie
z górki. Radni jeleniogórscy zgodzili
się na postawienie sklepu warunkowo. Mogą cofnąć poparcie, jeśli nie
przekona ich koncepcja przebudowy skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z al. Jana Pawła II tak, aby ruch
mógł tam odbywać się w miarę bez
przeszkód. Castorama ma dołożyć
się do wdrożenia w rzeczywistość

Nie ma bata na łobuza
Szesnastolatek znany policji z wielu włamań i kradzieży, po raz kolejny wpadł w ręce stróżów prawa. Ukradł
całe ogrodzenie placu budowy i złupił kilka altanek.
był wielokrotnie notowany za
takie kradzieże. Największym
jego „wyczynem” było ogołocenie
z rur spustowych oraz rynien
kilku budynków mieszkalnych w
Jeleniej Górze.
Na niewiele się zdało umieszczenie łobuza w poprawczaku we
Wrocławiu. Dom wychowawczy
wcale go nie zresocjalizował. Kiedy tylko wyszedł z odosobnienia,
znów zaczął kraść. Przestępca
zdaje sobie sprawę, że jest praktycznie bezkarny.

(tejo)

Zwycięzcy
1 - Ewa Madejska 2 - Hania Mikuła
3 - Aneta Staliś
Zwyciężczynie konkursu zapraszamy do siedziby Jelonki
przy ulicy Curie-Skłodowskiej 13/2 w celu odebrania karnetu.

Przejechał się
kradzionym

Nieznany sprawca wsiadł
w czwartek wieczorem do
pozostawionego na ulicy Krakowskiej samochody ciężarowego marki Volvo i odjechał z
nieznanym kierunku. Okazję
dał mu sam kierowca, który
zostawił otwartą kabinę i
kluczyki w środku. Policja
rozpoczęła natychmiast poszukiwania auta. Okazało się,
że prowadzenie kolosa było
ponad możliwości złodzieja.
Uszkodził ciężarówkę i porzucił ją przy ulicy Teatralnej.
Jeśli policja złapie sprawcę,
będzie on odpowiadał za przywłaszczenie pojazdu w celu
krótkiego użycia.

(Mar)

Sposób na piratów…

… to „leżący policjanci”,
ograniczniki prędkości
montowane głównie na
osiedlowych ulicach stolicy
Karkonoszy, głównie tam,
gdzie kierowcy zbyt często
dociskają gaz do dechy i
stanowią zagrożenie dla
życia i zdrowia przechodniów. W piątek murowano
część spowalniacza przy
ulicy Morcinka. Wcześniej
drogowcy zbudowali podobną konstrukcję przy ulicy
Świerkowej w Sobieszowie.
W planach jest jeszcze montaż ograniczników na kilku
ulicach w Jeleniej Górze.

NA JĘZYKACH

Prawa kariera dla Oliwera
Lider Klubu Młodej Prawicy
i pełnomocnik stowarzyszenia
„Stop Korupcji” Oliwer Kubicki został wybrany do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Młodzi
Konserwatyści, największej organizacji prawicowej skupiającej
młodzież w Polsce. Dwudniowy
zjazd MK obradował w Sopocie.
Przyjechało tam ponad 100 delegatów.
Nazwisko Kubickiego pojawiło
się obok tuzów prawej strony polskiej polityki: Marcina Libickiego, Jana Rokity, Kazimierza
M. Ujazdowskiego, Marka

Jurka, Macieja Płażyńskiego i
Pawła Poncyliusza.
Jeleniogórzanin jest jednym
z bardziej aktywnych lokalnych
działaczy Prawa i Sprawiedliwości
oraz Klubu Młodej Prawicy. Zarzuca
się mu populizm i działanie na
pokaz, ale on się nie zraża, tylko
robi swoje.
Czasem dość ostro: Markowi
Obrębalskiemu przyprawił gębę
wampira Draculi i chciał rozwiesić jego podobiznę na
plakatach podczas

KONKURS - wyniki
Dziękujemy bardzo mocno wszystkim uczestnikom
konkursu „Z czym Ci kojarzy się Paryż?” Odpowiedzi
przyszło wiele, wspaniałych, zabawnych, romantycznych,
opisujących nastrój, „wnętrze” i to coś… co jest w tym mieście
zarówno sławnych artystycznych dusz, jak i skandalistów…
Niemalże czułyśmy zapach paryskiej kawy o poranku,
crisantów, perfum i tętniącego życiem metra…
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Najnowsze kolekcje na
stronie internetowej oraz do zobaczenia i przymierzenia w
terminie i czasie odpowiednim dla klienta. Przyjeżdżamy
na adres, nie ma jak „Modne Pogotowie”. Mile widziane
zorganizowane grupy.
Kasia i Ewa

(tejo)

Focus Park z poślizgiem
Minęły ponad dwa miesiąc od zgody radnych jeleniogórskich na budowę Fokus
Parku między ulicami Kilińskiego a 1 Maja. Pozwolenie przypieczętował Sejmik, ale
na razie o ekipach budowlanych nie może być mowy, bo inwestor nie ma jeszcze
zielonego światła na rozpoczęcie prac. Sprawę oprotestował szef Wspólnego Miasta
Robert Prystrom. Urzędnicy uspokajają, że zagrożenie jest tylko teoretyczne, ale
formalności mogą się przeciągnąć i opóźnić inwestycję o kilka miesięcy.

Jak poradzić sobie z małoletnim recydywistą

Policjanci ustalili, że w tym roku
nieletni złodziej włamał się i okradł
kilka altanek w Cieplicach oraz
zdemontował i ukradł całe ogrodzenie, opuszczonej posesji. – Pod
koniec marca z jednego z domków
ukradł zegar, poduszki, koc i inne
przedmioty o łącznej wartości
około 1000 zł – informuje nadkom.
Edyta Bagrowska z KMP.
Złodziejaszek łupił altany z
elementów metalowych, które
sprzedawał na jednym z jeleniogórskich punktów złomu. Nieletni

zmian. Pierwsze plany zakładają
przebudowę krzyżówki na rondo,
ale są też pomysły poszerzenia
jednej z jezdni o pasy drogowe.
Kiedy zostanie wbity pierwszy
szpadel pod budowę Castoramy?
Tego nie wiadomo. Nastąpi to raczej
nie wcześniej niż latem przyszłego
roku. A pawilony centrum handlowego zostaną wzniesione w ciągu
kilku miesięcy. Jeleniogórzanie
planujący w najbliższym czasie
remont mieszkania, po tańsze
materiały budowlane będą wciąż
musieli jeździć poza miasto.

• 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

akcji przeciwko podwyżkom
cen z Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym. Ale radni go ubiegli
i niekorzystnych zmian w taryfie
opłat nie wprowadzili.
Plakaty z wampirycznym prezydentem zdobią pokój lidera młodej
prawicy, a on sam już myśli o
swoich, wyborczych. Do starcia o
fotele radnych pozostały dwa lata
i kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę
poparcie, jakie Kubicki ma wśród
młodych – o ile go nie straci – ma
całkiem realne szanse na miejsce
w rajcowskich ławach. Tym bardziej, że sam podkreśla, że jeszcze
wiele asów trzyma w rękawie.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Więcej luksów
na jubileusz

Będzie długo oczekiwany przez jeleniogórzan market
budowlany. Po pozytywnej decyzji rady miasta z 10
czerwca, w miniony czwartek „tak” Castoramie powiedział Sejmik Dolnośląski. Pawilony powstaną za
kilkanaście miesięcy.
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TEMAT TYGODNIA

Fot. Archiwum

Szatańskie

oko pedofila
Ich gangi tropi policja na całym świecie. Rozpracowanie przestępców nie jest proste,
a może nimi być każdy. Od duchownych otaczanych szacunkiem, przez nauczycieli i
urzędników, po wulgarnych kryminalistów. Wakacje to czas ich wzmożonej aktywności. To ludzie, których łączy jedno: czują pociąg seksualny do dzieci, nad którym
nie potrafią zapanować.
W minionym tygodniu na
rok więzienia Sąd Rejonowy w
Złotoryi skazał 48-letniego mężczyznę, który przez półtora roku
utrzymywał intymne kontakty
z czternastoletnim chłopcem.
Ojciec Patryk – tak się przedstawiał okolicznym mieszkańcom
Wojcieszowa, gdzie mieszkał – nie
szczędził grosza nastolatkowi. Nie
tylko dawał mu pieniądze i drogie
prezenty, lecz także fundował
wycieczki. O. Patryka rozpracowali policjanci ze Złotoryi, a
przeszłość zboczeńca okazała się
tyle barwna co kompromitująca
i przerażająca.

Ojciec Patryk ma już za sobą
więzienie i bujną karierę pedofila
w Warszawie. Ma też święcenia
kapłańskie Kościoła katolickiego,
od którego odszedł w 1996 roku
zakładając Kościół Starokatolicki
w RP. Mianował się jego biskupem
i przez dwa lata sprawował władzę
zwierzchnią, ale wierni poznali się
na jego obyczajowości, której daleko
było do kapłańskich wzorców. Sąd
kościelny ekskomuniką wykluczył ojca Patryka z grona swoich
owieczek, ale nie przeszkadzało to
ukaranemu w podawaniu się za
duchownego i – najprawdopodobniej – korzystaniu z kościelnych
pieniędzy.
Ojciec Patryk był jednym z członków klubu mężczyzn wykorzystujących seksualnie
chłopców, którzy
włóczyli się po
dworcu centralnym. O procederze było głośno
na początku tego
wieku. Warszawski centralny stał się
mekką pedofilów
nie tylko z kraju,
ale i z sąsiednich
Niemiec.

Tu na zabawę przyjeżdżali
bogaci urzędnicy z Berlina, którzy
– niczym dr Jeckyll przemieniali
się Mr. Hyde’a i pokazywali swoje
potworne oblicze. Dla chłopców
– nierzadko z dobrych i majętnych domów – taka „przygoda”
była świetnym sposobem na
spore kieszonkowe i szpan drogimi gadżetami. Nie zastanawiali
się, że pedofile nie tylko ranią
ich cieleśnie, lecz także drenują
psychicznie.
Ale działalność „klubu” ukróciły aresztowania, jakie policjanci przeprowadzili tam w
2002 roku. Ojciec Patryk wpadł
wówczas ze swoimi kompanami: człowiekiem interesu i
znanym… psychologiem. Sąd
skazał mężczyznę na sześć lat
odsiadki. Zboczeniec został
przedterminowo zwolniony i w
Warszawie ślad po nim zaginął.
Zabezpieczony w dużą gotówkę
znalazł przystań życia w podjeleniogórskim Wojcieszowie.
Przedstawił się jako kapłan
Kościoła Starokatolickiego i
kupił nieruchomość w pobliżu
miasteczka, dawny hotel Holland. Przekształca go w Dom
Pogodnej Jesieni „Adalbertus”.

Fot. tejo

Internet a pedofilia
Równie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży mogą być sieciowe znajomości z ludźmi, którzy ukrywają swoją tożsamość. Tu pedofile mają
ogromne pole manewru. Mogą podawać się za rówieśników swoich ofiar
i w ten sposób nawiązywać groźną „przyjaźń”, którą dziecięca naiwność
akceptuje. – Rodzice powinni kontrolować, co robi ich dziecko w Internecie,
a samych najmłodszych przestrzegać przed niebezpieczeństwem, jakie
mogą ze sobą przynieść sieciowe flirty – przestrzega st. sierż. sztab.
Danuta Razmysłowicz z policji. Ufne dzieci często podają swoim
„kolegom” adres. Może się to skończyć tragicznie.
– Jeśli od dłuższego czasu
szukasz miejsca, gdzie mógłbyś
spędzić jesień swojego życia, to
możesz spokojnie odetchnąć,
bo Twoje poszukiwania
właśnie się zakończyły –
tak ojciec Patryk zaprasza
potencjalnych pensjonariuszy na stronie internetowej
ośrodka. Jest też tam telefon
i adres e-mail. Próżno jednak
teraz szukać kontaktu,
bo fałszywy duchowny
siedzi w celi.
Mieszkańcy Wojcieszowa nie widzieli w
Adalbertusie starszych ludzi. Często za to pojawiali
się tu chłopcy i dziewczęta,
bo ojciec Patryk – pod
prz yk r y wk ą domu
starców – prowadził
na pół legalny ośrodek
obozowo-kolonijny.

– Budził sympatię, sprawiał
wrażenie porządnego człowieka, któremu można zaufać. Wiadomość, że dopuszczał się lubieżnych czynów z dziećmi była
dla wielu szokiem – opowiada
pragnący pozostać anonimowy
mieszkaniec Wojcieszowa. O
kompromitującej przeszłości
księdza z ekskomuniką nie
wszyscy jeszcze wiedzą. – To
będzie skandal i szok! – słyszymy.
Mężczyzna wzbudził podejrzenia policjantów i śledczych
ze Złotoryi. Mieli go na oku już
kilka miesięcy wcześniej, ale potrzeba było mocnych dowodów,
aby skutecznie wyeliminować
pedofila ze społeczeństwa. – Jak
przebiegało śledztwo? Nie wiadomo, bo całe postępowanie
owiane jest tajemnicą. Stróże
prawa działali jak po nitce do
kłębka. W fałszywym kapłanie
rozszyfrowali osobę, która wodziła rej w warszawskim klubie
pedofilów i ma za sobą odsiadkę
za czyny lubieżne. Wystarczyło
przyjrzeć się z bliska życiu ojca
Patryka, aby odkryć porażającą prawdę i zamknąć go w
areszcie.
Sąd w Złotoryi nie był zbyt
surowy dla zboczeńca. Skazał
go tylko na rok więzienia, a
wyrok nie jest prawomocny.
– Skoro po wyjściu z celi już
wrócił na zboczoną ścieżkę, nic
nie stanie na przeszkodzie, aby
uczynił to ponownie – mówi
nam zastrzegając swoje dane
oficer operacyjny policji. Społeczeństwo jest zgodne: na pedofilów nie ma lekarstwa, chyba że
to najbardziej radykalne.

Natalia Górna

ROZMOWA JELONKI
– Czy pedofil to "potwór"?
Katarzyna Kowalewska, psycholog dziecięcy: – Wewnętrznie na pewno ma coś z "potwora", ale zewnętrznie – wręcz
przeciwnie! Panuje stereotyp,
że pedofil to ktoś straszny,
który gania dzieci po parku. Być
może tacy też są, ale najczęściej
zboczeńcy przybierają maskę
normalności. Dlatego bardzo
trudno przejrzeć ich zamiary.
Pedofilem może być znana
osoba, przystojna i elokwentna, powszechnie szanowana
i uważana za autorytet. Kilka
przypadków, choćby doktora
Andrzeja S., to dowód, że tak
właśnie jest.
– Jak często zdarza się, że
zboczone skłonności występują u kobiet?
– Statystycznie ujawniają
się one znacznie częściej u
mężczyzn, ale wcale nie musi
być tak, że większość pedofili
to właśnie panowie! Istnieje
większe przyzwolenie społeczne
na „dziwne” zachowania w
stosunku do dzieci okazywane
przez kobiety. Dlatego znacznie
rzadziej podejrzewa się je o
pedofilię. Jednak skutki kon-

taktu z nimi mogą być równie
druzgocące dla psychiki dziecka, jak nienormalne relacje z
mężczyznami.
– Jak ustrzec swoje dziecko przed takimi przestępcami?
– Przede wszystkim wpajać
dzieciom, aby nie ufały ludziom
przygodnie spotkanym i w
żadnym wypadku nie dały się
namówić na lody, czy wycieczki
proponowane przez pana lub
panią, którego po raz pierwszy
widzą na oczy i którego nie znają rodzice. Jednak należy pamiętać, że pedofile upatrują swoich
ofiar w dzieciach w różnym
wieku. Jednym „odpowiadają”
maluchy do siódmego roku
życia, innym – starsi, często już
w wieku dojrzewania. Często to
właśnie ci – często dobrowolnie
i świadomie (choćby w celach
zarobkowych) świadczą „usługi” zboczeńcom i są bardziej
podatni na ich przynęty. Na
szczęście to tylko patologia,
choć zjawisko jest bardzo groźne i w żaden sposób nie można
go bagatelizować.
– Dziękujemy za rozmowę

PIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA RODZICÓW
Ucz dziecko ufności racjonalnej a nie bezgranicznego zaufania wszystkim.
Jeśli dziecko opowiada o jakimś tajemniczym „wujku”, który obiecuje dużo
prezentów, koniecznie sprawdź, co robi Twoja pociecha w wolnym czasie.
Jeśli zauważysz na ciele dziecka niepokojące ślady, przeprowadź umiejętnie
„śledztwo”, nie strasząc pociechy karą, ale uświadamiając, że może jej się stać
krzywda.
W przypadkach, kiedy przypuszczasz, że mogło dojść do wykorzystania Twojego
dziecka, nie wahaj się i dzwoń na policję.
Jeśli Twoje dziecko jedzie na kolonie lub obóz, przeprowadź z nim umiejętną
rozmowę, aby trzymało się najlepiej z daleka od obcych. Upewnij się też, czy kadra
ma odpowiednie uprawnienia.
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30 litrów piwa oraz kilkanaście butelek whisky i
wódki zabezpieczyli policjanci w jednym z barów w
Cieplicach. Powód? Podczas
kontrol i z urzędn i ka m i
skarbow ymi mundurowi
ujawnili, że właścicielka
przybytku handlowała spirytualiami bez w ymaganej koncesji. Lokal istnieje
od trzech lat. Teraz stróże
prawa sprawdzą, czy odpowiednie zezwolenie na
sprzedaż alkoholu bar miał
od początku założenia.

Wędka na bezdomność

Wchodzą prosto
pod samochód

Nieuwaga starszego mężczyzny była przyczyną wypadku, do którego doszło
w miniony poniedziałek w
al. Wojska Polskiego. Pieszy
przechodził przez jezdnię z
niedozwolonym miejscu i
wtargnął prosto pod koła
BMW, którego kierowca nie
miał szans, aby zahamować, choć jechał wolno. Pieszy doznał złamania nogi.
Z kolei w cz wartek pod
koła samochodu wpadła
mieszkanka osiedla Zabobrze. Tym razem przyczyną
w ypadku była nieuwaga
kierowcy.

Trawa po pachy

W mieście jest kilka gruntów, gdzie przydałby się
kombajn do w ykoszenia
wybujałej trawy, która nie
upiększa krajobrazu. Jest
tak, międz y innymi, na
gruncie między ul. Szymanowskiego i Różyckiego na
Zabobrzu. Zarządc y nie
mogą się dogadać, kto ma
trawsko wykosić. Kłopoty
z przerośniętymi trawnikami mają też mieszkańcy
ulicy Lwóweckiej. Odpo wiedzialni stosują zasadę
spychologii, a trawa jak
rosła, tak rośnie.

Łojek porządzi PiS-em

Kandydat na prezydenta
Jeleniej Góry w ostatnich
wyborach samorządowych
i szef klubu radnych Prawa
i Sprawiedliwości został
ponownie wybrany szefem
jeleniogórskiego oddziału
parti i Kacz yńsk ich. Cel
ugrupowania zawsze ten
sam: przejąć władzę. Będzie
to możliwe za dwa i pół
roku. Póki co, jeleniogórski
PiS pozostaje w „konstruktywnej” opozycji.

Fałszywy alarm
na moście

Pol ic j a nc i w p e ł ny m
rynsztunku ruszyli w nocy
z czwartku na piątek na
penetrację odcinka torów
kolejowych od mostu blisko
estakady po ulicę Drzymały.
Powód to alarm zgłoszony
przez Straż Ochrony Kolei,
która miała na moście zobaczyć uzbrojonego mężczyznę w panterce. Mundurowi
nikogo jednak nie spotkali i
wrócili do swoich zajęć.

Bezdomni ze schroniska Brata Alberta przy ul. Wolności
Jak skutecznie pomóc bezdomnym? Józef Liebersbach
podał na to sposób już kilka lat temu. Zabrakło jednak
chętnych do jej realizacji. Teraz, gdy podobny pomysł
podchwycili Holendrzy, inicjator projektu ponownie
nawołuje do działania. Ludziom bez dachu nad głową
trzeba dać szansę i możliwości autokreacji.
– Kilka lat temu podczas forum
poświęconego problemowi bezdomności zorganizowanym przez Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Socjalnej
w Jeleniej Górze zaproponowałem
powołanie do życia placówki, której
zadaniem byłaby skuteczna opieka
nad osobami bezdomnymi i przysposobienie ich do normalnego życia
rodzinnego i społecznego – mówi
Józef Liebersbach.
Zgromadzeni na sympozjum
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń pomocowych, a także mediów,
straży miejskiej i duchowieństwa
zaakceptowali założenia projektu
i zdecydowali, by zapoznać z nimi
władze miasta.
Niestety na tym się zakończyło.
Tuż po zmianie miejsc w ratuszu,
kiedy prezydentem został Marek
Obrębalski, Józef Liebersbach po-

nownie przedstawił swój pomysł.
I ponownie obeszło się bez echa.
– Ostatnio przeczytałem w jednym
z ogólnopolskich dzienników, że
podobną inicjatywę powzięli Holendrzy, którzy zamiast inwestować
w trwające latami zasiłki socjalne
postawili na ludzkie ambicje – mówi
J. Liebersbach.
Bezdomnym przydzielono płatne
mieszkania socjalne i pożyczki
na powrót do normalnego życia.
Okazało się, że efekt był zaskakujący
– zaledwie 10 procent uczestników
eksperymentalnego programu
wróciło na ulice.
– Zdaję sobie sprawę, że w naszym
kraju tak odważne posunięcie raczej
nie zakończyłoby się sukcesem, jak
u Holendrów. Dlatego doskonałym,
alternatywnym rozwiązaniem jest
właśnie mój pomysł – wyjaśnia.

Tłumaczy, że schroniska dla
bezdomnych spełniają pożyteczną
rolę, ale nastawione są jedynie na doraźne wsparcie osób pozbawionych
dachu nad głową i materialnych podstaw egzystencji. – By wyprowadzić
człowieka ze stanu bezdomności, potrzebne jest wzmocnienie psychiczne
i duchowe oraz doprowadzenie do
tego, by uwierzył w siebie i nabrał
przekonania do odpowiedniego

życia – mówi J. Liebersbach.
Proponuje więc utworzenie placówki, która nie byłaby jedynie
zwykłą noclegownią, ale zapewniała
stały dach nad głową, opiekę fachowców, pracę i stwarzała – między
innymi – możliwości zdobycia wykształcenia. – W takim ośrodku, nazwijmy go roboczo „Odnowa”, osoby
bezdomne, prosto z ulicy trafiałyby
pod opiekę terapeutów, prawników

czy kapłanów, którzy rozeznaliby się
dokładnie w ich sytuacji i pomogli
nią odpowiednio pokierować – wyjaśnia pomysłodawca .
W placówce, która mogłaby zostać wybudowana choćby na terenie
dawnej Celwiskozy lub w jej okolicach, bezdomny uczyłby się również
zawodu i pracował w znajdującym
się na terenie obiektu zakładzie.
Inicjator akcji wylicza, że w ośrodku mogłaby działać pracownia
komputerowa, krawiecka, fotograficzna, artystyczno-plastyczna,
fryzjersko-kosmetyczna czy zakład
naprawy sprzętu RTV i AGD, a dla
bezdomnych prowadzone byłyby
specjalistyczne kursy, np. gastronomiczny, zegarmistrzowski, spawalniczy, mechanika samochodowego,
lakiernika, malarza pokojowego,
tynkarza, dekarza itp.
– Dzięki takim działaniom, po
odpowiednim czasie, nawet kilku
latach, osoby opuszczałyby placówkę
jako w pełni „przywrócone” i przygotowane do życia w społeczeństwie
– dodaje J. Liebersbach.
Pomysł i potrzebujący są, miejsce
na placówkę też się znajdzie, a środki
na sfinansowanie można pozyskać z
Unii Europejskiej – brakuje jedynie
chętnych do działania. Dlatego
Liebersbach apeluje o zawiązanie
inicjatywnej grupy, która zajęłaby się
tym projektem, który, jego zdaniem,
jest jedyną szansą na sensowne
wychodzenie z bezdomności.

Agnieszka Gierus

Byle nie rybę
Józef Liebersbach: – Celem projektu jest
przede wszystkim przywrócenie wiary we
własne siły i zdolności oraz danie nadziei
na lepsze i bardziej godne życie. Wychodzenie z bezdomności to wyzwolenie twórczego potencjału, nauka samodzielności
oraz zdobycie odpowiednich umiejętności,
jak chociażby nauka zawodu. To po prostu
odnowa człowieka i jego duszy. Musimy
dawać ludziom wędkę, a nie rybę, bo
inaczej nic nie zdziałamy.

Fot. Konrad Przezdzięk

Nielegalne trunki



Popierasz? Pomóż!
Wszyscy zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt z Muzycznym Radiem,
gdzie pracuje pan Józef (tel. 075 76 46 646).

Dmuchawce, latawce
i Hiszpania w „Muflonie”
Letnie klimaty w sobieszowskim
miejskim domu kultury. W środę
odbyło się otwarcie wystawy słonecznych obrazów i rysunków Katarzyny
Titow–Gawryjołek pt. „Wspomnienie
z Costa Blanca”. A w piątek rozstrzygnięto konkurs „Fotografia miesiąca
– czerwiec”.
Dzieła pani Katarzyny zachwyciły:
artystka część z nich sprzedała na
pniu.
Autorka cyklu prac zainspirowanego wizytą w Hiszpanii na przełomie
lat 2004 i 2005 oprócz malarstwa
zajmuje się również rysunkiem i
projektowaniem terenów zielonych.
Jest absolwentką liceum plastycznego
w Jeleniej Górze.
Otwierając wystawę Katarzyna
Titow-Gawryjołek zaznaczyła, że
wszystkie dzieła sztuki jej pędzla,
jakie można zobaczyć w „Muflonie”,

są to prace szybkie, szkicowe. Chciała
uwidocznić w nich klimat związany
z temperamentem hiszpańskim.
Próbując nawiązać kontakt z Hiszpanami w czasie wizyty na Costa
Blanca zauważyła, że jest to niezwykle
artystyczny naród.
Z kolei w konkursie na zdjęcie
miesiąca w czerwcu pierwszą nagrodę
zdobyła Alicja Gancarczyk za fotografię dmuchawca. Wyróżnieniami
mogą się pochwalić Anna Waraszko (2
zdjęcia), Łukasz Szarankow, Klaudia
Szczepańska i Wojciech Bykowski.
Ich zdjęcia zawisną w gablocie przed
MDK „Muflon”. Spośród wszystkich
fotografii zwycięskich w konkursie
„Fotografia miesiąca” wybrana zostanie fotografia roku. Następnym w
kolejce konkursem jest „Fotografia
września”.

(KTL)

Fałszywy mecenas chce do celi
27-letni Grzegorz W., który
podawał się za adwokata i obiecywał rozgoryczonym ludziom
pomoc w sprawach nie do załatwienia, najpewniej spędzi trzy
lata w więzieniu, bo sam tego
chce. Grzegorz W. nie skończył
żadnych studiów i nie umiał
poprawnie pisać, ale nabrał
sporo naiwnych, kłamiąc im
jak z nut, że zna wpływowych
ludzi i może wszystko. Wierzyli
mu. „Mecenasa” złapała policja
w lutym, między innymi, dzięki
informacjom od Czytelników Jelonki, którzy chcieli przestrzec
innych przed niebezpiecznym
oszustem. W sądzie już jest akt
oskarżenia przeciwko przestępcy, ale – o ile sąd przychyli się do
jego wniosku o samoukaranie
– W. trafi na trzy lata do celi bez
rozprawy.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk
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Nie było spodziewanych
tłumów podczas środowej
piątej już edycji akcji Wampiriada 2008. Tylko kilkunastu
dawców przyszło do ratusza,
aby podzielić się życiodajnym
pł ynem z potrzebującymi.
– Trafiłem tu przypadkiem
i prz y okazji zrobię sobie
badania – powiedział nam

Damian Uba, jeden z ochotników. Na wszystkich czekał
słodki poczęstunek dla zregenerowania sił i wdzięczność
pacjentów.
– Dlaczego wampiriada
nie wypaliła? – Do tej pory
przyjeżdżaliśmy specjalnym
autokarem laboratorium,
który sam w sobie stanowił
atrakcję. Pojazd się zepsuł i
pewnie dlatego zainteresowanie jest mniejsze, bo akcja
mniej rzuca się w oczy – spekulował Adam Jawny, lekarz,
który badał pacjentów.

(tejo)

Śmierć grozi ofiarom brawury

Do dwóch
groźnych wypadków doszło w
minioną sobotę. Wieczorem ponad 20-letni Tomasz W.
z Karpacza prawdopodobnie stracił panowanie nad motocyklem i uderzył
w barierkę ochronną. Zginął na miejscu. Wydarzyło się to na wysokości siedziby
Banku Genów w Kostrzycy. Policja ustala okoliczności, w jakich doszło do tragedii.
Więcej szczęścia miał sprawca wypadku, do którego doszło przy ul. Wolności w Jeleniej
Górze (na zdjęciu). Kierowca renault niespodziewanie odbił samochodem w lewo, przejechał
cztery pasy ruchu i wbił się w bok subaru. Uderzony w bok obrócił się dookoła osi i wpadł na
murek parkingu rzeczoznawców… szkód komunikacyjnych. Renault zatrzymał się dopiero na zaparkowanym przy jezdni busie, w którym uszkodził jeszcze drzwi i koło. Młody mężczyzna kierujący subaru
trafił do szpitala. Ma złamaną nogę. Sprawca wypadku wyszedł z kolizji bez większych obrażeń.
Policja apeluje: noga z gazu!
(Mar)

Poskromić wandali w świętym miejscu

Pieniądze zostały przyznane
przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Słusznie, bo zabytkowe kaplice, które mogłyby być
perełką Jeleniej Góry i atrakcją na
skalę europejską, są tymczasem
zniszczone i sprofanowane przez
łobuzów i wandali.
Młodzież niewiele sobie robi z
faktu, że było to miejsce pochówku. Park jest ulubionym miejscem,
gdzie – po kryjomu przed strażą
miejską – pija się piwo, a czasem
przyjmuje narkotyki. W niektórych grobowcach są meliny, a ich
użytkownikom nie przeszkadzają
wulgaryzmy i bohomazy w tym
miejscu pamięci.
To ma się zmienić przynajmniej częściowo za sprawą 90 tysięcy złotych przyznanych przez
Sejmik. Potrzeby są znacznie
większe, ale dobre i takie pieniądze. Powstaje jednak wątpliwość,

czy nie zostaną one
wydane nadaremno. W parku nie
ma bowiem sposobu na powstrzymanie chuliganów
przed demolowaniem dawnych grobów. A odświeżone
elewacje mogą być
dla niszczycieli jeszcze
większą pokusą.
Monitoring wizyjny,
który jest jedną ze skuteczniejszych metod
zapobiegania wandalizmowi, zostanie
zamontowany tu być
może dopiero w przyszłym
roku. W tym ma zostać
opracowana dokumentacja całego przedsięwzięcia,
które ma objąć Rynek, trakt
śródmiejski oraz teren przy

Sanktuarium. Być może dopiero
wówczas będzie tu wystarczająco
bezpiecznie. Pytanie tylko, czy do
tego czasu odnowione kaplice
uda się ochronić przed ręką
wandala.

(tejo)

Fot. tejo

Jeszcze w tym roku ekipy remontowe mają trafić na
teren dawnego cmentarza przy Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Za 90 tysięcy
złotych zostaną odrestaurowane barokowe grobowce i
epitafia. Ale co z tego, skoro nie będzie można upilnować chuliganów. Ci tylko czekają, aby niszczyć.

