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Skorodowany pocisk artyleryjski z lat drugiej
wojny światowej znaleziono w piątek w
Bobrowie pod Jelenią Górą. To już kolejna
wybuchowa pamiątka po czasach sprzed
60 lat. Takich niespodzianek ziemie regionu
jeleniogórskiego kryją jeszcze znacznie więcej,
choć – paradoksalnie – stolicę Karkonoszy i
jej otoczenie ominęły działania wojenne. Skąd
niewybuchy i niewypały?
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Czy największy pracodawca
w Komarnie padnie i masowo
zwolni ludzi?
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Biuro Kredytowe
tel. 075 61 37 535
tel. kom. 605 919 305

* bez poręczycieli
* bez limitu wieku
* dochód już od 340 zł
* na oświadczenie
* na działalność bez
zaś. z US i ZUS
* oferta dla zadłużonych
* kredyty hipoteczne

ul. Armii Krajowej 11/1
58-500 Jelenia Góra
mczaprowska@dami.pl
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WYDARZENIA / REKLAMA

Nowo otwarta szko³a og³asza nabór
na rok szkolny 08/09
Posiadamy w³asn¹ bazê dydaktyczn¹ (w³asny budynek)
- Opiekun medyczny - Technik masa¿ysta
- Technik us³ug fryzjerskich - Technik us³ug
kosmetycznych oraz wiele innych
bezp³atnych kierunków
Szko³a posiada uprawnienia pañstwowe

Jelenia Góra

jgora.plejada@op.pl

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

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Nasze atuty:
Rozbudowany system stypendialny
 wiemy jak pomóc każdemu

AZS Kolegium Karkonoskie
 z naszymi sportowcami liczy się cała
Polska, tak w dyscyplinach indywidualnych, jak zespołowych

Wyjątkowy campus
 plenerów zazdroszczą nam najlepsze
polskie uczelnie

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
prowadzi kształcenie na studiach licencjackich
i inżynierskich na kierunkach:

W doborowym gronie
 doświadczona kadra wykładowców
cieszących się uznaniem i autorytetem w
całym kraju

•
•
•
•

Okno na świat
 szeroka współpraca z uczelniami i organizacjami międzynarodowymi otwierająca możliwość stypendiów zagranicznych
oraz poznanie europejskich rynków
pracy

•
•
•
•

Elektronika i telekomunikacja
Edukacja techniczno-informatyczna
Filologia polska
Filologia ze specjalnościami:
filologia angielska i filologia germańska
Pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
Wychowanie fizyczne
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze oferuje
również kształcenie na studiach podyplomowych dla
osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne:
•
•

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i resocjalizacyjna
Socjoterapia z terapią pedagogiczną

Uczelnia prowadzi także nadspecjalizację w kształceniu osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich
przygotowała wyjątkową pomoc, tak w edukacji, jak
rehabilitacji zdrowotnej, przez cały okres studiów.

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

Czy Prystrom chciał dać
łapówkę?
Ciąg dalszy nastąpi
– str. 6
O wielkim szczęściu może
mówić motocyklista, który piątkowy wypadek przy
ulicy Lubańskiej przypłacił jedynie obrażeniami
ciała. Jadąc z nadmierną
prędkością zmiażdżył
przód jeepa. W miniony
wtorek o włos od tragedii
było też w al. Jana Pawła
II na Zabobrzu, gdzie kierowca seicento poturbował skuterzystę.
Trwa czarna seria, która w tym
roku dziesiątkuje szeregi fanów
ostrej jazdy na jednośladach. W
wypadkach motocykli życie straciły w minionych tygodniach już
cztery osoby. Niewiele brakowało,
aby dołączyły do nich kolejne.
Zaczęło się od wtorkowego wypadku w al. Jana Pawła II. 17-letni
skuterzysta jechał prawidłowo i
planował skręcić w prawo przy
stacji benzynowej Jet. Wjechał na
pas i powoli podjeżdżał nim do
świateł. Nie zauważył go mający
ten sam zamiar kierowca seicento.
Nie upewnił się jednak, czy prawy
pas ruchu jest wolny i wjechał prosto w nastolatka. Poturbowanego
chłopaka przewieziono do szpitala. Sprawca wypadku tłumaczy, że
nie zauważył jednośladu.
Znacznie bardziej dramatyczny przebieg miało zdarzenie z
minionego piątku z Cieplic z ulicy
Lubańskiej. – Nieopodal tartaku
samochód dostawczy zatrzymał
się, żeby przepuścić jeepa. Za
nim jechało kilka samochodów.
Motocyklista pędził jak szalony
lewą stroną ulicy mijając wszystkie auta. Z naprzeciwka podążał

W drzewo
na dwóch gazach

Na sporym kasztanowcu zakończył jazdę mieszkaniec Lubawki, który w
minionym tygodniu przejeżdżał przez Miłków. Był
tak pijany, że na miejscu
zdarzenia omal nie zasnął.
Refleksem wykazał się jeden ze świadków wypadku,
który wezwał policję. Badanie alkomatem wykazało
1,5 promila w organizmie
kierowcy. Ford został poważnie uszkodzony, a na
miejsce zdarzenia wezwano
straż pożarną, ponieważ
z pojazdu ulatniał się gaz.
Ten „alkoholowy” z krwi
sprawcy wywietrzał dopiero nazajutrz. Kierowcy z Lubawki grozi kara do dwóch
lat więzienia i pozbawienie
uprawnień do kierowania
pojazdami.

(Mar)

Zrobieni w konia przy
okienku
– str. 8
Handlowcy kantują
– str. 9

Karpacz przyjazny
inwestorom
– str. 10

Czarna komedia
w Jeleniej Górze

Dodatek „Zdrowie”
– str. 15

– str. 12
Wieści sportowe

Wino jak miłość uderzy
do głów
– str. 13
Informator
– str. 14

Przez obrazy do nieba
– str. 11
Jak nazwać Jelonka?
– str. 12

Rosyjska motoruletka

– str. 19
Jelonka wczoraj
– str. 30

Śmiertelne żniwo
dwóch kółek
Czarna seria zaczęła się 1 kwietnia,
kiedy to 30-letni motocyklista z
Legnickiego zginął pod kołami samochodu terenowego na ulicy Sudeckiej
w Jeleniej Górze. W lipcu nieopodal
Kostrzycy śmierć poniósł młody motocyklista z Karpacza, który próbował
bić rekord prędkości na obwodnicy
Karpacza. W Piechowicach nieostrożny manewr wyprzedzania przypłacił życiem kierowca ścigacza ze Szklarskiej
Poręby. Pasażer motocykla z Kowar
zginął wskutek wypadku na obwodnicy
miasta nad Jedlicą: pijany kierowca
nie opanował maszyny. Sam z ciężkimi
obrażeniami przebywa w szpitalu.
Kiedy wyzdrowieje, odpowie przed
sądem za spowodowanie tragedii i
jazdę po pijanemu. Grozi mu kara do
12 lat więzienia.

Po wypadku z udziałem 17-letniego skuterzysty
na miejsce przyjechała policja.

Fot. Angela

Nepotyzm w KRUS-ie
– str. 4

Porcja rozmaitości
– str. 7

FOT. MARCIN ZIELONKA

DZIŒ W JELONCE

Przód jeepa został zmiażdżony przez motocykl.
Jego kierowca cudem przeżył.
samochód, więc skręcił za tym dostawczym i uderzył w jeepa. Nawet
nie hamował, gdyż skręcając nie
widział terenówki. A jej kierowca
nie zauważył motocyklisty, bo
zasłonił go pojazd dostawczy – relacjonuje świadek zdarzenia.
W wyniku uderzenie przez
motocykl z przodu solidnego jeepa
została miazga. Choć wydaje się to
nieprawdopodobne, motocyklista
przeżył. – Miał szczęście że uderzył

w przednie koło, co zamortyzowało uderzenie. To go uratowało,
bo przeleciał prawie 100 metrów
– kontynuuje świadek. Po wypadku był przytomny. Z obrażeniami
głowy trafił do szpitala.
– Nieostrożność jednych i nadmierna prędkość drugich – tak
o przyczynach zdarzeń mówią
zarówno ci, którzy je widzieli, jak i
policjanci. Z relacji osób, które były
przy ulicy Lubańskiej, jasno wy-

nika, że motocyklista jechał tam
grubo powyżej 100 km na godz.
Ile miał na liczniku? Ustalą biegli.
Niektórzy Świadkowie wypadku
podkreślają, że kierowca ścigacza
hamował tak gwałtownie, że spalił
tylną oponę.
Z kolei stróże prawa nie wykluczają, że wina leży po obydwu
stronach. Motocyklista jechał za
szybko, a kierowca terenówki wymusił pierwszeństwo. – Rozważna

jazda to recepta na szczęśliwy
powrót do domu – radzą stróże
prawa.
– Tę lawinę wypadków może
powstrzymać jedynie wzmożona

Marionetki podbiły serca jeleniogórzan

Najmłodsi widzowie z uwagą obserwują bajkę.
zainteresowania bajką opowiedzianą językiem marionetek.
Loutkove divadlo „Ahoj” (teatr
lalkowy) z Chrudima pokazał w
Jeleniej Górze kilkanaście takich
bajkowych spektakli. Naszego
południowego sąsiada wspierał
Łukasz Duda, założyciel „Teatru
odnalezionego” i instruktor teatralny z Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Sztuka, w której występują
standardowe postaci bajek (Dia-

(Angela/tejo)
Zbieg w pułapce

Aktorzy w akcji.

Niemal 17 dni bez przerwy
trwała akcja „Skok w blok” podczas której Czeski teatr marionetkowy „Ahoj” z Chrudima i rodzimy Teatr Odnaleziony odwiedziły
kilkanaście podwórek w całej
Jeleniej Górze. Pomysłodawcy
dali rozrywkę najmłodszym,
którzy bawili się tak, jak ich
dziadkowie.
Komputery, kino i telewizja
oraz inne gadżety współczesności
nie wyparły z dziecięcej psychiki

ostrożność i uwaga wszystkich kierujących, o co przez cały czas apelujemy – przypomina Kacper Krauze
z jeleniogórskiej drogówki.

beł, Wiedźma, Smok i bohater
pozytywny: chłopiec o imieniu
Kacperek), bardzo podobała się
najmłodszym widzom. A organizatorzy akcji wprowadzili wszystkich w świat początku XX wieku
(a może i wcześniejszy), kiedy
objazdowe teatry marionetkowe
były często jedyną rozrywką dla
dziewcząt i chłopców. Uroku akcji
dodaje fakt, że Loutkove divadlo
to zabytek: rekwizyty oraz cały
teatrzyk mają ponad 80 lat.

W piątkowy wieczór „Ahoj”
dał przedsmak weekendowych
rozrywek podwórkowych na
placu Ratuszowym. Spora grupa
dzieci i dorosłych śledziła bajkę
pokazaną w drewnianym pudełku, które zamieniono na scenę w
miniaturze. Artyści wrócili tam
w niedzielę, a w sobotę bawili
młodych mieszkańców ulicy
Morcinka. Najmłodsi widzowie
mają nadzieję, że za rok zabytkowy teatrzyk trafi na te podwórka
Jeleniej Góry, na których w
minionych dniach nie był.

(tejo)

A ż sze śc ioma l i st a m i
gończymi poszukiwany był
mieszkaniec Wałbrzycha,
który uciekł z więzienia , a
na gościnnych występach
przebywał w Jeleniej Górze, gdzie się ukrywał. Tu
trzy tygodnie temu ukradł
samochód, którym beztrosko się poruszał. 52-latka
zgubiły brak ostrożności
i czujna postawa jeleniogórskich kr yminalnych,
którz y złapa l i zbiega w
m i n iony cz wa r tek prz y
ulicy Zamenhoffa. Więzień
przebywał w skradzionym
pojeździe, a policji udało
się trafić „dwa w jednym”.
Kryminalistę zamknięto w
celi, a jego pobyt w więzieniu może się przedłużyć o
kolejne pięć lat za dokonany w stolicy Karkonoszy
występek. Z kolei do właściciela wróci skradzione
auto warte około 50 tysięcy
złotych.

(tejo)
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Z ¯YCIA ELIT
Same piątki dla urzędników

Trwające dwa semestry menedżerskie studium podyplomowe
zostało sfinansowane z unijnego
programu Interreg IIIa Polska
Saksonia. W minioną środę
wszystkim, którzy ukończyli naukę i napisali prace dyplomowe,
świadectwa wręczał prezydent
miasta, Marek Obrębalski.
– Cały czas monitorowałem
postęp waszej nauki, gdyż znam
wykładowców – powiedział zebranym. – I jestem zadowolony,
że osiągnęliście tak dobre wyniki
– gratulował. Urzędnicy-studen-

ci świetnie zdali egzaminy: aż
36 dostało piątki. Prace dyplomowe, w których oceniali pracę
urzędu, zawierały wnioski, co
należy poprawić i zmienić mają
być omawiane na specjalnym
seminarium, jakie prezydent
zamierza zwołać po sezonie
urlopowym.
– Uczący się zarządzania
już zakończyli naukę, a nadal
uczą się studenci drugiego
kursu, języka niemieckiego, w
którym uczestniczy 120 osób
– wyjaśnia Jadwiga Osińska,

Fot. Marek Komorowski

Przez siedem miesięcy 60 pracowników Urzędu
Miejskiego w Jeleniej Górze uczyło się na Wydziale
Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego zarządzania w sektorze publicznym.

naczelnik wydziału funduszy
europejskich. – Już myślimy,
jakie fundusze wykorzystać,
żeby szkolić kolejną grupę
urzędników.

Od dyrektorki do dyrektorki
Czy Gabriela Zawiła, żona Marcina – byłego
prezydenta miasta, posła i dyrektora Książnicy Karkonoskiej – usiądzie w fotelu opuszczonym przez Stanisława Firszta, do lipca
szefa Muzeum Karkonoskiego? Wiele na to
wskazuje.

Marcin
Zawiła

Urząd Marszałkowski
ogłosił konkurs na nowego
zwierzchnika tej placówki. Nieoficjalnie mówi się,
że największe szanse na
zwycięstwo ma właśnie
Gabriela Zawiła. Z wykształcenia historyk i starszy
kustosz oraz absolwentka
studiów podyplomowych
o kierunku muzealnictwo,
jak na razie sprawdza, czy
spełnia wszystkie warunki,
jakie stawia kandydatom

na dyrektora Urząd Marszałkowski.
Ci, z którymi wcześniej
pracowała, są jednak przekonani, że jest jedną z tych
osób, która o muzealnictwie
wie, jeśli nie wszytko, to
bardzo wiele. Kobieta może
się bowiem pochwalić sprawowaniem kierownictwa
nad muzeami przez długie
lata.
Była kierowniczką Muzeum Karla i i Gerharta

H a u pt m a n n ów, k t ó r e
podlega dziś pod Muzeum
Karkonoskie. Do końca ubiegłego roku rządziła Muzeum
Tkactwa Dolnośląskiego w
Kamiennej Górze. – Współpracowałam z nią krótko.
Była koordynatorem projektu konserwacji tutejszych
zabytków. Pamiętam, że praca pani Gabrieli była bardzo
owocna i fachowa – mówi
Barbara Skoczylas-Stadnik,
obecna szefowa kamiennogórskiej placówki.
Oferta żony parlamentarzysty nie wszystkim się
podoba, głównie przez rodzinne koneksje. – Jestem
przekonany, że ze względu
na pozycję męża, pani Za-

Jak ze zdobytą wiedzą poradzą
sobie w praktyce i czy ułatwią
w ten sposób żywot petentom?
Okaże się w przyszłości.

(Mar)

wiła będzie faworyzowana
– powiedział nam pragnący pozostać anonimowy
jeden z pracowników jeleniogórskiej kultury. Czy
rzeczywiście? Okaże się po
20 sierpnia, kiedy konkurs
zostanie rozstrzygnięty. Jak
się dowiedzieliśmy, kolejka
do dyrektorskiego fotela
jest długa.