Emeryci u prezydenta

Uchwyć w kadrze jeleniogórskość
Fot.tejo

WIADOMOŒCI
Mniejsze zainteresowanie
Wampiriadą

Nie trać czasu i chwyć za
aparat! Masz szansę na jedną z nagród w konkursie Jelenia Góra i Jeleniogórzanie
2008. Zmagania skierowane
do wszystkich fotografujących
organizuje Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne oraz
Osiedlowy Dom Kultury na
Zabobrzu. Z okazji 900-lecia
jubileuszu stolicy Karkonoszy
konkurs będzie miał szczególnie
symboliczny wymiar. – Jednym
z jego celów jest popularyzacja

twórczości fotograficznej wśród
ludzi, oraz propagowanie ziemi jeleniogórskiej na arenie
ogólnopolskiej ze szczególnym
uwzględnieniem piękna naszego miasta – zachęca Tadeusz
Biłozor, komisarz zmagań.
Prace w formatach 20 na 30 cm
należy nadsyłać do siedziby JTF
przy Podwalu 2 a w Jeleniej Górze. Kartę zgłoszeń i regulamin
pobierzecie z naszego portalu
www.jelonka.com

Marek Obrębalski przyjął w minioną środę delegację Związku Emerytów
Policyjnych, który w Jeleniej Górze skupia ponad
200 członków. Szef miasta
podziękował eksmundurowym za ich ciągłą aktywność i gotowość do niesienia pomocy. Związkowcy
ot rz y ma l i na pa m iąt kę
podarunki. Szef organizacji Zygmunt Dziw ick i
przyznał, że jej członkowie
„nadrabiają” to, na co nie
było czasu podczas czynnej
sł użby. Wspierają m łodszych kolegów moralnie i
zdają sobie sprawę, że kiedy oni pilnowali porządku,
nie było takich zagrożeń
przestępczością, jak dziś.
Do związku, który obchod z i ł w t y m rok u s woje
dziesięciolecie, należą nie
tylko byli policjanci, lecz
także strażnicy graniczni
oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Granicznej,
którz y po sł użbie ta k że
przeszli na emeryturę.

(tejo)

(tejo)

58-500 Jelenia Góra, ul. M.C. Skłodowskej 13/2 (I piętro)
CZYNNE w dni robocze; 9-16
tel./fax

(075) 75 444 00

Redakcja

Fot. Marek Komorowski
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ROZMAITOŒCI / OPINIE
Turniej błędnych
rycerzy
– Dzisiejszej młodzieży nieobarczonej obowiązkiem szkolnym
zaiste odbija – rzekłby niejeden
okoliczny bard. Gdzie jednak znajdują się granice absurdu? Czy
organizowanie turnieju rycerskiego pod wpływem miodu pitnego
pierwszej klasy to przesada? Przeróżne zjawiska widziałem będąc
zapuszkowanym w tej stalowej
klatce nazywanej zbroją. Biały Rumak pozwalał mi na poszerzenie
mojego doświadczenia.
Ale chyba po raz pierwszy miałem zaszczyt zauważyć niewiastę
siedzącą nad książkami podczas
wakacji. Otrząsając się z mgiełki
po niezbyt udanej teleportacji
spojrzałem wielki plakat z napisem
„Matura” wykonany za pomocą
czerwonego markera i powieszony
nad biurkiem, choć jego rozmiary
pozwalały mu nawet na częściowe
zawiśnięcie nad łóżkiem. Widok
był to zaiste straszny więc czym
prędzej zmieniłem swoją lokalizację.
Znalazłem się na jakimś turnieju rycerskim, choć z założenia była
to chyba jakaś huczna zabawa dla
kwiatu tego narodu. Gdzie się nie
przeniosłem, zawsze czekała na
mnie nowa konkurencja według
stałego schematu – pośrodku
znajdował się rycerz a wokół niego
tłum podziwiający jego wyczyny.
Pierwszy ze śmiałków wyglądał
na takiego, który bez problemów
może wygrać wszelkie konkurencje. Przejechał się na swoim
Czarnym Rumaku (w tej roli
występował jego kompan) na
środek pomieszczenia, gdzie upatrzył sobie niezbyt solidną rurkę.
Dostrzegłem w jego myślach, że
ma zamiar się na niej podciągnąć
i chciałem go powstrzymać, ale
Buty Wyciszenia nie pozwalały
mi krzyczeć.
W dodatku nie zauważyłem
dość ważnego elementu. Rycerz
zanim wyciągnął ręce w górę
ścisnął swymi mocarnymi udami
kompana i chciał się podciągnąć
razem z nim. Zanim jednak uniósł
się na więcej niż 3 cm, rurka urwała się. Nie mogąc na to dalej patrzeć
(i przy okazji obawiając się o

swoje życie) wcisnąłem czerwony
przycisk na teleporterze.
Na kolejnej arenie turnieju
rycerskiego spotkałem człowieka
przegryzającego podkowy, jednak nie było to dla mnie żadną
nowością więc przeszedłem kilka
kroków dalej. Po drodze minąłem
osobnika, który sądząc po sposobie
poruszania się tropił jadowitego
węża w celu ochrony niewiast, lecz
nikt nie zwracał na niego uwagi.
Esencję turnieju znalazłem
dopiero na zewnątrz. Tam właśnie dwóch rycerzy najwidoczniej chciało urządzić pojedynek.
Stojąc na chwiejnych nogach
na tle modrego jeziora rycerz
srogi wymawiał groźby do swojego przeciwnika. Mówił jednak
skomplikowaną gwarą rycerską.
Pozwolę sobie przetłumaczyć
jego słowa na prymitywny język
zwykłych ludzi:
– Zaiste wzrok twój, zacny
rycerzu stojący naprzeciw mnie,
wzbudza we mnie obawę, iż znajdujesz w mej skromnej osobie
problem nadzwyczaj trudny do
rozwiązania – powiedział, po czym
zbliżył się nieco do swego przeciwnika. Ten natomiast pozwolił sobie
na ripostę.
– Muszę potwierdzić twe obawy.
Twa omszała zbroja w głębokim
stopniu rani moje delikatne uczucia estetyczne. Ponadto oblicze
twe nie jest mi zbyt przychylnym,
więc uważam, że rozwiążemy ten
problem rzucając rękawice.
Rzucili się na siebie, ale dusze
ich stały w konflikcie interesów
między hardością rycerza, a polityczną poprawnością, nakazującą
pacyfizm. Obaj rycerze byli już
jednak ze sobą tak splątani, że
owego sporu interesów nie dało
się rozwiązać. W końcu wylądowali w bystrej wodzie, a zbroje im
pordzewiały.
Zaiste wiele rodzajów rozrywki
w czasie wakacyjnym ma dzisiejsza młodzież. Niech więc każdy
znajdzie dla siebie odpowiednią,
szanując przy tym wszelakie rurki
i innych przedstawicieli swojego
gatunku.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Kłopot
z papierosem…

… miałby szef straży miejskiej Jerzy Górniak, którego
w czwartek podpatrzyliśmy
przed ratuszem, kiedy entuzjastycznie oddawał się
pasji palenia. Oczywiście
problem byłby tylko wtedy,
jeśli w mieście wprowadzono by zakaz kopcenia
w miejscach do tego nie
przeznaczonych. Zakładamy jednak, że Jerzy Górniak
– zanim takie restrykcje
zostaną uchwalone – pójdzie po rozum do głowy i
sam rzuci palenie, które
– jak informują producenci
na każdej paczce – ma bardzo zły wpływ na zdrowie
człowieka.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD M£ODOŒCI



– Czołem chłopaki, świetnie
wyglądacie przed wakacjami!

Proboszcz bliżej
niebios

Z w ysięgnika obserwowa ł budowę kościoła
ksiądz Grzegorz Niwczyk,
proboszcz parafii Matk i
Bożej Królowej Polski i św.
Franiszka z Asyżu. Duchownego pod niebiosy wynieśli
stra żac y, którz y umi li li
pokazem swojego sprzętu i
umiejętności zorganizowany ostatnio festyn parafialny. Dochód z festynowej loterii i innych przedsięwzięć
zostanie przeznaczony na
pok r ycie dachu. Tyle że
n ie sa mej św iąt yn i, a le
budowanej przy niej siedzibie parafii. Na zadaszenie
kościoła, którego budowa
trwa od kilku lat przy ul.
Morcinka, trzeba będzie
jeszcze trochę poczekać.

– Wiesz Jureczku, świetnie
to wyglądamy razem tylko na
zdjęciu.

(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

– Wiesiek,
ale przynajmniej na lato
powinniśmy odmrozić
nasze stosunki.

Jerzy Pleskot, radny Lewicy, Wiesław Tomera, radny Platformy Obywatelskiej,
Krzysztof Mróz, radny Prawa i Sprawiedliwości.
anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Robota
po polsku
Mieszkam przy niezbyt ruchliwej ulicy, na której końcówkę nikt nie może trafić. Ile się
natłumaczyłem ludziom, jak
tutaj dojść, wiem tylko ja, ale nie
Miejski Zarząd Dróg i Mostów,
ani ci, którzy opracowywali
system miejskiej informacji za
potężne pieniądze. Owszem
– znak postawili, ale wskazuje
on kierunek wręcz przeciwny
do tego, w którym rzeczywiście
znajduje się oznaczone na strzałce miejsce.
Nie zmyliło to jednak robotników, którzy w piątkowy poranek
zameldowali się niemal przed

moim oknem w celu „położenia
policjantów”. Chodzi o montaż „hopków”, inaczej mówiąc
ograniczników prędkości lub
spowalniaczy.
Potrzebnych, bo na fragmencie tej uliczki – choć wąski jest
niebywale – kierowcy pobliskich bolidów potrafią osiągnąć
prędkość Roberta Kubicy pędząc
ku pętli autobusowej, gdzie z
piskiem opon ćwiczą ósemki.
Oczywiście – zgodnie z polską
logiką – czynią to po ciemku,
żeby nikt nie widział. A szkoda,
bo pewnie te popisy chętnie
obejrzałaby policja drogowa. W

razie czego, zapraszam funkcjonariuszy mimo wszystko.
Rzeczona ekipa robotnicza
oznajmiła swój przyjazd gromkim: k****. Aż wzdrygnąłem się
myśląc, że to lokatorzy pobliskiego domku wyrażają radość na
widok letniego słońca. Ale nie:
to byli drogowcy, którzy – jeden
przez drugiego – przekrzykiwali
się przekleństwami przygotowując front robót do założenia
owego „leżącego policjanta”.
Prawdziwych w pobliżu nie
było, niestety. Bo mogliby panów
w pomarańczowych kitlach
pouczyć, że wyrażają się nieco
niestosownie.
Rynsztokową mowę zakłócił
odgłos młota pneumatycznego,
którym rzeczeni robotnicy jęli
wykuwać w nawierzchni asfaltu kształt policjanta, znaczy

– hopka. Nieskomplikowany,
bo prostokątny. Później zaległa
błoga cisza. Już myślałem, że
zacna ekipa opuściła miejsce
pracy w poszukiwaniu dopalacza
w postaci puszek z chmielowym
napitkiem. Ale pomyliłem się.
Robotnicy usiedli w samochodzie stłoczeni w kabinie szofera.
I zaczęli siedzieć. – Szczęśliwi
czasu nie liczą – pomyślałem,
przypominając sobie staropeerelowską maksymę: czy się stoi, czy
się leży, tysiąc złotych się należy.
Faceci jednak siedzieli dodając
do owego legendarnego powiedzenia jeszcze jeden element
rozszerzający jego zasięg znaczeniowy. Siedzieli tak chyba ze
trzy godziny, a pół wyrąbanego w
podłożu asfaltowym „policjanta”
opalało się w promieniach wakacyjnego słońca.

W końcu usłyszałem terkot:
do frontu robót zbliżył się kolejny pojazd z kostką betonową
oraz betoniarką wraz z betonem, piaskiem i łopatą. Faceci
– witając południe kolejnym
gremialnym „k****” – wzięli
się za robienie zaprawy. To
znaczy: jeden się wziął. Reszta
patrzyła. Potem dwóch ułożyło
kostkę w zgrabny garbik, który
ma utrudniać zapędy lokalnych
Kubiców. Czas ucieka, wieczność czeka: osiem godzin minęło szybko. Wtedy robotnicy
już bez zbędnych komentarzy
błyskawicznie zwinęli się i pojechali w siną dal zostawiwszy
dalszą część roboty na termin
późniejszy.
Kto pomyśli, że owe pół
hopka spowolniło okolicznych
piratów drogowych, bardzo się

pomyli. Przeszkoda dodała im
tylko adrenaliny. Pod wieczór
znów słyszałem piski opon,
a „miszczowie” kierownicy
brawurowym skrętem omijali
pół „leżącego policjanta”, ani
na chwilę nie zdejmując nogi
z pedału gazu.
Już oczekuję poniedziałkowego poranka i miłego
przywit ania świat a przez
sympatycznych mężczyzn o
małpich obyczajach. Chyba że
– zgodnie z polską solidnością
– o hopku zapomną. W sumie
spowalniacz i tak nie spowolni
wariackich kierowców, tak jak
nowy system nie wykorzenił
wciąż drzemiącego w wielu z
nas głębokiego PRL.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Jeszcze w tym roku będziemy mieli wybory. Co prawda
nie w znanych wszystkim okręgach, ale w szkołach,
w których na listy do głosowania trafią kandydaci do
młodzieżowej rady miejskiej. Tak zdecydowali ostatnio
dorośli radni.
Odwlekana od dłuższego czasu
decyzja w końcu zapadła ku radości tych, którzy już teraz chcą
„porządzić” i zadbać o swoje sprawy, choć jeszcze nie mają prawa
wyborczego. Młodzieżowa rada
miejska zacznie funkcjonować
jeszcze w tym roku. Jej gorącym
zwolennikiem jest przewodniczący dorosłej rady miejskiej Hubert
Papaj.
– Uważam, że wszystkim nam
przyda się świeże spojrzenie na
naszą pracę, jakie niewątpliwie
będą mieli młodzi radni, wybierani w powszechnych wyborach w

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na
terenie Jeleniej Góry – podkreśla
przewodniczący Papaj.
Radni jeleniogórscy byli w
przypadku „młodzieżówki” wyjątkowo zgodni i stosowną uchwałę
przyjęli jednogłośnie. Wybory
odbędą się w nowym roku szkolnym najwcześniej we wrześniu
lub październiku. Młodzieżowi
radni będą mogli wyrażać opinie
w sprawach dotyczących dzieci
i młodzieży, organizować działania kulturalne, sportowe oraz
naukowe.

Będą też mogli występować do
odpowiednich władz w sprawach
dotyczących ich rówieśników.
Będą też uczestniczyć w posiedzeniach "dorosłej" rady miejskiej.
– Do zrobienia jest dużo, bo w
wielu przypadkach dorosła rada
zapomina o młodzieży. Dlatego w
mieście w wielu przypadkach jest
marazm, a młodzi ludzie nudzą
się, bo nie ma dla nich ciekawych
propozycji – mówi Paweł, któremu bardzo spodobała się decyzja
starszych radnych.
Ciekawe, czy jego młodsi koledzy zaczną naśladować dorosłych
rajców w sposobie prowadzenia
obrad, czy jednak wprowadzą
w lokalną politykę nową jakość.
Zobaczymy za kilka miesięcy.

(Mar)

W młodym mieście zdrowy duch

Młodzi jeleniogórzanie mają chęć
do działania i wyrwania miasta z marazmu

Dar wyjedzie z serca
Chorzy i niepełnosprawni z Domu Opieki Społecznej
Junior w Miłkowie skorzystają wkrótce z nowego busa
przystosowanego do ich potrzeb. Pojazd kupią jeleniogórscy rotarianie, którzy już zebrali większość pieniędzy na ten cel. Pomagają im w tym kluby rotariańskie
z Florydy i z Niemiec.
– O tej potrzebie podpo wiedział nam Jacek Włodyga,
starosta jeleniogórski, za co

jesteśmy mu bardzo wdzięczni
– mówi Witold Musiałowski,
ustępujący prezydent klubu.

Niosą pomoc
Rotarianie chętnie organizują akcje charytatywne. Najpopularniejsza to przeprowadzana od pięciu lat na terenie Jeleniej Góry i okolic „Ratujmy dzieciom wzrok”,
w której uczestniczą także Jeleniogórskie Zakłady Optyczne i urząd miejski. W
innych akcjach rotarianie kupowali sprzęt rehabilitacyjny, dożywiali i składali się
na wakacje dla najmłodszych z rodzin potrzebujących i z domów dziecka.

Obronią nauczycielki?

Otwarta droga do rozwodu dwóch scen

Więcej teatrów, mniej kłopotów?
Jeleniogórscy radni podjęli uchwałę o wyrażeniu woli
na podział Teatru Jeleniogórskiego scen: Dramatycznej i Animacji. Chcą też w tej sprawie przeprowadzić
konsultacje społeczne.
Sam pomysł podziału, którego tłem jest konflikt między
szefem naczelnym i artystycznym teatru, nie wzbudzał w
zasadzie kontrowersji. Za byli
nawet radni, którzy kilka lat
temu przekonywali do połączenia obydwu teatrów.
Główny spór dotyczył 10 milionów złotych, jakie z tzw. funduszu norweskiego mają trafić
do Jeleniej Góry na dokończenie
modernizacji Teatru Zdrojowego, w którym funkcjonuje scena
animacji. – Jeśli zdecydujemy o
podziale teatru teraz, urzędnicy
w Brukseli dostaną sygnał, że
zlikwidowano wnioskodawcę
i powołano oddzielny Teatr
Zdrojowy i Teatr Dramatyczny
imienia Norwida. Argumenty
pana Szereniuka, że miasto stanie się beneficjentem, można
włożyć między bajki. Gdybyśmy
poczekali kilka miesięcy łatwiej
wyjaśnimy polskim urzędnikom, dlaczego nie ma już Teatru
Jeleniogórskiego – wyjaśniał
radny Cezary Wiklik, szef komisji kultury. Głosował przeciwko
rozdziałowi scen.
Jednocześnie niepodzielony
teatr oznaczałby, że marszałek
województwa nie przeznaczy
pieniędzy na wsparcie sceny

Rotarianie o kupnie pojazdu
zdecydowali już rok temu. – Do
tej pory udało nam się zebrać
42, 5 tysiąca dolarów. W związku z tym, ze kurs dolara bardzo
poważnie spadł, brakuje nam
jeszcze pewnej kwoty – dodał
Musiałowski.
Ostatnio działaniami rotarian zainteresowali się młodzi
ludzie z Kowar. W ramach
wolontariatu będą pomagali
niepełnosprawnym rówieśnikom na przykład organizując
terapię zajęciową. – 17 czerwca
do polsk i prz y jecha ła gr upa młodych z Izraela, którzy
wspólnie z polską młodzieżą

dramatycznej. – W rozmowie
z zastępcą dyrektora wydziału
kultury Henrykiem Duminem
dowiedziałem się, że w tym
roku dostaniemy około 500 tysięcy złotych. Warunek jednak
to oddzielenie sceny dramatycznej od sceny animacji – tłumaczył zastępca prezydenta,
Zbigniew Szereniuk.
Widać było, że część radnych
myślała bardziej o łapaniu
za ogon unijnej sroki, a część
bardziej o bliższym, bo marszałkowskim sroczym ogonie. Co
wybrać, szybszy podział i wojewódzka dotacja, czy poczekać z
podziałem, stracić w tym roku
pół miliona, ale nie ryzykować
10 milionów z Brukseli?
Wynik głosowania jak na
dłoni pokazał różnicę zdań. Za
wyrażeniem woli na podział
głosowało 8 radnych, przeciw
było 7, a 4 wstrzymało się od
głosu.
Teraz czas na konsultacje
społeczne i ustalenie terminu
podziału. No i ciche modlitwy, żeby unijni urzędnicy od
funduszu norweskiego nie
dowiedzieli się o planowanym
rozwodzie dwóch scen.

(Mar)

Związkowcy z „Solidarności”
spotkali się w miniony czwartek
w ratuszu z Markiem Obrębalskim, prezydentem Jeleniej Góry,
aby porozmawiać z nim o Małgorzacie Lipińskiej i Marii Kubickiej,
dwóch nauczycielkach ze Szkoły
Podstawowej nr 6, które zostały
zwolnione z pracy. Doszło do
tego w atmosferze skandalu, a
same poszkodowane uważają, że
dyrekcja w ten sposób mści się na
nich, ponieważ w sądzie toczy się
sprawa z powództwa cywilnego,
którą sama wniosła o ochronę
dóbr osobistych. O sytuacji informowaliśmy kilka tygodni temu
w tekście „Zemsta czy redukcja”.
Prezydent był zaskoczony, bo o
ruchach kadrowych w „szóstce”
nic nie wiedział. A dokonały się
one za przyzwoleniem szefa
wydziału oświaty Waldemara
Woźniaka, który w postępowaniu
dyrekcji szkoły nie widział nic
złego. A ta uzasadniała zwolnienie jednej z pań koniecznością
połączenia klas i likwidacją etatu.
Druga z nauczycielek dostała
wypowiedzenie i walczy o swoje
prawa w sądzie pracy. Jak się dowiedzieliśmy, Marek Obrębalski
obiecał, że przyjrzy się sprawie
i będzie dążył do przywrócenia
zwolnionych pań do pracy oraz
do zawarcia ugody z dyrekcją.
„Solidarność” już wcześniej zapowiedziała, że zorganizuje pikietę
w obronie zwolnionych. Dojdzie
do tego, jeśli konflikt nie zostanie
rozwiązany drogą mediacji.

(tejo)

zwiedzili Polskę, a teraz zapraszają naszych licealistów
do siebie – mówi Witold Musiałowski.
Rotar y Club Jelenia Góra
działa od 11 lat i współpracuje z rotarianami na całym
świecie, a pieniądze na pomoc
potrzebującym pozyskuje ze
sk ła dek jej cz łon ków ora z
zabaw charytatywnych czy indywidualnych sponsorów. Do
stowarzyszenia należą osoby,
które mają nienaganną opinię,
chcą pomagać innym i wyróżniają się swoim działaniem
dla chorych i potrzebujących
dorosłych i dzieci.

Przestrzegana jest zasada,
żeby w jednym klubie nie było
dwóch przedstawicieli tego
samego zawodu. Klub zrzesza
41 członków. Jest to jedna z
nielicznych organizacji, do
której nie można się zapisać,
można natomiast zostać do
niej zaproszonym, co zapisane jest w statusie.

Angela

Nowy szef Rotary Club
W Pałacu Staniszów Bogusław Wojdak
przejął niedawno od Witolda Musiałowskiego insygnia władzy. Teraz przez najbliższy
rok to właśnie on pokieruje działalnością
stowarzyszenia. Uroczystość umilały dzieci
z Domu Dziecka ze Szklarskiej Poręby, którzy
występem podziękowały za opiekę i okazaną
im pomoc.

Czeskie wsparcie dla naszej policji
Ve jimeni zakona zatikam vas*
– takie słowa będą mogli wkrótce
usłyszeć przestępcy, których w stolicy
Karkonoszy będą mogli zatrzymać
policjanci z Republiki Czeskiej. Pomogą
im oczywiście polscy stróże prawa, bo
porządku w Jeleniej Górze będą
pilnowały mieszane patrole.
Polscy i czescy mundurowi skupią się głównie na
patrolowaniu krajowej „trójki”.

Ale w szczycie sezonu
turystycznego pojawią się
także w miastach regionu
jeleniogórskiego. Ma to związek nie
tylko z podpisanym porozumieniem
między policjantami z Jeleniej Góry i
Jablonca nad Nysą, lecz także z coraz
częstszymi wizytami czeskich turystów
w stolicy Karkonoszy i okolicach.
Przyjeżdżają głównie na zakupy. Na
targowiskach i w okolicach marketów
będą więc pod szczególną ochroną.
Jak mówi nadkom. Edyta Bagrowska, oficer prasowa policji jeleniogórskiej, czescy „policajty” będą też
pilnować porządku na górskich szlakach, a ich polscy koledzy – w razie
potrzeby – udadzą się na służbę do
Czech. Pierwsze mieszane patrole
zobaczymy w Jeleniogórskiem już na
początku lipca.

(tejo)

* W imieniu prawa aresztuję pana, panią.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Niepełnosprawni też bawią się świetnie

sto jedyna okazja, aby zobaczyć
kawałek świata za nieco mniejsze
pieniądze.
Gościem piątkowego pikniku był
również prezydent Jeleniej Góry,
Marek Obrębalski – Miasto popiera
działania towarzystwa, które robi
bardzo wiele dla poprawy sytuacji
tego często zapominanego środowiska – powiedział uczestnikom
spotkania.

Fot. Marek Komorowski

Spotkali się w piątek w Kaczorowie, gdzie na wolnym powietrzu
rozgrywano konkursy, na przykład
w trafianiu piłką do celu. Była też
zabawa i konkurs miss lata. Zebrani
zdecydowali, że zaszczytny tytuł trafi
w ręce Anny Połubek (na zdjęciu).
Zwyciężczyni została obdarowana
wiankiem z letnich kwiatów.
Wszystko działo się podczas tradycyjnej biesiady organizowanej przez
jeleniogórski oddział Towarzystwa
Walki z Kalectwem. Jego członkowie
na każdym kroku udowadniają, że
nie poddają się ułomnościom i potrafią się cieszyć jak ci, z którymi
los obszedł się łaskawie.
– Co roku spotykamy się w
czerwcu na wspólnym biesiadowaniu, żeby podziękować naszym
darczyńcom i członkom towarzystwa za działania na rzecz osób
niepełnosprawnych – powiedział
Leszek Karbowski, prezes jeleniogórskiego Oddziału Terenowego
Towarzystwa Walki z Kalectwem.
80 niepełnosprawnych uczestniczyło już w tym roku w dwóch
turnusach rehabilitacyjnych
w Międzywodziu. Jesienią
szykują wycieczką na Bliski
Wschód. Dla ludzi, którzy
mają groszowe renty, to czę-

(Mar)

Trudny pociąg z Wysp do Polski
Coraz więcej Polaków przebywających na Wyspach Brytyjskich, rozważa powrót do kraju. Wśród nich są setki
mieszkańców Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego.
Dla wielu jest to trudna decyzja. Równie wielu mówi, że
resztę życia spędzi na obczyźnie, bo tam właśnie czują
się jak w domu.
– Nie wrócę do Polski, bo już
nic mnie z krajem nie łączy.
Tęsknię jedynie za tatą, ale on
może odwiedzić mnie w Anglii.
Poza tym mój narzeczony to
Afrykanin, dlatego też bałabym
się odwiedzić razem z nim
rodzinne miasto. Polacy nie
są tolerancyjnym narodem,
co okazują obcokrajowcom
– opowiada Marta z Kowar.
Dlatego dziewczyna woli Nigerię, rodzinny kraj swojego
chłopaka.
– W czasie studiów wyjeżdżałam co roku podczas wakacji.
Teraz przyszedł jednak czas na
znalezienie normalnej pracy



i stabilizację. Poza tym nie po
to uczyłam się tyle lat, żeby
pracować w fabryce i składać
pudełka, a to najlepsza praca,
jaką wykonywałam w Wielkiej
Brytanii – mówi z kolei Anna ze
Szklarskiej Poręby.
Jej zdaniem osoby, które
skończyły studia, a za granicą
pracują fizycznie, tracą tylko
czas, bo za parę lat ich dyplom
stanie się tylko bezużytecznym
dokumentem . Dziewczyna wie,
czego chce i realizuje swoje cele.
Wyjazd do Anglii to dla niej
ważne doświadczenie życiowe,
ale nie wiąże z tym krajem
przyszłości.

Joanna wybrała Anglię

– W Wielkiej Brytanii jestem
już dwa lata. Początkowo razem
z narzeczonym planowaliśmy
powrót do Polski. Oszczędzaliśmy nawet pieniądze na nowy
dom. Z czasem stwierdziliśmy
jednak, że tutaj mamy lepsze
perspekty w y na przyszłość.
Planujemy założenie rodziny,
a to wiąże się z wydatkami,

– Zatrudniłem się na budowie. Kierownik często mnie
chwalił i chętnie ze mną rozmawiał. Polscy koledzy byli
zazdrośni. Jeden z nich zarzucił mi, że działam na ich
niekorzyść. Straszył mnie, że
podpali mi samochód i pobije
– wspomina chłopak.
Któregoś dnia razem z trzema kumplami zaatakował go

W odróżnieniu od emigracji politycznej, kiedy
to nasi rodacy zadowalali się na obczyźnie
byle czym, aby tylko móc korzystać z wolności,
emigracja zarobkowa wprowadziła do uczuć
twarde i nieubłagane prawo pięści i pieniądza
w Anglii nie musimy się o to
martwić. – opowiada Asia z
Miłkowa. Postanowiła nawet
zaciągnąć kredyt na zakupienie domu. Będzie go spłacać
przez dwadzieścia lat.
Wybrała Wyspy mimo stosunku Polaków do własnych roda ków, ja k i
innych nacji. – Czasem
wstydzę się za nas, bo
wszczynamy bójki i
notorycznie łamiemy prawo – denerwuje się Joanna.

Zakapował
swoich

Sebastian z Janowic
Wielk ich w yjechał z
kraju, żeby uciec przed
przesz łością . Było też
więzienie, w którym spędził rok. Chciał uniknąć
kontaktów ze starymi znajomymi i zacząć nowy etap.
Udało mu się to, również
dzięki pomocy dziewczyny.
Początki jednak były bardzo
ciężkie.

przed fabryką, w której pracuje dziewczyna Sebastiana.
Napastnika spłoszyła znajoma
Angielka. Janowiczanin poszedł na policję i opowiedział
o wsz ystkim. Bolało go, że
donosi na rodaków, ale nie
miał w yjścia. Dlatego woli
Brytyjczyków: z nimi pracuje
i jest szczęśliwy.

Szczęście w Nothingam

– Razem z rodziną mieszkaliśmy w Kostrzycy. Tato i
mama nie mieli pracy, dlatego
też ciągle brakowało pieniędzy
na normalne życie. Ojciec zaglądał do kieliszka. Pierwsza
w yjechała siostra. Choć nie
znała języka, zatrudniono ją
w piekarni. Ściągnęła mnie do
siebie, pomogła także w znalezieniu pracy i mieszkania.
Później przylecieli rodzice.
Dziś razem mieszkamy w Nothingam. Jesteśmy szczęśliwi
– mówi Piotr.
Ale znudziła mu się Anglia, a
tęsknota za dziewczyną, która
została w kraju okazała się

silniejsza. Wrócił do Wrocławia. Jednak przeżył ponowne
rozczarowanie. Choć zarabiał
nieźle, pół pensji wydawał na
mieszkanie, pół – na życie.
Zero oszczędności. Ponownie
kupił bilet na Wyspy i zostawił
swoją miłość nad Odrą. Nie
za m ierza już w ra ca ć i ma
plany, aby życie ułożyć sobie w
Wielkiej Brytanii.

Ważne doświadczenie

– Ta emigracja wszystkim
pokazała nie tylko w ymiar
materia l ny, a le i duchow y
– mówi Kinga Bagan, socjolog
kultury. – Wielu rodaków stanęło po raz pierwszy w życiu
przed ważnymi dylematami i
wyborami, których nie mieliby,
gdyby zostali w Polsce. To właśnie na obczyźnie dostrzegają
cechy negatywne naszych rodaków. Tu im to jakoś umykało.
Zagranica otwiera też przed
nimi horyzont y, które był y
zamknięte dla ich rodziców.
Cz yni Pola ków w pewnym
sensie oby watelami świata
– podkreśla K. Bagan.
– W odróżnieniu od emigracji polit ycznej, kiedy to
nasi rodacy zadowalali się na
obczyźnie byle czym, aby tylko
móc korzystać z wolności, emigracja zarobkowa wprowadziła
do uczuć twarde i nieubłagane prawo pięści i pieniądza
– mówi Tomasz Andrzejewski,
historyk.
Niestety, w wielu przypadkach zjawisko odbije się niekorzystnie na regionie. Ci ludzie,
którzy już tu nie wrócą, nie
stworzą nowych miejsc pracy,
ani nie będą w ychow y wać
potom ków w s wojej ma łej
ojczyźnie.

Anna Pisulska, (tejo)

Nieudana inspekcja
w „Wodniku”

Radni z komisji rewizyjnej jeleniogórskiej rady miejskiej zamierzali przeprowadzić kontrolę w
dokumentacji spółki Wodnik, należącej w 100 procentach do gminy.
Jednak prezes Wojciech Jastrzębski, poprosił przewodniczącego
rady Huberta Papaja o cofnięcie
upoważnienia członkom komisji,
reprezentującej właściciela.
– Musiałem tak zrobić, gdyż
prezes Jastrzębski przedstawił mi
opinię prawną, która jednoznacznie wskazuje, że uprawnionymi do
kontroli spółki prawa handlowego
są tylko członkowie rady nadzorczej lub osoby z ich upoważnienia
– tłumaczył Hubert Papaj.
Przewodniczący nie potrafił
jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego spółka należąca do gminy
odmawia dostępu do dokumentów reprezentantom właściciela,
czyli radnym z komisji rewizyjnej.
– Zanim ponownie wystawię
upoważnienie do kontroli, chcę
znać opinię naszych prawników,
czy ta kontrola będzie zgodna z
prawem – wyjaśnia przewodniczący. Zgodnie ze statutem miasta
właściciela reprezentuje prezydent
miasta a nie rada. – Czy nie jest
ona organem równorzędnym
prezydentowi i też reprezentuje
właściciela? – Tak, ale w spółkach
miejskich właściciela reprezentuje
prezydent – odpowiada przewodniczący Papaj. – Czyli spółka
należy do miasta, ale główny
organ kontrolny miasta nie ma
możliwości, żeby sprawdzić, czy
mieszkańcy słusznie płacą tyle za
wodę? – Dowiem się z prawnej
ekspertyzy – usłyszeliśmy.
– Chcieliśmy sprawdzić, czy
podwyżki cen wody są uzasadnione – wyjaśniał Zbigniew Sawicki,
przewodniczący komisji rewizyjnej. – Członkowie komisji dawno
by sprawdzili te dokumenty, gdyby
nie zaczęli od straszenia prezesa
Wodnika – powiedział nam jeden
z radnych.

Mar
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Pół wieku
przy ołtarzu

Miła uroczystość odbyła
się w minioną niedzielę w
Cieplicach. Henryk Jezierski
świętował rocznicą posługi
ministranta. Pan Henryk oddanie służy do mszy świętych
już od pół wieku. Taki staż
docenił nawet ordynariusz
diecezji legnickiej ks. bp Stefan Cichy, który osobiście
złożył jubilatowi gratulacje.
Swoją służbę Najwyższemu
pan Henryk wyznaje też w
codziennym życiu: jego syn
niedawno przyjął święcenia
kapłańskie.

Więcej gór pod nadzorem

Szrenicka karta
wakacyjna

Biegi i zabytki
pożarnicze

W sobotę 5 lipca odbędą się
w Karpaczu zawody: Śnieżka
Run 1602, III Mistrzostwa
Polski parlamentarzystów
i samorządowców oraz II
Mistrzostwa Polski dziennikarzy w ekstremalnych
biegach górskich. Start o
godz.11. Zawodnicy mogą
zgłosić się w dniu biegu w
biurze zawodów. Dodatkową
atrakcją tego dnia będzie III
Zjazd Zabytkowych Pojazdów
Pożarniczych, które przyjadą
z różnych krajów Europy.
Będzie można zobaczyć ich
paradę, pokazy strażackie i
posłuchać orkiestry dętej.

Głos do studium

Przez trzy dni, od po niedziałku do środy każdy mieszkaniec Karpacza
może zapoznać się z opracowaniem studialno-projektowym ukształtowania
systemu zieleni miejskiej
oraz szlaków pieszych i rowerowych na terenie Karpacza. Opracowanie dostępne
będzie w Gimnazjum w Karpaczu w godz. 8.–15. W środę
o godzinie 17 w gimnazjum
odbędzie się spotkanie z
prof. Aliną Drapellą Hermansdorfer, współautorką
opracowania.

Noga z gazu

Nie tylko młodzieńcy w za
szybkich samochodach nie
potrafią jechać rozsądnie. W
Płoszczynce kierujący samochodem marki Daewoo Nexia,
trzeźwy sześćdziesięciodwulatek nie dostosował prędkości
do warunków panujących
na drodze, wpadł w poślizg i
uderzył w przydrożne drzewo.
Mężczyzna trafił do szpitala,
gdzie został opatrzony.

Karkonoski Park Narodowy ma być większy o prawie
osiemset hektarów. Jego dyrekcja chce zająć obszary
o dużych walorach przyrodniczych, w niewielkim
stopniu zmienione przez ludzi. Najważniejsze jest
połączenie enklawy, jaką jest góra Chojnik z resztą obszaru chronionego. Czy ograniczy to ruch turystyczny?
Wszystko zależy od zgody samorządowców.
Od wielu lat przyrodnicy i pracownicy parku zabiegali o przyłączenie do KPN-u jego otuliny.
– Jest nierealne, dlatego postanowiliśmy zabiegać o najcenniejsze
jej fragmenty – wyjaśnia Andrzej
Raj, dyrektor Karkonoskiego
Parku Narodowego.

Monitoring w ciągu
szlaków

Chodzi o 550 hektarów lasów łączących Chojnik bokiem
Jagniątkowa z obszarami chronionymi poniżej Czarnego Kotła.
Jak tłumaczy A. Raj, to okazja,
żeby objąć

Stawiają na edukację
Karkonoski Park Narodowy w większym stopniu niż dotychczas prowadzić będzie
działania edukacyjne. W tym celu w Sobieszowie ma powstać ośrodek edukacji
i informacji. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt z salami wykładowymi i salą
konferencyjna na 200-250 miejsc. Będzie też służył potrzebom mieszkańców
Sobieszowa. Projekt będzie gotowy za rok, a park chce go urzeczywistnić w latach
2010-2011. To będzie drugi taki obiekt po ośrodku w Szklarskiej Porębie. Trzeci
ma powstać w Karpaczu i znajdzie się w domku myśliwskim. Obiekt w Sobieszowie
będzie dostępniejszy dla uczniów z terenu Jeleniej Góry. Dotychczas wyprawa
do Szklarskiej Poręby zajmowała cały dzień. Po jego wybudowaniu autobusem
miejskim dzieci obrócą w 2-3 godziny nawet z Zabobrza.

monitoringiem ciąg przyrodniczy
od piętra pogórza do regla dolnego. W grę wchodzą tylko grunty
należące do Skarbu Państwa administrowane przez nadleśnictwo
Śnieżka w Karpaczu.
– Tam gniazduje orzeł bielik, żyje puchacz, wielkie są też
walory geologiczne – tłumaczy
Andrzej Raj – Nie ograniczymy
w żadnym stopniu obszarów
wykorzystywanych turystycznie.
Zamierzamy udostępnić drogi
biegnąca przez obszar parku do
uprawiania narciarstwa biegowego. To byłoby około 40 kilometrów
tras przez Przesiekę, Jagniątków i
Zachełmie.
Park chce też udostępnić drogi
biegnące u stóp góry Chojnik dla
zawodników klubu Karkonosze.
Mieliby tam trenować bieganie na
nartorolkach.
Drugi obszar, jaki chce objąć
ochroną KPN, to około 200-250
hektarów Sowiej Doliny w Karpaczu. Znajdują się tam sztolnie
walońskie, od setek lat niewykorzystane. Bytują tam duże kolonie
nietoperzy i innych chronionych
zwierząt.
– Warunkiem poszerzenia naszego obszaru jest zgoda gmin,
na których leżą tereny o które
zabiegamy – wyjaśnia dyrektor
Raj – myślę jednak, że po tym, jak
wykazaliśmy się elastycznością na

Bawarczycy śpiewający po polsku, niemiecku i po śląsku,
muzyk Arci rapujący o Bogu, czarnoskóry ksiądz tańczący w
rytm bawarskich melodii i pokazy tresury policyjnych psów.
To tylko niektóre punkty programu sobotniego III Festynu
Parafialnego w Maciejowej
– Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
imprezę trzy lata temu, żeby zebrać pieniądze na remont naszego kościoła. W
tym roku zbieramy na naprawę kościelnego dachu – mówi Iwona Sławińska,
współorganizatorka i członkini rady
przy parafii św. Piotra i Pawła.
Rada przygotowała loterię w której
każdy los wygrywał, kiermasz ciast i
roślin ozdobnych. Wielkie zainteresowanie wzbudziły motocykle z jeleniogórskiego klubu Sfora.
– W Maciejowej mieszka coraz więcej
ludzi z zewnątrz, budują się, kupują
domy od starszych mieszkańców. Tu
mogą się pobawić razem – wyjaśnia

Andrzej Grochala, przewodniczący
rady parafialnej.
I bawili się przed sceną i w rym rapu
i przy coverach w wykonaniu grupy
E=mc2 i muzyce bawarskiej. Kapela
przyjechała z Wodzisławia Śląskiego,
gdzie z powodzeniem występuje na
festynach. Do Maciejowej przybyła
także delegacja z zaprzyjaźnionej parafii z Neufarhn niedaleko Monachium.
Szesnaście osób prowadził tamtejszy
proboszcz, Hipolit Ilbayama, pochodzący z Konga. Do bawarskich rytmów
przed sceną tańczył jakby się urodził w
Alpach. Zabawa trwała do 2 w nocy.

(Mar)

Szrenicy, gdzie ma ruszyć budowa
nowego wyciągu narciarskiego,
obawy osłabły.

– Na razie nie dostaliśmy oficjalnego pisma w sprawie zgody
na powiększenie parku – mówi
zastępca wójta gminy Podgórzyn,
Marek Piwowarski. – Ale jeśli chodzi o obszar biegnący niedaleko
Zachełmia, to nie widzę powodów do niepokoju. Tam są tylko
lasy i chyba nie będzie żadnych
konfliktów.
Również w Karpaczu nie będzie dużych oporów w sprawie
powiększenia obszaru parku. Ale
jak mówi burmistrz miasta, Bogdan Malinowski, miasto postawi
pewne warunki. – Chodzi nam
o zgodę na zagospodarowanie
polany Bronka Czecha. Jeden z
piękniejszych obszarów niedaleko od granic miasta stoi kompletnie zapuszczony. A przecież
przez dziesiątki lat tętniło tam
życie. Uważam, że zgoda na postawienie zabudowań do obsługi
turystów, gdzie były d setek lat, w
zamian za powiększenie parku, to
nie jest zbyt wiele.
W Jeleniej Górze, na której
obszarze leży największa część
terenu o który chce się powiększyć KPN, nie ma większych
oporów. – Najpierw musimy
dostać oficjalną prośbę z mapką
i szczegółowym uzasadnieniem
– usłyszeliśmy w magistracie.

Marek Komorowski

Fot. Marek Komorowski

Karta, którą od tego roku
zaczęły wydawać niektóre
obiekty turystyczne na terenie
Szklarskiej Poręby jest już
dostępna. Karta to bezpłatne
piesze wycieczki z przewodnikiem po okolicy, darmowe
wstępy na Basen w Hotelu
Bornit oraz do Kręgielni w
Hotelu Kryształ. Kartę swoim gościom wydają tylko te
obiekty, które przystąpiły do
udziału w akcji.

Co na to samorządowcy

- Chodzi nam o połączenie obszaru chronionego
z Chojnikiem – pokazuje Andrzej Raj

W Maciejowej było bosko
Fot. Marek Komorowski

RYTM TYGODNIA

Fot. Marek Tkacz
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Pod Chojnikiem – wbrew nadziejom wielu – nie będzie można popływać podczas tegorocznych wakacji.
Zamknięty od kilku lat basen nadaje się tylko do zaorania, poprzedniego inwestora miasto pogoniło za
niesolidność, ale – jest światełko w tunelu. Kąpielisko
być może powstanie, ale w dość odległej przyszłości.
Aby móc cokolwiek powiedzieć
o sobieszowskim basenie najpierw
trzeba go znaleźć, a wcale nie jest
to zadanie proste. Wprawne oko
może jednak ujrzeć fragment byłej
pływalni między blisko dwumetrową trawą i drzewami po przedarciu
się przez dziurę w płocie.
W samej niecce natomiast oprócz
popękanego betonu można dostrzec
puszki po piwie, potłuczone szkło,
puste wiadra po farbie i klejach
oraz... narty biegowe i fioletowe
majtki. A to wszystko w miejscu,

Chcą powrotu
Rakownicy
W Jeleniej Górze zawiązało się Stowarzyszenie Miłośników Rakownicy. To
zniszczony podobnie jak sobieszowski basen na terenie nieczynnego
od dawna Ośrodka Wypoczynku
Świątecznego „Rakownica”. Miejsce,
w którym pluskało się kilka pokoleń
jeleniogórzan, a wielu z nich nauczyło
się pływać. – Jesteśmy stowarzyszeniem, które pragnie wskrzesić to
jakże piękne miejsce. Mamy nadzieję,
że wspólnymi siłami uda nam się
uzmysłowić naszej jeleniogórskiej
władzy, jaki potencjał tam drzemie
– piszą członkowie organizacji. Wpadli
na oryginalny pomysł „zarażenia” ideą
mieszkańców: rozsyłają zaproszenia
do jeleniogórzan zapisanych na portalu Nasza-klasa. Dzięki temu poparło już
ich 100 osób. Liczą na więcej.

które na spotkaniu mieszkańców
Sobieszowa zostało jednogłośnie
zaopiniowane jako teren o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym.
– Basen wciąż niszczeje i nie
widać, aby miało się coś zmienić
– mówią zbulwersowani mieszkańcy sobieszowianie. Patrząc na
zdjęcia trudno im się dziwić.

Będzie lepiej

Jak dowiedzieliśmy się od zastępcy prezydenta Jerzego Łużniaka, miasto zerwało umowę z
poprzednim dzierżawcą, gdyż ten
przez blisko rok nie robił nic, aby
zrewitalizować kąpielisko, a do jego
zadań należało m.in. zapewnienie
bezpieczeństwa w obrębie basenu.
Jak będzie teraz?
– Wydzierżawiliśmy teren nowemu inwestorowi na 20 lat. Firma
ma na w tym miejscu postawić
zespół basenowo-hotelowy typu
SPA. Utrzymujemy kontakt z jej
przedstawicielem – podkreśla J.
Łużniak.
Zastępca szefa miasta dodał,
że przygotowywana jest decyzja
o wydaniu warunków zabudowy.
W praktyce oznacza to jednak, że
będzie trzeba poczekać minimum
pół roku aby fizycznie w miejscu
dawnego kąpieliska zaczęło się
coś dziać.
Oko w oko z inwestorem
– Basen to priorytet, pierwszy
punkt wszelkich postulatów w So-

bieszowie – powiedzieli nam Maria
i Zbigniew Przybyłowie, członkowie
Stowarzyszenia Sympatyków Sobieszowa. Właśnie ta organizacja oraz
Zespół Aktywności Społecznej przejmują główną inicjatywę i sprawują
pieczę nad sprawą kąpieliska.
– Prezydent Obrębalski zapowiedział w niedługim terminie
spotkanie, w którym ma wziąć
udział on sam, nowy inwestor oraz
Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa wraz z Zespołem Aktywności
Społecznej – usłyszeliśmy.
Większość mieszkańców Sobieszowa chce przywrócenia basenu
do działania w starej formie, choć
można się spotkać ze sprzecznymi
opiniami.
– Teraz żeby sobie popływać, muszę jechać na drugi koniec Jeleniej
Góry – mówi Kasia zamieszkała
nieopodal. – To wielka strata czasu
i pieniędzy, a jedyny odkryty basen
jest strasznie zatłoczony. – Cieszę się, że basen jest zamknięty
– uznała z kolei jedna z okolicznych
mieszkanek, prosi o anonimowość.
– Ludzie nie stawiają mi samochodów pod domem i osiedle jest
bardziej ciche i czyste. Zdania są podzielone również wśród młodzieży.
– Wolałbym, żeby zamiast basenu
powstał skatepark – powiedział
nam Łukasz Bukowski.

Drugie dno

Wewnątrz lokalnej społeczności usłyszeć można teorię, że
brak prac nad sobieszowskim
basenem ma drugie dno, bynajmniej nie betonowe. Część
sobieszowian dopatruje się konfliktu interesów pomiędzy kom-

starszego mężczyznę bez stałego
miejsca zamieszkania. Jak się
później okazało był to strzał w
„dziesiątkę” – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z KMP
w Jeleniej Górze.
Mundurowi zatrzymali kobietę,
która przyznała się do kradzieży
z włamaniem i potwierdziła, że
współsprawcą przestępstwa jest
jej starszy kompan, który ulotnił

TROJACZKI KOŃCZĄ PÓŁ ROKU

W środę (2 lipca) minie sześć
miesięcy od przyjścia na świat
Frania, Kacpra i Oli, trojaczków,
które umilają życie prababci

Wiesławie Szpak (na zdjęciu).
Dzieci mają się świetnie, zwłaszcza Franek, któremu humor
szczególnie dopisuje. Im oraz

Tak wyglądają resztki kąpieliska pod Chojnikiem

Mieszkańcy Sobieszowa mogą popływać bezpiecznie
tylko w Jeleniej Górze
pleksem zasilanym źródłami
geotermalnymi w Sobieszowie,
a podobnym, jaki ma powstać w
Cieplicach.

Nowoczesność górą

się z Jeleniej Góry. Stróże prawa
namierzyli go we Wrocławiu.
Podczas czynności podawał fałszywe dane, ale został zatrzymany i przekazany jeleniogórskim
policjantom.
Kobiecie i mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi do
10 lat pozbawienia wolności.
Włamywacz spędzi lato w celi:
dostał trzy miesiące aresztu. Był
wcześniej wielokrotnie karany
za rozboje, kradzieże i oszustwa.
Jego kompanka została objęta
dozorem policyjnym.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Do zdarzenia doszło w kwietniu. Właścicieli nie było w domu,
co skrzętnie wykorzystali włamywacze. W nocy wtargnęli do
lokalu. Łupem złodziei padła
kamera, laptop, aparat fotograficzny, drukarka, obrazy i inne
przedmioty.
– Policjanci szybko zawęzili
krąg podejrzanych. Wytypowali 28-letnią kobietę oraz o rok

Szukaj basenu w polu

Co na to ludzie?

Bezdomni włamywacze w potrzasku
21 tysięcy złotych stracili jeleniogórzanie po tym, jak
do ich mieszkania włamali się nieznani sprawcy, którzy wynieśli cenne przedmioty. Przestępców wytropili
policjanci i odzyskali większość skradzionego mienia.
Grozi im kara do 10 lat więzienia.
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Fot. Konrad Lipinski
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szczęśliwym rodzicom i rodzinie
dużo zdrowia i szczęścia życzy
nasza redakcja.

(tejo)

Maszt telefonii komórkowej, który skłócił mieszkańców Jagniątkowa, nie zniknie z krajobrazu najbardziej
wysuniętego na południe
osiedla w mieście. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę mieszkańców, którzy protestowali
przeciwko obiektowi.
O l i k w id a c ję obiek t u
n iek tórz y ja g n iąt kowa nie walczą od pięciu lat.
Jedna k, choć dotarli do
dok umentów, z któr ych
miało wynikać, że maszt
jest samowolą, nie wygrali
sprawy we Wrocławiu. Nie
pomog ł y argument y, że
stawiania takich obiektów
zabraniają lokalne przepisy
ochrony środowiska ani też
tłumaczenie o złym wpływie budowli na zdrowie.
Mieszka ńc y najba rdziej
oddalonego od centr um
osiedla – którym maszt nie
przeszkadzał – obawiali się,
że jego likwidacja pociągnie
za sobą dalszą marginalizację Jagniątkowa i spadek
zainteresowania turystów.
Gdyby masztu nie było, w
dzielnicy nie działałby żaden telefon komórkowy, bo
zasięg jest tu ograniczony
przez góry.
Strony mogą się jeszcze
odwołać od wyroku WSA
do wyższej instancji.

(tejo)

– To za mały teren na dwie
takie inwest ycje – t wierdzą
mieszkańcy
Na razie jednak na jakie-

kolwiek rezultaty poczekamy
przynajmniej sześć długich miesięcy.
Konrad Lipiński

Awantura o dwa metry
O tym, ile jest metrów w metrze będzie dyskutować
w tym tygodniu dwóch rzeczoznawców, którzy robili
pomiar w mieszkaniu Anny Celej. Dwa dokonane poprzednio mierzenia wykazały rozbieżności. Lokatorka czuje się pokrzywdzona, bo płaci stawki czynszu
według – jej zdaniem – zawyżonej powierzchni.
Anna Celej z ul. SkłodowskiejCurie o swoje walczy od kilku lat.
Starsza kobieta jest przekonana,
że Zakład Gospodarki Lokalowej
„Północ” uwziął się na nią i teraz
każe jej płacić zawyżone sumy
za metry mieszkania, których w
rzeczywistości nie ma.
Lokatorka twierdzi, że zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami ZGL-u
miała nie płacić za użytkowanie
balkonu. Przekonuje, że nie otrzymała żadnego zawiadomienia o
zmianie w doliczeniu do metrażu
opłaty za dodatkową powierzchnię.
Inną kwestią sporną jest obniżka
cen w czynszu z powodu braku
łazienki, której – jak twierdzi Anna
Celej – nie ma, a zgodnie z prawem
mieć powinna.
O ile wcześniejsze kwestie nie
są jednoznaczne i raczej trudne do
udowodnienia niż nieprawdziwe,
o tyle metraż po wykonaniu pomiarów dalmierzem laserowym
wątpliwości budzić nie powinien.
Tymczasem okazuje się, że sprawa
nie jest taka oczywista.
Dyrekcja ZGL „Północ” powołuje
się bowiem na wcześniejsze wyroki
sądu, które świadczyły przeciwko
Celejowej. Wydane zostały one po
tym, jak z przekonania niesprawiedliwości lokatorka przestała
całkowicie płacić za czynsz, co

tylko pogorszyło jej sytuację oraz
przysporzyło kosztów sądowych.
Na temat wykonanych pomiarów
natomiast, w ubiegłym tygodniu
miał się wypowiedzieć Robert
Karlicki, który wykonywał wcześniejsze mierzenie.
– Nie znam się na pomiarach,
dlatego nie będę się na ten temat
wypowiadać – usłyszeliśmy od Lucyny Januszewskiej, szefowej Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ”.
Jak powiedział sam Robert Karlicki,
wykonywał on pomiary zwykłą
metrówką. Drugi rzeczoznawca,
który wymierzał lokal w kwietniu
tego roku użył natomiast dalmierza
laserowego.
– W tym roku wykonano mi
pomiar mieszkania laserowym
sprzętem, na mój koszt. Z dokumentów jasno wynika, że przez
ZGL naliczane mam dwa metry
więcej ponad faktyczny metraż i za
to przez lata kazano mi bezprawnie
płacić. Nie trzeba być ekspertem i
znać się na rzeczy, żeby domyśleć
się czy dokładniejszy i bardziej
wiarygodny jest pomiar: metrówką
czy laserem – mówi Celejowa.
W tym tygodniu ma dojść do
konfrontacji dwóch rzeczoznawców, których pomiary się różnią.

(Angela)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 czerwca 2008 r.

12

WYDARZENIA / ZBLI¯ENIA
Fot. Konrad Przezdzięk

Jelonek od serca
Urocza rzeźba herbowego symbolu miasta stanęła w
minioną sobotę na skwerku między ulicami 1 Maja i
Piłsudskiego. Pomysłodawcy pomnika traktują go jako
swoiste votum w 900-lecie Jeleniej Góry i mają nadzieję,
że jelonek wpisze się na trwałe w świadomość lokalną
jeleniogórzan.
Rotarianie z klubu karkonoskiego, którzy ze swoich składek
sfinansowali pomnik, członkowie
Jeleniogórskiego Forum Samorządowego, władze Jeleniej Góry
oraz mieszkańcy wzięli udział w
uroczystości odsłonięcia rzeźby.
Ryszard Dzięciołowski – były
radny, przedsiębiorca oraz jeden
z inicjatorów powstania jelonka
– podkreślił, jak ważnym symbolem jest jeleniogórski herbowy
zwierzak. Zwłaszcza ten, który
powstał w pracowni Lewana
Mantidze, Gruzina, który związał
się z naszym miastem. – Rzeźba
jest urocza – przekonywał Dzięciołowski jeszcze wówczas, kiedy
postument zakryty był zielonym
suknem.
Po wyczekiwanym w napięciu odsłonięciu, dokonanym
przez prezydentów: Bogdana
Szumowskiego (Rotary Klub),
Marka Obrębalskiego (Jelenia
Góra), Grzegorza Rychtera (JFS)
oraz artystę Lewana Mantidze,

oczom zgromadzonych ukazał się
jelonek. Trochę jak z popularnej
kreskówki o Jelonku Bambi,
trochę – jak z baśniowego świata
dziecięcej wyobraźni. I jeszcze bez
rogów. Łagodny i potulny. – Teraz
możecie go głaskać do woli i robić
sobie z nim zdjęcia – zachęcał
Ryszard Dzięciołowski.
– Nie jestem od mówienia, ale
od rzeźbienia – zażartował Lewan
Mantidze, zapytany co czuł, kiedy
powstawała praca. – Robiłem go
od serca – podkreślił artysta, który na co dzień jest scenografem
w Teatrze Jeleniogórskim im.
Norwida. Każdy chciał mieć zdjęcie z jelonkiem: pozowały dzieci
i starsi. A do wspólnej fotografii
stanęli pomysłodawcy i goście.
Jelonek jest wykonany z brązu
i może spodobać się nie tylko
miłośnikom Jeleniej Góry, lecz
także złomiarzom. Przymocowany jest na solidnym kamieniu
podarowanym przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki

Herb miasta zobaczysz nie tylko na oficjalnych dokumentach i fladze stolicy Karkonoszy. Wystarczy zadrzeć głowę do góry,
lub pospacerować nieco po mało znanych
zakamarkach naszego miasta. Wytęż wzrok!
Udane łowy – gwarantowane.
Jeleń w herbie w y wodzi
się bezpośrednio z legendy,
według której książę Bolesław
Krzywousty miał ujrzeć dorodnego zwierza o wspaniałym
porożu. Nie zabił go, lecz w
miejscu, gdzie ujrzał rogacza,
postanowił założyć gród.
– Kroczący ku lewej stronie
jeleń na srebrnym i niebie-

skim polu. Tarcza jest wzoru
niemieckiego podzielona po
skosie z prawej ku lewej, tak że
lewa strona jest biała, a prawa
– niebieska. U dołu tarczy
czasami malowano zielone
podłoże dla jelenia. W pysku
dzierży trójlistną gałązkę (ma
przestawiać koniczynę) – tak
pisze pod koniec XVIII wieku o
herbie jeleniogórskim Johann
Daniel Hensel, kronikarz jeleniogórski.
– Ornament liściasty wokół
tarczy jest niebieski, a znajdujące się za nim tło białe
(srebrne). Nad tarczą zawie-

szony hełm czerwony w
środku, na hełmie mała
złota korona, z którą
wznoszą się ku górze

dwa skrzydła. Pomiędzy nimi
ponad koroną unosi się niecałkowicie widoczny wznoszący
przednie nogi jeleń zwrócony
ku lewej stronie, również z gałązką lub koniczyną w pysku
– czytamy.
Kronikarz nie wspomina,
że wizerunek ten nieco sfałszowano w stosunku do średniowiecznego pierwowzoru.
Mieszczanom łasym na godności zamarzył się dla grodu herb
na wzór szlachecki. Dlatego
w 1630 roku dodali wymieniane przez przez Hensela
ozdoby. Chodzą też słuchy, że

Lewan Mantidze ze swoim dziełem chwilę po jego odsłonięciu
Komunalnej, ale… jak wiadomo:
Polak potrafi. – Uczulę straż miejską i policję, aby jak najczęściej
patrolowała to miejsce – mówi
Marek Obrębalski.
To nie koniec tegorocznych jubileuszowych jelonków w mieście.

Kolejny, tym razem płaskorzeźba
rogacza, zostanie odsłonięta już
na początku września na przybudówce ratusza.

sfałszowany został
dyplom herbow y
cesarza Rudolfa, na podstawie którego
obow ią z y wa ło
godło miasta.
I w takiej podkolor yzowanej formie
przetrwało aż do 1961 roku,
choć już po drugiej wojnie
światowej starano się uprościć
symbol miasta pozbawiając go
źle widzianej w komunizującej
heraldyce korony oraz innych
detali. Ostateczny kształt obowiązującemu do dziś godłu
Jeleniej Góry nadano w latach
70. minionego wieku.
Sylwetę jelenia znacznie
uproszczono korzystając ze
schematycznego wzoru, który
jest w herbie Piły – Bardziej
przypomina kozę niż jelenia
– ocenia Jerzy Gruszka, historyk z Jeleniej Góry.

kiej nazwy Drei Berge (trzy
góry), którą nosił największy
w dawnym Hirschebergu hotel.
Do dziś nie bardzo wiadomo, co herbowy byk trzyma w
pysku. Według Hensela mogły
być to także liście buku lub
wiązu. Nie brakuje także interpretacji, że rogacz zażerał się
gałęziami dębu z żołędziami.
Herb widnieje na urzędach
i gmachach użyteczności publicznej. Jeden z najmniej
widocznych jeleni znajduje
się, na przykład, na fasadzie
budynku Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze. Zachowało
się tam także dawne godło
Dolnego Śląska. Dodajmy
do tego ratusz, komendę
straż y pożarnej i wieżę
kościółka świętej A nny,
gdzie znajduje się jeden z
najstarszych rogatych symboli: pochodzi z roku 1675.
Sylwetkę jelenia wypatrzymy także na wielu innych bu-

Konrad Przezdzięk

Wymyśl imię Jelonkowi
Redakcja Jelonki.com ogłasza konkurs na imię dla rzeźby, aby nie była ona anonimowa. Swoje propozycje Czytelnicy mogą składać zarówno za pośrednictwem
komentarzy, jak i tradycyjnej poczty. Można też przyjść do naszej redakcji przy
ul. Skłodowskiej-Curie 13/2. Pierwsze propozycje to: Górek, Czaruś z Majówki,
Rogal, Obrębałek (na cześć prezydenta!) lub po prostu: Jelonek.

Szukamy jeleni

dowlach, często tam, gdzie
najmniej można się rogacza
spodziewać.
C ho ć by n a
zrujnowanym domu
przy ul. Chrobrego, gdzie
dawni właściciele
zlecili ułożenie herbu
Jeleniej Góry z ceramicznej
mozaiki.
Wyteżcie wzrok! Na pewno
w mieście jest jeszcze wiele
innych ukrytych jeleni.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

Wp r o w a d zono t a k że
trz y pagórki
przedst aw iają ce
wzgórza: Partyzantów, Kościuszki i Krzywoustego. Nawiązano tym
samym poniekąd do niemiec-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Skarb pod tynkiem jak
szczęście w nieszczęściu
Właścicielowi pałacu zaparło dech w piersiach, a konserwator zabytków jeszcze czegoś takiego nie widział.
Takie poruszenie wywołały renesansowe freski i malowidła odsłonięte podczas remontu zabytku. Miał być
tam lokal, ale odkrycie spowolni remont. Dla takiego
cudu można jednak ponieść wyrzeczenia.
Malowidła odkryli nowi właściciele pałacu, w którym po
wojnie mieścił się dom dziecka
a później szkoła podstawowa
w Ciechanowicach. – Postanowiliśmy urządzić w niej hotel
i restaurację – mówi współwłaściciel obiektu, Dariusz
Michalak.
– Zaczęliśmy remont i pod
k ilkoma warst wami t ynku
pojawiły się stare malowidła.
Jestem historykiem i aż mi dech
zaparło jak je zobaczyłem.
Wiem, że to będzie oznaczało
wydłużenie remontu, nawet
o lata. A le czy moglibyśmy
zmarnować takie znalezisko?
– pyta.
Na miejsce przyjechał konserwator zabytków, Wojciech
Kapałczyński i potwierdził, że
freski są niezwykłej wartości.
W czerwcu przez dwa tygodnie,
przy odsłanianiu fragmentów
malowideł pracowali studenci
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
– Przyjechaliśmy, żeby w
ramach praktyk odsłonić fragment y malowideł do oceny
– wyjaśnia profesor Mieczysław
Stec, opiekun młodych konserwatorów.