(Angela, tejo)

Gabriela Zawiła

G. Zawiła w Kamiennej Górze wprowadziła wiele nowości. Postarała się o oświetlenie mocnymi halogenami, zakupienie gablot. Dzięki jej zabiegom udało się
zabezpieczyć konserwatorsko ponad 80 zabytków z Kościoła Łaski

Jestem wesoły Romek
… mam na przedmieściu domek – to słowa piosenki
z kultowej komedii „Miś” Stanisława Barei. W treść
utworu dopasował się częściowo Roman Kwaśnicki,
prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Na pewno jest mu wesoło, bo wozi się po Polsce za
pieniądze podatników, a zamiast w domku na przedmieściu – nocuje w Centrum Rehabilitacji KRUS w
Szklarskiej Porębie, którego był dyrektorem przez
osiem lat.
A do tego zatrudnia swoją
przyjaciółkę, jej brata i konkubinę brata, a nepotyzm kwitnie
na skalę niespotykaną – to
ubiegłotygodniowe rewelacje
Dziennika o prezesie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Romanie Kwaśnickim i
jego dworze w państwowej
instytucji.
Gazeta wymienia kilku
najwyższych urzędników w
KRUS-ie, którzy pozatrudniali
członków swoich rodzin. Dyrektor centrali dał pracę synowi,
jego narzeczonej i przyszłej
teściowej. Inny wysoki rangą
urzędnik zatrudnił syna, kochankę i jej córkę. A patronem
tego wszystkiego jest Roman
Kwaśnicki, były wicewojewoda
jeleniogórski, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego ze
stolicy Karkonoszy i niedoszły
prezydent miasta.
Dziennik prześwietlił przeszłość prezesa Romana Kwaśnickiego. Skończył Akademię
Rolniczą we Wrocławiu, jest
zootechnikiem. Zajmował się
różdżkarstwem, a jego praca
magisterska dotyczyła „wpływu
promieniowania podziemnych
cieków wodnych na płodność,
zdrowie i produkcyjność krów”.
Doktoryzował się z selekcji
buhajów rasy czerwono-białej.
Teraz odpowiada za strategiczną dla rządu reformę molocha
KRUS.
Kwaśnicki często jeździ do
Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. W grodzie Krzywoustego
dorabia jako wykładowca w
Kolegium Karkonoskim, a w
Szklarskiej Porębie jest mile
widzianym gościem w centrum

rehabilitacji rolników, któremu
przez osiem lat szefował. – Krążą o nim legendy. Słynął z tego,
że kazał jednej z pracownic prać
swoje kalesony. Rzucał też na
prawo i lewo darmowymi karnetami na basen głównie lokalnym działaczom i radnym.
Kierowcą Kwaśnickiego jest
brat jego przyjaciółki, która
szefuje centrum w Szklarskiej
Porębie. Wcześniej też tam
pracował w magazynie i musiał odejść, bo wyszły nieprawidłowości przy wydawaniu
towaru. W swoje podróże prezes
Kwaśnicki zabiera nie tylko kierowcę (zatrudnionego jako inspektor), lecz także sekretarkę,
która jest… jego narzeczoną. I
co to się porobiło? Po publikacji
Dziennika minister rolnictwa
zapowiedział męską rozmowę
z Romanem Kwaśnickim. Jeśli
zarzuty się potwierdzą, jedyny
tak wysoko postawiony jeleniogórzanin spadnie z drabiny.

(tejo)

Roman Kwaśnicki

58-500 Jelenia Góra, ul. M.C. Skłodowskej 13/2 (I piętro)
CZYNNE w dni robocze; 8-16
tel./fax

(075) 75 444 00
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TEMAT TYGODNIA

Śpimy na bombach

Patrol saperski podczas akcji w Karpnikach
Skorodowany pocisk artyleryjski z lat drugiej wojny
światowej znaleziono w piątek w Bobrowie pod Jelenią
Górą. To już kolejna wybuchowa pamiątka po czasach
sprzed 60 lat. Takich niespodzianek pozostawionych
przez hitlerowców i sowietów ziemie regionu jeleniogórskiego kryją jeszcze znacznie więcej, choć – paradoksalnie – stolicę Karkonoszy i jej otoczenie ominęły
działania wojenne. Skąd niewybuchy i niewypały?
Ten rok jest szczególnie obfity
w wybuchowe znaleziska. Powód?
Prowadzonych jest coraz więcej
robót ziemnych i melioracyjnych.
Chcąc nie chcąc, inwestorzy dokopują się do groźnych pocisków
moździerzowych i innego rodzaju
amunicji. Saperzy mają pełne ręce
roboty. – Śpimy na bombach i minach – mówią mieszkańcy, którzy
dowiadują się, że przez dziesiątki
lat chodzili po czymś, co mogłoby
zmieść z powierzchni ziemi ich
wioskę.
Mieszkaniec Bobrowa, Andrzej
Kaczyński spostrzegł pocisk artyleryjski, gdy w miniony piątek po
południu z ziemi wyciągnęła go
łyżka koparki. – Zleciłem wykonanie wykopu i położenie kanalizacji
burzowej z mojej działki – opowiada mężczyzna. – Nie spodziewałem
się takiego znaleziska kilkadziesiąt
centymetrów pod powierzchnią.
Tyle lat chodziliśmy po nim!

Saperzy w akcji

Kaczyński powiadomił sztab kryzysowy
gminy

Mysłakowice i policję. – Przyjechali
w kilkanaście minut, policja i pan
Chądzyński ze sztabu kryzysowego

dowódca patrolu sapersko-minerskiego 23 Śląskiej Brygady Artylerii
w Bolesławcu, chorąży Radosław
Mazur.
– Bywa, że jednego dnia likwidujemy dwa-trzy niewypały lub
niewybuchy. Sporo czasu zabiera
nam też pobieranie materiałów
wybuchowych, którymi niszczymy
śmiercionośne znaleziska. Tutaj w
Bobrowie wykopano pocisk radzieckiej produkcji do haubicy kalibru 76
mm. Jest bardzo skorodowany, więc

Wiele takich „pamiątek” znajdywali grzybiarze. Żeby
nie mieć kłopotów z bezpieką, zasypywali bomby czy
pociski. Wracali do domów nikomu nic nie mówiąc.
zabezpieczyli teren i czekali na
przyjazd saperów. Wszystko odbyło
się bardzo sprawnie, byłem pod
wrażeniem szybkości z jaką działali
mundurowi – mówi pan Andrzej.
Kilka godzin czekano na patrol
sapersko-minerski, który likwidował inny niewypał. Saperzy nie
narzekają na brak zajęć. Przyjechali
około godziny 17.
– Praktycznie codziennie wyjeżdżamy na
akcję – wyjaśnia

nie możemy ryzykować jazdy na
nasz poligon pod Bolesławcem.

Detonacja w kopalni

Pocisk zabezpieczono i pod
wzmocnioną eskortą policji przewieziono na obszar należący do
kopalni PolSkal w Karpnikach.
– Po raz pierwszy

udostępniamy
teren do likwidacji
niewybuchu, ale
jeśli zajdzie taka
potrzeba, saperzy
mogą zawsze wykorzystać to miejsce
– deklarował kierownik kopalni,
Sławomir Ciupiński.

Pocisk złożono w bezpiecznym
miejscu poza obszarem wydobycia
skalenia. Saperzy obłożyli go materiałem wybuchowym, a kopalniana

dojść do poważnej tragedii – mówił
nam starszy sierżant sztabowy
Włodzimierz Kędzierski, dowódca
saperów ze Świętoszowa.

Informować bez wahania

– Dlatego za każdym razem informujemy kierowników budowy,
o tym, żeby zachowali szczególną
ostrożność. Jeśli tylko zauważą
coś niepokojącego należy zostawić
pocisk, zawiadomić policję i służby antykryzysowe – podkreślają
saperzy.
Jego rady powinni wziąć sobie
do serca pracownicy, którzy wykonują roboty ziemne w całym
Jeleniogórskiem. Podczas prac przy
pogłębianiu koryta rzeki Kamienna
natrafiono na dwa pociski, które
nie wiadomo, jakim cudem tam
się znalazły. Jednym na pewnej
posesji, blisko której składowano
pochodzącą z wykopów ziemię,
bawiły się dzieci. „Zabawka” wydała się jednak na tyle podejrzana, że
zwróciła uwagę dorosłych, którzy
zawiadomili, kogo trzeba.
Inny niewypał trafił na… podwórko Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych w Cieplicach. Był
w ziemi, którą przewieziono tam,
aby rozplantować na gruncie. Na
szczęście skorodowane żelastwo
ze śmiercionośnym ładunkiem w
środku w porę zauważono. Saperzy
wywieźli groźne znaleziska na
poligon w Świętoszowie.

Strzelali na postrach
i dla zabawy

chor. Radosław Mazur
koparka obsypała go grysem. Detonacja i zniszczenie ładunku było już
tylko formalnością.

Chodzą po minach

W tym rejonie to kolejne takie
znalezisko w ciągu miesiąca. Jak mówią mieszkańcy, w Karpnikach,
Bobrowie, Wojanowie
pozostałości wojennych jest jeszcze w ziemi bardzo dużo.
Pod koniec maja
pracownicy firmy,
którzy pogłębiali koryto Bobru, zamarli
ze strachu, kiedy łyżka koparki wybierająca
osad z dna rzeki poza mułem i
kamieniami na brzeg wyrzuciła
pocisk. Tajemniczym znaleziskiem
okazał się uzbrojony granat moździerzowy kaliber 120 mm.
Granat miał zapalnik z dwóch
stron, dlatego podczas takich prac
zaistniało duże zagrożenie wybuchu pocisku, a wówczas mogło

Skąd ten zakopany arsenał? – W pałacu w
Wojanowie-Bobrowie w czasie wojny
stacjonowali żołnierze Wermachtu
– opowiada Andrzej
Kaczyński. – W lesie za moim domem
jest stara strzelnica.
Potem przyszli Ruscy i przez dwa lata
stacjonowali w
lesie obok
strzelni-

cy. Ten pocisk w moim ogrodzie
mogli oni wystrzelić. Po nich
w ziemi zostało dużo więcej
niż po Niemcach – podkreśla
mężczyzna.
– Pierwsi polscy osadnicy
opowiadali niesamowite rzeczy,
które wyprawiali Rosjanie, jak
strzelali dla zabawy, czy żeby
postraszyć Niemców – opowiada
inny mieszkaniec Bobrowa.
Wtedy straszyli już tylko cywili,
bo wojsko dawno uciekło.
– A ile takich „pamiątek” znajdywali grzybiarze! Wielu, żeby
nie mieć kłopotów z bezpieką,
zasypywało bomby czy pociski.
Wracali do domów nikomu nic
nie mówiąc – usłyszeliśmy.
Jak powiedział chorąży Radosław Mazur, wojskowi spodziewają się, że pozostałości powojenne będą znajdowane jeszcze
przez sto lat. – W miarę upływu
lat pociski będą coraz bardziej
skorodowane i niebezpieczne do
transportu.
W tej sytuacji dobrze by było,
gdyby odpowiednie służby wskazały kilka takich miejsc jak
kopalnia w Karpnikach, gdzie
można by likwidować groźne
wojenne pamiątki. Patrol rozminow y wania z Bolesławca
obsługuje siedem powiatów,
sześć powstałych z byłego województwa jeleniogórskiego oraz
powiat złotoryjski. Na tak rozległym terenie na pewno znajdą
się odpowiednie miejsca.

Marek Komorowski
(Angela)

Andrzej Kaczyński

Ryzyko powrotu w kawałkach
W lasach wokół Raszowa koło Kamiennej Góry przez kilkadziesiąt lat leżały tysiące niewybuchów.
Wszystko przez czerwonoarmistów, którzy nieumiejętnie wysadzili w powietrze poniemieckie zapasy.
W ubiegłym roku i dwa lata temu pracowali tam saperzy z Opola. Przez dwa lata wydobyli z ziemi
prawie 10 tysięcy pocisków. Jednak w ziemi nadal leżą przerdzewiałe pamiątki.

Żołnierze hitlerowscy i sowieccy pozostawili po sobie groźne
pamiątki nawet tam, gdzie nie było działań wojennych.



Oto tegoroczny wpis w jednym z forów miłośników militariów - Raszów i Antonówka (Ruski Las) koło
Kamiennej Góry, jeżeli ktoś chce poszukać "rozrywek" to najlepsze będą obydwa tereny, jeżeli chodzi o
jakieś karabiny, hełmy klamry i inne (ruskie i niemieckie), to najlepiej Raszów, amunicja, łódki, trzonki
od granatów, łuski, granaty, magazynki (ruskie i niemieckie) no to Antonówka. Samemu nie polecam
spacerów, gdyż według plotek, jest gdzieś linia o szer. 1km i długości 10 km min talerzowych, także
można sobie wrócić do domu (albo nie) w kawałkach...
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WIADOMOŒCI

Czy lider Wspólnego Miasta chciał wziąć łapówkę?

Chciałbym wiedzieć

Ciąg dalszy nastąpi
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze postanowiła
umorzyć postępowanie w sprawie złożonego przez
Jelonkę zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa przez Roberta Prystroma. Czy słusznie?
Oto relacja naszego dziennikarza, który powiadomił
organy ścigania o zaistniałych okolicznościach.
17 września ub. r w Tygodniku
Jelonka w tekście pod tytułem:
„Czy te oczy mogą kłamać?” zarzuciłem Robertowi Prystromowi
– w czasie, kiedy był wiceprzewodniczącym rady miasta – gotowość
przyjęcia łapówki w 2003 r. w
wysokości 200 tys. zł w zamian za
pomoc przy przegłosowaniu przez
radę miejską zgody na budowę
hipermarketu Castorama przy ul.
Grunwaldzkiej.
Wcześniej razem z Anatolem i
Marcinem Bustowskimi złożyliśmy w Prokuraturze Okręgowej
w Jeleniej Górze zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez R. Prystroma.
Prokuratura postanowiła niedawno umorzyć postępowanie w
tej sprawie.
Stało się tak, choć wydawało się,
że sprawą powinien zająć się sąd i
rozstrzygnąć, czy zebrane dowody
w tej sprawie przez prawie rok są
wystarczające, by orzec, czy R.
Prystrom popełnił przestępstwo,
czy też nie, tym bardziej że mówiły
o tym nie tylko nagrania moich z

nim rozmów, ale również zeznania trzech świadków.

Trzy w jednym

Tak się nie stało bo Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
zachowała się jak trzy instytucje
w jednym – przejmując jakby
rolę, prócz swojej, sądu i obrońcy
podejrzanego o popełnienie przestępstwa. 27 czerwca umorzyła
postępowanie, powiadamiając nas
o tym bardzo lakonicznie.
W piśmie tym nie było ani słowa
o tym, czy komukolwiek przysługuje prawo do złożenia zażalenia,
wniesienia odwołania itp. Warto
przytoczyć w tym miejscu treść
tego pisma:
„Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana jako osobę, która
złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej
del. do Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze z dnia 27 czerwca
2008 pod sygnaturą akt VI Ds.
71/07 umorzono śledztwo w
sprawie uzależnienia wykonania

wasze fotki Nasze Pociechy

Eryk

Micha³

Wiktoria

Madzia

Oliwia

Wiktoria

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

czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej tj. czyn
z art. 228 par. 4 kk.”

dził wspomnianą sprawę
oraz poza jeleniogórskim
okręgiem.

Jak w „Procesie” Franza
Kafki

Zadziwiająco
szybka reakcja

Ciąg dalszy tej historii przypomina strony z powieści F. Kafki,
na których główny bohater Józef
K. plącze się po korytarzu sądu i
niczego konkretnego nie może się
dowiedzieć. Działo się tak, kiedy 8
lipca poszedłem do prokuratury,
sądząc, że będę mógł zajrzeć do
treści postanowienia o umorzeniu.
Na ten temat rozmawiała ze mną
sekretarka sekretariatu prokuratury za pośrednictwem portiera.
Dowiedziałem się od niego, że
nie mam do tego prawa. Nawet nie
zostałem zaproszony przez sekretarkę, bym mógł na miejscu wyjaśnić, o co mi chodzi i porozmawiać
na ten temat. Więc odszedłem jak
niepyszny. Te same próby ze strony
Marcina Bustowskiego potraktowane zostały tak samo. Marcin
Śliwiński prokurator prowadzący
tę sprawę, powiedział mu przez
telefon, że nie jest stroną.