Krakowian poprosili właściciele, żeby wiedzieć, co się
kryje pod tynkiem. Studenci
pracowali bez w ytchnienia,
kolejne odsłaniane fragmenty
renesansowego dzieła poruszały ich urodą, klasą i tym,
że są kompletne. To niezwykłe
znalezisko. – Według mnie,
ludzie którzy kupili ten pałac
odnaleźli mityczny skarb. Naszą
powinnością będzie odsłonić
całość i umożliwić jej oglądanie
– mówi profesor Stec.

Wieki ukryte
pod tynkiem

Odsłonięto też ościeżnice
dużych, panoramicznych okien,
typowych dla renesansowych
pałaców. Prawdopodobnie pod
koniec XVI wieku, kiedy klimat
w Europie zrobił się znacznie surowszy, właściciele pałacu duże
okna częściowo zamurowali i
zrobili mniejsze, barokowe, ułatwiające ogrzewanie pomieszczeń. Ocalały też późnośredniowieczne latryny, wystające z
murów budowli. Gdy przestały
pełnić swoją podstawową funkcję, zamieniono je w… szafy, ale
zostawiono oryginalne drzwi
z serduszkiem. Znaleziono też
zamurowane dawno temu ko-

– Na tej ścianie znaleźliśmy barokowe rysunki
– pokazuje Monika Piotrowska

Nie tylko Ciechanowice
W ubiegłym roku podczas prac konserwatorskich w średniowiecznej wieży
rycerskiej w Siedlęcinie na pierwszym piętrze odkryte zostały nieznane wcześniej
dwa malowidła. Jedno z nich przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem i pochodzi
z późnego średniowiecza. Znajduje się ono w pomieszczeniu, które uległo
uszkodzeniom po pożarze z 1997 roku. Drugie malowidło odkryte również na
pierwszym piętrze przy wnęce wykusza latrynowego, przedstawia męską głowę
w nakryciu ozdobionym piórem.
Głośnym odkryciem podczas prac remontowych w zespole kamieniczek jeleniogórskiej starówki było odsłonięcie barokowych polichromii w budynku przy ulicy
Konopnickiej 3. Zakonserwowane dzieło można oglądać do dziś w jednej z sal.

Joanna Sawicka odsłania rysunek smoka
minki i schowki.
– Zachw yca kompletność
tego obiektu, będzie można
tutaj odtworzyć stylowo czysty,
renesansow y dwór. Tak ich
obiektów na Dolnym Śląsku
nie ma – wyjaśnia Wojciech
Kapałczyński.
Dochodzi do tego dobrze
zachowana barokowa stolarka.
– Wiem dobrze, że dla właścicieli to szczęście, ale też i wielki
kłopot, bo renowacja fresków
pochłonie duże pieniądze i wymaga czasu. Dlatego będziemy
ich wspierać w zabiegach o
ministerialne pieniądze na
odnowę zabytków. Tutaj
jest dużo pracy czysto
konser watorsk iej, na
którą Warszawa ma spore środki.
Koserwator zabytków
i właściciele piszą teraz
wniosek do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pieniądze na
odsłonięcie wszystkich malowideł.
– Koszty zwiększa fakt, że na
freskach renesansowych położone są malowidła barokowe a na
nich klasycystyczne – tłumaczy

Wojciech Kapałczyński. – Chcielibyśmy te późniejsze warstwy
zdjąć ze ścian i eksponować na
ruchomych planszach. To jest
technicznie możliwe. Ale zależy
od funduszy.

Studenci zachwyceni

– To dla nas prawdziwa uczta
– opowiada podekscytowana
Monika Piotrowska. – Kończymy czwarty rok akademii i
mamy okazję uczestniczyć w odkrywaniu tak zdumiewających
rzeczy. Mnie zachwycił smok,
namalowany na korytarzu.
– Niesamowite było odkrywanie wyglądu pałacu sprzed

barokowej przebudowy wnętrz.
Pierwotne sale były dużo większe, później zrobiono z nich
dwa, trzy pomieszczenia – opowiada Franciszek Polański.
– Chciałybyśmy tutaj jeszcze
wrócić i uczestniczyć w przywracaniu dawnego blasku temu
obiektowi – powiedziały Ita Stec
i Joanna Sawicka.

Gmina się cieszy

– Dzięki temu, że kilka lat
temu zlikwidowaliśmy tutaj
szkołę podstawową, teraz wszyscy interesują się Ciechanowicami – mówi wójt Marciszo-

wa, Stefan Zawierucha. – Taki
obiekt będzie perłą w naszych
planach rozwoju turystyki.
Niedaleko, w Wieściszowicach
są kolorowe jeziorka, które też
zagospodarowujemy turystyczne. Może też doczekamy się
porządnej drogi krajowej, żeby
można było wygodnie dojechać
do naszej gminy.

Tekst i zdjęcia:
Marek Komorowski

– Cieszymy się, ale i niepokoimy, czy podołamy nadać temu obiektowi
pełen blask
– mówi Dariusz Michalak, obok Wiesław Wójcik, właściciele obiektu.
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Poezja na początek tygodnia
Spotkanie z cyklu „ars poetica”. Wieczór autorski lwowianki – Krystyny Susabowskiej. Kawiarnia „Muza” Osiedlowy Dom Kultury, godz. 17.
WTOREK 01 VII

(AGA)

Jak na Dzikim Zachodzie
„Indiańskim latem” rozpocznie się lipiec w Młodzieżowym Domu Kultury. Nie
zabraknie nauki bojowych okrzyków, malowania twarzy i innych atrakcji. MDK,
godz. 10-12.
ŒRODA 02 VII

Teatr z humorem
Osiedlowy Dom Kultury zaprasza na spektakl dla dzieci „Gagatek, czyli historia
niesfornego chłopca” w wykonaniu Teatru Dobrego Humoru z Wałbrzycha. Sala
teatralna, godz. 12.
Porzucają kulami
Wakacyjny turniej w bocce – trójki. Stadion przy ul. Lubańskiej (Cieplice), godz. 11.
Pszczelarskie lekcje
Prowadzone przez pszczelarza, który w każdą środę udziela wszelkich informacji
na temat tych owadów, ich hodowli oraz produktów pszczelich. Przy jego pomocy
zwiedzający mogą zajrzeć też do wnętrza ula. Muzeum Przyrodnicze, godz. 10-12
(wstęp wolny).
CZWARTEK 03 VII

Muzyka z czekoladą
Galeria Czekoladowa zaprasza co tydzień na Muzyczne Czwartki. Muzyką graną
na żywo można delektować się przy gorącej czekoladzie lub pysznej kawie. W
repertuarze jazz, smooth light jazz, chillout, soul, utwory instrumentalne oraz
śpiewane, kompozycje własne, covery, standardy jazzowe. Galeria Czekoladowa,
ul. Sobieskiego 2, od godz. 17.
PI¥TEK 04 VII

Śpiewać każdy może
„Spotkania na pięciolinii” – nauka piosenek i występy artystyczne. Młodzieżowy
Dom Kultury, godz. 10-12.
SOBOTA 05 VII

Do kosza w wodzie
Międzyszkolny Ośrodek Sportu zachęca do udziału w wakacyjnym turnieju w
koszykówce wodnej w kategorii open. Basen przy ul. Sudeckiej, godz. 11.
Rowerowy maraton
Od 5 do 6 lipca potrwa Pętla Karkonosko – Izerska – MTB Marathon – Jelenia Góra
2008 – II edycja ogólnopolskiego maratonu rowerowego typu MTB, organizowanego
przez Cezarego Zamanę, zwycięzcę Tour de Pologne w 2003 roku. Zapisy 5.07 w
Biurze Zawodów na Placu Piastowskim w Cieplicach (godz. 7-9.30), start I etapu
maratonu – godz. 10. W niedzielę zapisy w Biurze Zawodów w Borowicach w pobliżu
ośrodka „Hottour” (godz. 7-9.30), start II etapu maratonu – godz. 10.
NIEDZIELA 06 VII

Wiedeńskie melodie w Cieplicach
Koncerty Promenadowe – „Muzyka Wiednia” w wykonaniu Straussorchester Menuet, solistka Anna Skóra (mezzosopran). Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym,
godz. 16. W razie deszczu koncert odbędzie się w Teatrze Zdrojowym.
Sportowa niedziela
IV Ogólnopolskie Grand Prix Jeleniej Góry w Petance (deble). Zapisy w dniu
zawodów od godz. 9 do 9.50 u organizatora. Pola do gry przy os. Orle w Jeleniej
Górze-Cieplicach. Początek zawodów w formule open od godz. 10.
Na szlaku z PTTK
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” zaprasza na kolejną pieszą wycieczkę z cyklu „Rajd
na raty”. Trasa: Jelenia Góra – Lubań (PKP); Lubań – Zawidów (PKS); Černousy
– Hejnice (ČD).Wyjazd pociągiem o godz. 5.57. Hejnice – Lázně Libverda – Obřί
Sud – Tišina – Smrk – Stóg Izerski – Świeradów Zdrój; Świeradów Zdrój – Jelenia
Góra (PKS). Wycieczki prowadzą przodownicy turystyki pieszej PTTK oraz przewodnicy sudeccy. Udział w jest bezpłatny. Turyści ponoszą tylko indywidualnie koszty
przejazdów i wstępów. Wystarczy w dniu wycieczki przybyć na podane wcześniej
miejsce zbiórki, gdzie zawsze oczekuje prowadzący. Szczegółowe informacje www.
pttk-jg.pl i pod nr kom. 500 279 011.
TEATR

Alibaba i 40 rozbójników
01 VII, godz. 11, Teatr Zdrojowy, bilety 11 i 14 zł.

Jak wyjaśniają organizatorzy
wystawy, „od strony instalacyjnej
artysta poszukiwał takiej formuły
przedstawieniowej, która pozwoliłaby mu na zachowanie poczucia inscenizowanego bezwładu
obecnego w przestrzeni gry.”
Otwarcie ekspozycji w piątek 4
lipca o godz. 19 (wystawa czynna
do 28 lipca).

2.5D to przestrzeń pomiędzy geometrycznym modelem
a pełną wizualizacją przedmiotu. Taki tytuł nosi też
ciekawa wystawa Mateusza Pęka, na którą zaprasza
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
Autor ekspozycji od dwóch lat
zajmuje się badaniem struktur wizualnych – relacji zachodzących
w tzw. grach sieciowych. Przedstawiony w nich wymiar opisuje

rzeczywistość niekompletną i
zatrzymaną w trakcie dążenia do
idealnego przedstawienia.
Formy, poddane obróbce przez
autora wystawy, zaczerpnięte są

z gry sieciowej „Second Live“, w
której użytkownik ma możliwość
wykreowania w pełni zarówno
swojej wirtualnej postaci, jak i
otaczającej go przestrzeni. Wędrówka Mateusza Pęka przez
„Second Live“ polegała na kolekcjonowaniu interesujących przykładów twórczości innych graczy
oraz relacji między postaciami.

Mateusz Pęk jest absolwentem ASP w
Gdańsku (kierunek malarstwo i grafika) oraz Instytutu Sztuk Wizualnych
w Orleanie (komunikacja wizualna).
Aktualnie jest stażystą w pracowni
prof. Maurice Huvlein (video i animacja) Zajmuje się performance, video
oraz instalacjami. W swojej twórczości
analizuje wpływ nowoczesnych technologii na człowieka. Jak pisze Jolanta
Ciesielska, krytyk i historyk sztuki:
„Mateusz Pęk przynależy do młodego
pokolenia artystów reprezentujących tzw. „Nową Szkołę Gdańską”.
Interesują go zagadnienia wywodzące
się z obszaru popkultury: reklama,
informacja wizualna i mechanizmy jej
funkcjonowania, wzorce kulturowe, a
jednocześnie wątki polskie, budujące
polską tożsamość narodową.”..

Znalezione na wykopaliskach
„Najważniejsze odkrycia
archeologiczne w regionie jeleniogórskim” to
najnowsza wystawa Muzeum Karkonoskiego,
którą będzie można oglądać już od 1 lipca.
Przygotowana specjalnie z
okazji jubileuszowych obchodów
900-lecia istnienia miasta, ma
za zadanie pokazać, przybliżyć i
spróbować wyjaśnić spór, czy obchodzimy rocznicę faktycznego

czy tylko legendarnego założenia
Jeleniej Góry.
Twórcy wystawy wyjaśniają,
że jej celem jest przybliżenie
mieszkańcom i gościom najciekawszych znalezisk archeologicznych, pozyskanych w trakcie
badań wykopaliskowych oraz
innych prac ziemnych w stolicy
Karkonoszy i okolicy. „Znaleziska
tego typu zawsze budzą duże
emocje w momencie ich odkrycia, jednakże rzadko nadarza
się okazja do ich dokładnego

obejrzenia”, możemy przeczytać
w zapowiedzi.
Jak zapowiadają organizatorzy,
niewątpliwą atrakcją ekspozycji
będzie m.in. okazja prezentacji
najciekawszych zabytków odkrytych w trakcie ubiegłorocznych badań archeologicznych
w obrębie ulic Jasnej i Grodzkiej.
Wystawa będzie czynna do końca sierpnia. Otwarcie 1 lipca o
godz. 16.

(AGA)

Ratuszowe Lato

Na koncert plenerowy zaprasza Jeleniogórskie Centrum Kultury. W sobotę, 5
lipca o godz. 19 na Placu
Ratuszowym wystąpi zespół
JJ Band (muzyka bluesowa)
w składzie: Jacek „Jogi” Jaguś (gitara, śpiew), Bartek
Łęczycki (harmonijka), Rafał
„Kassa” Kassaraba (gitara
basowa), Maciej Majewski
(perkusja), Piotr Michalak
(klawisze, piano). Jak informują organizatorzy, JJ Band
szybko zdobył sobie pozycję
na naszym rynku

Nowości ze świata muzyki

DOROTA JAREMA - "Soni"

wydawnictwo: Fonografika
O tym, że album powstaje, że biorą w nim udział czołowi jazzmani i
że będzie światowo, słyszałem już od kilku miesięcy. Dorota Jarema nie
jest nowicjuszką na rynku muzycznym, ale nie wszyscy ją jeszcze znają.
Płyta "Soni", która właśnie się ukazała spowodowała, że o wokalistce
mówi się coraz głośniej. Okrzyknięta została nawet "czarną polską
wokalistką", a to za sprawą niezwykłego feelingu i barwy głosu, który
idealnie wpasował się w wybrane przez artystkę utwory. Wokalistka
sięgnęła po klasyków muzyki rozrywkowej, ale na krążku są też około
jazzowe utwory, w aranżacji Krzysztofa, jak "Can't Smile Without You"
pochodzący z repertuaru Barry Manilowa czy "Calling You", przewodni
temat z filmu "Bad Cafe", w którym słychać poza wokalistką męski głos
należący do amerykańskiego wokalisty Llou Johnsona. Dorota Jarema
wzięła na warsztat znane przeboje z lat 70., m.in. "The Look of Love",
"Raindrops Keep Falling On My Head", "Walk On By" skomponowane
przez klasyka gatunku Burta Bacharacha. Znakomicie poradziła sobie
z utworami Dionne Warwick ("That's What Friends Are For"), Chaki
Khan ("I'm Every Woman") i Andy Williamsa ("Can't Take My Eyes
Off You"). Fascynacja wokalistki muzyką ciemnoskórych artystów
jest wyczuwalna niemal w każdym z tych utworów. Jedyny mankament płyty, to brak premierowych utworów. Momentami Dorota
Jarema przypomina brytyjkę
Lisę Stansfield, która nie dość,
że posiada soulowy głos, to
upiększa swoje utwory jazzową
ornamentyką. Podobne efekty
znaleźć można na płycie "Soni",
na której zagrali nasi czołowi
muzycy jazzowi tej klasy, co
pianista, kompozytor i znakomity aranżer Krzysztof Herdzin
(jednocześnie producent płyty)
oraz basista Piotr Żaczek.

BECK - "Modern Guilt"

wydawnictwo: Sonic Records

Andrzej Patlewicz

Beck należy do tych muzyków, którzy pieczołowicie podchodzą do swoich produkcji, a przy tym nie rozpieszczają swoich słuchaczy. Na najnowszy album "Modern
Guilt" musieliśmy czekać dwa lata i naprawdę było warto. Nie musi już zaznaczać
swojej pozycji na rynku, zresztą nazwisko do czegoś zobowiązuje. Beck zaprosił do
współpracy Danger'a Mouse'a, współproducenta tej płyty, która już od pierwszego
utworu "Orphans" robi wrażenie. Na krążku znalazło się 10 zupełnie premierowych
kompozycji, które mają swój klimat i nastrój jak: "Gamma Ray", "Chemtrails", "Modern Guilt", "Youthless", "Walls", "Replica", "Soul of A Man", "Profanity Prayers". Trzeba
wsłuchać się uważnie, aby odnaleźć w tych nagraniach treść przekazu, zwłaszcza w
tekstach. "Modern Guilt" jest pierwszym albumem od czasu ukazania się albumów
"Guero"(2005) i "The Information"(2006). Zawiera bardzo spójny, a jednocześnie
różnorodny zestaw piosenek, wśród których znajdują się utwory bardzo osobiste,
komentujące jednocześnie otaczającą nas rzeczywistość. W tekstach jest sporo tak
lubianych przez Becka gier słownych, jak i prawdziwego humoru. Kompozycje
napisane przez niego oscylują między dyscypliną a eksperymentem, między
gatunkową hybrydowością a klasycznym popem, co w sumie jest konsekwentną
manifestacją wspólnego dla Becka i Mouse'a zainteresowania psycho - rockiem,
folkiem, elektronicznym minimalizmem i orkiestrowymi
aranżacjami. Album promuje
utwór "Chemtrails", w którym
Beck zawarł całe bogactwo swoich muzycznych zainteresowań.
Jeśli ktoś nie zetknął się jeszcze z
tym artystą, musi jak najszybciej
to nadrobić.
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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

PORADNIK PACJENTA
Co to jest niewydolność
serca?
Dr med. Monika MikuliczPasler: To stan, w którym
serce nie jest zdolne dostarczyć
odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmów,
co skutkuje zmniejszeniem
tzw. rzutu minutowego serca
i zmniejszeniem wydolności
wysiłkowej. Najczęściej wynika
to z uszkodzenia mięśnia serca
lub zastawek serca. Objawy
niewydolności serca wynikają
z niedostatecznej podaży tlenu
do narządów. W trakcie rozwoju
niewydolności serca dochodzi
do gromadzenia płynów w
organizmie, powiększenia jam
serca z dusznością wysiłkową, a następnie spoczynkową,
obrzęków kończyn dolnych,
zaburzeń rytmu, a w końcu
do niewydolności wielonarządowej z groźnymi dla życia
zaburzeniami rytmu.
Jak wygląda anatomia i
fizjologia tego narządu?
MMP: Serce jest mięśniem,
który tworzą cztery połączone
ze sobą w odpowiedni sposób jamy – dwa przedsionki i
dwie komory. Skurcz mięśnia
powoduje wyrzucenie z jam
serca krwi pod odpowiednim
ciśnieniem, która dostarcza
wszystkim narządom tlen oraz
substancje odżywcze. Pomiędzy
przedsionkami a komorami serca oraz pomiędzy komorami a
dużymi naczyniami tętniczymi
(aortą i tętnicą płucną) istnieją
specjalne zastawki, które umożliwiają przepływ krwi tylko w
jedną stronę. W czasie jednego
skurczu z każdej z komór serca
wypływa około 70 ml krwi.
W ciągu doby serce przepompowuje 7 200 litrów krwi, a
więc ponad 7 ton krwi. W cza-

sie wysiłku fizycznego ilość
krwi pompowana przez serce
w ciągu jednej minuty może
zwiększyć się kilkukrotnie.
Uszkodzenie mięśnia serca lub
zastawek może doprowadzić do
rozwoju niewydolności serca. W
celu oceny funkcji serca, lekarz
powinien zebrać dokładny
wywiad (zapytać chorego o
ewentualne objawy niewydolności i obecne oraz przebyte
choroby), zmierzyć ciśnienie
tętnicze, osłuchać stetoskopem
(słuchawki lekarskie) serce,
płuca oraz duże naczynia. Do
standardu należy wykonanie
zdjęcia rentgenowskiego klatki
piersiowej, wykonanie elektrokardiogramu oraz echokardiografii serca
Jakie są objawy niewydolności serca?
MMP: Objawy niewydolności
serca zależą od stopnia zaawansowania choroby i jej przyczyny.
Może to być: nagłe lub stopniowe
ograniczenie wydolności wysiłkowej z dusznością wysiłkową
i kołataniem serca, duszność
spoczynkowa – konieczność
oddychania w pozycji siedzącej
lub stojącej, napadowa duszność
nocna, kaszel nocny w pozycji leżącej, przepełnienie żył szyjnych,
powiększenie sylwetki serca
– stwierdzane w czasie wykonywania zdjęcia rentgenowskiego
lub EKG, obrzęki obwodowe, np.
wokół kostek lub całych podudzi,
powiększenie wątroby, przesięki
do jam ciała, np. do jamy brzusznej, przyspieszenie częstości
akcji serca powyżej 90 uderzeń
na minutę. W razie wystąpienia
któregoś z wyżej wymienionych
objawów należy jak najszybciej
zwrócić się do specjalisty lub w
przypadkach ostrych wezwać
pogotowie.

rentgenem 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 kolejnym wydaniu poradnika
możemy przeczytać o niewydolności serca, wynikającej najczęściej z
uszkodzenia mięśnia serca lub jego
zastawek. Dr med. Monika Mikulicz-Pasler wyjaśnia jak rozpoznać
objawy niewydolności, jakie są jej
przyczyny oraz jak można zapobiec
rozwojowi tego stanu.

Niewydolność serca

Dr med. Monika Mikulicz-Pasler, Poradnia
Kardiologiczna, Karkonoskie Centrum Medyczne

Ile osób choruje na niewydolność serca?
MMP: Niewydolność serca
występuje u około 3% populacji, ale częstość występowania
zwiększa się w raz z wiekiem i
u osób powyżej 70 roku życia
ponad 10% wykazuje objawy
tej choroby. Wydaje się, że liczby te będą wzrastać, ponieważ
coraz starsza jest populacja
ludzi w Europie i coraz większa
przeżywalność w chorobach,
które są główną przyczyną rozwoju niewydolności serca.
Jakie są przyczyny niewydolności serca?
MMP: Najczęstszą jest choroba naczyń wieńcowych
oraz nadciśnienie tętnicze.
Choroba wieńcowa, której
skrajnym przypadkiem jest
zawał mięśnia serca jest jedną
z głównych przyczyn rozwoju
niewydolności serca. Nadciśnienie tętnicze prowadzi
do przerostu mięśnia serca i
upośledzenia jego funkcji oraz
jest równocześnie jednym z
głównych czynników ryzyka
rozwoju choroby wieńcowej.
Innymi przyczynami rozwoju
niewydolności serca są: wady
zastawek serca (nabyte i wrodzone), zapalenie mięśnia
sercowego (np. pogrypowe),
kardiomiopatie, czyli inne
choroby mięśnia sercowego,
zaburzenia rytmu serca, np.
migotanie przedsionków.
Jak można zapobiec
rozwojowi niewydolności
serca?
MMP: Aby zapobiec rozwojowi niewydolności serca
należy rozpoznawać i leczyć
choroby prowadzące do niej
oraz im zapobiegać. Najważniejsze to prawidłowe leczenie
i postępowanie w przypadku

podejrzenia, jak i rozpoznanie
choroby wieńcowej oraz ścisła
kontrola i odpowiednie leczenie nadciśnienia tętniczego.
Należy też pamiętać o wczesnym rozpoznawaniu wad
serca i możliwie wczesnym
podejmowaniu decyzji co do
leczenia operacyjnego. Rozpoznawanie zaburzeń lipidowych (podwyższone stężenia
cholesterolu i trojglicerydów)
i wczesne włączanie leków hipolipemizujących zapobiegają
rozwojowi miażdżycy i jej powikłań – choroby wieńcowej,
a więc potencjalnej przyczynie
niewydolności serca.
Jak wygląda diagnostyka
i leczenie?
MMP: Leczenie niewydolności serca zależy ściśle od jej
przyczyny i powinno zostać
ustalone po przeprowadzeniu
dokładnych badań diagnostycznych, jak badania krwi,
echokardiografia serca, pomiary ciśnienia tętniczego,
rentgen klatki piersiowej, badanie Holter-EKG. Ewentualnie
konieczne jest skierowanie
do szpitala do koronarografii
celem diagnostyki lub wykluczenia choroby wieńcowej
jako przyczyny niewydolności
serca. W ciężkich przypadkach
niewydolności serca z silną
dusznością i obrzękiem płuc
konieczne jest szybkie leczenie
szpitalne. Ostatecznym rozwiązaniem stosowanym w leczeniu skrajnie ciężkich postaci
jest przeszczepienie serca.

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

Pytania mogą państwo przesyłać
na maile redakcji oraz KCMu
oglos@jelonka.com
kcm@kcmed.pl
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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 czerwca 2008 r.

16

WYDARZENIA / REKLAMA

Wakacje z MZK
Nie skończyłeś 22 lat i jesteś
uczniem lub studentem? Do
końca wakacji za 52 złote możesz do woli jeździć pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Do końca wakacji za 52 złote
możesz do woli jeździć pojazdami Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego. Już od 1
lipca nowość będzie dostępna
w punktach sprzedaży biletów.
Osoby, których oferta dotyczy –
po wykupieniu biletu miesięcznego imiennego – będą mogły
korzystać z nieograniczonej
liczby przejazdów autobusami
na wszystkich liniach i strefach.

LATO W MIEŚCIE

O wprowadzeniu nowego biletu
zdecydowali radni miejscy pod
koniec maja. Większość odrzuciła wówczas sugestię Grażyny Malczuk (LiD), aby zakres
wiekowy promocji rozszerzyć
do 25 lat.
Bilet wakacyjny to nie jedyne
letnie ułatwienie dla pasażerów
MZK. Już w tym tygodniu w
weekendy i dni świąteczne z
dworca głównego będą odjeżdżały cyklobusy w kierunku
Borowic, Michałowic i Przesieki. Koszt przewozu roweru:
4 złote.

(tejo)

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. Na spo-

strzegawczych czeka nagroda
od Wydawnictwa Oferta i redakcji Jelonki.com
Poprzednie zdjęcie przedstawiało figurę św. Placidusa
z frontonu kościoła św. Jana
Chrzciciela w Cieplicach. Poprawnej odpowiedzi nie było.

(tejo)

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra

75 36 864

96 26

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

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Nie nudzą się najmłodsi,
którzy spędzają czas na
półkoloniach. W Miejskim
Domu Kultury zajęć nie
brakuje. W minionym tygodniu zastaliśmy dziewczęta i chłopców pracujących
nad plakatem promującym
placówkę. A jest co chwalić, bo program wakacji
w mieście jest wyjątkowo
bogaty. Z kolei dzieci w
Jeleniogórskim Centrum
Kultury pracowały nad artystyczną książką o stolicy
Karkonoszy. Wszystko pod
okiem Koryny Opali-Wnuk.
Nadchodzący tydzień spędzą w klimatach teatralnych dzięki Łukaszowi Dudzie, który poszuka wraz
z dziećmi najstarszego
mieszkańca karkonoskich
lasów. Brzmi tyle ciekawie,
co zachęcająco. Jak będzie?
Sprawdzimy.

(tejo)
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Artyści z całego świata rządzili Jelonką

Na trzy dni Jelenią Górę opanowali akrobaci, szczudlarze, bardowie, komicy i inni ludzie, dla których sztuka jest
pasją i sposobem na życie. Do stolicy Karkonoszy po raz
pierwszy w historii zawitał Międzynarodowy Festiwal Busker Bus. A wraz z nim kilkudziesięciu artystów z różnych
krajów Europy i świata. Nikogo zatem nie dziwiły dźwięki
bandoneonu i „Liber tango” Piazzolli w wykonaniu Argentyńczyków, melodie z paryskiej, 120-letniej katarynki

Jean Marie Olive i wiele innych akcentów światowego
dziedzictwa kultury ulicznej. Starszym przypomniały
się złote lata, kiedy Jelenia Góra była liderem w sztuce
teatru ulicy. Przynajmniej na kilkanaście godzin ta epoka
w miniony weekend powróciła.

(tejo)
zdjęcia: Konrad Przezdzięk
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Niełatwa droga zawodniczki KS Carlos do sukcesów

KS Carlos startuje we wrześniu

Spełnione marzenia

W następnych spotkaniach
jeleniogórzanki zmierzą się z
SPR Safo w Lublinie (13/14.09),
Łączpolem Gdynia (20/21.09)
– u siebie, Zagłębiem w Lubinie (24.09), Startem Lublin
(27/28.09) – u siebie, AZS AWF
Warszawa (4.10) – u siebie, AZS
Politechniką w Koszalinie (11.10
), AZS AWFiS Gdańsk (25/26.10)
– u siebie, Słupią w Słupsku
(5.11), Ruchem Chorzów (8.11)
– u siebie i Piotkovią w Piotrkowie Trybunalskim (15.11).

JEN

Turniej i obóz sportowy

ców, którzy często uśmiechali się i
choć przeżywali mocno ten bardzo
ważny krok w ich życiu, panowali
nad sobą, tak, jak im poradził ksiądz
Szymon.

To dobrze, że dałam się
namówić

Jak wspomina Marzena – siedem
lat temu – w półfinale mistrzostw
Polski juniorek młodszych, reprezentacja Opola spotkała się z reprezentacją Jeleniej Góry, którą prowadził Mirosław Uram. – Grałam w opolskim
zespole, który zdecydowanie pokonał jeleniogórzanki. Po
tym turnieju M. Uram
namówił mnie do
tego, bym przeniosła
się do stolicy Karkonoszy – mówi
Marzena.

Ta k s i ę
stało. Jednak
opolanka nie od
razu zdobyła uznanie
kolejnych szkoleniowców
KS Jelfa i nawet jeszcze niedawno
nie zawsze wychodziła w pierwszym składzie drużyny, choć od
półtora roku jest kapitanem zespołu, po rezygnacji z tej funkcji przez
Martę Gęgę.
Wydaje się, że ta ambitna dziewczyna, która od początku pobytu w
Jeleniej Górze chciała
grać jak najlepiej, zbyt szybko chciała to
osiągnąć i
n i e p owo dzenia w
tej mierze
paraliżowały ją
w czasie meczów.
– Marzena daje z siebie wszystko nie tylko
w czasie meczów, ale i w
każdym treningu. Myślę, że
zaangażowanie w to, co robi
za bardzo ją usztywniało
– mówi szkoleniowiec Zdzisław Wąs.
Był taki moment w tamtym sezonie, że Marzena

podczas meczu, w kilku sytuacjach
sam na sam z bramkarką przeciwniczek, nie zdobyła bramek.
Płakała potem z wściekłości . – Ja
w tę dziewczynę – jak Mirek Uram
– od początku wierzyłem, ale nie
wiedziałem, jak ją przekonać, by
nabrała większego dystansu do
tego, co robi – wspomina Zdzisław
Wąs.

Przełamała tremę

Stało się to podczas turnieju
w Lubinie, kiedy jeleniogórzanki
grały z drużyną ŻGR Trogir (Chorwacja). Trenera jeleniogórzanek
w pewnym momencie poniosło
(nie po raz pierwszy w karierze)
i dostał od sędziów żółtą kartkę.
Wówczas jeszcze bardziej rozsierdzony szkoleniowiec nie wytrzymał
i powiedział jednemu z arbitrów, by
tę kartkę umieścił tam, gdzie mu się
kończy kręgosłup. Dostał w efekcie
czerwoną. – Usiadłem wówczas na
krześle i akurat była obok Marzena,
której mecz nie wychodził i zeszła
wcześniej z parkietu. Powiedziałem
jej, jak ma grać. Wróciła na boisko
i była to Marzena, jaką bym chciał
widzieć w każdym meczu. Nie
zawodzi i choć ma słabsze występy,
jak to w sporcie bywa, to stała się
podstawową zawodniczką w drużynie – podsumował Z. Wąs.
Marzena również sądzi, że wreszcie opuściła ją chorobliwa trema. Teraz nabrała na tyle doświadczenia,
że podchodzi do kolejnych spotkań

z większym dystansem i potrzebną bardzo każdej zawodniczce
– w dobrym tego słowa znaczeniu
– rutyną.

Owocne lata

Można więc powiedzieć, że zawodniczka KS Carlos nie zmarnowała ośmiu lat spędzonych w
Jeleniej Górze, choć jak wspomina,
było jej bardzo ciężko, gdy jako
piętnastolatka i oderwana od rodziny spędzała pierwsze miesiące w
internacie szkolnym poza domem.
Jednak przetrzymała ten okres.
Zdała maturę w liceum ogólnokształcącym i ciągle walczyła o
podnoszenie poziomu gry w piłkę
ręczną. Jednocześnie nadal się uczyła i skończyła podyplomową szkołę,
dzięki czemu jest wykwalifikowaną
kosmetyczką.
- Można powiedzieć, że w okresie
pobytu w Jelonce (Jeleniej Górze
– przyp. aut.), spełniają się moje
marzenia. Uprawiam dyscyplinę
sportu, z którą wiążę swoje nadzieje
sportowe i miałam szczęście, że
odbywa się to w profesjonalnym
klubie. Nie tylko ja, ale również
koleżanki bardzo to sobie cenimy i
dziękujemy za to szefom klubu. Ponadto chciałam zostać kosmetyczką
i tak się stało, a 28 czerwca 2008 r.
wyszłam za mąż, za Krystiana, z
którym się znamy od prawie trzech
lat – kończy Marzena.

Janusz Cwen
Fot. Janusz Cwen

Nie jest już wolna i uśmiechnęła się, kiedy ksiądz Szymon
odprawiający mszę z okazji jej ślubu
przekazał nowożeńcom dobrą radę,
według której postępują rozsądne
małżeństwa: „Żona panuje nad
mężem, a mąż panuje nad sobą”,
ponieważ ten system przerobiła
już w drużynie jako, od niedawna,
kapitan zespołu występującego
od kilku sezonów w ekstraklasie
żeńskiego szczypiorniaka.
Na małżeńską ceremonię Marzeny i Krystiana przybyło ponad
200 osób z rodziny, kibiców oraz
przyjaciół nie tylko z drużyny, w
której występuje od początku swojej
kariery sportowej Marzena, a także
spore grono znajomych i przyjaciół
Krystiana. Widać ta para cieszy się
dużą popularnością w Jeleniej Górze, a szczególnie, w Cieplicach
Wszystkich obecnych na tej
uroczystości w kościele ujmowało
naturalne zachowanie nowożeń-

Fot. Janusz Cwen

W sobotę (28 czerwca) w
kościele pod wezwaniem
Jana Chrzciciela Marzena
Buchcic, szczypiornistka
od ośmiu lat jeleniogórskiej drużyny, obecnie
pod nazwą: KS Carlos
i kapitan tego zespołu,
wyszła za mąż za Krystiana Stochaja, z którym
poznała się prawie trzy
lata temu. Jak mówi, w
naszym mieście spełniły
się jej marzenia.

W pierwszy weekend września (6/7) rozpoczną się rozgrywki w ekstraklasie żeńskiego szczypiorniaka z udziałem dwunastu drużyn. Nasze
dziewczyny pod szyldem: KS
Carlos Jelenia Góra zmierzą się
w pierwszym meczu tego sezonu ze Zgodą Ruda Śląska.
Z udziału w rozgrywkach
zrezygnowały dwa zespoły:
Sośnica Gliwice i AZS AWF
Katowice, które zastąpią: AZS
AWF Warszawa oraz Słupia
Słupsk.

Zawodniczki Uczniowskiego
Klubu Sportowego urlopują,
biorąc udział w zawodach siatkówki plażowej, ale UKS przygotowuje dla młodzieży przebywającej w naszym mieście serię
turniejów siatkówki plażowej
pod nazwą: Młodzieżowy Puchar Siatkówki Plażowej.
Zawody odbędą się 6, 13, 20 i
27 lipca na jednym z boisk piłki
plażowej w mieście i wezmą w
nich udział dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1990 i młodsi.
dwuosobowe zespoły złożone
będą z jednej zawodniczki i
jednego zawodnika. Udział
- bezpłatny.
Bliższych informacji na ten
temat udziela: Jerzy Sarna +48

502-548-174 lub pod adresem
uksjg@op.pl.
UKS organizuje ponadto obóz
sportowy nad morzem w Szczecinku (8-23 sierpień), w którym
mogą wziąć udział nie tylko
zawodniczki UKS. Koszt: 800 zł.
W czasie obozu można będzie
korzystać z hali sportowej, krytego basenu, sali telewizyjnej,
kajaków i tramwaju wodnego.
Organizatorzy szykują wiele
innych atrakcji łącznie z pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Zgłoszenia przyjmuje organizator pod nr tel. +48 /75/
76-48-298 lub +48 502-548-174
lub uksjg@op.pl

JEN

Wyścigi pod Szrenicą
Szóstego lipca odbędą się w Szklarskiej Porębie dwa
atrakcyjne wyścigi: MTB Sprint i Szrenicki Wyścig
Australijski, czyli dwa wyścigi jednego dnia dla miłośników maratonów i cross country.
Wyścigi australijskie rozgry wane są na torach, ale
nie pod Szrenicą. Jednak w
Szklarskiej Porębie odbędzie
się taki już po raz drugi, ale
będzie to w yścig na trasie
cross. To wyjątkowe wydarzenie, bo publiczność ma
okazję oglądać cały wyścig,
co w MTB jest raczej niespotykane.
Pod Szrenicą będzie dużo
emocji. Zanim dojdzie do
rywalizacji przy Dolnej Stacji
Kolejki Linowej na Szrenicę
zawodnicy będą musieli zmierzyć się z 20 km trasą. Wyścig
MTB Sprint niczym nie różni
się od maratonów na dystansie mini. Trasę trzeba pokonać jak najszybciej. Wyścig
jest odrębnie nagradzany w
kategorii open i kategoriach
wiekowych, a pierwszych 60
zawodników zakwalifikuje
siędodatkowo do dalszych
zmagań australijskich.
Zawodnicy w Szrenickim
Wyścigu Australijskimi ścigają się na krótkiej, bo zaledwie
700 metrowej pętli. Startują w
kilkuosobowych grupach. Po
każdym kolejnym okrążeniu
z wyścigu odpadają ostatni
zawodnicy, lub zawodnicy
zdublowani.
Zwycięzcy będą wyłaniani
nie tylko w kategorii Open,
ale także kategoriach wiekow ych. W kategorii open

zwycięzcami są zawodnicy,
którzy dotrwają do finału i
wjadą na metę jako pierwsi. W
sumie będą "mieli w nogach"
prawie 19 km. W kategoriach
wiekowych zwycięzcami są ci
zawodnicy, którzy pokonają
największą liczbę okrążeń w
swojej kategorii, a w sytuacji,
jeśli dwóch zawodników ma
taką samą liczbę okrążeń,
o z w ycięst wie dec ydować
będzie dodatkowo czas przejazdu. Zwycięzcy w kategorii
Open otrzymują gotówkę, a
pozostali zawodnicy w kategoriach wiekowych liczyć
mogą na nagrody rzeczowe.
Oba wyścigi zaliczane są do
punktacji Karkonosze Tour
MTB. Szczegóły na stronie
internetowej www.mtb.karkonosz.pl.
Przy okazji organizatorzy
informują, że z powodów
technicznych zmieniony został termin Uphill Łabsk i
Szczyt. Zawody były zaplanowane na 5 lipca. Nowy termin wyznaczony został na 31
sierpnia. Dzień wcześniej w
położonych nieopodal Piechowicach (7 km od Szklarskiej
Poręby), rozgrywany będzie
Bike Maraton. Może warto
już dzisiaj zaplanować start
w obu wyścigach?
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Rozwój KKS podstawą futbolu naszego miasta

Walczą o zrozumienie i własną bazę

Efekty pięcioletniej
pracy

Po pięciu latach pracy klub
doczekał się znaczących sukcesów. Trampkarze zdobyli
mistrzostwo Dolnego Śląska.
Juniorz y młodsi przeszli w
tym sezonie jak burza przez
rozgrywki klasy okręgowej i w
przyszłym będą grali w klasie
juniorów starszych, choć będą
o rok młodsi od rywali.
Nie biorą udziału w rozgrywkach żacy i orliki, ale biorą
udział w turniejach organizowanych przez jeleniogórski
OZPN. W ostatnim żacy z zespołu KKS II zajęli drugie miejsce, choć pokonali zwycięzcę
– Zagłębie Lubin.
Zespoły grające w regularnych rozgrywkach – od młodzików w górę - w przyszłym
sezonie będą grały „oczko wyżej” w związku z „urzędowym
awansem” juniorów młodszych
do klasy juniorów.
Szkoleniowcy: Krzysztof Pietrzyk (zastąpił Pawła Karmelitę,
który przeszedł do Zagłebia
Lubin), G. Królikowski, Jarosław

Wichowski, Piotr Grzyl i Dariusz
Michałek nie martwią się tym,
że ich podopieczni będą mieli
silniejszych rywali, z którym
będą przegrywać. Twierdzą,
że dzięki temu będą się lepiej
rozwijać, bo z rywalami w tym
samym wieku nie mają równych
w okręgu, a to grozi stagnacją.

Radzą sobie

Klub utrzymuje się ze składek
członkowskich, dotacji budżetowej z miasta, która w tym roku
wyniosła najwięcej, bo ok. 48 tys.
zł i z dochodów, które uzyskuje
z organizowanych festynów dla
zakładów pracy, konsultacji, obozów i turniejów organizowanych
dla reprezentacji Dolnego Śląska
i klubów na terenie stadionu,
zapewniając niedrogie noclegi w
hotelu „Pod Jeleniem” .
Jednak po pięciu latach działalności przydałoby się klubowi
uregulowanie prawne dotyczące
korzystania ze stadionu przy
ul. Podchorążych. Klub płaci za

dzierżawę Agencji Mienia Wojskowego 2 tys. zł miesięcznie i jest to
spora i uciążliwa kwota dla KKS.
Taka sytuacja bowiem powoduje,
że zarząd klubu nie może podjąć się jakiejkolwiek inwestycji.
Szkoda, bo teren jest znakomity.
Można tam zbudować jeszcze
dwa boiska (łącznie z istniejącym
o nowoczesnej nawierzchni) i
hotel. Jednak do tego potrzebne
jest przekazanie stadionu KKS
z wieczystą dzierżawę lub na
własność.

Sprawą zajął
się prezydent

Zanosi się na to, że ta sprawa
będzie w końcu rozwiązana.
Jak twierdzi prezes klubu – Zbigniew Ładziński prezydent Marek
Obrębalski trzykrotnie obiecał
ostatnio, że doprowadzi do formalnego przejęcia stadionu od
AMW przez miasto i przekazania
tego obiektu KKS.
Prezydent M. Obrębalski potwierdził tę deklarację. Niedawno

wysłał stosowne pismo do AMW
z propozycją wykupienia przez
miasto całej wspomnianej posesji
i czeka na odpowiedź. – Będę
ponaglał służby geodezyjne, żeby
tę sprawę jak najszybciej doprowadziły do końca, bo dziwaczna
sytuacja, prowadzącego bardzo
dobrą działalność KKS, nie może
już dłużej trwać – powiedział
prezydent.
Byłoby doskonale, bo klub
już opracowuje wniosek o przydzielenie unijnych pieniędzy na
rozbudowę stadionu, a są to spore
fundusze. Więcej, ma chętnych
inwestorów do przeprowadzenia
tych prac. W krótkim więc czasie
przy ul. Podchorążych może
powstać wielofunkcyjny obiekt
sportowy z prawdziwego zdarzenia, jaki powinien być w naszym
mieście od lat i jakich jest wiele
w dużo mniejszych miejscowościach po czeskiej stronie.

Janusz Cwen

Tak się cieszyli juniorzy młodsi KKS ze zdobycia pierwszego miejsca
w klasie okręgowej, po zwycięskim meczu z Łużycami Lubań

Wrzutka z autu
W Jeleniej Górze od lat wojny
brakuje systemu
szkolenia sportowego młodzieży i wcale nie chodzi tutaj o to,
że na ten cel zbyt mało pieniędzy wykłada miasto, tylko o trenowanie młodych sportowców
od IV klasy szkoły podstawowej
przez gimnazjum, szkołę średnią i wyższą uczelnię.
Placówek oświatowych tego
typu na wszystkich szczeblach
u nas nie brakuje. Nie ma jednak dobrej woli działania w
tym kierunku w samorządzie i
odpowiednich służbach urzędu
miasta. Wystarczyłoby tylko
w planach lekcji przewidzieć
codziennie dwie godziny wychowania fizycznego i na to
akurat potrzebne są niewielkie
pieniądze. Niezbędna jest jednak dobra wola dyrektorów

placówek oświatowych przyjaznych sportowi.
Przykład? Proszę bardzo.
Dyrektor SP nr 11 – Eugeniusz
Sroka w porozumieniu z Grzegorzem Królikowskim z KKS
stworzyli kilka lat temu swoistą
koedukacyjną IV klasę sportową: połowa trenowała koszykówkę, połowa piłkę nożną.
Niestety na kontynuację tego
dobrego pomysłu nie znaleźli
zrozumienia w gimnazjach i
„sprawa się rypła”.
Wieloletnie przykre doświadczenia ma w tym względzie trener koszykówki Leszek Oleksy,
który walczy o klasy sportowe
w naszym mieście od 30 lat. Bez
skutku, choć złożył w stosowne
dokumenty w urzędzie miasta.
Ciekawe, kiedy będą zrealizowane te plany?
Janusz Cwen

Co w trawie boisk piszczy?

Paweł Karmelita cieszył się dużym uznaniem u swoich podopiecznych.
Szkoda, że odszedł do Zagłębia Lubin

Fot. Archiwum KKS

Powstał i nadal się rozwija
dzięki ogromnemu zaangażowaniu działaczy i trenerów, a przede
wszystkim, rodziców młodych
futbolistów, których szkoli KKS.
Jego kierownictwo ma ambitne
plany. Są do zrealizowania, jeśli
w mieście dojdzie wreszcie do
wspólnego działania władz i
środowiska sportowego stolicy
Karkonoszy.
Pięć lat temu zarząd nowopowstałego klubu przy pomocy
rodziców i zaprzyjaźnionych firm
rozpoczął od generalnych porządków na dawnym, wojskowym
stadionie przy ul. Podchorążych.
Przede wszystkim wówczas i do
tej pory zadbano o przywrócenie do stanu używalności płytę
boiska i wyczyszczono z grubsza
trybuny, odnowiono szatnię i
rozpoczęto szkolenie młodych
futbolistów. W klubie trenuje
blisko 150 młodych piłkarzy
nożnych pod okiem dobrych
szkoleniowców. Są to żacy (9-10
lat), orliki (11-12), młodzicy (1314), trampkarze (15-16), juniorzy
młodsi (16-17) i juniorzy (18)
- Od początku zakładaliśmy, że
będziemy trenować zawodników
tylko do juniora. Nie chcemy
konkurować z innymi klubami,
które mają drużyny seniorów.
Co nie znaczy, że jeśli ktoś chce
grać za własne pieniądze pod
naszym szyldem, zgadzamy się
na to i udostępniamy boisko – powiedział wiceprezes KKS i trener
– Grzegorz Królikowski.

Fot. Archiwum KKS

Karkonoski Klub Sportowy pod koniec sierpnia
będzie obchodził pięć lat
działalności. Ten jubileusz uświetniły znaczące
sukcesy, jakie odniosły
zespoły KKS w tym sezonie. Jest szansa na to, by
klub rozwijał się nadal
dla dobra futbolu stolicy
Karkonoszy.
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Przerwa pomiędzy rozgrywkami to spory ruch w klubach,
które przygotowują się do nowego sezonu. W tym czasie
wielu zawodników zmienia

kluby, ale niestety, nawet od
najlepiej wtajemniczonych nie
można się dowiedzieć niczego
konkretnego.

Polecą wreszcie do IV ligi?
Lotnik Jeżów Sudecki, który od trzech sezonów nie bardzo chce wejść do IV ligi, choć
mógłby, rozpocznie treningi
14 lipca. Zespół seniorów
nadal będzie trenował Marek
Herzberg. W ubiegły piątek
(27 czerwca) 15 zawodników
spotkało się przy ognisku z
zarządem klubu i żaden nie
zgłosi ł chęci opuszczenia

klubu. Tylko Michał Zieliński
i Dariusz Marciniak zastanawiają się, czy nie zakończyć
karier y sportowej. Prezes
Tadeusz Chwa łek myśli o
wzmocnieniach, bo drużynie prz ydałoby się dwóch
obrońców i jeden napastnik,
których szuka w okolicznych
klubach.

Zmiana trenera w Kowarach
Olimpia Kowary zmieniła szkoleniowca. Pawła Zarzyckiego („Perła”) zastąpi
Tomasz Hutnik, były zawodnik Chojnika Jelenia Góra,
Woskara Szklarska Poręba,
Chrobrego Nowogrodziec,
Orła Mysłakowice i ostatnio Olimpii Kowary. Nowy
trener deklaruje, że w razie
potrzeby może zagrać jeszcze
jako zawodnik. P. Zarzycki

pozostanie w klubie i będzie
szkolił juniorów młodszych
oraz pomagał T. Hutnikowi.
Jak powiedział prezes klubu
– Janusz Piepiora.
Klub stara się o wzmocnienia i będzie kilka „nowych
t warz y”. Szczegół y po 15
lipca, kiedy rozpoczną się
przygotowania do nowego
sezonu.

Łomnica bez Zagrodnika
Zarząd LZS Łomnica nie
przedłuży umowy z trenerem
Stanisławem Zagrodnikiem,
który w ubiegłym sezonie zajął

z drużyną piąte miejsce w tabeli
A klasy. Widocznie ambicje
działaczy sięgają wyżej.

Sojka nad morzem
Arkadiusz Sojka (ur. 1980,
178 cm) - wychowanek Karkonoszy i były reprezentant
kraju juniorów młodszych
(grał tam z Sebastianem Medoniem też z Karkonoszy) od
kilku sezonów wędruje po
klubach z różnym powodzeniem. Zaczął od Włókniarza
Mirsk (2002/03). W 2003 roku
wrócił do Karkonoszy, potem
występował w Stasiaku Opoczno, a następnie przez trzy lata
grał w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (2004-7). W ubiegłym

sezonie występował jesienią w
Polonii Bytom, a na wiosnę, w
Pelikanie Łowicz, który spadł
z II ligi.
W tym sezonie pojawi się z
drużynie Floty Świnoujście,
która będzie grała w nowej
I lidze, gdzie już podpisał
wstępną umowę. A. Sojka był
świetnym napastnikiem. Od
kilku sezonów gra w obronie,
ale często zdobywa gole, jak
inny wychowanek Karkonoszy – Marcin Pacan, który
również grał w Pelikanie.

JEN
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Mieszkanie 44m2 w Janowicach Wielkich , 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogród
– 665 835 833
■ Kawalerkę 50m2 w Jeleniej Górze ok.
Małej Poczty oraz trzy pokoje Oś. Orle lub
zamienię na domek – Ewentualnie połowę
bliźniaka – 604 307 932
■ Działka budowlana w Chromu. Spokojna
lokalizacja. 17 km od Szklarskiej Poręby
– 607 693 923
■ Mieszkanie dla dwóch osób – umeblowane. Zadbane osobne wejście w
Sobieszowie – 075 75 534 20
■ 100m za 275000 z - ł mieszkanie trzy
pokojowe w Jeleniej Górze bez pośredników
- 663 186 912
■ 134 tys. bez pośredników - 34m2 stan
bdb. 2 pok. negocjuj - 608 653 454
■ 2 pokoje na Zabobrzu I, 37m, 2 pokoje,
160.000, 3 piętro, CeLDOM 075/64 45
605 - 601 758 845
■ 2 pokoje, 43 m2, - 195 tys. Gotowe
do zamieszkania, nie wymaga remontu.
Blok monitorowany. Ul Sobieskiego. Blisko
centrum. Czynsz 250. - 606 308 191
■ 2 pokoje bez pośredników - ładne, jasne,
i piętro. 134 tys. do negocjacji. naprawdę
warto. - 608 653 454

2 pokoje na Zabobrzu III - Zabobrze III,
atrakcyjne, 37m, 2 pokoje, duży balkon,
165.000, CeLDOM 075/64-45-605
- 601 758 845
■ 2 pokoje przy Placu Ratuszowym - Ścisłe
centrum, 45m, 2 pokoje, do remontu, 1
piętro 155.000, CeLDOM 075/64-45-605,
601 758 845
■ 2 pokoje w centrum - Centrum, wyremontowane, 60m, 2 pokoje, I piętro,
198.000, CeLDOM 075/64-45-605
- 601 758 845
■ 2 pokoje z garażem - Zabobrze III, 2
pokoje, garaż, 190.000, 1 piętro, CeLDOM
075/64-45-605 - 661 114 212
■ 2 pokoje z pełnym wyposażeniem
- Kiepury, 4p. Balkon, piwnica. 215 tys. Bez
pośredników - 607 100 882
■ 2 pokojowe 107000 - zł Piechowice, w
bloku na 3 piętrze z balkonem. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka - 500 122 447
■ 2 pokojowe, 52m - 4 piętro Kiepury
185000 - 500 122 448
■ 34m2, 2 pokojowe - Zabobrze, kuchnia
+ wyposażenie 134 tys. - 664 804 700
■ 3.6 ha - w Świeradowie Zdroju z domem
poniemieckim za jedyne 40zl/m2 NStępień
- 508 240 832
■

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby 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. Ogłoszenie 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:

20 VI 2008 godz. 14:30 – 27 VI 2008 godz. 15:00
3 pokoje na Zabobrzu - Bardzo słoneczne, przestronne, duży balkon. Cena
200000 do negocjacji - 669 476 774
■ 3 pokoje w centrum - Centrum, ładne,
3 pokoje, 68m, parter, świetne także pod
usługi 210.000, CeLDOM 075/64-45-605
- 601 758 845
■ 3 pokoje w spokojnej dzielnicy - Spokojna dzielnica, 64m, 3 pokoje, balkon,
parter, 227.000, CeLDOM 075/64-45-605
- 661 114 212
■ 3 pokoje z ogrodem - Stylowe, 3 pokoje,
92m, ogród, 330.000, parter, CeLDOM
075/64-45-605 - 661 114 212
■ 3 pokoje z ogrodem - cena 229000.
- 608 221 943
■ 3 pokojowe na XX-lecia - IV piętro, z
dużym balkonem. Nieruchomości Partner
- 507 243 718
■ 57m2. 2 pokoje. - Po remoncie. Dobra
cena. Blisko centrum. Nieruchomości
Partner - 507 243 718
■ 70m Kiepury - 240000 - 500 122
448
■ 71 m - mieszkanie w Cieplicach - Po
kapitalnym remoncie, 3 pokoje w Cieplicach, nowa instalacja gazowa, grzewcza,
świetna lokalizacja, doskonała cena. 220
tyś Możliwość negocjacji. Zadzwoń. GNK
- 502 068 168
■ Ładne działki - Komarno, dwie działki
budowlane sąsiadujące ze sobą po 1260m²,
cena za działkę 75.000, CeLDOM 075/6445-605 - 661 114 212
■ Ładne mieszkanie - w parkowej dzielnicy
Jeleniej Góry, nadające się również jako
apartament dla firm. Cena do uzgodnienia.
Właściciel - 607 587 157
■ Ładne mieszkanie 54 m2 - dwa pokoje,
ogrzewanie gazowe, czynsz 90 zl. pierwsze
piętro. cena 215000 zł. - 608 221 943
■ Ładne trzypokojowe - mieszkanie w
Jeleniej Górze - 509 949 961
■ Atrakcyjna działka - w Komarnie - 508
240 826
■ Atrakcyjne mieszkanie - Blisko centrum,
spokojna dzielnica, blisko parku, atrakcyjne,
40m, 2 pokoje, wyremontowane, balkon, 4
piętro, 165.000, CeLDOM 601 758 845
- 075 64 45 605
■ Atrakcyjny dom - w świetnej lokalizacji.
Blisko centrum os. Czarne 400m2 cena
610 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604
869 172
■ Bardzo ładne tanie - 2 pokojowe mieszkanie - 509 949 961
■

Bezczynszowe z ogródkiem - + garaż
3-pokojowe + ganek 94m2. W Jeżowie
Sudeckim. Wysoki parter. 265 tys. Nieruchomości Partner - 507 243 718
■ Bezczynszowe z ogródkiem - W Jeżowie
Sudeckim. Duże 3 pokojowe. Garaż. Wysoki
parter. Cena 265 tys. Nieruchomości
Partner - 507 243 718
■ Blisko centrum - Mieszkanie po remoncie kapitalnym 106 m2 za 370 tys. do
negocjacji NIERUCHOMOŚCI PARTNER
- 604 869 172
■ Blisko centrum dwupokojowe - Mieszkanie po remoncie 61m2 za 195 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 508 308
■ Blisko centrum trzypokojowe - Mieszkanie do remontu 55m2 za 155 tys NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 869 172
■ Blisko centrum trzypokojowe - Mieszkanie do remontu 59m2 za 177 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 869 172
■ Cieplice 74m2 - Możliwość rozbudowy.
Pół domu, do remontu. podział pionowy.
Ogród 426m2. Nieruchomości Partner
- 507 243 718
■ Dom 350000zl do negocjacji - Dom w
stanie surowym zamkniętym. Powierzchnia
170m i 900m działki. Rozprowadzone
ogrzewanie i częściowo instalacje. Jeżów
Sudecki - 500 122 447
■ Domek Radonów - do remontu 90 tys.
negocjacja - 722 831 795
■ Dom na małym osiedlu - Dom na małym
osiedlu (8 domów) w Mysłakowicach,
180m, działka 996m, ogrzewanie gazowe,
widok na Śnieżkę. Bardzo dobra lokalizacja,
blisko przystanek, sklepy, przedszkole,
430.000, CeLDOM, 075/64-45-605
- 601 758 845
■ Dom w Dziwiszowie - 163m działka
1185m Nieruchomości - 662 009 400
■ Dom w górach - Dom w zacisznej okolicy,
atrakcyjny, 160m, działka 5000m, widok
na Chojnik, blisko las, 600.000, CeLDOM
075/64-45-605, - 661 114 212
■ Duże mieszkanie 280000zl - w Cieplicach. Po remoncie na pierwszym piętrze, 4
pokoje, duża kuchnia i łazienka + wc. Cena
do negocjacji - 500 122 447
■ Duży dom w okolicy Karpacza - do
generalnego remontu. Działka 520m2.
w mpzp działka jest pod budownictwo
1 i wielorodzinne oraz turystykę - 781
296 904
■ Duży garaż murowany - w centrum
Jeleniej Góry 43 m2 pełne prawo własności,
■

400V, idealny na działalność w trakcie
remontu - 691 586 743
■ Dwa pokoje - po kapitalnym remoncie
okolice Żeroma - 508 240 826
■ Dwa pokoje na Zabobrzu II - umeblowane
41,5 m2. - 664 470 291
■ Dwupokojowe 40 m2 - w idealnym stanie. 128 tys. Sobieszów. Bez pośredników
- 605 825 612
■ Dwupokojowe w Cieplicach - Dwupokojowe w Cieplicach - 517 228 202
■ Dwupokojowe Zabobrze - 1 piętro 137
tys. zł NStępien - 508 240 832
■ Dwupokojowe Zabobrze - 127 tys. zł
NStępień - 508 240 832
■ Działka 4600 m2 - 5 km od Świeradowa,
50 zł/m2, BNS - 608 221 943
■ Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim - 663 069 363
Sprzedam lokal
użytkowy 54m2 669 572 267
Sprzedam mieszkanie
- komfortowe - Zabobrze III - wysoki parter.
Powierzchnia 78m2
- taras + balkon
509 341 870

Działka budowlana - o powierzchni 30
arów w Starej Kamienicy kolo Jeleniej Góry.
Cena 27 tys. - 609 347 627
■ Działka budowlana - w Komarnie 3000
metrów - 509 057 875
■ Działka budowlana 14 arów - ogrodzona
z zabudowaniami gospodarskimi w Górzyńcu
- cena 65 zł/m 2 - 667 264 181
■ Działka budowlana 2999m2 - Mirsk
kolo Świeradowa Zdr. Cena 60 000zl
- 783 171 897
■ Działka dla dewelopera - Działka
budowlana w pobliżu centrum Jeleniej
Góry z przeznaczeniem pod zabudowę
wielorodzinną. CeLDOM, 0 601 758 845
- 601 758 845
■ Działka dla inwestora - Działka pod
inwestycje (np. stację paliw) przy drodze
na Zgorzelec, 4000m, 545.000, CeLDOM
- 661 114 212.
■ Działka w Jeżowie Sudeckim - 1700 m2.
widok na góry - 509 307 260
■ Działka w Mysłakowicach - Działka
budowlana w Mysłakowicach, 1652m,
■

widok na Śnieżkę, 175.000, CeLDOM
075/64-45-605 - 601 758 845
■ Działki budowlane - w Mysłakowicach
w Dziwiszowie Nieruchomości - 662
009 400
■ Działki na Górze Szybowcowej - Piękne
widoki na góry 1500m2. Cena 125 tys.
- 507 243 718
■ Działki w Rudawach Janowickich - Dwie
działki budowlane w Trzcińsku, 4500m i
4800m, CeLDOM - 661 114 212
■ Grunty 7,8 ha - okolice Świeradowa
- 605 030 050
■ Grunty budowlano-rolne - Grunty budowlano-rolne - 603 954 845
■ Jeżów Sudecki - dom wolnostojący
stan surowy zamknięty 380000 - 500
122 448
■ Kawalerka Cieplice - Sprzedam kawalerkę 25m2 w Cieplicach. Stan idealny,
nowe okna, drzwi, instalacje. Cena 100tys.
- 604 799 397
■ Kawalerka na Zabobrzu - 25m2 bardzo
ciekawie przerobiona z klasycznej kawalerki
- szafa komandor - nie wymaga remontu
- niski czynsz 93000 do negocjacji - 693
547 970
■ Kawalerka os orle - - 27m 1piętro
120000 - 500 122 448
■ Kiepury dwa pokoje - Kiepury dwa pokoje
- 508 240 830
■ Mały domek - Do wykończenia, w granicach miasta Jeleniej Góry ładna i spokojna
dzielnica cena 395 tys. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 869 172
■ Mieszkanie 2 pokojowe - wysoki parter,
45m2 + garaż. ul. Wolności okol. Małej
Poczty 755 88 84 i 64 36 825 - 609
027 790
■ Mieszkanie 2 pokojowe - bezczynszowe,
wysoki parter + garaż 45m2.140 tys. - 609
027 790
■ Mieszkanie 30 m2 - drugie piętro Jelenia
Góra - 667 219 752
■ Mieszkanie 37m2 - Wzgórze Grota
Roweckiego, 3 piętro, duży balkon, cena
147 tys. zł do negocjacji po 16, bez
pośredników - 511 432 859
■ mieszkanie 3-pokojowe - na Zabobrzu
Nieruchomości - 662 009 400
■ Mieszkanie 3 - pokojowe - Okolica Małej
Poczty, atrakcyjne, 3 pokoje, 59m, balkon,
parter 217.000, CeLDOM 075/64-45-605
- 661 114 212
■ Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu
Nieruchomości - 662 009 400

WA¯NE TELEFONY

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:........................................................................................................................