Będzie dalszy ciąg

Nie mogliśmy się z tym pogodzić, bo takie traktowanie wydało
nam się dziwne, więc złożyliśmy
zażalenie na to do Prokuratury
Okręgowej, Prokuratury Krajowej
oraz wydziału skarg i wniosków
Ministerstwa Sprawiedliwości,
zarzucając Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, że naruszyła
prawa stron postępowania, bo nie
doręczyła postanowienia o umorzeniu oraz informacji o prawie do
wniesienia zażalenia i możliwości
zajrzenia do postanowienia o
umorzeniu postępowania.
Jednocześnie poprosiliśmy o
wznowienie postępowania bez
udziału prokuratora, który prowa-

KRÓTKO Z MIASTA
Krwawe skutki
picia wódki

Z raną kłutą jamy brzusznej trafił do szpitala w Jeleniej Górze w nocy ze środy
na czwartek 50-letni mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego.
Wcześniej został ugodzony
ostrzem podczas kłótni, do
której doszło w trakcie libacji. Mężczyzna przeszedł
operację, która uratowała
mu życie.

Bo lubi
jeździć bez prawka

Dwa razy w krótkim czasie w ręce policji trafiła
26-jeleniogórzanka, której
sąd zakazał prowadzenia
samochodu, a kobieta notorycznie to postanowienie
łamała. Wobec niepokornej
pani zastosowano dozór
policyjny.

Reakcja była natychmiastowa. Już po tygodniu, w poniedziałek
(14 lipca), do A. Bustowskiego
przyszedł policjant z wezwaniem
do stawienia się u prokuratora,
nazajutrz. Nie zastał go, bo Bustowski przebywa poza Jelenią
Górą. Przyjął policjanta syn A.
Bustowskiego, Marcin, który spytał funkcjonariusza: o co chodzi,
skoro sprawa została umorzona?
Ja natomiast dostałem zaraz
potem pismo od M. Śliwińskiego,
który wzywa mnie do napisania
w ciągu tygodnia sprecyzowania
treści mojego zażalenia skierowanego do Prokuratury Okręgowej.
Z pisma wynika, że jednak mogę
zajrzeć do postanowienia o umorzeniu, tylko nie wyraziłem tego
jasno i poprawnie w zażaleniu.
Cała ta historia wygląda dziwnie. Trudno nie odnieść wrażenia,
że działania prokuratora szły w
kierunku „ukręcenia łba” tej sprawie. Jak można nie dopuścić do
tego, by w sądzie rozstrzygnięto,
czy osoba, która od wielu lat blokuje wszystkie możliwe inwestycje
w Jeleniej Górze, pozbawiając
miasto korzyści wynikających ze
sprzedaży gruntów i podatków,
a mieszkańców pracy, nie jest we
wspomnianej sprawie winna?
Całe szczęście „nie ukręcono
łba sprawie”. Wynika to z pism
od prokuratora M. Śliwińskiego i
potwierdzenia przyjęcia naszych
zażaleń z ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury
Krajowej.

Przesłałem do Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze następujące pytania:
1. D laczego w zawiadomieniu mnie o
umorzeniu wspomnianego postępowania
przez tutejszą prokuraturę nie otrzymałem
uzasadnienia postanowienia umorzenia
oraz informacji o tym, kiedy i w jakim
czasie mogę wnieść zażalenie na to postanowienie?
2. Podobno nie jestem stroną w tej sprawie. Czy
to prawda? Nawet jeśli tak jest, to dlaczego
tak samo potraktowano Anatola i Marcina
Bustowskich, którzy otrzymali takie samo
zawiadomienie z tut. prokuraturze i też powiedziano im, że nie są stronami.
3. Dlaczego nie do- prowadzono przy zbieraniu materiału dowodowego do
konfrontacji mnie i A. M. Bustowskich z Robertem Prystromem.
4. Dlaczego prokurator prowadzący sprawę umorzył postępowanie, choć
dowodami winy Roberta Prystroma były nie tylko nagrania, ale również,
obciążające go liczne zeznania?
Taką otrzymałem odpowiedź:
Jelenia Góra,
dnia 18 lipca 2008
r.
Pan
Janusz Cwen
Portal i Tygodnik
Jelonka
W odpowiedzi na
Pana pismo z dnia
16 lipca 2008
roku skierowane na
moje ręce informuję
, że zostało
ono potraktowane jak
o pismo procesowe
i przekazane
ref ere nto wi sp raw
y o sy gn atu rze VI
Ds 71 /07 /S p
prowadzonej przez
tut. Prokuraturę Ok
ręgową celem
na da nia sto so wn eg
o bie gu zg od nie
z prz ep isa mi
Kodeksu Postępowa
nia Karnego.
Je dn oc ze śn ie prz
yp om ina m, że w
prz ed mi oto we j
sprawie był Pan os
obą, która złożyła za
wiadomienie o
przestępstwie i wystę
puje w charakterze
świadka.

Janusz Cwen
Fury jak marzenie pod Śnieżką
Dzięki Jerzemu Borysowi,
właścicielowi Szkoły Górskiej
Quasar, do Karpacza zjechało
ponad 50 najbardziej wypasionych bryk. Uczestnicy drugiej
już edycji Rage-Race mieli za
zadanie zdobyć jak największą liczbę punktów na Skoczni
Orlinek, gdzie czekały na nich
ekstremalne zadania: wiszące
mosty, tyrolka oraz wahadło.
Zawodnicy rajdu pokazali swoje
umiejętności nie tylko za kierownicą, lecz także na kładkach
zawieszonych między przęsłami
skoczni, zjeżdżali na po linie, a
ich mechaniczne rumaki podziwiali turyści i karpaczanie.
Rage-Race jest zarazem współzawodnictwem pomiędzy uczestnikami jak i niecodziennym
Road Show. Rajd wyruszył z
Warszawy. Do Wrocławia dotarł
przez Kraków, później trafił w
Karkonosze. W miniony weekend rajdowcy ruszyli do Międzyzdrojów, aby zakończyć swoją
przygodę w Gdańsku.

Mar

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgow
ej
w Jeleniej Górze
Violetta Niziołek
Prokurator
Prokuratury Okręgow
ej

FOT. MAR/ UM KARPACZ
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ROZMAITOŒCI / OPINIE
Płomienisty
niczym Ikarus
Do kolejnego zadania nie
mogłem wziąć ze sobą Białego
Rumaka. Mój jak najbardziej osobisty teleporter nawalił. Do celu
musiałem udać się czerwonym
autobusem Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego. Ku uciesze tłumu oczekującego na przystanku,
nadjechał wysłużony ikarus.
Pomimo wzniosłej nazwy stary,
poczciwy autobus ochłodził mój
zapał do pracy. Już przy wejściu
kierowca zamknął za mną drzwi
tak szybko, że nieomal przybrałem formę nieco przerośniętej
harmonijki.
Po drodze na koniec pojazdu,
gdzie zamierzałem wygodnie
odbyć podróż, czekał mnie istny
zwierzyniec. Przede wszystkim
królowały małpy, które najwidoczniej obrały sobie przegub
pojazdu za bazę. Pomimo dość
człekowatego wyglądu, biorąc pod
uwagę stopień gibkości osobników
spodziewam się, że byli oni bliżej
spokrewnieni z szympansem niż
z homo sapiens.
Przejście przez tłum nie było
interesującą propozycją między
innymi ze względu na temperaturę. Musiałbym się przedrzeć przez
grono sympatycznych, spoconych
i pachnących ludzi, trzymających
się jeden drugiego, bo do rurki
było za daleko. Atmosfera była
tym bardziej pozytywna, że jakiś
człowiek (bądź małpa) o bardzo
wysokim ilorazie inteligencji otworzył klapę w dachu nie w tę stronę,
co trzeba.
Kolejną przeszkodą były równie
miłe starsze panie. Jedna z nich odmówiła otwarcia okna, bo bała się,
że podmuch powietrza zdmuchnie
jej beret. Druga wisiała nad Bogu
ducha winnym człowieczkiem,
sugerując, aby ten ustąpił miejsca.
Człowieczek jednak w akcie desperacji chwycił się ostatniej deski
ratunku – katapleksji.
Udając nieżywego nie odstraszył
jednak miłej starszej pani, gdyż
ta wciąż się do niego przybliżała.
Ostatnia z pań wisiała tuż nad pewnym mężczyzną pod wpływem
napoju wyskokowego (kryptonim
operacyjny: Płomienisty Niczym

Ikarus). Gdy ten z nagła spadł z
siedzenia przy ostrym zakręcie,
miła pani w mgnieniu oka zajęła
jego miejsce.
Inne staruszki popatrzyły na nią
z podziwem. Mimo tego, że każda
z nich była zupełnie inna, wszystkie miały na sobie w to gorące
lipcowe popołudnie przepiękne
futra. W autobusie znajdowali się
jednak również inni przedstawiciele starszego pokolenia, którzy
wyraźnie nie pochwalali takiego
zachowania.
Oprócz małp i sępów w autobusie znajdował się jeszcze jeden
potwór (nie wliczając kierowcy).
Potworem tym był Kasownik.
Żywił się... ludźmi (małpy więc
mogły czuć się bezpieczne). Za
każdym razem, gdy ktoś się do
niego zbliżał, Kasownik kąsał
niemiłosiernie, mrugając przy
tym swoim zielonym okiem. W
pewnym momencie zbliżyła się
do niego straszliwie urokliwa niewiasta. Chciałem ją uratować, pomimo tego, że nie miałem na sobie
Lśniącej Zbroi ze względu na ścisk
i temperaturę. Jednak tłok był tak
wielki, że gdy stanąłem na palcach,
by bliżej się przyjrzeć wspaniałej
damie, już nie wróciłem na ziemię.
Kasownik na szczęście tym razem
powstrzymał swoje zapędy.
Tak oto wisząc między innymi
ludźmi dojechałem do swojego
przystanku przeznaczenia, chociaż właściwie wysiadłem na
losowym – pojazd był tak oklejony
reklamami „przez które wszystko
widać”, że nie wiedziałem gdzie
wysiąść. Z autobusu wydostałem
się niesiony na rękach tłumu.
Pan kierowca nie chciał otworzyć
drzwi, jednak dwudziesty dzwonek przyciskiem „stop” przekonał
go do podjęcia akcji. Nie oglądałem
się za siebie, słyszałem tylko okrzyk
„mój drewniak!” i głośne „bum” na
chodniku tuż za mną.
Z wyprawy wyciągnąłem trzy
wnioski. Pierwszy: nie (ś)pij, bo
cię podsiądą! Drugi: Kasowników
wytrzegaj się niczym diabeł wody
święconej. Trzeci: Nie ubieraj futra
w lipcu...

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Obcesowość byłego
posła

Jerzy Dziewulski, były poseł
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i odtwórca jednej z ról w serialu
„07, zgłoś się”, przebywał w Jeleniogórskiem, dokąd dotarł w
swojej lśniącej maszynie na tyle
imponującej, że wymienienie
marki wydaje się mniej ważne.
Fani porucznika Borewicza,
ujrzawszy serialową gwiazdę
na stacji benzynowej, zapragnęli uwiecznić ten moment za
pomocą aparatów fotograficznych. Eksposeł i specjalista od
poczynań antyterrorystycznych
skrzywił się jednak, powiedział,
że o fotografowaniu nie ma
mowy i uciekł sprzed obiektywu. Rozumiemy szacunek dla
prywatności, ale grzeczność
też obowiązuje. Kulturalnym
się jest, a posłem się bywa.
Widać to pierwsze pana Jerzego
niekoniecznie obowiązuje.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Panie Olgierdzie, podobno
w Jeleniej Górze kręcili komedię.
To prawda?

Klapsy należą się…

… samorządowcom jeleniogórskim, którzy olali premierę
sztuki „Z księgi kolorów” wystawioną w minioną sobotę na
scenie Teatru Jeleniogórskiego.
Mimo zaproszeń, nikt z ratusza
nie dotarł na widownię, aby
swoją obecnością wesprzeć
młodych ludzi i nagrodzić brawami za wysiłek, jaki włożyli w
to przygotowanie przedstawienia. Szkoda. Już myśleliśmy,
że po premierze „Zemsty”, w
której – między innymi – samorządowcy zagrali główne
role, teatr stanie się bliższy
ich sercu. Tym bardziej, że
wystąpili w nim ludzie, którzy
niebawem nabędą prawa do
głosowania. Mściwi nie są,
ale… zemsta przy urnach nie
jest wykluczona.

– Tak, słyszałem.
Pozazdrościli
Lubomierzowi…

(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

– … sławy polskiego
Hollywood. I kręcą
„Sami swoi w ratuszu”.

Marzena Machałek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Olgierd Poniźnik,
burmistrz Gryfowa Śląskiego, Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Trudna walka
dobrego ze złym
Dane mi było nadrobić teatralne zaległości w nadmiarze.
Co prawda nie poświęciłem się
aż tak bardzo i nie poszedłem
ciurkiem na wszystkie dotychczasowe premiery z kadencji
dyrektora Wojtka Klemma, ale
gmach Teatru Jeleniogórskiego
poznałem prawie jak własną,
dziurawą kieszeń.
Spędziłem bowiem przemiłe
dwa tygodnie przy dokumentowaniu warsztatów teatralnych,
jakie młodym ludziom zafundowały połączone siły ministerstwa
kultury, Instytutu Teatralnego w
Warszawie oraz – a może przede

wszystkim – artyści związani
z naszą sceną i pracownicy
placówki.
Teatralne mury odzwyczaiły
się w tym sezonie od gwaru
publiczności. Wprawdzie o teatrze było głośno, ale zupełnie
nie z powodów artystycznych,
co nijak nie przełożyło się na
sedno sprawy, czyli częstsze
wizyt y miłośników Melpo meny w secesyjnym budynku
w al. Wojska Polskiego. Tym
milej było posłuchać, jak rzeźbę
przedstawiająca spętaną niewolnicę dłuta nijakiego Ginottiego (to ta stojąca w głównym

foyer) otaczają spontaniczne
odgłosy życia.
To była młodzież. Ta – ogólnie rzecz ujmując – odsądzana
od czci i wiary – również przez
niżej podpisanego, który wielokrotnie dawał atramentowy
upust swojej bezradności wobec
poczynań niektórych przedstawicieli młodego pokolenia.
Wychowanego bezstresowo w
atmosferze przyzwolenia na
wszystko, którego część jest
narybkiem na kryminalistów,
a pewni osobnicy już nimi
są, choć najlepsze jeszcze na
horyzoncie przyszłości.
Jak łatwo popaść jest w stereotyp i uogólnienie uświadomiłem sobie właśnie podczas
t ych teatralnych lekcji. Bo
fatalna opinia o młodzieży nie
bierze się znikąd. Owszem,

po części jest to pewien obraz
skrajnej rzeczywistości rozciągnięty przez wybiórczą wizję
zdarzeń na cał y otaczający
nas świat. Ale ten obraz zła,
z wielok rotniany – międz y
innymi – przez media, stał się
przyjętym wzorcem, od którego
trudno szukać odstępstwa.
Niestety, to właśnie media
w dużej mierze przyczyniają
się do utrwalania niektórych
stereotypów, w tym i tego o
złej młodzieży. Wiem z własnej
praktyki, jak elektryzująco
działa wieść o nastoletnich
mordercach, którzy z zimną
krwią zabijają kolegę.
Wiem też, że w ludzkiej podświadomości istnieje zapotrzebowanie na sporą dawkę
wieści niemal jak z filmu grozy.
Tyle że to nie ekranowy świat

przedstawiony, ale namacalna rzeczywistość. Czy cała?
Śledząc serwisy informacyjne
można odnieść wrażenie, że
otacza nas piekło niemal z
Boskiej Komedii. A im młodsi są
aktorzy tego spektaklu zła, tym
dla widowni – niczym rzymski
plebs żądnej krwawych igrzysk
– lepiej.
A dobro? Zdecydowanie w tej
prezentacji przegrywa. Dobra
wiadomość nie jest wiadomością, chyba że dotyczy – na
przykład – czyjejś wygranej
w lotto. Ale to z kolei fatalna
wieść dla zawistnych, którzy
wściekną się, że to nie do nich
uśmiechnęło się szczęście.
A już dobra wiadomość o ludziach młodych zupełnie niknie
w cieniu newsów „złych”. Wręcz
podświadomie jest odrzucana

przez wielu odbiorców. – No i
co z tego? – powiedzą na wieść,
że młodemu człowiekowi się
powiodło. A niektórzy zaraz dodadzą: – Na pewno miał układy
albo rodzice dali łapówkę.
We współczesnej mentalności
Polaka szaraka zawsze musi
wziąć górę kontekst zła.
Ale przecież zły jest tylko
margines młodzieży. Krzykliwa i aktywna w plugawieniu
dobra mniejszość robi koło pióra większości, która głośnym
głosem w ykrzyczała swoją
normalność podczas warsztatów „Lato w teatrze”. Oby
tylko mury Teatru Norwida w
tym przypadku okazały się nieszczelne i pozwoliły roznieść
się temu głosowi rozsądku.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

RYTM TYGODNIA
Policja świętuje

23 lipca przypada Święto
Policji. W najbliższą środę z
tej okazji w jeleniogórskiej
komendzie powiatowej będzie miała miejsce uroczysta
odprawa, podczas której wyróżniającym się policjantkom
i policjantom zostaną wręczone odznaczenia i awanse.
Na kolejną sobotę policjanci
zapraszają wszystkich mieszkańców na tradycyjny festyn,
który odbędzie się na lotnisku
Aeroklubu Jeleniogórskiego.

Aleja usterek

Dwie poważne awarie utrudniły w minionym tygodniu
ruch w al. Wojska Polskiego.
Uszkodzone zostały rury wodociągu, nawalił też gazociąg.
Infrastruktura mediów w tym
rejonie miasta należy do najstarszych i często koroduje.
Niektóre instalacje nie były
zmieniane od ponad 100 lat.

Pijacki napad

Dwóch chłopców zostało zaczepionych w sobotę
przez pijanych mężczyzn w
rejonie pawilonu Plus w Jeleniej Górze. Napastnicy mieli
wyraźny zamiar zabrania
dzieciom odtwarzacza mp3
oraz telefonu komórkowego.
Na szczęście przestępców
spłoszyła przypadkowa osoba. Mimo wszczętych przez
policję poszukiwań, pijaków
nie udało się znaleźć.

Tłuką szyby
w centrum

Witrynę w jednym ze sklepów przy ulicy Kopernika wybili nieznani sprawcy w nocy
z piątku na sobotę. Szyby nie
spodobały się także wandalom,
którzy przechodząc obok przystanku przy ulicy Bankowej u
wlotu ulicy Krótkiej uszkodzili
wiatę. Teraz pasażerowie MZK
mają darmowe wietrzenie.

Radarowe żniwo

Czterdzieści mandatów
karnych wręczyli policjanci
kierowcom, którzy przekroczyli
dopuszczalną prędkość na ulicach Wrocławskiej, Sudeckiej i
W. Pola. Akcję „Nadmierna prędkość” policja przeprowadziła w
czwartek rano. Podobne działania będą kontynuowane.

Zrobieni w konia przy „Okienku kasowym”
Ponad cztery tysiące Polaków dało się nabrać firmie
zajmującej się pośrednictwem w dokonywaniu opłat
za telefon i media. Pieniądze nigdy nie trafiły do odbiorców. W grę wchodzą grube miliony złotych. Wśród
oszukanych są jeleniogórzanie. – Czy jest szansa, że
odzyskamy swoje pieniądze? – pyta Stanisław Obacz
z Sobieszowa.
Ile osób korzystało z usług
„Okienko kasowe S.A.” w Sobieszowie i w Jeleniej Górze? Jak
na razie nie wiadomo. – Akta w
sprawie oszukania klientów tej
firmy dowożone są dosłownie
ciężarówkami – mówi rzecznik
poznańskiej prokuratury, gdzie
obecnie toczy się sprawa przeciwko nieuczciwym usługodawcom.
Spółka, w której można było
szybko i tanio opłacić wszystkie
swoje rachunki, na rynku polskim
pojawiła się po roku 2000. Jedną
z filii otworzyła w Sobieszowie
wykorzystując opieszałość poczty
i potrzebę szybkiego załatwienia
sprawy przez ludzi, „Okienko
kasowe” szybko zyskało klientów
i stało się znaczącą konkurencją
dla pocztowców. – Korzystałem z
tych usług bo po prostu miałem
tam blisko, a poza tym niewiele
kosztowała opłata – potwierdza
Stanisław Obacz.
Okazało się jednak, że niskie
opłaty pobierane za usługi doprowadziły firmę do bankructwa,
do czego przez długi czas nie
przyznawał się zarząd spółki. Co
więcej jej przedstawiciele snuli
plany wejścia w 2008 roku na
giełdę. Tymczasem problemy fi-

nansowe „okienek” we znaki dały
się poważnie już w 2005 roku, i
to od tego czasu najprawdopodobniej pieniądze nie trafiały do
odbiorców.
Spawa wyszła na jaw, kiedy
do ludzi zaczęły przychodzić
zawiadomienia o niezapłaceniu rachunków. Nie pomogły
potwierdzenia zapłaty wydane
przez firmę „Okienko Kasowe
S.A”, bowiem oprócz nich nie
było śladu żadnych przelewów
pieniężnych na konta odbiorców. Wówczas oszukani zaczęli
zgłaszać sprawę na policję, a
następnie do prokuratury. Tak też
zrobił Stanisław Obacz z Sobieszowa, który musiał podwójnie
zapłacić za gaz.
Najpierw opłaciłem rachunek
w okienku kasowym w Sobieszowie, a kiedy okazało się, że pieniądze nie dotarły, wyłożyłem jeszcze

raz tą samą kwotę bezpośrednio
w gazowni – tłumaczy oszukany
pan Stanisław, z sobieszowskiej
ulicy Kolejowej.
Złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej
Górze, a ta przesłała dokumenty
do prokuratury w Poznaniu.
Oszukano go na kwotę 200 złotych, ale przy wypłacie, jaką
otrzymuje w wysokości 900
złotych miesięcznie, to i tak
sporo. – Z tego, co wiem, całość
zagrabionej sumy przez tych
oszustów to grube miliony. Podejrzewam, że takich ludzi jak
ja jest więcej, dlatego liczę na to,
że po przeczytaniu tego artykułu
zgłoszą się oni do prokuratury,
która prowadzi tę sprawę. Dzięki
temu być może uda się odzyskać
stracone pieniądze – ma nadzieję
sobieszowianin.
– Przez cały czas wpływają
do nas kolejne zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa
– mówi Magdalena Mazur-Prus,
rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Poznaniu. – Zabezpieczone
zostały komputery i ogromna
ilość dokumentacji tej firmy.
Na bieżąco analizowane są dowody dostarczane przeciwko

Płacili bankrutowi
Firma „Okienko Kasowe” na terenie całego kraju prowadziła około 300 punktów
pobierania opłat. 31 października 2007 roku ogłosiła upadłość. Do tego czasu
oszukała ponad 4 tysiące osób, a przywłaszczona kwota jest jak na razie nie
możliwa do określenia. Od listopada 2007 roku sprawę prowadzi V Wydział
Śledczy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie Okienko Kasowe S.A. miało
główną siedzibę i gdzie działały serwery spółki.

Wakacje z narkotykami
Lato to czas wzmożonej aktywności producentów i
dealerów środków odurzających. Policjanci jednak
nie próżnują i wyłapują groźny element.
W minionym tygodniu w
ręce funkcjonariuszy wpadło
kilka osób bezpośrednio zaangażowanych w produkcję
narkotyków, podejrzanych
o handel nimi oraz posiadających środki odurzające.
Najmłodszy miał 16 lat. Znaleziono przy nim oraz w jego
mieszkaniu ponad 200 porcji
marihuany i amfetaminy. Podejrzany miał również wagę
elektroniczną i woreczki do
pakowania narkotyków.

Nie upiekło się także parze jeleniogórzan, którzy w
mieszkaniu urządzili sobie
c a łe la borat or iu m , gd z ie
wytwarzali tzw. polską heroinę. Nie pomogła ostrożność.
Policja nakryła przestępców,
kiedy wychodzili z meliny.
Mieli przy sobie narkotyk,
a mężczyzna na próżno próbował wstrzyknąć zawartość
strzykawki w ziemię.
W m i n iony piąt ek jele n iogórsc y k r y m i na l n i na

Karambol po chwili nieuwagi

Fot. Marek Komorowski



podstawie uzyskanych informacji operacyjnych zatrzymali 20-letniego mieszkańca
stolic y Karkonosz y, któr y
posiadał przy sobie narkotyki w postaci 200 działek
amfetaminy oraz kilku porcji
marihuany – poinformował
kom. Bogumił Kotowski z
KMP w Jeleniej Górze.
Po d c z a s z a t r z y m a n i a
mężczyzna był zaskoczony,
próbował jeszcze pozbyć się
i odrzucić woreczek z narkotykami, ale policjanci okazali
się szybsi. Sprawca był wcześniej kilkakrotnie notowany
i ka ra ny za przestępst wa

Cztery samochody zderzyły
się w miniony cz wartek na
wysokości stacji benzynowych
w Radomierzu. Wszystko przez
roztargnienie kierowcy forda
mondeo, któr y po w ypadku
wraz z 12-letnią córką trafił do
szpitala. Wspomniany uderzył
w tył w kombi tej samej marki,
ten rozbił tylną klapę i światła
w renault laguna który z kolei
uderzył w jadącego przed nim
peugeota. Ruch na newralgicznym odcinku „trójki” prowadzony był wahadłowo. Na szczęście
obrażenia poszkodowanych nie
zagroziły ich życiu.

(Mar)

spółce. Akt jest kilkaset tomów.
Dlatego instytucja musi powołać
zespół biegłych, w tym również
informatyków, którzy dokładnie
zbadają sprawę oraz sprawdzą,
gdzie przepływały te pieniądze.
Być może biegli powołani zostaną
pod koniec lipca tego roku.
Czy oszukani odzyskają swoje
pieniądze? Tego jeszcze też nie
wiadomo. Jak na razie toczy się
bowiem postępowanie „w sprawie”, a nie „przeciwko”.
– Jeśli biegli uznają, że są
podstawy do postawienia firmie
Okienko Kasowe S.A. zarzutów
oszustwa, wówczas sprawa
trafi do sądu – tłumaczy Magdalena Mazur-Prus. Trudno
wyrokować

jednak, kiedy i czy w ogóle to
nastąpi. Obecnie osoby poszkodowane mogą występować z
roszczeniami do sądu cywilnego.
Firma była ubezpieczona, jednak
nie wiadomo, na jaką kwotę.

Angelika Grzywacz

Stanisław Obacz ma nadzieję,
że odzyska stracone pieniądze.
przeciwko mieniu – kradzieże i przywłaszczenia, nie był
natomia st jeszcze karany
z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Najprawdopodobniej trudnił
się handlem narkotykami.
Policja poszukuje ludzi, którym sprzedawał „amfę”.
Dorosł ym zatrzymanym
grozi kara do trzech lat więzienia. 16-latek trafi do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich w
Jeleniej Górze.

(tejo)

Kupcie i zburzcie

Prezydent Jeleniej Góry
ogłosił przetarg nieograniczony dla chętnych na kupno
siedziby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jeleniej
Górze przy ulicy Słowackiego
13. Licytacja to nietypowa,
bowiem zainteresowani, w
razie wygranej, będą musieli
wyburzyć kupiony obiekt. Nie
jest bowiem przeznaczony do
zamieszkania, a na terenie
– zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
– ma powstać zabudowa o
charakterze mieszkalno-usługowym. MOPS przeprowadzi
się do dawnej siedziby III LO
przy ul. Obrońców Pokoju.

(tejo)

• 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
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WIADOMOŒCI
W Jeleniej Górze w biały dzień można dostać w twarz,
paść ofiarą kradzieży lub chuligańskiego wybryku.
To powszechna opinia mieszkańców. Policjanci twierdzą, że robią, co mogą, aby w stolicy Karkonoszy było
bezpiecznie. Ale miasto, niestety, do bezpiecznych nie
należy.
O tym, które miejsca w Jeleniej
Górze wskazywane są przez
mieszkańców jako najbardziej
niebezpieczne, pisaliśmy już wielokrotnie. Dzisiaj przedstawiamy
raport, co zmieniło się w kwestii
bezpieczeństwa oraz jakie „niespodzianki” policja szykuje dla
bezkarnych chuliganów.
Mówiąc o miejscach niebezpiecznych w Jeleniej Górze łatwiej byłoby wymienić ulice, na
których można całkowicie czuć
się bezpiecznie. Policzyć można
je bowiem na
palcach
jednej
ręki.
– Do
bójek i
zakłóceń
ciszy nocnej
dochodzi

Groza na ulicach miasta

przede wszystkim przy sklepach nocnych. Są to: ulica Jasna i Poznańska, Podwale, plac
Niepodległości a weekendami
okolice wszystkich jeleniogórskich pubów – wymienia kom.
Bogumił Kotowski, p.o. rzecznika
prasowego jeleniogórskiej policji.
– Nie są to nagminne sytuacje, ale
dochodzi do takich zdarzeń, więc
trzeba na siebie uważać – ostrzega.
Niebezpiecznie jest również w
okolicach Tesco, gdzie po zmroku

Na placu Ratuszowym jest bardzo niebezpiecznie,
zwłaszcza w podcieniach kamieniczek po zapadnięciu zmroku.
przechodniów zaczepiają pijacy
i trudna młodzież.
W okolicach ulic Bankowej,
Podchorążych i Fortecznej
policja przestrzega natomiast przed pozostawianiem w samochodzie
cennych przedmiotów,
które nagminnie są z
aut kradzione. Mieszkańcy boją się również
miejsc zaciemnionych:
parków i mrocznych uliczek. Tu jednak, zdaniem

Nowi policjanci
Czy wandale będą mogli czuć się bezkarnie? W najbliższym czasie w mieście ma
się pojawić większa liczba policjantów. Pierwsi młodzi funkcjonariusze zaczną
patrolować ulice Jeleniej Góry od początku sierpnia. Kolejni dołączą do nich w
październiku. W sumie po przeszkoleniu do garnizonu jeleniogórskiego trafi około
14 osób, które umożliwią częstsze patrole i interwencje. Będzie to jeden, lub nawet
dwa partole dodatkowo na każdej zmianie.

policji, kwestia bezpieczeństwa
uległa znacznej poprawie.
Do niedawna gromadzili się
tam przedstawiciele nieciekawego
środowiska, którzy urządzali tam
sobie libacje i często się awanturowali. – W ostatnim czasie
powycinano tam krzaki, które
blokowały dopływ światła i częściej
przechodzą tam patrole policji i
straży miejskiej – zapewnia Bogumił Kotowski.

Handlowcy kantują na wyprzedażach
Sezon letnich zniżek cen w pełni nie tylko w marketach. Rzecznik konsumentów ostrzega: większość
tych promocji to jawne oszustwo.
Ekspedienci rozwieszają plansze
z informacjami o obniżkach cen. Na
wystawach sklepowych nie trudno
zauważyć, o ile procent zapłacimy za
daną rzecz taniej. Wszystko po to, by
zachęcić mieszkańców do masowego kupowania produktów.
I jak się okazuje, nie jest to wcale
takie trudne. Z wyprzedaży chętnie
korzystają niemal wszyscy. Niewielu
jednak zwraca uwagę na to, że
teoretyczne przeceny i promocje to
tylko chwyt marketingowy, często
nieuczciwy.



– W wielu przypadkach jest tak,
że przekreślone ceny, pod którymi
znajdują się obniżone wartości
produktu są po prostu zmyślone – mówi miejska rzeczniczka
konsumentów w Jeleniej Górze,
Jadwiga Reder-Sadowska.
Nie zawsze należy wierzyć
temu, co widnieje na planszy.
Poza tym w wielu przypadkach
podane ceny nie są zgodne z tym,
co naliczane jest przy kasach. Dopiero dokładne przeanalizowanie
paragonu otwiera ludziom oczy.