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		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636

URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

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
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OG£OSZENIA
Mieszkanie 46m2, - 150 tys., ul. Wyczółkowskiego - 608 290 928
■ Mieszkanie 48 m2 3 pokoje - Mieszkanie 48 m2 3 pokoje Jelenia Góra - 667
219 752
■ Mieszkanie 54m 3pokoje - garaż,
ogród po remoncie. Okolice Jeleniej Góry
- 889 586 060
■ Mieszkanie dwupokojowe - 36m 1
piętro centralne z sieci bez mierników
koło Akademii Ekonomicznej 135tys - 502
362 173
■ Mieszkanie na Zabobrzu 56 m2 - pierwsze pietro 3 pokoje - 667 219 752
■ Mieszkanie przy Westerplatte - 59 m2
z ogrodem. cena 229000 zł. BNS - 608
221 943
■ Mieszkanie sprzedam - 2 pokoje, 1
piętro, 40 m, bardzo cieple, słoneczne,
niski czynsz, do zamieszkania-Moniuszki
2. - 605 496 451
■ Mieszkanie trzy pokoje centrum - Jeleniej Góry sprzedam - 508 240 826
■ Mieszkanie w Karpaczu - Mieszkanie w
Karpaczu, 4-pokojowe z ogródkiem, parter,
219.000, CeLDOM 661-114-212. - 075
64 45 605
■ Mieszkanie w okazyjnej cenie - Okolica
centrum, 38m, 2 pokoje, 3 piętro, 119.500,
CeLDOM 661 114 212 - 075 64 45 605
■ Mieszkanie w Pilchowicach - 60m2. 100
mb do jeziora. okazja - 509 307 260
■ Mieszkanie z ogrodem - Mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Jelenia Góra. 59 m2
3 pokoje balkon, piwnica, garaż, świetne
m-ce do wypoczynku po pracy w ogrodzie
200m2. Przystępna cena. Zadzwoń GNK
- 502 068 168
■ Nowe 2 pokojowe - 57 m na Sobieskiego
nieruchomości - 662 009 400
■ Nowe 2-pokojowe - mieszkanie na
Sobieskiego sprzedam 662009400 Nieruchomości - 662 009 400
■ Nowe 2-pokojowe - mieszkanie na Sobieskiego Nieruchomości - 662 009 400
■ Nowy dom w Karpaczu - Dom w stanie
surowym zamkniętym w atrakcyjnej dzielnicy Karpacza, 140mkw, działka 680mkw,
cena: 475.000, CeLDOM - 661 114 212
■ Ośrodek wczasowy w Karpaczu - Ośrodek wczasowy w Karpaczu, 96 miejsc
noclegowych, na działce o powierzchni
6845mkw, CeLDOM - 661 114 212
■ Pensjonat w Karpaczu - 20 miejsc
noclegowych, apartament dla właściciela
160m,zaplecze kuchenne, warunki do
organizacji szkoleń, konferencji. Możliwość adaptacji pomieszczeń, sauna, etc.
Idealne położenie i mikroklimat. GNK - 502
068 168
■ Pensjonat w Karpaczu - Pensjonat w
centrum Karpacza, 20 miejsc noclegowych,
ogród z widokiem na Śnieżkę, 950.000,
CeLDOM - 661 114 212
■ Piękny nowy dom - Leśne Zacisze - 508
240 826
■ Pilnie - Dom wolnostojący do wykończenia w malowniczej części Łomnicy ogród,
taras, garaż w budynku - 500 122 445
■ Pilnie 2 pokojowe - 58 m2 lp. w kamienicy w Sobieszowie - 500 122 445
■ Pilnie 32m 2 pokojowe - w Piechowicach atrakcyjna cena - 500 122 448
■ Pilnie bez pośredników - małe 2 pok. po
remoncie Zabobrze1 - 664 804 700
■

Pilnie mieszkanie 3 pokojowe - do
częściowego remontu na Zabobrzu II
- 500 122 445
■ Pilnie sprzedam mieszkanie - 62m,
3 pokoje na szóstym piętrze z dwoma
balkonami na Zabobrzu 2. Cena 199 tys.
do negocjacji! - 606 313 579
■ Pilnie stan surowy - zamknięty w
malowniczej części Jeżowa Sudeckiego
pow.173m2, działka 900m2 garaż podziemny - 500 122 445
■ Pół domu - Pół domu w Jeleniej Górze,
100m, 4 pokoje, ogród, 310.000, CeLDOM
075/64-45-605 - 601 758 845
■ Pół domu w okolicy AE - Dom w okolicy
Akademii Ekonomicznej, 110mkw, 4 pokoje,
działka 519mkw, 460,000, CeLDOM - 661
114 212
■ Pogranicze parku narodowego - Dom
na pograniczu Karkonoskiego Parku Narodowego. Przedwojenna willa po kapitalnym
remoncie.1200m2 działki z przepływającym
strumieniem. Idealna cisza. Brak wszędobylskich sąsiadów. Idealny dojazd. Zadzwoń i
zobacz. GNK - 502 068 168
■ Pomieszczenie do adaptacji - na mieszkanie do kapitalnego remontu 56m 50 000
zł - 502 228 763
■ Rębiszów - działka budowlana 38 m2.
cena 33 zl/m2. - 608 221 943
■ Rok 1850 stylowa willa - 250 m2 po
kapitalnym remoncie. Odtworzono elementy
arch. wnętrza, sala balowa, gabinety. Odrestaurowana stolarka okienna i drzwiowa,
oryginalny parkiet, sztukateria, ceramika,
piękne piece. Dobry duch pruskiego gen
– zaprasza GNK - 502 068 168
■ Rozpoczęta budowa - domu jednorodzinnym - 509 949 961
■ Sprzedam polowa domu - w Uboczu
110m2, oddzielne wejście, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, nowe okna, podłogi, drzwi
cena 250.000 zł - 661 133 023
■ Stylowe mieszkanie - Ściśle centrum
150m2 cena 3000 za m2 NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 508 308
■ Szklarska działka - budowlana 850 m2.
cena 79000 zł. - 608 221 943
■ Szklarska Poręba - mieszkanie 48 m2.
cena 185000 zł - 608 221 943
■ Szklarska Poręba - mieszkanie 60 m
kw. w centrum w pięknej lokalizacji - 695
591 281
■ Widokowa działka - Widokowa działka
budowlana w Jeżowie Sudeckim, 2010m,
129.000, CeLDOM 075/64-45-605
- 661 114 212
■

Wrocław - Okazja! Wrocław, centrum
mieszkanie 3 pokojowe, 64m2, komfort,1/4p, nowe okna pcv, 2 balkony.430 tys.
071 343 2488, - 608 352 662
■ XX-lecia - 3 pokojowe. IV piętro 54m2.
Cena 218 tys. Nieruchomości Partner
- 507 243 718
■ 131. Za 134 tys. - małe, przytulne,
stan bdb., 2 pokojowe, Zabobrze - 608
653 454
■ 132. Za 134 tys. - małe przytulne stan
bdb. 2 pok. Zabobrze - 608 653 454
■

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
■ 1500zł Centrum miasta 79m - 1500zł
Centrum miasta 79m - 505 145 490
■ 2 pokojowe, atrakcyjne - do wynajęcia
2 pokojowe mieszkanie w okolicy szkoły nr
4 na Zabobrzu od polowy lipca. Pierwsze
piętro, 48 m kw. częściowo umeblowane,
650 + opłaty i kaucja - 601 181 365
■ Ładne mieszkanie - Wynajmę umeblowane, dwupokojowe mieszkanie od połowy
lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt
na e-mail: mieszkanie19@interia.eu. - mail
Mam do wynajęcia lokal
na działalność, 40m2,
parter, Zabobrze III

503 027 361

Wynajmę sklep w
centrum koło kościoła
prawosławnego 30m2
- cena 3500 + Vat. Tylko
poważne oferty
- 693 248 151

Centrum Jeleniej Góry - 75m. - mieszkanie 75m do wynajęcia , centrum ,
umeblowane , pralka , lodówka , 3 pokoje
kuchnia z aneksem jadalnym , łazienka ,
spiżarka - 505 145 490
■ Chętnie wynajmę - Poszukuję pokoju
do wynajęcia 1 os. do 400 pln
w Jeleniej Górze. Z możliwością
zamieszkania od 1 października.
Paulina - 604 249 972
■ Domek campingowy do wynajęcia! - Wynajmę tanio domek
■

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

Cieplice centrum - do
wynajęcia lokale
o powierzchni 48m2,
58m2, 90m2
- 509 341 870
Jelenia Góra - centrum
- do wynajęcia lokal
usługowy
o powierzchni 50m2
- 509 341 870

campingowy w Ścięgnach koło Karpaczazdjęcia mogę wysłać na maila - 887
477 619
■ Do wydzierżawienia 100 m2 - na magazyn, produkcję, warsztat samochodowy, siła,
woda, wc, biuro, kanał, duży plac przy drodze głównej. 075 75 510 11 - 512 034 474
Do wynajęcia - Do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe na Zabobrzu (okolica Ronda);
całościowo umeblowane i wyposażone w
lodówkę, kuchnię gazowo - elektryczną,
pralkę; 700 zł + czynsz spółdzielczy +
opłaty. - 888 323 886
■ Do wynajęcia - Do wynajęcia mieszkanie
3 pokoje, urządzone + AGD + kablówka
w centrum Jeleniej Góry (50 m od Pl.
Ratuszowego), 1-sze piętro z balkonem.
Cena 900,00zł + media/gaz i energia el./
- 608 467 203
■ Do wynajęcia 2-pokojowe - Posiadam do
wynajęcia mieszkanie 2-poziomowe przy
ul. Morcinka, salon z aneksem, sypialnia,
przedpokój, łazienka. Umeblowanie wraz
z AGD. Opłata 1200zł/m-c (w tym czynsz
ogrzewanie). Proszę dzwonić wieczorem
- 075 64 23 648
■ Do wynajęcia 60m2 - Do wynajęcia
pomieszczenie 60m2 w centrum, okolice
Nowin Jeleniogórskich. - 603 080 938
■ 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. GG 8776035 - 693 800 490
■ Do wynajęcia lokal usługowy - Do
wynajęcia lokal na biuro, kancelarię,
gabinet w centrum Jeleniej Góry w stylowej
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kamienicy na ul. Bankowej , 44 m, I piętro.
Dwa wyremontowane pomieszczenia są w
pełni wyposażone, jest wyjście na balkon,
wc, domofon. - 501 450 406
■ Do wynajęcia lokal w centrum - DO wynajęcia lokal w centrum J.Góry, ul. Bankowa,
44 m, 2 pomieszczenia, I piętro, pełne
wyposażenie, wc - 501 450 406
■ Do wynajęcia od lipca - Wynajmę
mieszkanie 2-pokojowe, 46m2, w pełni
umeblowane, 650 zł/m-c + opłaty. - 601
855 783
■ Do wynajęcia w szkl. porębie - Do
wynajęcia mieszkanie 39 m2, wysoki parter
w bloku w centrum Szklarskiej Poręby. 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie, nieumeblowane.
Czynsz najmu: 858zł - 509 908 800
■ Do wynajęcia / Zabobrze III - Zadbane,
w pełni wyposażone mieszkanie do wynajęcia. 2 pokojowe + kuchnia + łazienka.
Bardzo cieple, słoneczne. Chętnie na rok
lub dłużej. Bardzo dobre dla 3 studentów.
- 609 316 250
■ Dziewczyna szuka pokoju - Pilnie szukam nie drogiego pokoju do wynajęcia.
Mam 22 lata, jestem spokojna dziewczyna.
Potrzebuje pokoju co najmniej od 28.06.
mail. leukbursztyn@gmail.com Agnieszka
- +31617676119
■ Firma Rymex szuka lokali - sklepowych
Jelenia Góra Karpacz i okolice czekam
na propozycje.606 522 815 - 075 75
525 01
■ Garaż - Wynajmę garaż w okolicy
Sądu przy ul. Wojska Polskiego, cena ok.
150zl/miesiąc - 512 783 855
■ Kawalerka do wynajęcia - Kawalerka do
wynajęcia, Zabobrze III, 34 m2, częściowo
umeblowana, wszystkie media, 500zl +
opłaty - 722 065 552
■ Kawalerka do wynajęcia - do wynajęcia
kawalerka w spokojnej dzielnicy blisko
teatru 600zł + opłaty licznikowe - 783
032 807
■ Kawalerka do wynajęcia - Wynajmę
kawalerkę w domu jednorodzinnym,
umeblowana, osobne wejście - 075 75
525 41
■ Kawalerka, Kowary i okolice - wynajmę
kawalerkę w kowarach bądź okolicy - 609
94 4321
■ Kto potrzebuje do wynajęcia pokoju
jednoosobowego na czas wakacji lub dłużej/zależy od potrzeb/ na Zabobrzu.320
zł ze wszystkim. Pokój w mieszkaniu dwupokojowym. Adres internetowy to ira45@
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onet.eu Tylko zainteresowani poważnie.
- 664 310 833
■ Lokal usługowo-biurowy - Do wynajęcia.
Lokal usługowo-biurowy w centrum Jeleniej
Góry o pow.30m2 z parkingiem. I piętro.
Dogodny dojazd, atrakcyjna lokalizacja.
Idealny dla niewielkiej firmy. - 608 442
373
■ Luksusowy apartament - Do wynajęcia
mieszkanie w centrum dwupoziomowe ,
nowe w pełni wyposażone Nieruchomość
składa się z pokoju połączonego z aneksem
kuchennym , sypialni , garderoby , łazienki
Nieruchomości "Partner" - 604 508 308
■ Małżeństwo szuka mieszkania - Młode
małżeństwo, pracujące, bez nałogów poszukuje umeblowanej kawalerki (500zł-600zł
+opłaty licznikowe) lub mieszkania dwupokojowego (700 zł + opłaty licznikowe)
najlepiej na Zabobrzu. - 514 451 114
■ Mam mieszk. do wynajęcia 2 pokojowe
- wynajmę wyremontowane 2 pokoje, aneks
kuch, łazienka. W pełni wyposażone( chwilowo brak pralki).4 piętro. ul. Morcinka 29.
Cena 800 zł + woda i prąd. Można podłączyć
net i TV. Proszę dzwonić codziennie do
20:00. - 607 152 956
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Wynajmę
nowe, umeblowane mieszkanie 2-u pokojowe, kuchnia, łazienka, balkon, na I piętrze
- Jelenia Góra ul. Złotnicza k/stadionu
miejskiego. Budynek ogrodzony, parking.
Czynsz: 1.000 zł + opłaty eksploatacyjne
(gaz, woda, energia wg liczników, czynsz
administracyjny- 100zł). Kaucja: 2.000zł
- 608 134 616
■ Mieszkanie do wynajęcia 2 pokojowe
- Mam do wynajęcia ładne, wyremontowane,
umeblowane mieszk. na ul. Morcinka 29
- 4 piętro ( bez windy). 2 pokoje. Aneks
kuchenny+ łazienka . Niestety chwilowo
bez pralki.. Wolne od 20 lipca br. Cena 800
zł + WODA + PRĄD. Możliwość podłączenia
TVK oraz Internetu Proszę dzwonić do godz.
20:00 - 607 152 956
■ Mam do wynajęcia umeblowane mieszkanie w Szklarskiej Porębie na ul. Turystycznej blisko centrum. - 695 591 281
■ Mieszkanie na lato - Wynajmę od zaraz,
na lato, do 1 września 2 pokojowe, bardzo
ładne mieszkanie na Zabobrzu (obok Kauflandu) z widokiem na góry, X piętro, duży
balkon. 600zł plus opłaty miesięcznie,
czerwiec tylko liczniki - 696 528 315
■ Mieszkanie pilnie - Pilnie szukam do
wynajęcia mieszkania 2 pokojowego może
być w starym budownictwie. Mogą być
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piece. Lokalizacja najlepiej Sobieszów,
Cieplice ewentualnie Piechowice. Możliwe
ewentualne późniejsze wykupienie. - 669
409 351
■ Mieszkanie pod wynajem - Okolice
Kolegium Karkonoskiego 3 pokojowe.
55m2. Do remontu. 2 piętro. Cena 155
tys. - 507 243 718
■ Od zaraz - sympatyczna spokojna
para pracująca wynajmie duży pokój lub
kawalerkę do500zł Cieplice lub Sobieszów
- 665 277 666
■ Para poszukuje kawalerki - chłopak
i dziewczyna poszukuje taniej kawalerki
z dostępem do Internetu najchętniej w
okolicach ul. Kochanowskiego od 1 sierpnia
kontakt adres e-meil - newplayer77@wp.pl
- 606 924 559
■ Pilne - spokojna para wynajmie duży
pokój lub kawalerkę w Cieplicach lub
w Sobieszowie do 500zł+opłaty - 665
277 666
■ Pilnie szukam mieszkania - pilnie
wynajmę mieszkanie lub kawalerkę. jestem
osoba pracująca i uczciwa. do 500 zł +
liczniki - 665 248 514
■ Pilnie wynajmę - pilnie wynajmę mieszkanie i wprowadzę się od zaraz. jestem
osoba pracująca schludna i uczciwa
poszukuje mieszkania za przystępna cenę
do 500+liczniki - 665 248 514
■ Pilnie wynajmę mieszkanie - Pilnie
wynajmę mieszkanie na kadetów w Jeleniej Górze. Młoda para narzeczeńska.(nie
studenci).Bardzo pilnie - 668 047 090
■ Pokój 1 os. lub kawalerka - Poszukuję
pokój 1 os. do 500 pln lub kawalerkę do
500 + opłaty w Jeleniej Górze. Dostęp do
Internetu, pralka, lodówka z możliwością
zamieszkania od 1. lipca Grzegorz - 664
277 575
■ Pokój 1 os. lub kawalerka - Młoda osoba
pracująca poszukuje 1. os pokój, bądź
kawalerkę w Jeleniej Górze. Grzegorz - 793
575 277
■ Pokój 2 osobowy - szukamy 2 współlokatorek do mieszkania 2 pokojowego. mała
poczta. tylko dziewczyny!!!!!! małe opłaty,
fajna lokalizacja email : kokonik86@gmail.
com - GG5573278
■ Pokoje do wynajęcia - Wynajmę pokoje
w centrum miasta na czas wakacji. Bardzo
tanio. Do dyspozycji: kuchnia, łazienka
- 600 406 804
■ Pokoje do wynajęcia Cieplice - Do wynajęcia od zaraz - 075 75 52 456
■ Pokoje do wynajęcia - Cieplice - Mam do
wynajęcia dwa pokoje w Cieplicach - 075
755 24 56
■ Pomieszczenia biurowe - Do wynajęcia
pomieszczenia biurowe :19 m2, 23 m2,
18,5 m2, 15,5 m2 Jelenia Góra ul. Wiejska
29 tel.605 661 481 , biuro@crk-kadra.pl
- 075 75 43 965
■ Poszukuje do wynajęcia - Pan bez nałogów
poszukuje do wynajęcia mieszkania lub
pokoju, w rozsądnej cenie. Za oferty z góry
dziękuje - 781 424 709
■ Poszukuje mieszkania lub pokoju do
wynajęcia. Najlepiej umeblowane, w rozsądnej cenie. 781 424 709. - 781 424 709
■ Poszukuję do wynajęcia - Poszukuje do
wynajęcia mieszkania lub pokoju w rozsądnej
cenie. Za informacje z góry dziękuje. - 781
424 709
■ Poszukuje do wynajęcia pilnie - pilnie
szukam do wynajęcia mieszkania min 2

pokojowego w miarę w rozsądnej cenie
- 721 486 962
■ Poszukuję kawalerki - Dwie studentki Kolegium Karkonoskiego poszukują kawalerki do
wynajęcia od października. - 669 650 983
■ Poszukujemy - Hurtownia Medyczna
poszukuje lokalu najlepiej w centrum miasta z
przeznaczeniem na gabinet lekarski. Kontakt
075-64-72-056 - 075 64 53 928
■ Poszukuję pokoju pilne - młody pracujący
chłopak poszukuje pokoju do wynajęcia od
10-tego lipca pilne - 667 450 023
■ Potrzebuję pokoju od zaraz! - Wynajmę
pokój na terenie Jeleniej Góry, błagam
pomóżcie! - 504 231 785
■ Spokojni lokatorzy - spokojna para pracująca wynajmie od zaraz duży pokój lub
kawalerkę - Cieplice lub Sobieszów do
600+opłaty. - 665 2776 66
■ Sprzedam lub wynajmę - kawalerkę
na Zabobrzu. Tylko zdecydowani - 604
750 162
■ Studenci wynajmą od październik - Trójka
bardzo spokojnych studentów ( 2 dziewczyny 1 chłopak) poszukują mieszkania do
wynajęcia 2 pokojowe blisko Uniwersytetu
najlepiej ( do 300 zł za osobę). Ewentualnie
kawalerka tez może być, też blisko UE. PILNE
- 502 228 173
■ Studentki szukają do wynajęcia - 4
spokojne studentki szukają do wynajęcia
mieszkania 2-pokojowego,z dostępem do
Internetu oraz z możliwością zameldowania
- 511 916 072
■ Szukam - Pilnie szukam niedrogiego
mieszkania dla starszej Pani - 601 729
080
■ Szukam 1-osobowego pokoju - Spokojna
studentka pedagogiki chętne wynajmie tanio
pokój 1-osobowy od 1-października. Nie
mam dużych wymagań, najważniejsze aby
na głowę nie padało :) akcyza17@interia.pl
- 889 078 768
■ Szukam do wynajęcia kawalerkę - Poszukuję do wynajęcia niedrogo kawalerkę na
okres kilku miesięcy. - 609 072 974
■ Szukam do wynajęcia/Kowary - Spokojny
młody inżynier poszukuje mieszkania do
wynajęcia (1 - 2 pokojowe) w Kowarach
(lokalizacja bez znaczenia) - 603 314 374
■ Szukam kawalerki do wynajęcia - Para
wynajmie kawalerkę (najlepiej na Zabobrzu)
z dostępem do Internetu do 600-700zł
+ rachunki. BARDZO PILNE - proszę o
- karol102@wp.pl - 665 522 135
■ Szukam lokalu do wynajęcia - Szukam
lokalu do wynajęcia w Jeleniej Górze lub
Cieplicach. Powierzchnia około 25 m2,
koniecznie z witryną w dobrej lokalizacji na
działalność usługową - 505 148 303
■ Szukam mieszkania - poszukuję mieszkania w Jeleniej Górze dla 2 osób, najlepiej koło
centrum - 661 813 351
■ Szukam mieszkania - szukam mieszkania
do wynajęcia na dłuższy okres do 500+liczniki. na dłuższy okres - 665 248 514
■ Szukam mieszkania bardzo pilne
- uczciwa i pracująca kobieta szuka mieszkania lub kawalerki za przystępna cenne
do 500zl+liczniki wprowadzę się na dłuższy
okres 609973851 - 665 248 514
■ Szukam mieszkanie do wynajęcia najlepiej w na terenie Cieplic nr gg 145659
- 447919853822
■ Szukam mieszkanie do wynajęcia - w Cieplicach GG 145659 - 00447919853822

Szukam pilnie mieszkania - Pilnie wynajmę
mieszkanie w Jeleniej Górze w cichej okolicy
- 505 390 884
■ Szukam taniego pokoju do wynajęcia od
1października. Spokojna studentka I roku
pedagogiki - 889 078 768
■ Szukam współlokatorki - Wynajmę
pokój studentce w mieszkaniu na Zabobrzu
mieszkanie dwupokojowe, łazienka, kuchnia,
panele na podłodze, mieszkanie bardzo
zadbane blisko Kauflandu, przystanku autobusowego, z dostępem do Internetu, cena
325zl + rachunki - 791 973 089
■ Szukam współlokatorki - do wynajęcia
pokój w mieszkaniu dwupokojowym na
Zabobrzu, blisko Kauflandu dla studentki,
bardzo dobre warunki cena 325zl+rachunki
- 791 973 089
■ Szukamy małego mieszkania - Dwie
spokojne, miłe studentki wynajmą małe,
niedrogie mieszkanie koniecznie w centrum
Jeleniej Góry - 500 585 039
■ Szukamy mieszkania od zaraz - pracujący
studenci, odpowiedzialni, szukają mieszkania
blisko centrum. 2 lub 3 pokojowego w
rozsądnej cenie. Z chęcią podpiszemy umowę
co najmniej na rok. Kontakt najlepiej w
tygodniu lub w trakcie weekendu w godzinach
porannych - 667 253 135
■ Wolne 2 pokojowe od lipca - wynajmę
od lipca dla 4 studentek/tów mieszkanie
2-pokojowe 48 m z balkonem na I p. na
Zabobrzu. Młodzieżowe zestawy pokojowe,
wyposażona kuchnia, AGD, telewizor, Internet.
Możliwość zarezerwowania mieszkania do
października. - 603 852 277
■ Wynajem domków - Wynajmę domki
letniskowe w Łebie - 600 310 200
■ Wynajem mieszkań w Podgórzynie
- 2 Mieszkania do wynajmu. Położenie:
Podgórzyn, ul. Nowa. Parter i I piętro. - 665
037 495
■ Wynajmę - Wynajmę miejsce w kawalerce dla mężczyzny najlepiej pracującego,
mieszkanie bardzo ładne w sąsiedztwie parku
w Jeleniej Górze. Niski czynsz. Pracująca
studentka - 781 957 408
■ Wynajmę garaż ul: W. Polskiego Wynajmę murowany garaż przy ul. Wojska
Polskiego, skrzyżowanie z Armii Krajowej.
- 075 64 12 038
■ Wynajmę kawalerkę - Kawalerka do wynajęcia na okres letni (3 miesiące), w domku
jednorodzinnym - okolica ul. Spółdzielczej.
Osobne wejście, umeblowane, wyposażone
075 767-92-62 - 503 508 120
■ Wynajmę lokal - 22 m, parter z parkingiem - 790 609 579
■ Wynajmę lokal w Karpaczu - szukam do
wynajęcia lokal pod małą gastronomie w okolicach centrum Karpacza - 663 164 547
■ Wynajmę mieszkanie - Pilnie poszukuje
do wynajęcia mieszkania lub domku w
Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy. Mieszkanie
minimum około 50m,umeblowane-cena jaka
mnie interesuje około 600-700 plus liczniki,
na minimum rok - 798 920 100
■ Wynajmę mieszkanie - wynajmę mieszkanie 2 pokoje umeblowane , kompletnie
wyposażone od 01.07.2008 roku (nowe),
ul. Kadetów, koło Kolegium Karkonoskiego
- 888 764 147
■ Wynajmę mieszkanie nowe 35 m - 1
pokój, kuchnia, duża łazienka, przedpokój,
balkon. Parking dla jednego samochodu,
brama zamykana na pilota. Mieszkanie
całkowicie umeblowane (media Internet,
■

cyfrowy Polsat). Brak czynszu wspólnota
mieszkaniowa. Stan nowy - 602 685 466
■ Wynajmę pokój - Pokój do wynajęcia
w willi na Zabobrzu. Umeblowany, Internet
- 506 092 349
■ Wynajmę pokój - Spokojna Studentka
szuka współlokatorki w mieszkaniu M2,
kuchnia, łazienka, zadbane mieszkanie po
remoncie, dostęp do Internetu, TV, w bliskim
sąsiedztwie marketu Kaufland, przystanku
MZK - 791 973 089
■ Wynajmę pokoje - Do wynajęcia pokoje(na czas wakacji) w centrum miasta. Do
dyspozycji: kuchnia, łazienka. Pokoje umeblowane. Bardzo tanio. Więcej informacji
pod numerem. - 600 406 804
■ Wynajmę pokój studentom JG - Do wynajęcie 1 pokój w dwupokojowym mieszkaniu
dla dwóch osób. 15 minut od Uniwersytetu
Ekonomicznego (Kolberga 1). TANIO !! 667
521 731 - 606 141 465
■ Wynajmę w centrum miasta - 79m,
3 pokoje, aneks jadalny, balkon, idealne
dla studentów, 1500 zł miesięcznie - 505
145 490
■ Wynajmę w Piechowicach - para wynajmie mieszkanie najlepiej 3 pokojowe w
Piechowicach pilne 723 326 527 - 698
663 661

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Kupię dwupokojowe w Jeleniej Górze
lub okolicach do 90 tys. zł , C.O – mile
widziany mały ogródek bez pośredników
– 075 75 42 436
■ 3 pok. na Zabobrzu - Dla zdecydowanej
klientki szukamy mieszkania na Zabobrzu,
3 pokoje nie na parterze, nie wymagającego
remontu. NM - 500 122 447
■ 3 pokoje na Zabobrzu pilnie - 3 pokoje,
po remoncie, gotowe do zamieszkania
- 606 308 191
■ Działkę bud. lub dom do remont - Kupię
działkę budowlaną lub dom do remontu
w okolicach Jelenia Góra/Mysłakowice/
Sosnówka/Kowary- w rozsądnych pieniądzach - 609 909 692
■ Kupię domek letniskowy - Jak w temacie.
Domek letniskowy najlepiej nad jeziorem
leśniańskim lub złotnickim. Ew. blisko
Jeleniej Góry. Pilne - 512 439 480
■ Kupię działkę - Pilnie małą działkę
budowlaną (najchętniej okolice Wojcieszyc)
do 60 tys. zł. pośrednikom dziękuję - 509
546 012
■ Kupię kawalerkę do 80 tyś . , może
być do remontu , bez pośredników - 722
804 753
■ Kupię lokal w Jeleniej Górze lub Cieplicach. Powierzchnia około 25 m2,
koniecznie z witryną w dobrej lokalizacji
na działalność usługową. Może być do
remontu. - 505 148 303
■ Kupię lokal Szklarska, Karpacz - Kupię
mały punkt handlowy w Szklarskiej Porębie
lub w Karpaczu mail; krzysiek3465@
wp.pl - mail
■ Kupię mieszkanie 3 pokoje z balkonem w
Jeleniej Górze w rozsądnej cenie. Mieszkanie może być do odświeżenia. Pośrednikom
dziękuje Proszę oferty składać na maila:
anita_c@o2.pl - mail
■ Kupię małe i tanie mieszkanie w Jeleniej
Górze. Proszę pisać na ulasimko@poczta.fm
- 607 851 098

Kupię okazjonalnie dom - w okolicach
Jeleniej Góry w promieniu do 15 km. Może
być z lokatorem - 609 708 873
■ Kupię zadłużone - 601 071 341
■ Kupimy domy w Jeleniej Górze lub
okolicach. Nieruchomości EuroDom 601
540 292 - 075 752 50 45
■ Kupimy grunty budowlane - Kupimy
grunty budowlane w okolicach Jeleniej
Góry. Nieruchomości EuroDom 601 540
292 - 075 75 250 45
■ Kupimy grunty rolne - Kupimy grunty
orne w okolicach Jeleniej Góry 601 540
292 - 075 75 25 045
■ Kupimy ziemię w Czernicy - Kupimy
ziemię rolną w Czernicy lub okolicy. Nieruchomości EuroDom - 601 540 292 - 075
752 50 45
■ Lokal Szklarska, Karpacz - Kupię mały
punkt handlowy w Szklarskiej Porębie lub w
Karpaczu mail. krzysiek3465@wp.pl - mail
■ Mieszkanie bez pośredników - o parametrach: 3 pokoje od 50 do 70 metrów
w jeleniej górze ewentualnie Sobieszów,
Cieplice w rozsądnej cenie. Mieszkanie
może być do odświeżenia. Pośrednikom
dziękuje Proszę oferty składać na maila:
phuprogress@wp.pl Na ciekawą ofertę
odpowiem - mail
■ Mieszkanie bez pośredników - centrum
lub okolicy centrum. Dwa, trzy pokoje. Może
być do remontu. - 692 441 852
■ Mieszkanie pl. ratuszowy kupię - Kupię
mieszkanie w kamienicy na Placu Ratuszowym , może być do kapitalnego remontu.
- 784 104 871
■ Pilnie 3 pokoje Zabobrze - Mieszkanie
nie wymagające wkładu finansowego na
Zabobrzu II lub III. 3 pokoje min 54 mkw.
BEZ pośredników - 606 308 191
■ Trzypokojowe w Jeleniej Górze - w
kamienicy do 160 tys. zł. Bez pośredników.
- 691 762 084
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Lądek Zdrój koło Kłodzka. Mieszkanie
własnościowe w centrum i księgą wieczystą
– 34,30m2 – 2 pokoje, parter, jasna
kuchnia, przedpokój, łazienka, własne
C.O., gazowe, zamienię na mieszkanie
własnościowe, 2 pokojowe w Jeleniej Górze
– 074 8147 477
USŁUGI
BUDOWLANE
■ Usługi ślusarskie, ogrodzenia, spawanie
i z siatki, metaloplastyka, remonty maszyn
itp. – 075 755 39 15 – 600 226 320
■ Prace remontowo-budowlane i wykończeniowe – Szybko i solidnie – ceny do
negocjacji – 663 885 116 i 075 61
206 45
■ Instalacje elektryczne, TV, telefoniczne,
wykończenie, remonty, fachowo i solidnie
Firma Hydro-Max
Kompleksowe usługi
grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, przeglądy, okresowe instalacji
gazowych wykonywanie wszelkich robót
hydraulicznych