Często jest już jednak za późno.
Innym chwytem marketingowym jest celowe wprowadzanie w
błąd kupujących przez nieodpowiednie ułożenie cen pod produktami.
– Jest to oczywiście przestępstwo
– podkreśla Jadwiga Reder-Sadowska. Świadome wprowadzanie
ludzi w błąd jest niedopuszczalne i
podlega karze. Problem jednak polega na udowodnieniu, że właściciel
sklepu wprowadza klientów w błąd
świadomie.
W takiej sytuacji, gdzie nie możemy zbytnio liczyć na rozwiązanie
prawne, sami powinniśmy się chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami. W jaki sposób? Należy zachować

Stałym miejscem siejącym grozę
szczególnie po zmroku w dalszym ciągu pozostaje natomiast
rejon cerkiewki prawosławnej,
gdzie w dzień i w nocy kręcą się
żebracy i narkomani. Do sporej
liczby wymienionych zagrożeń,
mieszkańcy dodają jeszcze takie
ulice, jak Chełmońskiego, Kiepury,
Lwówecka, Karłowicza, Kilińskiego
i wiele innych.
Coraz częściej mówi się również
o Zabobrzu, z którego nie rzadko
kradzione są kołpaki czy inne

elementy samochodów. – Dwa
tygodnie temu mojemu koledze
skradziono tam samochód za ponad dwadzieścia tysięcy złotych,
chłopak jest po prostu załamany
– mówi jeden z mieszkańców
Zabobrza.
Opinie miejsc nieprzyjaznych
uczciwym ludziom mają ulice i
place centrum Cieplic. – W biały
dzień dostałem w twarz na placu
Kombatantów, tuż obok komisa-

riatu policji. Przejeżdżał patrol i
„zgarnął” napastnika. Nie wiem,
czy poniósł jakieś konsekwencje, bo

policjanci nawet nie spytali mnie,
czy coś się stało – mówi proszący
o niepodawanie danych jeleniogórzanin z Sobieszowa.
Jakie policja ma plany na walkę z
prężnie rozwijająca się przestępczością w mieście? – Najważniejszy jest
monitoring wizyjny, który bardzo
ułatwiłby nam pracę i umożliwił
wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców wandalizmu
czy kradzieży – mówi Bogumił Kotowski. Zarejestrowane wykroczenia czy

przestępstwa
byłyby dowodami,
które można byłoby wykorzystywać w sądzie. Policjanci
marzą też o zwiększeniu zatrudnienia. Dodatkowi funkcjonariusze mają zacząć pracę
jeszcze latem.

Angelika Grzywacz

Zdjęcia: Konrad Przezdzięk

Kamery wspólnie?
Kiedy pojawi się ten długo wyczekiwany monitoring, jeszcze nie wiadomo. W tej
sprawie nie zapadły bowiem żadne konkretne decyzje. – Przygotowywany jest
wspólny projekt ochrony turystów w miejscowościach turystycznych takich jak Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba i Świeradów Zdrój, który umożliwi pozyskanie 80
procent potrzebnej na ten cel kwoty. 22 lipca w starostwie zbierze się komisja ds.
bezpieczeństwa, która zapewne poruszy ten problem – mówi Bogumił Kotowski.

zdrowy rozsądek i wyciszyć emocję
by nie dać się wciągnąć w ten wir
wyprzedaży i pośpiechu.
Należy również pamiętać, że
właściciele sklepów korzystają z
coraz to nowych chwytów marketingowych, które nie są dostrzegalne dla zwykłego konsumenta.
Nie zawsze jednak wyprzedaż
musi być oszustwem. Trafiają się
bowiem okazje, których aż szkoda
nie wykorzystać.

(Angela)

Zawsze porównuj ceny
– Sprawdzenie cen podobnych lub takich samych produktów w innych sklepach umożliwi nam wyrobienie sobie zdania, czy
coś jest tańsze, czy w zwykłej cenie – mówi Jadwiga Reder-Sadowska. – Korzystajmy z tego przywileju i nie kupujmy od razu.
Za każdym razem sprawdzajmy również datę ważności, dokładnie oglądajmy odzież, czy nie są to rzeczy zleżałe czy z jakimiś
wadami. Jeśli natomiast cena podała na półce nie zgadza się z ceną na paragonie korzystajmy z prawa oddania zakupionego
towaru – radzi rzecznik.
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– Byłam pełna obaw, czy projekt
pracy dla Romów w zamian za
spłatę zaległego czynszu uda się
u nas – mówi dyrektor Zakładu
Eksploatacji Zasobów Komunalnych
w Kowarach, Anna Perłowska.
– Wiem, że podobne programy w
Legnicy i Wrocławiu się nie udały.
Tym bardziej cieszy mnie, że tak
dobrze wystartował w Kowarach.
Kojarzona z lenistwem mniejszość
romska pracuje lepiej od Polaków.
Pieniądze na zatrudnienie
Romów, którzy mają problem z
płaceniem za czynsz pochodzą z
państwowego projektu na rzecz
społeczności romskiej.
– Wystąpiliśmy o pieniądze i
dostaliśmy je – wyjaśnia Anna
Perłowska – Powiadomiliśmy przedstawicieli Romów, że będzie można
odpracować czynsz w taki sposób, że

Cyganie odpracują długi

połowa zarobionych pieniędzy trafi ogromne problemy, trzeba ich
na nasze konto jako spłata należno- nieustannie nadzorować, popyści, a połowę dostaną do ręki.
chać, tłumaczyć – mówi dyrektor
Zgłosiło się ponad dwadzieścia Perłowska. – Kontrast miedzy nimi,
osób, zakwalifikowano osiem, a Romami jest ogromny i pokazuje,
pozostali odpadli ze względów że przekonanie o
zdrowotnych. – Ta ósemka to jedni niechęci Romów
z najsolidniejszych pracowników do codziennej
– mówi dyrektor Perłowska – pra- pracy to kolejcują przy zieleni miejskiej i przy ny stereotyp.
porządkowaniu posesji zarządzaMar
nych przez ZEZK. Prace wykonują
solidnie, szybko i starannie. Myślę,
że zaproponujemy im przedłużenie
umów na kolejne miesiące.
Solidność Romów w pracy kontrastuje z pracownikami
społecznie użytecznymi, kierowanymi
– Nie będę miała żadnych obaw przy
do pracy przez MOPS pod
pisaniu kolejnego wniosku o pracę za
rygorem utraty świadczeń. – Z
czynsz – zapewnia Anna Perłowska
tą grupą pracujących mamy

Fot. Konrad Przezdzięk

10

Romowie znani są z żebrania. W Kowarach
łamią stereotypy i wzięli się do pracy.

Fot. Marek Komorowski

Były pracownik Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego
„Fromako” w Komarnie poinformował nas, że fabryka
padła i masowo zwalnia ludzi. Słychać było o tym od
dawna. Postanowiliśmy sprawdzić, choć nie było to
łatwe.
Telefon stacjonarny był ciągle zajęty. Telefon komórkowy właściciela
– Pawła Nowackiego prosił poprzez
elektroniczną sekretarkę, by zostawić wiadomość. Zrobiliśmy to. Bez
skutku, bo właściciel nie odpowiadał.
Nazajutrz komunikat brzmiał już
tylko: nie ma takiego numeru.
Udało nam się jednak skontaktować z dyrektorem do spraw handlowych Dariuszem Goetze, ale
przebywa na urlopie i nic nie wie
na temat fabryki i skierował nas po
informacje do właścicieli.
Rozmawialiśmy więc z kilkoma
osobami, które tam jeszcze niedawno pracowały. Opinia była taka, że od
kilku miesięcy w fabryce rządził ten,
kto wcześniej przychodził do pracy
i od ponad roku były nieustannie
problemy z produkcją. A to zabrakło opakowań, a to a materiału do

produkcji, nie płacono za energię.
– Panie, to musiało paść – powiedział
jeden z rozmówców, który nie chciał
podać nazwiska.

ochroniarz, kiedy powiedzieliśmy,
że chcemy się spotkać z kierownictwem. Z miejsca zasilania na
parkingu do budynku prowadziły
przewody elektryczne, bo w obiekcie biurowym i produkcyjnym nie
ma prądu.
W biurze kierownictwa nikogo
nie zastaliśmy.
W administracji były dwie panie,
które skierowały nas do znajdującego się w pobliżu prywatnego domu
właściciela Fromako, P. Nowackiego.
Ten powiedział, że istotnie firma nie
produkuje od miesiąca. W fabryce
jest tylko 20 ludzi, reszta na urlopach.
– Nie po raz pierwszy przeżywamy
chwilowy kryzys. Nie ogłaszamy
bankructwa i mam nadzieję, że
niebawem wyjdziemy „ z dołka”.
Obiecuję, że poinformuję redakcję
Jelonki, jeśli nastąpi jakakolwiek
zmiana nawet na gorsze – obiecał
Paweł Nowacki.
Janusz Cwen

Zamknięte na głucho
Pojechaliśmy na miejsce w minioną środę po południu. Fabryka
zamknięta. Wewnątrz nie było
żywego ducha. Ochroniarz pilnujący
posesji powiedział, że nie wie, co się
tak naprawdę dzieje, ale produkcji
we „Fromako” nie ma od kilku tygodni. Wyprzedawane zostały ostatnio
zapasy. Właściciel, P. Nowacki był
do 15. i wyszedł, a do tej godziny
ludzie przychodzili po dokumenty
i wychodzili.
Następnego dnia pojechaliśmy
do Komarna przed południem. Brama nadal była Od sukcesów do klęski
zamknięta, otworzył ją

Parada przez centrum
miasta, pokazy zręcznościowe przy wyciągu
na Szrenicę, przy nieustannym ryku silników
stalowych rumaków: tak
wyglądał miniony weekend w kurorcie.
Jeleniogórski klub motocyklowy Sokole Oko zorganizował XX
Jubileuszowy Międzynarodowy
Zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Przez trzy dni przez bazę
zlotu, ulokowaną na terenie
harcerskiego obozowiska przy
ulicy Kasprowicza przewinęło
się ponad tysiąc miłośników
jednośladów.
Najwięcej działo się w sobotę. Przed godziną 13 przez
miasto przedefilowało sto kilkadziesiąt pojazdów różnych

Motocyklowy szał w Szklarskiej Porębie
typów i marek. Potem uczestnicy
przenieśli się na parking obok
wyciągu. Zmagali się w jeździe
precyzyjnej, turyści robili sobie
zdjęcia z ciekawiej przebranymi
motocyklistami, a na koniec
motocykliści z pasażerkami podjeżdżali pod wiszącą kiełbasę,
którą dziewczyna miała złapać
zębami.
Dlaczego przyjeżdżają na
zloty motocykli? – Bo są i można
się spotkać z fajnymi ludźmi i
fanami starych maszyn – powiedział Mirek z Kłodzka, który
przyjechał na historycznym
motocyklu M-72, wyprodukowanym w ZSRR.
Większość uczestników zlotu
przyjechała z Dolnego Śląska i
Wielkopolski, ale byli też Niemcy, Anglicy, Holendrzy. Byli tacy,

Mar

Ze strony internetowej Fromako, można się
dowiedzieć, że założona w 1991 r. przez rodzinę
Pawła Nowackiego i Cezarego Dziubka firma od
rozpoczęcia produkcji jeszcze do niedawna święciła
pasmo sukcesów. Wielokrotnie jako pierwsza w
kraju wprowadzała nowości technologiczne. Przez
kilkanaście lat istnienia dopracowała się dobrej
opinii i zdobyła spory rynek zbytu w kraju i za granicą. Były jednak problemy ze zdobyciem „wolnej
gotówki” do obrotu. Wprowadzenie ostatniej nowości, trzysmakowego jogurtu dla dzieci zbiegło się z
coraz poważniejszymi kłopotami „Fromako”, które
w najlepszym okresie zatrudniało 120 osób.

Karpacz strefą inwestycji
Co nie udaje się w Jeleniej Górze, z powodzenie wychodzi w Karpaczu. W ciągu dwóch ostatnich lat zainwestowano tam miliard złotych, pieniędzy publicznych
i prywatnych.
– To byłoby niemożliwe,
gdyby nie przychylność władz
gminy i wielka pomoc z ich
strony – mówi Krzysztof Pałancewicz, ojciec właściciela
całorocznego lodowiska z polimerową nawierzchnią, jakie
w minioną sobotę otwarto w
Karpaczu.
Pan Krzysztof jest ciepliczaninem. Chciał zainwestować
w lodowisko w Jeleniej Górze,
ale nie mógł się przebić przez
mechanizmy biurokracji. Kiedy

którzy przyjeżdżają tylko do
Szklarskiej, ale wielu odwiedza
w czasie wakacji kilka zlotów w
różnych częściach kraju.
Najważniejsze wydarzenia
zlotu odbywały się w sobotni
wieczór na terenie obozowiska.
Zagrała kapela Doro & Warlock
Revival z Czech prezentująca
ostry metal. Potem kapela Limited Edition, Biały Dom oraz
Izotop grający covery zespołu
ZZ Top. Gdy już dzieci spały, był
erotic show oraz wybory Miss
Mokrego Podkoszulka.
Motocykliści oraz turyści,
którzy dość licznie odwiedzali
obozowisko mogli kupić akcesoria motocyklowe i stroje w
jakich powinien chodzić każdy
szanujący się motocyklista.

Fot. Marek Komorowski

Fromako na skraju bankructwa

zobaczył montaż ślizgawki
w Parku Zdrojowym, od razu
przewidział, że rurki chłodzące
będą uszkodzone. Dał lodowisku dwa tygodnie, nawaliło po
siedmiu dniach.
Nie wahał się, kiedy burmistrz Karpacza zaczął namawiać do urządzenia lodowiska
całorocznego pod Śnieżką.
Kosz towa ło pona d m i l ion
złotych, ale jest niezależne
od warunków pogodowych.
Nawierzchnia to specjalna

masa polimerowa, śliska i
bardzo odporna na porysowanie. – Warto sprawdzić,
czy jest takie jak z lodu
– zachęca właściciel.
Wszyscy wierzą w sukces sztucznego lodowiska.
Pewnie będzie jak z rynną
na stoku Kolorowa, która
właśnie obchodzi 10 lecie.
Wtedy też wszyscy pukali
się w głow y – kto tam
będzie jeździł? – pytali się
niedowiarkowie. Teraz
mogą oglądać kolejki stojące do saneczek.

(Mar)

Ryszard Rzepczyński
w nowootwartym lodowisku

To tylko jedna z kilkudziesięciu inwestycji, jakie w tej chwili
prowadzone są w Karpaczu. Szybko nabiera kształtów hotel
Gołębiewski oraz centrum Spa w miejscu basenu miejskiego. W Jeleniej Górze nadal tylko mówi się o wykorzystaniu
wody geotermalnej do ogrzewania wirtualnego aquaparku,
w Karpaczu zespół basenów przy hotelu będzie gotowy w
przyszłym roku.
Podobnie będzie w hotelu „Skalny”. – Remont basenu kosztuje nas ponad dwadzieścia milionów złotych. Nie możemy
czekać bezczynnie gdy tuż obok nas wyrasta nowoczesna
konkurencja – wyjaśnia dyrektor obiektu, Bogdan Ryba.
Właściciele kilkunastu hoteli modernizują swoje obiekty.
Przygotowują się na nowego turystę, który nie liczy każdego
grosza, ale wymaga światowych standardów. – Pomagamy
każdemu, kto chce w naszym mieście zostawić pieniądze.
Za nimi przyjdą kolejni a nasze miasto będzie coraz
atrakcyjniejszym miejscem wypoczynku – mówi Ryszard
Rzepczyński, zastępca burmistrza Karpacza.
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Inicjatorem pleneru i warsztatów jest sobieszowski „Muflon” z
Jolantą Szewczyk na czele. Dodatkową opiekę artystyczną sprawuje
artysta plastyk Monika Onsowicz
oraz wspomniany Dariusz Miliński
– charyzmatyczny malarz. To wła-

Dariusz Miliński

śnie do niego należy teren nazywany „Kawałkiem
Nieba”, gdzie
uczestnicy

przedsięwzięcia szukają inspiracji.
– Ostatnio zdarzyło mi się szkicować do trzeciej w nocy
– usłyszeliśmy na miejscu
od jednego z uczestników
warsztatów. –To miejsce jest
po prostu magiczne!
Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Goście śpią w małych domkach, strzeżonych dzień i noc

przez drewniane rzeźby. Kropką
nad „i” w tym baśniowym klimacie
jest wiatrak, który również służy
jako miejsce zamieszkania.
– Wszyscy się tutaj uczymy
– mówi Jolanta Szewczyk. – W
tym wspaniałym zakątku każdy
odnajduje to, co jest dla niego wartościowe.
W ramach tego eksperymentalnego pleneru każdy powinien
namalować dwa obrazy w oleju i
w akwareli. Doskonalenie techniki
malowania farbami olejnymi nie
jest jedynym zajęciem. Przemierzając teren między drewnianymi
postaciami natrafić można na
pracownię rzeźbiarską. Oprócz
tego warsztaty obfitują w wycieczki i zwiedzanie Pławnej. Plan
przewiduje również stworzenie
od podstaw spektaklu teatralnego
traktującego o legendach związanych z urokliwą wsią. – Otaczają
nas piękne krajobrazy, ale również
obecność sympatycznych ludzi
kultury i sztuki ma na nas wielki
wpływ – powiedziała nam Nina,

Przez obrazy do nieba

uczennica Liceum Plastycznego.
Co pozostanie z pleneru na przyszłość? – Chcemy kontynuować, a
nawet rozszerzyć akcję – zapowiada Jolanta Szewczyk sugerując, że
cisza, spokój i magiczny nastrój
panujące w Pławnej są idealnymi

Nowe przepisy uderzą w kombinatorów
Od dziś (poniedziałek) Urząd Celny będzie naliczał
akcyzę biorąc pod uwagę cenę katalogową samochodu,
a nie wartość wpisaną w umowie. – Wszystko po to, by
sprowadzający samochody z zagranicy nie zaniżali cen
– tłumaczą celnicy.
– Spora grupa osób, która
sprowadza auto z zagranicy,
dogaduje się ze sprzedającymi.
Ci wpisują zaniżoną cenę, która
sprowadzającym samochody
gwarantuje niższe opłaty. Zmiany
przepisów mają to wyeliminować

– tłumaczy Edward Stanisz z Urzędu Celnego w Jeleniej Górze.
Do tej pory akcyza była naliczania według cen podanych
na umowie, a pracownicy nie
weryfikowali tego, mimo że 100
euro wpisane w umowę kupna

sprzedaży za dobrej klasy auto
młodego rocznika produkcji
budziło sporo wątpliwości. Teraz
na fałszujących realną wartość
czekają konsekwencje.
- Jeśli osoba, która ma zaniżoną
cenę w umowie sprowadzonego
samochodu, zgodzi się na naliczenie akcyzy od wartości katalogowej pojazdu, będzie musiała tylko
złożyć w naszym urzędzie korektę
– tłumaczy Edward Stanisz. W
przypadku kiedy takiej korekty do

– Jest tu o wiele przestronniej
i nowocześniej – powiedziała
nam Barbara Różycka-Jaskólska,
szefowa IT. Turyści i zainteresowani działaniem placówki
powoli oswajają się z nową siedzibą. Jej plusem jest położenie
tuż obok największej biblioteki
w mieście i przy jednym z głównych traktów centrum.
Tymczasem przy Baszcie
Grodzkiej wciąż tkwią jeszcze
szyldy informujące, że IT jest
właśnie tam.

– Nasz pracownik informuje
gości o przeprowadzce. Czekamy
też na Miejski Zarząd Dróg i Mostów, który wykona nowe znaki
do systemu informacji miejskiej
– mówi B. Różycka-Jaskulska.
Póki co wszystkie one prowadzą
turystów właśnie na ul. Grodzką.
O wymianie znaków przed przeprowadzką nie pomyślano.
– Zatoczyłam koło przez ponad 30 lat pracy – usłyszeliśmy
od szefowej IT. Mało kto już
pamięta, że jeleniogórska infor-

(Angela)

Fot. Konrad Przezdzięk

Kto chce szukać porady lub zasięgnąć wieści o imprezach i propozycjach miasta, na próżno będzie pukał do
Baszty Grodzkiej. Informacja turystyczna i kulturalna
zmieniła siedzibę i przeprowadziła się do gmachu
Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej. Basztę
upatrzyli sobie… posłowie.

Barbara Różycka-Jaskólska w nowej
siedzibie IT.
macja – jeszcze za wojewódzkich
czasów – mieściła się w pawiloniku celowo na jej potrzeby zbudowanym, za przystankiem przy
ówczesnej al. 15 Grudnia (dziś
Bankowa). Obecnie w budynku
jest smażalnia kurczaków.

(tejo)
Co z Basztą Grodzką

Jeleniogórska informacja turystyczna
nigdzie nie „zagrzała” miejsca na
długo. Miała swoją siedzibę przy ul.
1 Maja na rogu Klonowica, a stamtąd
została przeniesiona przed kilku laty
do Baszty Grodzkiej. A co w opuszczonych pomieszczeniach będzie teraz?
– Rzuciłam pomysł, aby pomyślano
o muzeum miejskim, ale nikt go
nie podchwycił – mówi B. RóżyckaJaskólska. Lokalem zainteresowani
są parlamentarzyści, którzy widzą w
nim swoje biura.

tekst i zdjęcie
Konrad Lipiński

Wszystkie materiały niezbędne do
stworzenia dzieła sztuki zapewnione są przez organizatorów dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze.

Bracia od tańca i od różańca

nas nie dostarczy przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające, w
której zostanie powołany również
rzeczoznawca.
Właściciel sprowadzonego auta
narazi się na spore problemy.
Wszystko wskazuje więc na to,
że wpisanie zaniżonej ceny samochodu przez sprzedającego pojazd
stanie się dla nowego właściciela
niedźwiedzią przysługą.

Wędrująca informacja turystyczna

warunkami, w których natchnienie spływa na artystów z całą swoją
obfitością. – Efektem naszej pracy
będzie wystawa poplenerowa w
galerii „Muflon” – dodaje.

Czterdziestu najmłodszych
mieszkańców Cieplic pojechało
wczoraj na kolonie do Gdańska.
Wszystko dzięki ofiarności parafian kościoła św. Jana Chrzciciela
oraz całkowitemu oddaniu sprawie
księży pijarów, bez których wiele
dzieci o wakacjach na wybrzeżu
mogłoby tylko pomarzyć.
– Dostaliśmy na kolonie dofinansowanie z urzędu miasta
– poinformował nas ks. Tomasz
Oszak. – Pieniądze pochodzą
również od sponsorów i od parafii.
Najważniejszy jest jednak wkład
naszych parafian – dodał.
Księża raz w miesiącu organizują zbiórkę na potrzeby świetlicy.
Ciepliczanie z parafii Św. Jana
Chrzciciela postarali się o zastrzyk
finansowy, dzięki któremu dzieci
ze świetlicy mogą skorzystać z
wypoczynku na wybrzeżu. Najmłodsi nie będą jednak przez cały
czas leniuchować na plaży. Księża
pijarzy przewidzieli dla nich wiele
ciekawych zajęć, w tym zajęcia
teatralne i malarskie.
Oprócz kolonii w czasie wakacji
dziewczęta i chłopcy z Cieplic spędzają czas na krótszych wypadach
w okolice Jeleniej Góry. – 21 czerwca wybraliśmy się do Western City
w Ściegnach, aby uczcić zakończenie roku szkolnego – powiedział
nam ks. Bartłomiej Smoczyk.
– We współpracy ze strażą miej-

ską tworzymy projekt „Bezpieczne
wakacje”. Na przyszłość planujemy
we współpracy z tą instytucją
urządzić radosne pożegnanie
dwumiesięcznego wolnego – zapowiada ks. Tomasz. W kościele
przy ul. Ściegiennego odbywają się
również koncerty ekumeniczne.
Pierwsza część miała miejsce na
początku wakacji, na drugą ksiądz
Bartłomiej zaprasza w sierpniu.

(KTL)

Kościół Św. Jana Chrzciciela ma się czym
pochwalić. Na swoim koncie ma wiele
akcji skierowanych do najmłodszych.
Począwszy od ferii z okazji świąt, podczas których młodzi ciepliczanie sami
robią ozdoby, sprzedawane następnie na
kiermaszu, poprzez pomoc dzieciom przy
odrabianiu lekcji i organizowaniu zajęć w
pracowniach, w tym komputerowej. Podczas wakacji świetlica pracuje wprawdzie
nieco mniej intensywnie, ale wciąż
zapewnia rozrywkę i naukę w jednym dla
zainteresowanych. Aby przyjemniej się w
niej pracowało, ostatnio odnowiono jedną
z sal, a przez te dwa miesiące wszystkie
pozostałe będą porządkowane.
– To, co robią księża pijarzy jest wspaniałe. To najlepszy argument przeciw tezie,
według której Kościół w Polsce chyli się
ku upadkowi. Wystarczy spojrzeć na ich
działania! – przekonuje Marcelina z Jeleniej Góry. Trudno się z nią nie zgodzić.

Ładny, ale słabo widoczny
Sześć tysięcy złotych kosztował kwiatowy herb miasta
postawiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej przy wjeździe do Jeleniej Góry od strony Wrocławia. Klomb jest bardzo estetyczny, ale kierowcy narzekają,
że widać go tylko z kabiny ciężarówek lub autokarów.

Fot. Angela

Grupa młodzieży z MDK „Muflon” w Sobieszowie przyjechała do Pławnej, aby cały przez cały miniony tydzień
rozwijać swoje zdolności artystyczne pod czujnym
okiem Dariusza Milińskiego. Zarówno organizatorzy
jak i uczestnicy są zachwyceni plenerem.
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Rusza Wszechnica na Czarnym
Renesansowy zabytek na
osiedlu Czarne zacznie pełnić
zakładaną w planie jego zagospodarowania funkcję. Podźwignięty z ruiny przez Fundację
Kultury Ekologicznej dwór od
roku szkoleniowego 2008/2009
stanie się siedzibą Wszechnicy
Dwór Czarne. Póki co powstała

rada programowa placówki.
– W ten sposób finalizujemy
jedno z najważniejszych zamierzeń w wieloletniej kampanii na
rzecz ratowania tego zabytku
– poinformował prezes FKE
Jacek Jakubiec.

(tejo)

Jak nazwać jelonka
Miedziana rzeźba herbowego symbolu miasta na dobre
wkomponowała się już w krajobraz skwerku u zbiegu ulic
Piłsudskiego i 1 Maja. Po jej
odsłonięciu ogłosiliśmy na naszym portalu konkurs na imię
dla nowego jeleniogórskiego
pomnika, którego autorem jest
Lewan Mantidze. Propozycji
jest sporo, a o wybór niełatwo.
Rogaś, Bambi, Kefirek, Świętopełk, Brązaczek, Chudzinka,
Bolek, Obrębałek, Monti, Kapi,
Jelonek Golan, Kaszlak, Żyraf,
Jeleń z Jeleniej, Ciumcio Rumcio, Hirschberg, Koluś, Milek,
Pyrtek, Sosenek, Jelusek, Jelgór, Skusiek, Leman, Lewantem, Tołdi, Rogal, Jeluś, Kaziu,
Dzięciołek, Hirsch, Czarek, Jurek, Śnieżynek – to tylko część
z propozycji naszych Internautów. Czekamy wciąż na dalsze
sugestie.

Na początku września przekażemy listę imion inicjatorom
postawienia pomnika. Być może
zdecydują, że ochrzczą pomnikowego rogasia imieniem wymyślonym przez kogoś z Was.

(tejo)

Zabobrzański dołek w ciągłym dołku
Dawny teren sportoworekreacyjny dołek przy
ulicy Różyckiego od pół
roku stoi niezagospodarowany. Po zlikwidowaniu
kontrowersyjnego pubu,
zabobrzanie liczyli na
wybudowanie w nim placu
zabaw. Już wiadomo, że
w tym roku nic takiego tu
nie powstanie, bo nie ma
na to pieniędzy.
Miało to być miejsce wyjątkowe
nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale
również dla dorosłych. Życiem tętniło ono jednak przez krótki czas
i to w latach 70., kiedy wylano tu
asfaltową nawierzchnię i zamontowano ławeczki na trybunach,
z których rodzice i rówieśnicy
podziwiali najlepszych młodych
graczy w tenisa ziemnego.
Później zabobrzański dołek
przy ulicy Różyckiego zaczął
podupadać. Był tu tor jazdy dla
gokartów i lodowisko. Zimą 2006
roku przychodziły na dołek tłumy:
dopisały mróz i śnieg. Ale kolejna
najzimniejsza pora roku powiała
wiosną. Podobnie tegoroczna. W
końcu ostał się tylko obskurny
bar pod namiotem, na którego
bywalców narzekali sąsiedzi.
Zlikwidowano go na początku
tego roku.

Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

Przy "dołku" chętnie gromadzą się mieszkańcy,
ale teren jest niezagospodarowany.
Odzyskanie tego placu od właściciela wspomnianego pubu,
który uchylał się od oddania
dzierżawy miastu trwało kilka
miesięcy. – Mieliśmy spore kłopoty
z odebraniem tej nieruchomości
dotychczasowemu dzierżawcy
– tłumaczył nam Jacek Praszczyk,
zastępca naczelnika Wydziału
Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze.
Sprawa niemal nie trafiła do
sądu, ponieważ właściciel odwoływał się od decyzji prezydenta, nie

Rzeźbę jelonka upodobały sobie dzieci.

Fot. Konrad Przezdzięk

Czarna komedia w Jeleniej Górze

W Borowicach gitara bez pióra
Po zakończeniu współpracy ze Stowarzyszeniem
Inicjatyw Kulturalnych Silesia Europea przy organizacji festiwalu „Gitarą i Piórem”, impreza będzie
kontynuowana w dotychczasowej formule i miejscu
pod nazwą „Gitarą i ...” Borowickie Spotkania z Poezją
Śpiewaną. Gwiazdami będą Stanisław Soyka i Andrzej
Sikorowski z córką Mają.
Decyzja stowarzyszenia, które
zerwało współpracę, zdenerwowała włodarzy Podgórzyna. – Władze gminy powinny odpowiednio
wcześniej zostać poinformowane
przez stowarzyszenie o zmianie
miejsca organizacji kolejnej edycji
festiwalu. Tak nakazuje dobry
obyczaj wieloletniej współpracy.
Nie rościmy sobie praw do dotych-

czasowej nazwy festiwalu „Gitarą
i Piórem”; kolejne spotkanie
miłośników piosenki autorskiej i
poezji śpiewanej odbędzie się na
borowickiej polanie pod nazwą
„Gitarą i…” Borowickie Spotkania
z Poezją Śpiewaną – usłyszeliśmy
do zastępcy wójta Podgórzyna,
Marka Piwowarskiego .

(Mar)

Poezja na polanie
Impreza zaczyna się o godzinie 18. Wystąpią : godzina 18. Rafał Nosal z zespołem
Bohema, godzina 19. Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska, godzina 20.45 Wolna
Grupa Bukowina, a o godzinie 22. Stanisław Soyka. Jak co roku, około godziny
24.wolna scena... Natomiast w sobotę, 26 lipca o godzinie 19. przy Kaplicy Św.
Anny na stoku Grabowca kilka kilometrów od miejsca borowickiego festiwalu
odbędzie się koncert, w którym wystąpią:
Jenny Weisgerber oraz Colin Bass (grupa Camel). Wstęp wolny.