501 666 098
508 647 464

– technik elektryk, uprawnienia SEP E i D
bez ograniczeń napięcia – 512 783 855
■ Dekarstwo blacharstwo - Pokrycia
dachówka gontem montaż okien - 609
654 791
■ Docieplenia - elewacje - tynki strukturalne; adaptacje wykończenia i remonty
mieszkań kompleksowo fachowo doradztwo
gwarancja - 519 166 577
■ Docieplenia - elewacje - tynki strukturalne; adaptacje wykończenia i remonty
mieszkań kompleksowo fachowo doradztwo
gwarancja Vat - 519 166 577
■ Elektryczne usługi - remonty - wykonanie instalacji elektrycznych, telefonicznych,
RTV, modernizacje, fachowo i solidnie - technik elektryk, uprawnienia SEP - E i -D - bez
ograniczeń napięcia. - 512 783 855
■ Firma dekarska - oraz ogólnobudowlana
- 721 120 017
■ Gładzie, regipsy, - płytki, panele i wiele
innych wykonuje tanio i solidnie - 692
724 299
■ Instalacje elektryczne remont remonty - wykonanie instalacji elektrycznych, telefonicznych, RTV, modernizacje,
fachowo i solidnie - technik elektryk,
uprawnienia SEP - E i -D - bez ograniczeń
napięcia. - 512 783 855
■ Koparkoladowarka - tanio nowa
maszyna równe kola wykopy przyłącza
sprawnie - 785 535 629
■ Materiał budowlany !!! - Sprzedam
materiał kamienny frakcji 0-63 mm.
Idealny na podbudowy. Duże ilości. MOŻLIWY TRANSPORT !!! - 601 566 570
■ Montaż paneli - Montaż paneli podłogowych Solidnie i niedrogo - 691
936 900
■ Prace budowlane - i remonty mieszkań - 721 180 483
■ Prace ogólnobudowlane - Prace
ogólnobudowlane - 721 321 115
■ Prace remontowo-budowlane - szybko
i solidnie ceny do negocjacji - 663
885 116
■ Regipsy, sufity podwieszane - - profesjonalnie, luki, portale - 661 059 816
■ Remonty a do z - Jesteśmy firma zajmującą się remontami od a do z, mieszkań,
domków, biur, hoteli, itp. tanio i solidnie
wystawiamy faktury - 502 067 875
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■ Sprzęt budowlany !!! - Posiadam do
wynajęcia : koparki, ładowarki, koparkoładorwaki, walec, spychacz, samochody
samowyładowcze itp. NISKIE CENY !!!
- 601 566 570
■ Tynki maszynowe -agregatem Tynki maszynowe -agregatem - 661
334 123
■ Wykonam roboty budowlane - Tylko
poważne oferty - 508 367 916
■ Wykończenia, remont y - t ynki
ozdobne, kafle, malowanie, zabudowy
solidnie fachowo - 507 408 229

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.
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OG£OSZENIA
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
Ola blondynka
- 515 356 393,
Sandra dla par i panów
- 516 269 160,
pokoje 516 269 160,
filigranowa Kinga
- 696 203 488,
Blond 40-latka
- 506 836 227

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

WFH-U "KOLOR"

www.oddluzenia.com
www.millenniumkredyty.pl
Profesjonalna opieka nad psami i
zwierzętami domowymi w czasie Państwa
urlopu – Konkurencyjne ceny – 075 75
215 89 i 666 077 673
■ Biuro Rachunkowe ALIZEE - ul. Wolności
252 Jelenia Góra. Kompleksowa obsługa
księgowa i kadrowa spółek, firm i os.fiz.
jeden m-c 50%ceny - 075 64 61 580
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa
- Wysoka jakość usług niskie ceny.
Wolne terminy na lipiec i sierpień! - 695
212 075
■ Fotografia okolicznościowa - i nie
tylko oraz przegrywanie video na dvd
- 607 307 967
■ Fotografia okolicznościowa - i nie tylko
prezentacje multimedialne zdjęć przegrywanie video na DVD - 607 307 967
■ Kolektory słoneczne - kompletny
zestaw, niska cena - montaż gratis
HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia Góra
- 696 484 516
■
■
■

Ekspres pożyczka od
500zł do 3000 zł bez
BIK-u w 24h
518 721 937
696 279 734
Profesjonalna opieka
nad psami i zwierzętami
domowymi w czasie
Państwa urlopu
– Konkurencyjne ceny
– 075 75 215 89
i 666 077 673

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

Prenumerata

ul. Wołkowa 22, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 249 45, tel. kom. 0 668 690 058
e-mail: annabilat@o2.pl

Kredyty inwestycyjne - Kredyty inwestycyjne - 791 736 236
■ Maszyna wielofunkcyjna - Sharp arm160. Ksero, drukarka, skaner kolorowy
- 517 580 119
■ Nordic walking - chodź z nami z kijami
- 075 76 48 140
■ Podnośnik samojezdny - grove mz
66 b wys 21 m doskonały do montażu
hal konstrukcji obróbek blacharskich
rynien itp wynajmę 664 960 880 - 075
76 73 220
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa i
modernizacja komputerów w domu lub
firmie klienta. Usuwanie wirusów trojanów.
Bezpłatny dojazd na terenie Jeleniej Góry
- 695 299 500
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa,
modernizacja komputerów w domu lub
firmie klienta. Usuwanie wirusów, przyspieszanie pracy komputerów. Bezpłatny
dojazd - 782 846 115
■ Pomoc - Pomoc przy zajęciach komorniczych - 791 864 848
■ Posiadamy bezp. podpis - elektron.
Zus. Nie kupuj! Podpisz z nami umowę
(sporządź., wysyłanie deklaracji) Biuro
Rachunkowe ALIZEE - 075 64 615 80
■

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

I OKOLICZNOŚCIOWA
wysoka jakość usług,
niskie ceny,
tel. 695 212 075,
krzys_jg@interia.pl

Koszenie traw
503 027 361
Regeneracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64

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!

Projektowanie stron www - Szybko
solidnie i tanio! Strony z panelem administracyjnym i graficznym edytorem treści
- 665 445 176
■ Reklama i poligrafia - Szyldy, kasetony,
litery przestrzenne, reklama na autach i
witrynach, banery itp. Wizytówki, ulotki,
foldery. t_k_k@tlen.pl - 788 555 353
■ Serwis i usługi informatyczne - oraz
sieci komputerowe certyfikat Cisco - 607
307 967
■ Stolarstwo od a do z - renowacja
drzwi, schodów, belki kominkowe - 600
030 164
■ Tipsy żelowe - profesjonalnie konkurencyjne ceny gratis wizyty u klienta w
domu lub u mnie centrum miasta - 517
511 515
■ Tipsy żelowe - Wakacyjna promocja
- jeśli dojedziesz do mnie co trzecia wizyta
gratis! Zapraszam - 501 617 713
■ Tipsy żelowe 40 zl - Możliwy dojazd do
klienta - 507 197 503
■ Trudne kredyty - Trudne kredyty - 500
441 603
■ Trudne kredyty - Trudne kredyty - 609
347 215
■ Trudne kredyty dla firm - Czyścimy BIK,
US, ZUS i ponownie stajemy do kredytu
- 791 864 848
■ Trudne kredyty dla firm. - Czyścimy BIK,
US, ZUS i ponownie stajemy do kredytu
- 662 423 808
■ Zajęcia komornicze - Pomoc przy zajęciach komorniczych - 662 423 808
■ ZUS. Podpis elektroniczny - Nie kupuj!
Podpisz z nami umowę (sporządź., wysyłanie dekl.) Biuro Rachunkowe ALIZEE
- 075 64 615 80
■ ZUS, US, listy płac, księgi - 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
■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Auto-Holowanie - Transport do 2 aut
osobowych - 609 674 241
■ Do wynajęcia bus 8 osobowy - Wycieczki
Polska – Czechy - 505 092 579
■ Licencjonowane przewozy osób - Niemcy, Holandia, Belgia z adresu pod adres
- 667 254 326
Transport, tanio 1.5T,
kraj i zagranica
503 027 361
Lotniska - Przewozy na lotniska – Praga
- Berlin - Wrocław - 505 092 579
■ MPT Przewozy Regionalne, - obsługa
lotnisk Praga, Wroclaw, Berlin F-ra VAT
tel/fax 75 717 40 25, ,e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ Przeprowadzki transport - międzynarodowy tanio sprawdź - 500 452 760
■ Przewóz osób vw t4 - caravelle, klimatyzacja, lotniska, każde miasto w Polsce
i Europie, max 7 osób, z adresu na adres
- 693 800 490
■ Przewozy do Niemiec - Przewozy do
Niemiec 004915771837455 - 693 331
170
■ Przewozy osobowe lotniska - Berlin
Praga Wrocław - cała Polska - 516 336
158
■ Przewozy regionalne - przewozy osobowe do Czech – całodobowo .F-ra VAT.
Tel/fax 075 7174025, ,e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ Transport - bus maxi. - Przewóz towarów
kraj, zagranica 2 tony. Bus Maxi 16m.
szesc.4,60 cm długość powierzchni ładunkowej. Tanio i solidnie FV - 509 211 282
■ Transport krajowy - i zagraniczny bus
maxi tanio szybko i solidnie - 666 136
509
■ Transport - przeprowadzki - Świadczę
usługi transportowe busem do 3.5tony Jelenia Góra Marek telefon - 607 644 682
■
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SPRZEDAM
RÓŻNE
■ Specjalne rzeczy dla ciężarnej – 4 pary
spodni, sukienka, kostium kąpielowy – 075
75 546 36 – dzwonić po 21
■ Piłę elektryczną ES150 – Nowa - 075
75 261 53
■ Drzwi wejściowe – bez ościeżnicy 220
– 14- ciekawe – 075 75 261 53
■ Suknia ślubna z salonu MARGARET
– rozmiar 38 – plus dodatki gratis - cena
600zł do uzgodnienia – 502 869 741
■ Wózek dziecięcy GONDOLA i SPACERÓWKA 2w1 z dodatkami ( Torba, folia
przeciwdeszczowa, nosidło) prawie nie
używany 500zł – 502 869 741
■ Rowerek dziecięcy 16 – spacerówkę
– Parasolkę, wanienki, materace do
łóżeczka, dużo ubranek dla dziecka 0-7
lat – 604 307 932 lub 075 64 32 813
po godzinie 18
■ Ksero, gablotę aluminiowo szklana,
regały, szkło i inne wyposażenie 517
580 119
■ Telefony komórkowe nowe i używane.
Gablotę na komórki w dobrej cenie 517
580 119
■ Jednofunkcyjny, nowy bojler gazowy.
Tanio 697 183 433
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane
na miejscu i na wynos - dla osób z m.o.p.s.
i firm JG ul.Cieplicka 74 szkoła nr 6 - 502
108 290
RÓŻNE
KUPIĘ
■ Rower typu Cross z dobrym sprzętem
– 516 600 727
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Fiat Seicento – 99r, pojemność 1.1
srebrny metalik, centralny zamek na
pilota, elektryczne szyby, zadbany – 660
275 470
■ Toyota Carina E – rok 1995, 1.6 cmm,
benzyna, zielony metalik, zadbany, posiada

Już od teraz
E
C
M
A
R
W
IA
N
E
Z
S
OGŁO

5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. A by ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
przy ul. Klonowica 9
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ABS, centralny zamek, elektryczne szyby,
szyberdach – stan dobry – cena 5000zł
– 691 455 758
■ Przyczepka kampingowa – typ Warmos
X1T – namiotowa, cztery miejsca sypialne,
duży przedsionek. Cena do uzgodnienia
– 075 761 17 41
■ Tanio auto Nissan Sunny 16SLX1992r
benzyna 200 tys. przebiegu, kolor granatowy, stan dobry – 075 75 145 07
– 665 273 101
■ Golf 3 - 1.4 pojemność - 92 zadbany,
dużo nowych części, 3 drzwiowy, szary met.
5100 zł lub zamienię na większy w podobnej
cenie 508 367 916
■ Golf lll - 92 rok. 1.4benzyna, zadbany po
wymianie wszystkich filtrów oleju pompy,
pasków rozrządu - nowe radio cd. szary
metalik 3 drzwiowy, alufelgi, szyber dach
– 508 367 916
■ Części z Forda Escorta 91, Renault 19,
Vw Golf ll. oraz instalacje gazowe i kola
12,13 ,14 669 022 821
■ Suzuki Swift 94r.97tys. km - 1.3
pojemność. Centralny zamek na pilota.
Elektryczne szyby i lusterka, kubełkowe
fotele, alufelgi. Czarny metalik. Zadbany.
Cena 4500 – 605 592 226
■ Fiata Brava rok produkcji 98, 3 drzwiowy,
pojemność 1,4 benzyna. Czerwony, zarejestrowany i ubezpieczony do o9 roku. 667
264 181
■ Opel Astra 16 z gazem rok 1992 - cena
do uzgodnienia - 669 569 669

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
■ Każde auto kupię lub przyjmę - przyjadę
669 022 821
PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Posprzątam mieszkanie, biura, umyję
okna – 609 494 710
■ Szukam pracy na stale. Doświadczenie
w handlu oraz obsługa klienta. Znajomość
komputera, kasy fiskalnej, terminala, prawo
jazdy kat. b(7lat) - 517 580 119
■ Szukam pracy na okres wakacji. Aktualna
książeczka zdrowia 781 903 808
PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnię kelnerkę do restauracji w
Szklarskiej Porębie. Możliwość zakwaterowania - 509 545 140
■ Przyjmę do pracy w barze 697 183
433
■ Do pracy w kuchni potrzebuje w pensjonacie z możliwością zakwaterowania
601 779 796

Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu Jeleniej Góry
i okolic - 605 097 861
■ Agencja pośrednictwa pracy - Zarejestruj
się w CRK- Centrum Rekrutacji Kadr-Agencji
Pośrednictwa Pracy - dla pracowników i
specjalistów z różnych branż. -Jelenia Góra,
ul. Wiejska 29, e-mail: biuro@crk-kadra.pl
605 661 481 - 075 75 439 65
■ Avon + prezenty - łatwy i przyjemny
zarobek. Wpisowe 0zł + prezenty przy
pierwszym zamówieniu. zadzwoń lub napisz
sms a ja oddzwonię! 508667544 możliwość
objaśnienia zasad również GG 1536737 Ewa
- 508 667 544
■ Benedica poszukuje handlowców. Oferujemy wysokie prowizje, ciekawy system
motywacyjny i różnorodne formy współpracy
- 514 273 300
■ Ciekawe!!! - Czy już wiesz jak zarabiać
5000zł miesięcznie? Jeśli tak-- to nie dzwoń
- 691 502 255
■ Dam pracę mechanikowi - praca dla
mechanika samochodowego - 609 243
506
■ Dam pracę na budowie - praca przy dociepleciach legalna dobrze płatna z zakwaterowaniem w Niemczech - 0048667219836
■ Przyjmę do pracy na stanowisko pomocnika montera okien i drzwi. Nie wymagamy
doświadczenia. Rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia, może być nawet praca tymczasowa
(np. wakacje). Dobre zarobki. Zapraszam
zainteresowanych. - 513 283 825
■ Dekarz, cieśla, fachowiec - przyjmę
fachowców praca na stale mile widziane
czytanie z projektów dobre zarobki - 505
059 832
■ Dhl Express - magazynier - DHL Express,
poszukuje kandydata na stanowisko magazyniera w oddziale Jelenia Góra. Oferujemy
stabilne warunki zatrudnienia, możliwa
umowa o pracę. Jesteś zainteresowany, złóż
ofertę osobiście w siedzibie firmy przy ul.
Jana Pawła II 33 w Jeleniej Górze lub mailowo
robert.glab@dhl.com - 694 456 094
■ Poszukujemy magazyniera do hurtowni z
uprawnieniami na wózek widłowy oraz prawo
jazdy kat"b". umowa o prace, dobre zarobki.
kontakt od 16-18.00 w dni powszednie
- 503 069 600
■ Dla mechanika - Praca dla mechanika
w nowo powstałym warsztacie samochodowym. Atrakcyjne warunki pracy i płacy.
- 608 210 531
■ Do biura nieruchomości - Zatrudnimy w
biurze nieruchomości - wysokie zarobki. Jeśli
chcesz się nauczyć solidnego i ciekawego
zawodu, znasz obsługę komputera i masz
samochód - prześlij do nas swoje CV na adres:
biuro@stepien.org.pl - mail
■ Dobre pieniądze - kredyty gotówkowe,
konsolidacyjne, hipoteczne, oddłużenia.
pomoc ofiarom wypadków /odszkodowania/
- 504 134 878
■ Do działu handlowego - MPT Oaza zatrudni
osobę do działu handlowego. Wymagane
■

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

doświadczenie. Zatrudnimy od zaraz na
dobrych warunkach. Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl
- 075 646 60 62
■ Do obsługi e-mail - „Poszukuję pilnie
pracownika do obsługi e-mail, aby sprostać
dynamicznemu wzrostowi. Zarobisz miesięcznie 5.000 zł i więcej. Wyślij e-maila
(karczysz@wp.pl)”. Oczekujemy poważnych
zapytań od osób, które chcą zarobić poważne
pieniądze” - mail
■ Doradca finansowo - ubezpeczenio
- Od Kandydatów oczekujemy: - minimum
średniego wykształcenia - komunikatywności - znajomości obsługi komputera - mile
widziane prawo jazdy CV i list motywacyjny
prosimy wysyłać na adres email: biurowbk.
cu@o2.pl - 608 032 499
■ Dystrybutor/a supervisor - WELBIZ dla
swojego partnera międzynarodowej korporacji ogłasza nabór kandydatów (współpracowników) na Dystrybutorów - Supervisor'ów.
Zakres obowązków: dystrybucja detaliczna i
hurtowa produktów odżywczych (suplementów odżywczych) oraz rekrutacja i szkolenie.
welbizz@wp.pl " DS_SV" - ****
■ Elektromechanik samochodowy - Firma
RO-KO Car Service Spółka z o. o. z siedzibą
w Jeleniej Górze przy ulicy Płk. Wacława
Kazimierskiego 5 zatrudni elektromechanika
samochodowego. Satysfakcjonujące zarobki.
- 514 800 707
■ Elektryk samochodowy - Firma RO-KO Car
Service Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni elektryka samochodowego.
Satysfakcjonujące zarobki. - 514 800 707
■ Firma budowlana z Wrocławia zatrudni:
płytkarzy, regipsiarzy, tynkarzy, pomocnika.
oferty prosimy kierować na nasz email
expertbud@gazeta.pl, lub telefonicznie
oferujemy stałe zatrudnienie, oraz wysokie
zarobki - 697 25 24 25
■ Firma budowlana zatrudni - Firma Budowlana zatrudni murarzy. Zarobek do 15 zł/h
- 507 445 930
■ Firma finansowa poszukuję - Firma z
branży finansowej poszukuję przedstawicieli.
Wysokie wynagrodzenie podstawowe oraz
wys. prowizje. Zainteresowanych proszę o
wysłanie cv i lm na maila: praca.finanse@
interia.eu - 507 051 965
■ Genin Finance zatrudni - Doradców
finansowych Oferujemy : Umowę o pracę,
pensja stała +prowizja Unikatowy system
szkoleń Oczekujemy : Chęci do podnoszenia
kwalifikacji, wykształcenie wyższe , zaangażowania, samodyscypliny. Oferty w formie
CV prosimy przesyłać : slawomir.bozenta@
getin-finance.pl - 667 894 576
■ Grafik komputerowy - poszukuje grafika
pracującego w Adobe illustrator. listy cv
przesyłać na adres michal.w@questsport.pl
- 660 474 052
■ Hotelarstwo i gastronomia - Zarejestruj
się w Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa
i Turystyki (BIK HIT)-dla specjalistów i pracowników z branży hotelarskiej, gastronomicznej,

turystycznej, CRK Centrum Rekrutacji Kadr,
Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 zadzwoń 605
661 481 lub napisz biuro@crk-kadra.pl
- 075 75 439 65
■ Ing otwarty fundusz emerytalny - ING
Otwarty Fundusz Emerytalny – II Filar - Najwyżej plasowany w rankingach finansowych.
- Najlepiej zarabiający dla swoich Klientów. Osiągający bardzo dobre wyniki inwestycyjne
Zadzwoń lub wyślij SMS na numer: 663-928070 o treści: ING - 663 928 070
■ Inwentaryzacja - Potrzebne osoby do
przeprowadzenia inwentaryzacji 29.06 (noc)
płatne po inwentaryzacji 4,50 za godzinę.
Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się
pod nr tel. 664 043 530 - 664 043 530
■ Kadra pedagogiczna poszukiwana Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum
Kształcenia Plejada poszukuje wykwalifikowanej Kadry Pedagogicznej na kierunki
Opiekun medyczny, Kosmetyka, Fryzjerstwo,
Masażysta, Terapeuta zajęciowy i in. CV
prosimy składać na adres: jgora.plejada@op.pl
lub w Sekretariacie, ul. Górna 10/11 pok. 22
- 075 612 94 06
■ Kelnerka w Karpaczu - Pensjonat w Karpaczu zatrudni kelnerkę. Wynagrodzenie 7zł/
godzinę + koszty dojazdu e-mail: pensjonat@
karkonoski.com - 075 75 32 308
■ Kierowca - kierowca na busa do 3,5 - 607
752 292
■ Komis telefonów - zatrudni - Komis telefonów zatrudni osoby znające się na tej branży
(skup – sprzedaż – zamiana - serwis) Tylko
konkretne oferty! - 604 810 259
■ Konwojent-magazynier - Hurtownia piwa,
wina i napoi zatrudni na stanowisko konwojentmagazynier. Proszę dzwonić w godz.: 9-15
- 519 545 716
■ Krawcową - krawcowa zatrudnię do pracowni krawieckiej - 507 377 077
■ Kucharza - zatrudnię kucharza do pizzerii w
Jeleniej Górze, dobre warunki wynagrodzenie,
system pracy - 510 440 082
■ Kucharz - dobre warunki pracy - Pilnie
poszukujemy kucharza do nowo otwieranej
restauracji w Złotym Potoku (koło Gryfowa
śląskiego) z możliwością zakwaterowania.
- 075 642 44 46
■ Lakiernik samochodowy - Firma RO-KO Car
Service Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze
zatrudni lakiernika samochodowego. Satysfakcjonujące zarobki. - 514 800 707
■ Młodych, komunikatywnych - Zatrudnię
młode, odpowiedzialne, komunikatywne
osoby (najlepiej studentów) w charakterze
handlowców Cyfrowego Polsatu RTV HiFi
Kamiński - 502 504 804
■ Marketing - praca dla ambitnych i kreatywnych osób w marketingu sieciowym sektor
finansowy. Wymagany wiek min. 25 lat kontakt
DARSON80@WP.PL - mail
■ Może coś dla ciebie? - Zostań moim partnerem Biznesowym, nigdy nie będziesz narzekał
na brak pieniędzy. - 505 313 568
■ Monter wiązek elektrycznych - Zatrudnimy
sumienne, dokładne, rzetelne i obowiązkowe

osoby na stanowisko monter wiązek elektrycznych w oddziale firmy Panopa Logistik Sp.
z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej. Mile
widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Kontakt od poniedziałku do piątku w godz.
od 10.00 do 16.00 - 504 073 573
■ Monter wykładzin - Zatrudnimy na etat
monterów lub przyuczymy do zawodu monter
wykładzin obiektowych PVC. Stala praca,
dobre wynagrodzenie, wyjazdy. Oczekujemy
doświadczenia w branży budowlanej. - 606
292 400
■ Mysłakowice stacja paliw - Zatrudnimy
chętne osoby do pracy na stacji paliw PKN
Orlen. Praca na pełny etat. Zapraszamy.
Kontakt telefoniczny lub osobiście na stacji.
- 075 713 17 18
■ Nabór kadry nauczycielskiej - Niepubliczna
Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Plejada
poszukuje wykwalifikowanej Kadry Pedagogicznej na kierunki Opiekun medyczny, Kosmetyka,
Fryzjerstwo, Masażysta, Terapeuta zajęciowy i
in. CV prosimy składać na adres: jgora.plejada@
op.pl lub w Sekretariacie, ul. Górna 10/11 pok.
22 - 075 612 94 06
■ Nie dla każdego - Praca w systemie
Network-Marketing. Wysokie zarobki, stabilność finansowa. Szkolenia systemowe - 601
547 144
■ Odchudzę i dam pracę - TYLKO dla zdecydowanych, zgłoszenia - 605 208 508
■ Ofe PZU Złota Jesień - Wyślij sms o treści
OFE PZU pod numer 793-667-447 a już dziś
Twoja przyszłość będzie w naszych rękach ! Nie
daj się wylosować ! - 793 667 447
■ 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
■ Ogólnobudowlany - Do pracy na terenie Wlenia szukam ogólnobudowlańców do remontu
pomieszczeń biurowych. Dobre warunki pracy
oraz wynagrodzenie. - 075 64 224 42
■ Operatorka linii 0700 - zdalna - Firma
Phonesat poszukuje Pań w wieku od 18
lat z duża dozą wyobraźni do pracy na linii
0700. Wymagamy: - Posiadania telefonu
stacjonarnego (DIALOG, NETIA, TPSA) - Nie
normowany czas pracy sam wybierasz kiedy
chcesz pracować - Umowa zlecenie lub dzieło
- 022 49 266 04
■ Opieka - Wynajmę pokój blisko Kolegium
Karkonoskiego w zamian za opiekę nad 7
letnim dzieckiem - 694 900 333
■ Opieka Niemcy - Niemiecka firma poszukuje
do współpracy opiekunki. Płaca 1000-1600
euro miesięcznie. Bezpłatne zakwaterowanie
i wyżywienie. Warunek konieczny - posiadanie działalności gospodarczej w Polsce lub
Niemczech lub gotowość do jej założenia. Nie
pobieramy żadnych prowizji! Kontakt praca.
niemcy76@tlen.pl - 608 398 707
■ Opiekunka - potrzebuje opiekunki do 3 letniej dziewczynki na mc lipiec - 510 938 453

Opiekunka do dziecka - poszukuje opiekunki do 7 letniego dziecka z możliwością
zamieszkania (blisko Kolegium Karkonoskiego)
- 694 900 333
■ Oriflame 1 zł - Właśnie dołączyłem do
szwedzkiej firmy kosmetycznej Oriflame.
Wspaniałe produkty i duże możliwości rozwoju.
Szukam innych osób, które chciałby ze mną
współpracować. Zapraszam Cię na spotkanie,
gdzie dowiesz się więcej o naszym biznesie.
adres - oriflame____26@wp.pl - mail
■ Oriflame konsultanci - Dołącz do Oriflame!
Zarobek - 30% marży - dodatkowo od 3-21%
rabatu. Nie zwlekaj! Aktualny katalog na pewno
zadowoli każdego, więc tym łatwiej zbierzesz
zamówienie. Dowiedz się więcej i umówmy się
na spotkanie (tel. 603 364 882 lub angee4@
wp.pl) Angela - 603 364 882
■ Oriflame szuka ciebie jak Ty - Czy chciałabyś
sprzedawać kosmetyki , Oriflame znajomym,
i rodzinie ? To łatwy i przyjemny sposób
zarabiania pieniędzy. Zapraszam na spotkanie
informacyjne więcej szczegółów pod adresem
oriflame____26@wp.pl - mail
■ Panią do dbania o dom i ogród - Mam mały
dom z ogrodem w Jeżowie Sudeckim, ale nie
radzę sobie z jego utrzymaniem. Potrzebna jest
Pani, którą zajmie się jeden dzień w tygodniu
sprzątaniem, praniem, prasowaniem itp.
- 603 163 839
■ Pieniądze leżą na ulicy - chcesz się usamodzielnić finansowo? ta praca jest dla ciebie.
prosta, łatwa i przyjemna dla ludzi lubiących
Internet i prace w nim. po więcej informacji
napisz: karczysz@wp.pl - mail
■ Pilnie zatrudnimy lakiernika natryskowego.
Umowa o pracę lub zlecenie ( do wyboru).
- 075 64 66 300
■ Pilnie poszukujemy sprzedawców - Poszukujemy na stanowisko sprzedawcy osób uczących się do 26 r.ż. Praca na umowę-zlecenie.
Stoisko S-printer w Tesco w Jeleniej Górze.
Motywacyjny system wynagrodzeń (podstawa
+ wysoka prowizja). Cv proszę przesyłać na
maila info@s-printer.pl - 501 602 732
■ Pilnie przyjmę - monter okien - Pilnie
przyjmę osobę z doświadczeniem w montażu
okien PCV. Rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia,
dobre zarobki. Proszę o kontakt telefoniczny
513-283-825 - 513 283 825
■ Pilnie szukamy pracownika - Poszukujemy
na stanowisko sprzedawcy osób uczących się
do 26 roku życia. Praca na umowę-zlecenie.
Stoisko S-printer w Tesco w Jeleniej Górze.
Motywacyjny system wynagrodzeń (podstawa
+ wysoka prowizja). - 501 602 732
■ Pizzeria zatrudni pracownika - Pizzeria
zatrudni pracownika do wyrobu pizzy - 512
380 308
■ Pokojowa - Przyjmę pokojową na 1/2 etatu.
Kontakt osobisty. Jelenia Góra ul. Złotnicza 12
Hotel " Karkonosze" - mail
■ Porządkowe pow. jeleniogórski - Impel,
Zakład Pracy Chronionej, zatrudni do prac
porządkowych w biurach, halach produkcyjnych w Piechowicach, Mysłakowicach,
Kowar, J. Górze. Praca na część lub cały
■