Stolica Karkonoszy okazała
się idealnym planem filmowym
dla mrocznego, ale i zarazem
zabawnego filmu „Niech żyje
pogrzeb” kręconego przez warszawską wytwórnię. Wszystko
dzięki zabytkowej scenerii grodu
Krzywoustego. Zdjęcia w naszym
mieście zakończono, a efekt nagrań będzie można zobaczyć w
telewizyjnej „dwójce”.
Warszawska ekipa filmowa
gościła w Jeleniej Górze w ubiegłym tygodniu. Aktorzy, reżyser
i scenarzyści przechadzali się
ulicami miasta wypatrując najlepszego miejsca do filmowego

Kadry z planu

planu. Okazała się nim ulica
Długa. W cukierni państwa Mrugałów rozegrane zostały sceny
napadu małego chłopca w stroju
Zorro...na cukierki.
– To była dość zabawna scena
– zdradza Rafał Mrugała, współwłaściciel cukierni. Zdjęcia były
kręcone po godzinie osiemnastej, tak aby nie kolidowało to z
prowadzeniem sklepu. Od rana
natomiast ekipa przechadzała
się po mieście i przychodziła do
nas na kawę.
W planie filmu zobaczymy
również m.in. hotel Jelonek,
zakątki Karpacza, Podgórzy-

reagował na pisma ponaglające
oddanie nieruchomości. Przez
ten czas młodzież sama przyniosła
dwa stojaki, ustawiła je na środku
asfaltowej nawierzchni i przywiązała do nich taśmę, która służy im
za siatkę do gry w tenisa.
Teraz, kiedy nieruchomość
„wróciła” do miasta, na jej zagospodarowanie w dalszym ciągu nie
ma pieniędzy. – Radni wycofali tą
nieruchomość ze sprzedaży i chcą,
żeby urząd miasta sam zagospodarował to miejsce, w tym roku nie
ma jednak na to środków – pona oraz Michałowic. Cały film
zostanie nakręcony w różnych
miastach w Polsce. Dlaczego
warszawska ekipa wybrała również Jelenią Górę? – Pasowała
nam do scenerii – usłyszeliśmy
od załogi. Będzie to film polskoniemiecki, a Jelenia Góra ma

wiedział Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry.
– Najprawdopodobniej plac
przeznaczymy na cele sportowo-rekreacyjne, ale stanie się
to dopiero w przyszłym roku
– zapowiada.
Do tego czasu mieszkańcy
Zabobrza o placu zabaw mogą
więc zapomnieć. Chyba, że pójdą
śladem młodych tenisistów i sami
wyposażą plac w huśtawki, zjeżdżalnie i drabinki.

(Angela)

bardzo dużo starych i zabytkowych budynków.
Kręcenie zdjęć w Jeleniej Górze zakończyło się kilka dni
temu. Cała produkcja potrwa do
31 listopada. Film pokaże TVP 2.
Kiedy? Poinformujemy.

(Angela)

Jeleniogórskie zagłębie filmowe
Wprawdzie do Hollywood nam jak stąd do wieczności, ale jeleniogórskie plenery są
magnesem dla wielu filmowców, którym podobają się nie tylko zakątki stolicy Karkonoszy, lecz także inne, magiczne miejsca w regionie. W Jeleniej Górze powstał,
między innymi, odcinek serialu Bogusława Wołoszańskiego, który z kolei w zamku
Czocha i okolicznych plenerach kręcił film „Tajemnice twierdzy szyfrów”. W Szklarskiej Porębie przy wodospadzie Kamieńczyk powstały sceny do światowego hitu
„Opowieści z Narnii – książę Kaspian”. O filmowych epizodach Lubomierza wiedzą
chyba wszyscy. To chyba najbardziej znane z ekranu miasteczko dzięki zdjęciom do
trylogii Sylwestra Chęcińskiego z Kargulem i Pawlakiem „Sami swoi”.
FOT. PIOTR KLOCZKOWSKI
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Wykwintny trunek z podjeleniogórskich winnic może
stać się uzupełnieniem menu w restauracjach i gospodarstwach agroturystycznych. Wiele wskazuje na
to, że odżyje zapomniana tradycja wyrobu lokalnego
eliksiru Dionizosa.

Winiarze i bełciarze

Chociaż Polska przy przyjmowaniu do Unii Europejskiej
została zakwalifikowana do
strefy winiarskiej A, co oznacza, że możemy produkować
wszystkie wina, to jednak do
ustaw dopasowujących nasze
prawo do unijnego urzędnicy w
Warszawie dopisali paragrafy,
które na cztery lata spowolniły
rozwój branży winnej.
Winiarze bowiem zostali
potraktowani jak producenci
bełtów czy „nalewek” mieszanych z soku i spirytusu. Nakazano im zakładanie składu
podatkowego, co ogromnie

kiego, gdzie powstało najwięcej
winnic, że to zarzynanie kury,
która nawet nie zaczęła znosić
jajek. W krajach winiarskich,
takich jak Niemcy, Francja,
Włochy czy nasz sąsiad, Czechy, rozróżnia się dużych producentów i niewielkich, którzy
mają o wiele lepsze warunki
produkcji.

uderzy do głów

Wino jak ziemniaki

Tam można wino zawieźć na
wiejski targ i sprzedawać tak
jak ziemniaki czy pomidory, po
zapłaceniu niewielkiej akcyzy.
Również w Polsce, akcyza dla
winiarzy jest niewielka, wynosi
niewiele ponad złotówkę od litra
wina. Ale przez cztery lata nikt
jej państwu nie zapłacił.
Bowiem, żeby legalnie sprzedać wino, trzeba od razu, od ręki
wydać kilkaset tysięcy złotych.
A ile można zyskać ze sprzedaży kilkuset czy kilku tysięcy
butelek wina? Jedną dziesiątą
kwoty którą najpierw winiarz
musiałby wydać na skład podatkowy, laboratorium i przejście
z KRUS-u do ZUS-u, bowiem
trzecim wynalazkiem urzędników była rejestracja działalności
gospodarczej do sprzedaży tych
kilkuset butelek wina.

Rycina przedstawiająca winnice Haueslera
w dawnej Jeleniej Górze.
Budynki ostały się do dziś.

Prawie jak w PRL

Tak przez ostatnie cztery lata
kilkuset, a teraz już ponad tysiąc właścicieli mniejszych i
większych winnic przeżywała
uczucie powrotu do PRL-u, gdy
można było mieć dolary, ale nie
wolno było nimi handlować. Tak
samo winiarz, czy winogrodnik

Zbigniew Wolak pokazuje coraz lepiej plonujący w Jeżowie winny szczep Regent
Prezydencie, na zdrowie!

(prawda, że ładny neologizm?)
mógł posadzić winne krzewy,
po 3 lub 4 latach uprawy zbierał
owoce Regenta, Ronda, Muskata
Odeskiego, Silvanera, Jutrzenki,
Aurory nawet Rieslinga i wielu
innych.
Tłoczył z nich sok, używaną
prasą kupioną na Morawach, na
Węgrzech w Niemczech lub we
Włoszech, wlewał do pojemników fermentacyjnych i po roku
mógł butelkować młode wino.
Za zgłoszoną winnicę dostawał
nawet unijne dopłaty, ale już
sprzedać tak jak winiarz czeski
czy włoski nie mógł legalnie,
bo musiałby ponieść wielkie
koszty.
Co więc winiarze robili z
winem? Rozdawali znajomym,
a dla miłośników krajowego,
ale szlachetnego trunku urządzali degustacje. Częstowano
ich różnymi potrawami a wino
było dodawane gratis. Wszyscy
do siebie puszczali oko, bo wiadomo było, że cena potraw była
odpowiednio skalkulowana.
Nawet jakby obok stał celnik,
który pilnuje akcyzy, nie mógł
nic zrobić, jeśli wszystko było
umówione.

Do zakończenia tego umysłowego skansenu urzędników został już tylko podpis prezydenta.
Prezydenta, który w ubiegłym
roku był honorowym gościem
zielonogórskiego winobrania,
odwiedzał tamtejsze winnice, a za jego plecami celnicy i
urzędnicy skarbowi usiłowali

Amatorzy dobrego wina mają nadzieję,
że lokalna produkcja zwiększy kulturę
spożywania tego trunku.

coraz lepiej rosnących w naszych
warunkach. Widzę jak klimat
się ociepla. Gdy prawie dziesięć
lat temu posadziłem pierwsze
krzaki, wiosenne przymrozki
mocno im szkodziły. Od trzech
lat rosną bez żadnych strat. W
ubiegłym roku z odmiany Regent zrobiłem trzydzieści litrów
wina, które bardzo smakowało

Winiarze zostali potraktowani jak producenci
bełtów. Nakazano im zakładanie w każdej winnicy,
nawet kilkuarowej, laboratorium do badania
jakości wina, co oznacza olbrzymi wydatek.

Fot. Konrad Przezdzięk

podnosi koszty produkcji, a
tak że zak ładanie w każdej
winnicy, nawet kilkuarowej
laboratorium do badania jakości wina, co również oznacza
olbrzymi wydatek.
Nikt nie słuchał protestów
kilkuset pasjonatów z lubuskiego, dolnośląskiego i podkarpac-

Wino jak miłość

rekwirować winiarzom wino,
które w ramach swoistego happeningu ci rozdawali na głównym deptaku.
Gdy już prezydent Kaczyński podpisze uchwalone przez
posłów zmiany, winiarze będą
mogli zgłosić swoje, zwykle
niewielkie uprawy, do Agencji
Rynku Rolnego. To pozwoli w
przyszłym roku sprzedać wino
wyprodukowane z własnych
winogron już legalnie.
– Zamierzam tak zrobić, w
ubiegłym roku zebrałem prawie sto kilogramów owoców z
kilkudziesięciu krzaków które rosną przed moim domem
– mówi Zbigniew Wolak, który
w Jeżowie Sudeckim prowadzi
gospodarstwo ekologiczne i
agroturystykę.
– Mam w tej chwili około
jednego ara winorośli i zamierzam wkrótce posadzić drugie
tyle krzaków kilku odmian

Największa
na Dolnym Śląsku
W Miękini pod Wrocławiem na 24
hektarach rośnie ponad 40 odmian
winorośli. Właścicielem winnicy Jaworek jest wrocławski przedsiębiorca,
Lech Jaworek, który od kilku lat eksperymentował tam z różnymi szczepami
winnymi. Produkuje również miody
pitne winogronowe, które mogą stać
się prawdziwym przebojem na rynku
tradycyjnych trunków.

domownikom i naszym gościom.
Nawet jeśli zwiększę produkcję, to będę wino sprzedawał
głównie mieszkającym u nas
agroturystom.

Toast lokalnym winem

Kolejna winnica powstaje w
Pławnej Dolnej, gdzie od kilku lat
łagodne wzgórza, przypominające trochę Nadrenię, szlachetnymi
odmianami obsadza jeleniogórzanin, Jacek Szmajło. Niewielkie
plantacje istnieją też w okolicach
Wlenia. Czy będziemy mogli
wznosić toasty winem z Pławnej,
Wlenia czy Jeżowa? Zrobiło się
to bardziej prawdopodobne, po
tym, gdy posłowie poprawili
błąd poprzedników. Zwolnieni od
konieczności zakładania składu
podatkowego będą winiarze

Wino na północy
Okolice Zielonej Góry, Nowej Soli
i dorzecze Odry do Wrocławia to
miejsca gdzie winorośl uprawiano od
kilkuset lat. Z win zielonogórskich,
wytrawnych i mocno kwaskowatych
na początku 19 wieku wyprodukowano słynne niemieckie wino musujące
Sekt, często sprzedawany w naszych
sklepach przed Nowym Rokiem jako
szampan.
Ale i w Jeleniej Górze istniała winnica
handlarza winem, Haeuslera. Położona
była przed budynkiem pubu Heineken,
w miejscu gdzie dzisiaj jest oddział
PZU, Aldi i hurtownie po drugiej stronie
ulicy. Nie przypadkiem właśnie w tym
miejscu do połowy lat 90 ubiegłego
wieku funkcjonowały Jeleniogórskie
Piwnice Win Importowanych. Kiedyś
za ścianą miały własne owoce. Nie
wiemy już, jak smakowało XIX-wieczne
wino z Jeleniej Góry, ale wiemy, jak
może smakować współczesne, wyprodukowane z nowych odmian wyhodowanych w Niemczech, odpornych na
choroby, szkodniki i niskie wiosenne
temperatury. Warto poczekać, kiedy w
końcu pojawi się w sklepach.
produkujący rocznie do tysiąca
hektolitrów wina, czyli około 140
tysięcy butelek wina. W tej chwili w
Polsce żaden winiarz tyle wina nie
jest w stanie wyprodukować.

Marek Komorowski
FOT. WINKA NET

Po kilku latach zabiegów coraz
liczniejszej grupy właścicieli
winnic i producentów wina w
Lubuskiem i na Dolnym Śląsku,
Sejm prz yjął dwa t ygodnie
temu zm ia ny w ust aw ie o
akcyzie i ustawie o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich. Jeżeli prezydent Lech
Kaczyński zaakceptuje tę decyzję do końca lipca, w przyszłym
roku będziemy mogli kupić
w sk lepach pier wsze wina
w yprodukowane w naszym
kraju, które nie będą zwykłymi
„sikaczami”.
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Fot. Marek Komorowski

ZBLI¯ENIA

Etykieta pamiątka po winie jeleniogórskim
produkowanym w latach 50.
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Będzie się działo

Święto sztuki ulicy coraz bliżej

WAKACJE W MIEŒCIE

Dawka dobrego humoru
Spektakl dla dzieci „Kłopoty Clowna” proponuje Teatr Dobrego Humoru z
Wałbrzycha. Początek przedstawienia w środę, 23 lipca, o godz. 12 w sali
teatralnej ODK na Zabobrzu.

Już tylko 12 dni dzielą fanów teatrów ulicznych od największej tego rodzaju imprezy w regionie. 1 sierpnia
to początek XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Ulicznych.

Siatkonoga na basenie
Wakacyjny turniej w siatkonodze w kategorii open zaczyna się w piątek (25
lipca) o godz. 10 na basenie przy ulicy Sudeckiej 59. Zaprasza Międzyszkolny
Ośrodek Sportu.

Imprezę ot worz y w iel ka
parada, której uczestnicy będą
mog l i z a ł oż yć roz d a wa ne
wcześniej przez organizatorów czapeczk i w k szt a łcie
rogów i log iem fe st iwa lu.
Jeden korowód – z potężnym
jeleniem – ruszy sprzed Teatru Jeleniogórskiego. Drugi
– z księciem Bolkiem Krzywoustym – uformuje się przy
k inie Mar ysień ka. Oba po chody połączą się na placu
Ratuszowym.
Jeleń będzie potężny. Ponad
7,5 metra wysokości i półtorej
tony wagi. Tak wielką figurę
ju ż pr z ygot ow uje Da r iu sz
Miliński. Nieco mniejsza będzie figura Bolesława Krzywoust ego. Na f i na ł k sią żę
zapoluje na rogacza. A przed
polowaniem w Rynku zabrzmi
900 bębnów, które „odegrają”
hejnał jeleniogórski. Ryszard
Bazarnik, znany bębniarz, z
wysięgnika będzie dyrygował
tą nietypową orkiestrą.
Konc er t będ z ie za ra zem
próbą bicia rekordu Guinessa
w tej dziedzinie. Po nim zgro-

„W tym sęk” w Rynku
W ramach koncertów „Ratuszowe lato” w sobotę (26 lipca) na placu Ratuszowym wystąpi zespół „W tym sęk”. Zabrzmi muzyka w poetyckich klimatach. W
razie deszczu występ odbędzie się w sali widowiskowej przy ulicy Bankowej.
Początek o godz. 19.
Operowo u noblisty
W sobotę, 26 lipca w Muzeum Miejskim Domu Gerharta Hauptmanna w
Jagniątkowie zaczynają się Międzynarodowe Warsztaty Operowe „Muzyczny
Ogród Liczyrzepy”. Studenci opracują w ich trakcie fragmenty zapomnianej
opery o Duchu Gór i przedstawią je publiczności. Impreza potrwa do 10 sierpnia
i zakończona zostanie koncertem.
Brunetki, blondynki w uzdrowisku
Dorota i Andrzej Jankiewiczowie (sopran i tenor) wystąpią w niedzielę, 27 czerwca w Muszli Koncertowej w Cieplicach z wiązanką przebojów z oper i operetek.
W razie deszczu koncert zostanie przeniesiony do Teatru Zdrojowego.
W niedzielę na wycieczkę
Z Jeleniej Góry do Wlenia pociągiem, i dalej – pieszo do Bystrzycy, Ostrzycy,
Radomiłowic, Soboty i Dębowego Gaju, skąd powrót pociągiem do stolicy
Karkonoszy. To plan niedzielnej wycieczki z cyklu „Rajd na raty”. Wyjazd o
godz. 7. 35 z dworca głównego. Zaprasza Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział „Sudety Zachodnie”.