Zatrudnimy do pracy w Czechach osoby:
z technicznym lub ekonomicznym wykształceniem,
z aktywną znajomością języka czeskiego w mowie i piśmie
oraz pakietu MS OFFICE. Tel.+420 736620351
formex.kadry@centrum.cz
Zatrudnimy w Czechach
•
elektryków z ważnymi uprawnieniami SEP do 1 kV
tel 091 431 42 08 formex@eta.pl
•
spawaczy CO2 z uprawnieniami
tel 091 431 42 08, email: formex@eta.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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etat. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z
ZFRON-u. Kontakt e-mail: a.kipiel@impel.pl
- 076 74 669 80
■ Porządkowe w Szklarskiej - Zakład Pracy
Chronionej zatrudni do prac porządkowych
w biurze na terenie Szklarskiej Porębie.
Praca w godzinach porannych na część lub
cały etat. Oferujemy um. o pracę lub um.
zlecenie. Osoby posiadające orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności mogą korzystać
z ZFRON-u. - 076 74 66 980
■ Poszukujemy liderów oriflame - Oriflame
szuka, kogoś takiego jak ty. Możesz pójść
zemną na następne spotkanie - dowiesz się
więcej . adres - oriflame____26@wp.pl z
dopiskiem Liderzy - mail
■ Poszukuję kierowcy z kat b - praca dodatkowa w pizzerii weekendy - 793 513 520
■ Poszukujemy elektryków - Poszukujemy
elektryków do pracy na budowach. Prowadzenie kabli od skrzynek po mieszkaniach,
wyprowadzenie pkt. elektrycznych. Stała
praca na umowę, dobrze płatna. - 513
180 437
■ Poszukujemy ulotkarzy - Poszukujemy
osoby w wieku 16-18 lat do roznoszenia
ulotek na terenie Jeleniej Góry w godzinach
11.00-16.00 (6zł za godzinę). Więcej
informacji pod numerem telefonu: (075)
612-94-06 lub w sekretariacie na ulicy
Górnej 10/11 pokój nr. 22 Jelenia Góra
- 075 612 94 06
■ Poszukujemy ulotkarzy - Poszukujemy
osoby w wieku 16-25 lat do roznoszenia
ulotek na terenie Jeleniej Góry w godzinach
12.00-17.00 - 506 996 365
■ Potrzebny murarz i kamieniarz - Zatrudnię
murarza i kamieniarza do firmy ogólnobudowlanej (może być rencistą lub emerytem
) - 663 369 088
■ Potrzebny tapicer - Podejmę współpracę
z tapicerem. Więcej informacji pod numerem
telefonu 880 044 951 - 880 044 951
■ Potrzebuje opieki dla kota - OD ZARAZ!
Kot jest 1 roczny, wykastrowany, domowy.
Wyjeżdżamy na 14 dni NA URLOP.OPIEKA Z
ZABRANIEM DO DOMU. - 668 826 638
■ Praca - Potrzebny pracownik do prac
gospodarczych i w ogrodzie przy domku
jednorodzinnym. Dzwonić w godz. od 9.00
do 12.00. - 509 156 691
■ Praca budowlana - Zlecę położenie 18m
kafelków (podłogowych + ściana) plus
przeciągnięcie 3m instalacji elektrycznej
i podłączenie zlewu i zmywarki za 500zł
kontakt karolaa@wp.pl - mail
■ Praca dla aktywnych - Poważna firma
finansowo-ubezpieczeniowa poszukuje
kandydatów na Specjalistów i Managerów.
Wymagane wykształcenie min. średnie,
niekaralność. Prześlij aktualne cv i list
motywacyjny na adres: praca405@gmail.
com - 696 253 933
■ Praca dla aktywnych kobiet - 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 z dopiskiem
dla aktywnych kobiet
■ Praca dla mechanika - praca dla mechanika samochodowego wymagane doświadczenie w zawodzie wiek do 35 lat. - 609
243 506
■ Praca dla mechanika - zatrudnię na
dogodnych warunkach mechanika z doświad-

czeniem w warsztacie samochodowym - 075
76 44 162
■ Praca dla murarzy - Zatrudnimy od zaraz
murarzy do pracy w Unii Europejskiej. Bardzo
dobre warunki zatrudnienia, zakwaterowanie i
diety zagwarantowane - 075 64 645 57
■ Praca dla nauczycieli - Niepubliczna
Szkoła Policealna Centrum Kształcenia
Plejada w Jeleniej Górze ogłasza nabór
wykwalifikowanej Kadry Pedagogicznej. CV
proszę składać na adres: jgora.plejada@op.pl
lub w Sekretariacie przy ul. Górnej 10/11 pok.
22. - 075 612 94 06
■ Praca dla nauczycieli - Niepubliczna
Szkoła Policealna Centrum Kształcenia
Plejada poszukuje wykwalifikowanej
Kadry Pedagogicznej na kierunki Opiekun
medyczny, Kosmetyka, Fryzjerstwo, Masażysta, Terapeuta zajęciowy i in. CV prosimy
składać na adres: jgora.plejada@op.pl lub
w Sekretariacie, ul. Górna 10/11 pok. 22
- 075 612 94 06
■ Praca dla nauczycieli - Niepubliczna
Szkoła Policealna Centrum Kształcenia
Plejada poszukuje wykwalifikowanej Kadry
Pedagogicznej na kierunki Ekonomista,
Logistyk, Geodeta, Handlowiec, Technik
administracji in. CV prosimy składać na adres:
jgora.plejada@op.pl lub w Sekretariacie, ul.
Górna 10/11 pok. 22 - 075 612 94 06
■ Praca dla nauczycieli - Niepubliczna
Szkoła Policealna Centrum Kształcenia
Plejada poszukuje wykwalifikowanej Kadry
Pedagogicznej na kierunki Informatyk, Technik ochrony środowiska, Technik informacji
naukowej i in. CV prosimy składać na adres:
jgora.plejada@op.pl lub w Sekretariacie, ul.
Górna 10/11 pok. 22 - 075 612 94 06
■ Praca dla nauczycieli - Niepubliczna Szkoła
Policealna Centrum Kształcenia Plejada poszukuje wykwalifikowanej Kadry Pedagogicznej na
kierunki Technik organizacji reklamy, Technik
budownictwa, Kelner i in. CV prosimy składać na
adres: jgora.plejada@op.pl lub w Sekretariacie,
ul. Górna 10/11 pok. 22 - 075 612 94 06
■ Praca dla nauczycieli - Niepubliczna Szkoła
Policealna Centrum Kształcenia Plejada poszukuje wykwalifikowanej Kadry Pedagogicznej na
kierunki Technik obsługi turystycznej, Technik
hotelarstwa, Technik architektury krajobrazu i
in. CV prosimy składać na adres: jgora.plejada@
op.pl - 075 612 94 06
■ Praca dla oklejacza - Przyjmę do pracy
osobę z umiejętnością oklejania folią reklamową, Wymagane doświadczenie w reklamie
oraz prawo jazdy. Oferty na e-mail: info@
tele-market.pl - 693 100 000
■ Praca dla pielęgniarek - na umowę zlecenie
w Jeleniej Górze - 600 981 756
■ Praca dla - złotej rączki - Zlecę prace
remontowe: 1.Położenie 15m kafelków podłogowych 2.Położenie 8 m kafelków ściennych
3.Przeprowadzenie 3m instalacji elektrycznej
4.Podłączenie zmywarki i zlewozmywaka
Oferty proszę przesyłać na maila Iwona.k51@
wp.pl WRAZ Z SUGEROWANYMI CENAMI
- mail
■ Praca Dolpak Łomnica - Poszukujemy
pracowników produkcyjnych w Dolpak Sp. z
o.o. ul. Świerczewskiego 105 Łomnica - 075
71 31 471
■ Praca na budowie - Praca na budowie-tylko
fachowców - 605 594 203
■ Praca na dobry start - Firma przyjmie młode
i dyspozycyjne osoby do działu obsługi klienta.
Praca od poniedziałku do piątku 1600 netto.
Praca na stałe, przeszkolimy - 75 764 70 17

Praca na stolarni - Zatrudnię operatywną
osobę do pracy na stolarni . Mile widziane
doświadczenie przy produkcji mebli z litego
drewna. Wymagane prawo jazdy kat. B i
praktyczne umiejętności prowadzenia pojazdów do 3500 t. Po okresie próbnym dobre
warunki pracy i płacy. Stolarnia Barcinek
075/7514060 - 608 435 483
■ Praca na wakacje - Praca na wakacje
dla tegorocznych absolwentów i aktualnie
uczących się. (skończone 18 lat) e-mail: biuro@
mar-mat.com.pl - 075 7557164
■ Praca na wakacje dla Młodych - Pilnie
zatrudnię osoby uczące się (pełnoletnie) na
terenie hipermarketu w Jeleniej Górze na
stanowisko: KASJER, pracownik hali. Oferujemy umowę zlecenie oraz atrakcyjne stawki
godzinowe Wymagana aktualna książeczka
sanepidu - 664 043 530
■ Praca stacja paliw - Praca dla mężczyzny
- stacja paliw PKN Orlen ul. W. Pola 2 - 509
494 902
■ Praca-stacja paliw - Zatrudnię pracownika
podjazdu na Stacji Paliw w Karpaczu- atrakcyjne
warunki pracy - 609 873 057
■ Praca w dziale handlowym - Firma Morsik
zatrudni pracownika do działu handlowego.
Wymagane wykształcenie minimum średnie
- 601 773 451
■ Praca w Niemczech (budowa) - Poszukuje
pilnie ludzi do pracy w Niemczech na budowie
przy stawianiu szalunków, na dogodnych
warunkach (10-12 euro/h) - 781 724 205
■ Praca w Niemczech (opieka) - Legalna
praca w Niemczech. Opieka na osobą starsza.
Dobre warunki płacowe. Wymagamy doświadczenia i znajomości języka niemieckiego
Maj-Med - 790 405 342
■ Praca w ochronie - Zatrudnię pracowników
ochrony, również uczniów i studentów - 693
835 294
■ Praca w UE - Firma z zagranicznym
kapitałem - PILNIE poszukuje pracowników
budowlanych do pracy na terenie NIEMIEC ,
CZECH Praca jest legalna dla posiadających
doświadczenie jak i bez doświadczenia - 792
080 331
■ Pracowników budowlanych - Firma budowlana z dobra pozycja na rynku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych jak i specjalistów na
umowę o prace. Wysokie zarobki. Kontakt w dni
robocze od 16-18.00 - 503 069 600
■ Pracownik produkcyjny! - Firma WOJ-KAT
zatrudni osoby do pracy na produkcji w Staniszowie, praca w systemie trzyzmianowym.
Więcej informacji pod nr: (75) 647 55 64;
e-mail: wojkat@wojkat.eu lub osobiście w
naszym biurze przy ul. Morcinka 33 w Jeleniej
Górze - 509 500 469
■ Praktykanci - Firma RO-KO Car Service
Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy
ulicy Płk. Wacława Kazimierskiego 5 przyjmie
uczniów o kierunku mechanik samochodowy
i elektromechanik samochodowy w celu praktycznej nauki zawodu. - 514 800 710
■ Prezenter- handlowiec- manager - Nawiążemy współpracę z osobami, mającymi
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej,:
Handlowiec, Menadżer - Prezenter: w celu
prowadzenia prezentacji handlowych i
biznesowych. Kontrakt : List motywacyjny i
CV prosimy przysyłać na adres: wellness25@
wp.pl
■ Przedstawiciel handlowy - Firma z
branży narzędziowej zatrudni na stanowisko
przedstawiciela handlowego: Wymagania:
- wykształcenie min. średnie (preferowane
■

techniczne) - prawo jazdy kat. B - umiejętność obsługi komputer - doświadczenie na
podobnym stanowisku Zgłoszenia proszę
kierować na adres: integratools@home.pl
- 601 774 841
■ Przyłącz się! - Szukam konkretnych osób
do biznesu, którzy cenią duże pieniądze
- 505 313 568
■ Przyjmę blacharza samochodowego
- 602 324 341
■ Przyjmę na staż w sklepie papierniczym
w Jeleniej Górze osobę do 25 lat - 607
730 188
■ Ratownik - Hotel Sasanka zatrudni ratownika - 075 7528000
■ Salon sukien ślubnych zatrudni - Salon
sukien ślubnych "Margaret" zatrudni sprzedawczynię z umiejętnościami krawieckimi.
Pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie.
Podanie z CV prosimy składać w Salonie
"Margaret" ul. Wolności 10.Jelenia Góra.
- 075 75 233 13
■ Ścięgny - budowlańcy - Szukam osób
które pracowały przy budowie domów pana
Jurka w Ścięgnach i z którymi ten pan się
nie rozliczył. Poszkodowane osoby proszę o
kontakt. - 665 73 33 30
■ Ślusarz - blacharz - spawacz - Firma
zatrudni osoby o umiejętnościach związanych
z obróbką blach. -Produkcja - 510 250 554
■ Solidny pracodawca - Jesteś młody,
odpowiedzialny, lubisz rozmawiać z ludźmi
i szukasz pracy nie tylko na czas wakacji?
Zadzwoń! Ta oferta jest właśnie dla Ciebie.
Zostań handlowcem Cyfrowego Polsatu.
Firma RTV- HiFi Kamiński zaprasza do
współpracy (mile widziani studenci) - 502
504 804
■ Sprzątanie - Firma DWL Inwestycje Sp.z
o.o w Jeleniej Górze zatrudni osobę do sprzątania 4 godziny dziennie na umowę zlecenie.
Praca od lipca br. - 075 645 23 80
■ Stolarze - Wleń - Firma poszukuje wykwalifikowanych stolarzy do pracy we Wleniu,
więcej informacji ul. Grottgera 3A Jelenia
Góra - 075 642 44 46
■ Stolarzy na dobrych warunkach. - Praca w
zespole osób zajmujących się produkcją stolarki drewnianej (domki drewniane) Bardzo
dobre warunki pracy i płacy. Potrzebujemy
ludzi chętnych do pracy oraz z umiejętnościami stolarskimi. Praca na terenie Jeleniej
Góry Wlenia oraz dla zainteresowanych
wyjazdy do Holandii przy montażu - 075
64 22 442
■ Styl życia - Chcesz zarabiać wielkie
pieniądze, przyłącz się do mnie, wspólnie
zrobimy dobry BIZNES. e-mail: wellness0@
vp.pl - mail
■ Szlifierz, tokarz - Firma zatrudni od zaraz
- 075 75 59 317
■ Szukam opiekunki do 6 mies. - szukam
zaufanej Pani do 6mies.synka, na ok.8-9
godzin dziennie, rozważę też mamy, które
wychowują dzieci w domu i chciałyby
dodatkowo zaopiekować się dzieckiem
budzynskaaga@wp.pl 791 693 087 - 791
693 002
■ Szukamy hosstes i promotorów - Ogólnopolska Firma Promocyjno - Reklamowa
zatrudni hostessy i promotorów na promocje
w super- i hipermarketach na terenie Jeleniej
Góry Wiek 18-26 lat. Najbliższa akcja 2728.06 Wymagana aktualna sanepidowska
książeczka zdrowia!! kontakt meil : dominika.
preludium@interia.pl - 665 248 377

Szukamy programistę - Szukamy Programistę: Wymagania: Dobra znajomość
języków: HTML, PHP, mysql Mile widziana
znajomość: javascrypt, flash, umiejętność
graficzne. Mile widziani absolwenci szkół
informatycznych. Zarobki w zależności od
umiejętności i doświadczenia zawodowego
- 605 055 915
■ Szukamy programisty - Wymagania:
Dobra znajomość języków: HTML, PHP,
mysql Mile widziana znajomość: javascrypt,
flash, umiejętność graficzne. Mile widziani
absolwenci szkół informatycznych. Zarobki
w zależności od umiejętności i doświadczenia
zawodowego. - 605 055 915
■ Telewizja nowej generacji N - Poszukujemy osoby do obsługi klienta i wypisywania
umów na wyspie w Tesco. Wymagania dobra
komunikatywność, techniki sprzedaży. Mile
widziane doświadczenie w podobnej branży
Cv wysyłać na biuro@n-sat.pl . PILNE!!! - 602
810 896
■ Wakacje antykwariat sprzedawca - Praca
w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień. Praca
w charakterze sprzedawcy (skup, sprzedaż
i naprawa książek). Miejsce pracy : Jelenia
Góra, dom towarowy. - 692 162 443
■ Wokalista / wokalistka szukam - Zespół
muzyczny (covery rockandrollowe, rockowe,
lata 50, 60 i 70-te + własny repertuar w
klimacie) poszukuje wokalisty lub wokalistki.
Grupa znana na rynku lokalnym, granie tylko
za kasę. Wymagania: umiejetniść śpiewania,
znajomość standardów, język angielski,
obycie sceniczne. - 501 818 232
■ Wróżka zdalna - Firma Phonesat poszukuje :
- Wróżek do zdalnej obsługi połączeń ezoterycznych - Wymagana wiedza i doświadczenie z
zakresu ezoteryki - Godziny pracy elastyczne
- Może to być Twoja dodatkowa praca - Pracujemy 7 dni w tygodniu od godz. 10:00 do godz.
24:00 - Umowa dzieło - 022 492 66 04
■ 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
■ Wydzierżawię szwalnie - Osobie chcącej
podjąć działalność gospodarczą w branży
odzieżowej , wydzierżawię wyposażoną małą
szwalnię , wraz z lokalem ( możliwość szycia
odzieży lekkiej i ciężką , t.j bluzki , spodnie
, kurtki, Cena okazyjna. Pomogę i doradzę
- 075 75 501 20
■ Wykonanie altanki ogrodowej - Zlecę wykonanie altanki ogrodowej. - 694 054 458
■ Zabieg pielęgnacyjny twarzy - ( Oczyszczanie +nawilżenie do 3 warstwy skóry). Cena
promocyjna 30 zł Nie czekaj ! Umów sie juz
dziś email - wellness25@wp.pl
■ Zatrudnię do prac biurowych - Zatrudnię
młodą dziewczynę do pracy w biurze w
hurtowni branży stolarskiej. Wymagania:
znajomość środowiska office, szybkie uczenie
się, umiejętność pracy w zespole, miła aparycja
stałe zatrudnienie, praca jednozmianowa FIRMA
TO I OWO UL. KAROLA MIARKI 58 JELENIA GÓRA
- 691 221 699
■ Zatrudnię do pracy - Przyjmę do pracy na
rzucanie tynku z agregatu. Więcej informacji
telefonicznie po godzinie 19.00. 600 926
523 - 664 974 788
■ Zatrudnię do pracy w hurtowni - Zatrudnię
młodą osobę do pracy w hurtowni branży
stolarskiej. Wymagania: szybkie uczenie się,
■
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umiejętność pracy w zespole, znajomość
podstaw obsługi klienta, stałe zatrudnienie,
praca jednozmianowa, praca w bardzo młodym
zespole FIRMA TO I OWO UL. KAROLA MIARKI
58 JELENIA GÓRA - 691 221 699
■ Zatrudnię kucharza, kucharkę - Chcesz pracować w miłej atmosferze, w młodym zespole?
Jesteś absolwentem szkoły gastronomicznej i
nie wiesz co dalej? Nie masz doświadczenia
zawodowego, to nie problem z nami możesz
nauczyć się zawodu i przy okazji dobrze
zarobić!!! Zadzwoń nie masz nic do stracenia!
- 698 663 661
■ Zatrudnię w salonie prasowym - Zatrudnię
na stanowiska sprzedawcy w salonie prasowym . Praca w centrum miasta Jelenia Góra.
C.V proszę przesyłać na e-mail s1116@hds.
pl lub kontakt telefoniczny 075/7648433
- 695 434 981
■ Zatrudnimy brygadzistę - Firma w Jeleniej
Górze zatrudni brygadzistę. Praca na jedną
zmianę. Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, dodatkowy
atut uprawnienia na obsługę wózka widłowego.
- 075 645 23 80
■ Zatrudnimy budowlańców - Firma zatrudni
budowlańców, stała praca na umowę, dobre
wynagrodzenie. CV proszę wysyłać na adres
mailowy: praca@metal24.pl. Proszę dzwonić
po 15:00 - 509 227 388
■ Zatrudnimy cieśli szalunkowych - Zatrudnimy cieśli szalunkowych z doświadczeniem
i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. Cv proszę przesyłać na adres: regess@
interia.eu - 075 64 42 073
■ Zatrudnimy ślusarzy - Firma zatrudni
ślusarzy, umowa na stałe, dobre wynagrodzenie
CV proszę wysyłać na adres mailowy praca@
metal24.pl Proszę dzwonić po 15:00 - 509
227 388
■ Zatrudnimy murarzy - Pilnie! Zatrudnimy
murarzy z doświadczeniem i ze znajomością
języka niemieckiego lub angielskiego. Cv
prosimy przesyłać na adres: regess@interia.eu
- 075 64 420 73
■ Zatrudnimy spawaczy - Firma zatrudni
spawaczy, umowa na stałe, dobre wynagrodzenie. CV proszę przesyłać na adres mailowy
: praca@metal24.pl Proszę dzwonić po 15:00
- 509 227 388
■ Zatrudnimy stolarzy - Zatrudnimy stolarzy z
doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego, z własną działalnością.
Cv proszę przesyłać na adres: regess@interia.
eu - 075 64 42 073
■ Zatrudnimy ulotkarzy - Zatrudnimy osoby w
wieku (od 16 do 18 lat) roznoszenia ulotek na
terenie Jeleniej Góry od11.00- 16.00, więcej
informacji w sekretariacie na ul. Górnej 10/11
pokój 22, Jelenia Góra. (6zł. za godzinę) - 075
612 94 06
■ Zakład budowlany zatrudni dekarzy na
stałe. Wymagania: -praktyka w zawodzie -brak
nałogów Oferujemy: -wysokie wynagrodzenia
miesięczne -stałą prace -prace w miłym gronie
fachowców ZAKŁAD BUDOWLANY MARK-POL
CZESŁAW ŁAPIŃSKI TEL.: 695-408-642
(plusgsm) - 695 408 642
■ Zostań konsultantką fm - Zostań konsultantką i zarabiaj z nami!! W ofercie firmy FM
jest ponad 100 perfum, dezodoranty, wody
po goleniu oraz żele pod prysznic o zapachach
znanych światowych marek (np. christian dior,
hugo boss, chanel itp.) - 663 911 800

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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30 JELONKA WCZORAJ
Jeleniej Górze udało się tylko częściowo obronić przed niszczycielską polityką architektoniczną

Śródmieście w części oparło się niszczycielskim
zapędom urbanistów z lat PRL. Nie wykonano wszystkich planów związanych z tak zwaną przebudową
niektórych kwartałów kamienic, co było równoznaczne z ich wyburzeniem. Czego nie zrobiły ekipy
budowlane wcielające tamte projekty w życie, nadrobił upływający czas i niemal całkowity brak troski o
zabytkowe kamieniczki w centrum miasta.
O c z y w i ś c ie o d aw ny m
czarowaniu klimatem ulic
Konopnick iej, cz y 1 Maja
(Schildauerstrasse, Hindenburgstrasse) można było w
tamtych czasach zapomnieć.
Ma ło kto naw ią z y wa ł do
przeszłości mia sta , która
przecież wciąż żyła w starych
murach, a jej pamiątki, choćby w postaci kolorowych malowanych szyldów sklepów,
restauracji, kawiarni, czy
zakładów rzemieślniczych,
nadawały ulicy jakże inny
od współczesnego kiczu reklamowego charakter.

Zacieranie śladów
przeszłości

Jeśli wierzyć pierwszym
przekazom polskiej ludności,
która przybywała do Jeleniej
Góry w 1945 roku, niemieckie pozostałości były szybko
zamalowywane. Jakość zacierania śladów okazywała
się jednak na tyle kiepska,
że spod napisów polskich
rychło w ychodził y relikty
niemczyzny. Dawało to swoistą mozaikę barw na wielu
kamienicach śródmiejskiego
traktu.
Taka sytuacja, rzecz jasna,
nie była dopuszczalna. Znaleziono więc skuteczniejszy
sposób na w yma z y wan ie
gotyckich liter: zostawał y

one pokryte warstwą tynku i
dopiero na niej umieszczano
markę na z w y prz yby tku,
który działał urządzony w
dawnych wnętrzach.
Uciekano się także do metod dość prymitywnych, choć
bardzo skutecznych: niemieckie nazewnictwo wykuwano
(sic) z fasad kamienic i pozostawiano ślady nie zastępując
ich niczym nowym. Skutki
takiej działalności można
było „podziwiać” jeszcze do
niedawna, choćby na bocznej
stronie kamienicy przy ul. 1
Maja, w której mieściła się za
niemieckich czasów kawiarnia Hindenburg, a za polskich
– Spółdzielnia Odzieżowa
„Włókno”.

Dawnych szyldów
blaski

Pozostałe zdobne, kolorowe, czasami wręcz artystyczne liternictwo niemieckich
szyldów poszło w zapomnienie, podobnie jak i reklamy,
często dość oryginalne, nienatrętne, w ysmakowane i
wpisujące się stylem w klimat
całego hirschbergowskiego
śródmieścia i starego miasta.
Dawni mieszkańcy zapewne traktowali je bez okazywania zbytniego zachwytu – ot,
taka była norma.

Zdobne napisy wskaz ywały na drogerię Gutmanna
(obok domu towa rowego
Schuellera), do tego towarzyszyła im wisząca rękawiczka
rek la mują c a w y wa rza ne
tam i sprzedawane produkty
(dziś to Galeria Karkonoska
oraz sąsiednia kamienica
ze sklepem z materiałami
piśmiennymi).
Na parterze i piętrze reklamował się jeden z większych
sklepów papierniczych
w mieście, należąc y do
Juliusa Seiferta w kamienicy
niemal naprzeciw Kaiser’s
Kaffee (Kawiarni Cesarskiej).
Tam z kolei, starannym pismem, na ścianie fasady tuż
przy wejściu, wykaligrafowano ofertę lokalu. Później
znalazł się tam, równie dobrze
oznaczony sklep fotograficzny
Heinzela, a branża ta uchowała się aż do początku lat
90-tych minionego stulecia:
we wnętrzach działał sklep
Fotooptyki. Równie godne wyróżnienia reklamy miał Cigarren Haus (Dom Papierosowy),
Mekka handlarzy tytoniem i
jego rozlicznych amatorów.
Dziś jest tam sklep z butami i
wyrobami skórzanymi.
M a g i i śró d m ie j sk ie mu
traktowi nadawał y po zapadnięciu zmierzchu gazowe
latarnie, które mimo er y
elektryczności i kursującego
w pobliżu tramwaju, swoim
niebieskawym, w sumie nieopisywalnym światłem dopełniały klimatu największej
handlowej ulicy w mieście.
Neony stosowano rzadko,
choć moda na świetliste reklamy nastała w latach 30tych minionego wieku. Najczęściej były to podświetlane

Fot. Archiwum K. Piotrowskiego

Ucieczka przed buldożerem

żarówkami poszczególne litery. Jedną z bardziej okazałych
świecących reklam miał dom
handlowy „Zum Ruebezahl”
(„Pod Liczyrzepą”) w narożnej kamienic y naprzeciw
Baszty Wojanowskiej.
Czas przechodniom wskazywały zegary uliczne, reklamujące najczęściej znajdujące
się w danej kamienicy warsztaty zegarmistrzowskie. Na
dawnym centralnym odcinku
ul. 1 Maja i ul. Konopnickiej
były co najmniej cztery czasomierze, po zmroku podświetlane.
Jeden z nich, co prawda
namalowany na fasadzie budynku, zniknął z krajobrazu
traktu jeszcze za niemieckiego władania, w roku 1910.
Istniał on na rozebranej wówczas jednej z barokow ych
kamieniczek reklamując pracownię zegarmistrzowską
i optyczną Juliusa Bayera.

W miejsce fasady z atrapą
kopertowego chronometru
powstała w 1911 roku dostojna eklektyczna kamienica z modernist ycznymi
elementami zaprojektowana
przez niejakiego Daehmela.
Mieścił się tam przez jakiś
czas dom towarowy, później
miejska kasa oszczędności, a
za polskich czasów różne instytucje, w tym Biuro Podróży
Orbis oraz siedziba urzędu
statystycznego.
Jedynym łączącym dwie
epoki elementem wystroju
wnętrza są jedyne w mieście
obrotowe drzwi wykonane z
solidnego drewna.

Przeszłości
zapachy i cienie

Nie sposób wszystkie te kolorowe fasady z mniej lub bardziej wyszukanymi napisami
na murach opisać. Nie sposób
opisać niewyczuwalnego już
zapachu, choć bijącego ze starych obrazów – świeżo palonej
kawy z kawiarń, dobrych cygar i fajek ze składów tytoniowych, niezłej kuchni, perfum z
drogerii. Rozpalonego słońcem
bruku bez śladu kurzu.
Ich część czasami ujawnia
się dość tajemniczo przy okazji
remontów ponadgryzanych
zębem czasu kamienic. Nie-

śmiało przedziera się przez
połuszczone warstwy tynku,
uchylając rąbka sekretu o tym,
kto kiedyś w danym domu gospodarował i co w nim robił.
Najwięcej z nich zachowało
się na przedmieściach. W Raszycach jeszcze do niedawna
spod tynku kamienic przy ul.
Wiejskiej (Dorfstrasse) prześwitywały szyldy niemieckiego
sklepu i zajazdu. Kilka lat
temu w czasie remontu jednej
z kamienic przy Podwalu jeleniogórzanie mogli oglądać
dawny wygląd elewacji obiektu
z wyblakłym, ale wyraźnym
napisem informującym o tym,
że kiedyś była tam piekarnia.
Aktualnie spostrzegawczy
przechodzień dojrzy resztki
inskrypcji na narożnej kamieniczce przy pl. kard. Wyszyńskiego i ul. Poznańskiej
(Promenade i Auenstrasse),
stojącej naprzeciwko dawnej
kwiaciarni Flora (obecnie
targowiska), gdzie za niemieckich czasów mieściły się ogrody Emila Weinholda, sklep
Blumen Weinhold oraz willa
właściciela nieruchomości z
rzeźbą Flory we wnęce.
CIąg dalszy w kolejnym
numerze ...

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

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

Zaprasza absolwentów gimnazjum do szkoły.
Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny: 2008/2009:
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,
podstawowy
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz, logoDNIkolor
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

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

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

Pantone 485C

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

100% M 100% Y

www.oddluzenia.com

AUTO KOMIS

Millennium

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051

KREDYTY

ALF
A

salon masażu

NEFRYT masaż GRATIS!

Paliwa płynne:

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe

- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

SOLARIUM
po podaniu hasła

Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY

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

Dla pierwszych 30 osób

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ

Auto Komis Alfa

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

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA

SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

www.millenniumkredyty.pl

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY KOBRA”

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 !!!

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

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

(teren Zespołu Szkół Zawodowych im. Emilii Plater)

www.szkolakobra.webpark.pl

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

Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28
informatyka,
grafika komputerowa,
prawo i administracja,
bhp,
hotelarstwo i turystyka,
taniec,
reklama i multimedia,
fotografia,
psychologia i socjologia,
opieka,
kosmetyka i fryzjerstwo,
wizaż, elektronika,
mechanika, elektryka,
architektura krajobrazu,
rolnictwo, florysta,
projektowanie wnętrz,
budownictwo,
finanse i ekonomia,
rachunkowość,
gastronomia, kelner,
kucharz, logistyka,
geodezja, optyka
i wiele innych

Z tym ogłoszeniem do 05.07.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

30 czerwca 2008 r.

32 REKLAMA
W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Ogłasza rekrutację na kierunki:
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
                              (zawodowe studia licencjackie I stopnia)
• FILOLOGIA - studia stacjonarne
specjalność - filologia angielska
specjalność - filologia germańska
- specjalizacja - translatoryka
- specjalizacja - nauczycielska
• FILOLOGIA POLSKA - studia stacjonarne
specjalizacja - rzecznictwo prasowe
specjalizacja - nauczycielska
• PEDAGOGIKA - studia stacjonarne i niestacjonarne
specjalność - pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
- specjalizacja - animacja kultury
- specjalizacja - terapia kompensacyjna
Termin składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne:
2 czerwca – 9 lipca 2008 r. 15 lipca – 18 września 2008 r.
Informacje pod numerem telefonu: 075 64 53 303, -304, -308

WYDZIAŁ PRZYRODNICZY
                              (zawodowe studia licencjackie I stopnia)
• FIZJOTERAPIA - studia stacjonarne i niestacjonarne
• PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne
• PIELĘGNIARTSWO tzw. „Pomostowe"
- studia niestacjonarne (przeznaczone dla absolwentów
średnich szkół medycznych)
• WYCHOWANIE FIZYCZNE
- studia stacjonarne i niestacjonarne
Termin składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne:
15 maja - 10 lipca 2008 r. 15 lipca - 18 września 2008 r.
Sprawdzian umiejętności ruchowych na kierunek
wychowanie fizyczne

• studia stacjonarne i niestacjonarne:
11 lipca 2008 r. 19 września 2008 r.

Informacje pod numerem telefonu: 075 64 53 330, -332

WYDZIAŁ TECHNICZNY
                               (zawodowe studia inżynierskie I stopnia)
• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
- studia stacjonarne i niestacjonarne
• EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
- studia stacjonarne i niestacjonarne
• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(po otrzymaniu zgody MNiSW)
Termin składania dokumentów na studia stacjonarne:
19 maja – 15 września 2008 r. i na studia niestacjonarne:
19 maja – 26 września 2008 r.

Informacje pod numerem telefonu: 075 64 53 336, -337

Dane Adresowe: Rektorat i administracja Kolegium Karkonoskiego,
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Tel. 075 / 64 53 300, www.kk.jgora.pl