Weź bębenek i Ty
W wielkim bębnieniu będzie mógł
wziąć udział każdy, kto kupi bębenek.
Organizator zapewnia też darmowe
warsztaty, które 31 lipca (w godz. 14
– 16 i 18 – 20) oraz 1 sierpnia (od
11 do 13) poprowadzi sam dyrygent.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie
i nocleg. Chętni mogą się zgłaszać
drogą mailową pisząc na adres
koordynacja@teatr.jgora.pl

Muzycznie i artystycznie
z Tadeuszem Rybickim
trza, którą poeta ma w sobie.
Pobudzający do refleksji utwór
to rodzaj wstępu do tego, co
pokaże w kameralnym wnętrzu
artysta. Warto się pospieszyć, bo
w przedsprzedaży bilety są tylko
po 10 złotych. W dniu występu,
przed godz. 19, będą kosztowały
15 złotych.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Znany aktor michałowickiego Teatru Cinema wystąpi
w piątek, 25 lipca, w Galerii
Biura Wystaw Artystycznych
przy ulicy Długiej 1z przedstawieniem zatytułowanym „Teatr
zamknięty od środka”. Czym
zaskoczy widzów aktor znany z
wielu kreacji w grupie Zbigniewa Szumskiego? W zaproszeniu
T. Rybicki umieścił wiersz Fernando Arrabala o bańce powie-

madzeni w Rynku zobaczą
Fire show, czyli pokaz około
40 tancerzy ognia. Będą także świadkami wspomniane-

go już jubileuszowego polowania na jelenia z niespodzianką. Widzowie zobaczą także
pierwszą pozycję w programie
festiwalu: „Tempu
fugit” w wyko-

naniu Compagnia Teatralne
Corona z Korsyki (Włochy).

(tejo)

Fot. Organizator
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Les sages fous przyjadą aż z Kanady

MFTU zaprasza
Drugi dzień festiwalu to blok występów, na które organizatorzy zapraszają na Rynek od godz. 14. Wystąpi Teatr Wagabunda
w sztuce, będącej zarazem blokiem zabaw dla najmłodszych „Port Magiczny”. Zagra dziecięcy Teatrzyk Jelonka Górskiego,
który przygotuje sztukę podczas wakacyjnych warsztatów w Teatrze Jeleniogórskim na Scenie Animacji. Wieczorem, od
godz. 20.30 – zobaczymy: Teatr Jednego Wiersza z Opola (Szczęścia, szczęścia dla wszystkich), Hereinafter Theatre (Rosja,
Niemcy) ze sztuką „Exorsist” oraz katowicki Teatr A PART (Femina v.2”).
W festiwalową niedzielę powtórzy swój występ Teatr Wagabunda. A od godz. 19 zobaczymy kolejno: L’Elephant vert (Francja)
w sztuce „C’est du propre”, Les sages fous z Kanady (The Bizzarium: aquarium) oraz Theater Gajes z Holandii (Alice in
Wonderland).
XXVI MFTU zwieńczy pokaz sztucznych ogni oraz płonący napis.
Patronem medialnym wydarzenia jest portal i tygodnik "Jelonka.com".

Nowości ze świata muzyki

DUST BLOW - "Escape from the Landscape"
wydawnictwo: Rockers Publishing

Wrocławskie zespoły są coraz bardziej popularne na rynku
muzycznym. Powstają też nowe. Wśród nich zaznaczył swoje
miejsce Dust Blow. Szybko dał się poznać jako niebanalna formacja podążająca w stronę melodyjnego punk rocka. Powstała
w 2001 roku na gruzach dwóch zespołów: Orient Express i
Defenders. Fuzja muzyków pod wspólnym szyldem Dust Blow
dała im większe możliwości i zupełnie inne podejście do wykonywanych utworów. Docierali się wspólnie poprzez koncerty, a
było ich sporo zarówno w Polsce jak i za granicą - trasa po Austrii
uskrzydliła ich ambicje. W 2006 roku wydali pierwszą EP-kę "In
Rivers" w specjalnej numerowanej edycji zawierającej dodatkowo kilka nagrań koncertowych i demówek, którą rozprowadzali
jedynie na koncertach i poprzez stronę internetową zespołu.
We wrześniu 2007 roku nagrali pod czujnym okiem i uchem
Przemka Wejmanna
materiał na debiutancki album, który
zatytułowali "Escape
from the Landscape".
Mu z yc y poszerz yl i
horyzonty o elementy
punk rocka a także
o bardzo modne na
Wyspach Brytyjskich
składniki "indi" rozpowszechniane przez Editors jak i inne formacje
tego nurtu.

LAS VEGAS PARANO
- "Las Vegas Parano"

wydawnictwo: Box Music/ Soho

Andrzej Patlewicz

Trzy lata temu muzycy zespołu Melanż i 3PM rozpoczęli wspólne próby. Współpraca zaowocowała wtedy
dość pomyślnie a wkrótce pojawiły się pierwsze nagrania "demo" firmowane
nazwą Las Vegas Parano. Niebawem grupa otrzymała I nagrodę na Otwartym
Przeglądzie Zespołów Rockowych w Wadowicach. Zainteresowanie zespołem
zaczęło wzrastać. Grupa weszła do studia i zrealizowała na potrzeby pierwszej
płyty 11 nowych kawałków śpiewanych zarówno po angielsku jak i po polsku.
Anglojęzyczny "Love In Vain" otwiera debiutancki krążek pełen letniego powiewu znad morza. Urokliwe melodie można odnaleźć w pozostałych piosenkach.
Muzycy Las Vegas Parano nawiązują wyraźnie do fascynacji brzmieniem lat 70.
i to odnajdujemy na płycie, pełnej świeżości, mocno zagranych riffów i przejrzystych solówek. Na dodatek ważnym elementem zespołu jest charakterystyczny
i rozpoznawalny
głos wokalist y
Pawła Nowaka.
Całość albumu
zamyka ponad
sześciominutowa
kompozycja "W
Biały Dzień". Nawet jeśli ten ostatni
kawałek zwraca
większą uwagę to
i tak warto sięgnąć
po ten krążek pełen
letnich klimatów.
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DBAJMY O ZDROWIE
Tygodni k „ Jelon ka” sł uż y
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
współ prac y z Ka rkonosk i m
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 tur ystom i osobom
goszczącym w stolicy polskiej
części Karkonoszy z różnych
powodów.
D u ż y m a t ut e m KC M j e s t
dysponowa n ie najnowocze śniejsz ym sprzętem diagno st yc z ny m , m ię d z y i n ny m i:
rezonansem magnetycznym,

PORADNIK PACJENTA

czy łażeniu po płotach i drzewach. Należy się z tym liczyć
i przypilnować dziecko na
spacerach i podczas zabaw we
wspomnianych miejscach.

– Czy zbliżająca się wiosna to okres, kiedy nasze
dzieci szaleją na podwórk a c h i p l a c a c h z a b a w,
nabawiając się różnych
urazów?

– Jednak nawet i wte dy trudno przypilnować
dzieciaka, które rozpiera
energia.
P.K.: - To prawda. Należy
więc pamiętać, że często dziecko nawet jeśli nabawiło się
urazu, nie przyzna się do tego,
by nie przerywać wspaniałej
zabaw y. Dlatego potem w
domu musimy słuchać wszystkiego, co mówi dzieciak. Jeśli
nie przyznaje się do bólu, na
prz yk ład ze strachu przed

PYTANIE CZYTELNIKA
Niedawno miałem artroskopię kolana teraz mam
wracać do zdrowia dzięki
rehabilitacji i zastrzykom
SYNOCROM DOSTAWOWO.
Moje pytanie brzmi: w jakim czasie po zabiegu powinno się wybrać wszystkie
zastrzyki? Czy jeśli zabieg
był w lut ym, można zastrzyki brać w kwietniu
albo maju?
Czy muszą być wstrzykiwane w staw kolanowy
co 7 dni?

Iniekcje dostawowe leków
chondroprotekcyjnych stosuje się przy zmianach chorobowych chrząstki stawowej.
Po wykonanej artroskopowo
chondroabrazji podaje się ww
leki.Ilość iniekcji zależy od
rozległości i stopnia chondromalacji.Zależy też od rodzaju
leku chondroprotekcyjnego.
Podawanie iniekcji zaczynamy 2-3 tyg po artroskopii ,jeśli
kolano jest bez wysięku.W
późniejszym czasie również
można stosować ww leki.
lek.med
Jarosław Dawiskiba
specjalista ortopeda
traumatolog

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 t ym w ydaniu na szego
tygodnika prezentujemy problemy związane z leczeniem
urazów i kontuzji u dzieci oraz
ich rozpoznawaniem u naszych
pociech, które niekiedy w strachu przed karą ukrywają te
dolegliwości.

Nadchodzi sezon na kontuzje u dzieci

W tym w ydaniu naszego
t ygodn i k a rozmaw ia my z
lek. med. Piotrem Kwiatuszewskim, chirurgiem dziecięcym.

P. K.: - Zgadza się. Nasze
dzieci czując wiosnę, czyli
okres, kiedy mogą po zimie
częściej w ychodzić na po dwórka i place zabaw, chcą się
zwykle wyżyć i wówczas łatwo
o kontuzje i różne dolegliwości, podczas jazdy rowerem,

tomografem komputerowym i
rentgenem cyfrow ym, dzięki
czemu pa c jenci w sz ybk i m
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

karą, musimy zwracać uwagę
na jego zachowanie. Brak
apetytu, nudności, a w końcu
w ymiot y, mogą świadcz yć
o tym, że nabawiło się np.
w st rzą śn ien ia mózg u. To
samo można powiedzieć, gdy
dziecko po przyjściu do domu
kładzie się od razu spać.
– Z jakimi przypadłościami trafiają do Pana najczęściej rodzice ze swoimi
pociechami?
P.K.: Najczęściej ze złamaniami rąk, ale i nóg, którym
ulegają - i to w równym stopniu - dziewczęta i chłopcy. Ci
ostatni ponadto doznają się
kontuzji w czasie gry w piłkę

nożną. W każdym przypadku
dziecko należy dokładnie obejrzeć i zbadać. Bo zwykle tak się
zdarza, że dziecko przychodzi
ze złamaną nogą, ale przy okazji ma uraz śledziony lub nerki. nie wolno tego przeoczyć i
umieć słuchać tego, co dziecko
mówi. I mam na zakończenie
dobrą radę dla rodziców. Nie
straszmy pociech karami za
to, że zrobiły sobie krzywdę
w czasie zabawy!
Dziękuję za rozmowę
Pytania mogą państwo przesyłać
na maile redakcji oraz KCMu
oglos@jelonka.com
kcm@kcmed.pl

KUPON NR 2

KONKURS

Zbierz 3 kupony, odpowiedź na pytanie i wygraj masaż + terapię
w kapsule Vacu Fit.
Kupony należy dostarczyć do siedziby redakcji Jelonki na ulicę
M.C. Skłodowskiej 13/2 najpóźniej do 8 sierpnia 2008. Fundatorem nagród jest Studio Odchudzania i Odnowy Biologicznej
Nowa Figura mieszczący się w Jeleniej Górze przy ulicy Armii
Krajowej 15/1

Pytanie
Ile przytyłeś lub schudłeś przez ostatnie 5 lat?
? Odp. …………………………..
Imię………………………..

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

Nazwisko………………….

Ogłoszenie wyników 11 sierpnia na stronie internetowej
www.jelonka.com i w tygodniku Jelonka

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
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Wielki sukces rekolekcji sztuki

W przedstawieniu autorstwa Grażyny Tabor, Koryny Opali-Wnuk, Jacka Paruszyńskiego i Jacka Grondowego wzięli udział: Dominika Kołodziejska, Dominika Świerad, Monika Trybuchowska-Łabencka, Mateusz Brodowski, Anna Paruszyńska,
Anna Chodakowska, Dominika Dyrka, Aleksandra Woźniak, Marzena Malitowicz,
Dominika Winiarz, Małgorzata Czyż, Tomasz Bojęć, Natasza Frąckowiak, Ewa Pich,
Dominik Górski, Dagmara Niemiec, Łukasz Szybałdin, Alicja Kasjaniuk, Katarzyna
Kowalska, Sabina Mikołajewska, Patrycja Dańków, Kamil Ziółkowski, Martyna
Rudnicka, Natalia Spólnik, Patrycja Wiśniewska, Magdalena Sokołowska, Michał
Patkowski. Realizator dźwięku Mateusz Czechowicz, światło: Adam Januszewicz.
Opieka artystyczna: Tadeusz Wnuk.
tarcica, więźba dachowa,
podbitka, płyty meblowe,
wiórowe, OSB, usługi stolarskie,
akcesoria meblowe, sztachety,
zabudowy meblowe,
parapety i blaty, palety różne

ATRAKCYJNE CENY

ŁUŻYCKI

Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY

58-500 Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 53
tel. 075 643 23 35, kom. 513 099 466
tel./fax 075 643 23 36

SOLARIUM
salon masażu

Dla pierwszych 30 osób
po podaniu hasła
NEFRYT masaż GRATIS!

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra

75 36 864

96 26

Czternaście dni wielogodzinnych prób i wyrzeczenie się innych wakacyjnych rozrywek to
cena sukcesu 30 młodych ludzi,
którzy przygotowali spektakl „Z
księgi kolorów”. Wszystko działo się podczas warsztatów „Lato
w Teatrze” zorganizowanych
przez Teatr Jeleniogórski dzięki
wsparciu Instytutu Teatralnego

w Warszawie oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tylu widzów dawno
nie było w gmachu TJ. Zajęto
nawet część górnych balkonów!
Teatr w Jeleniej Górze żyje,
tylko trzeba dać mu warunki
do rozkwitu. Udowodnili to
instruktorzy i młodzi ludzie,
którzy z poświęceniem wzięli

udział w przedstawieniu. – To
były wielkie rekolekcje teatralne
– dziękował wszystkim Tadeusz
Wnuk, opiekun artystyczny
przedsięwzięcia. Sukcesu pogratulował również Bogdan Nauka,
dyrektor naczelny TJ.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

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

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy
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 26.07.2008
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SPORT

Karkonosze się pozbierały

Obawy nikały z tego, że kilku
zawodnikówe szukało miejsca w
innych klubach.
Maciej Suchanecki, Łukasz i Mariusz Kowalscy poszukiwali chleba
w Goerlitz i poza tą miejscowoscią.
Nieformalny przywódca zespołu
Tobiasz Kuźniewski i Marcin Wojtas będą kontynuować naukę we
Wrocławiu i szukali nowego klubu
blisko tego miasta. W tej sytuacji
wymienionych trene Leszek Dulart
sięgnął po niedawnych juniorów:
Marcina Smolak, Patryk Kochana,
Artur Hałkę i Bartosz Gęcę, którzy
już w ubiegłym sezonie trenowali
regularnie z seniorami.

Grają prawie
w komplecie

A jednak 17 lipca naa stadionie
przy ulicy Lubańskiej w sparingu z
Motobi Kąty Wrocławskie (III liga)
Karkonosze zagrały prawie w peł-

Wrzutka z autu

Fot. rylit

W poniedziałek (14 lipca) drużyna seniorów
Karkonoszy rozpoczęła
treningi z udziałem tylko
12 zawodników. Potem
przychodziło 17 i znacznie więcej. Wydawało się
jednak, że w drużynie seniorów, która niebawem
przystąpi do rogrywek
o mistrzostwo dolnośląskiej IV ligi dzieje się nie
najlepiej. Całe szczęście to
się nie potwierdza.

Zespół Karkonoszy prezentuje się przed meczem sparingowym
z Kuźnią Jawor
nym skladzie.mecz był wyrównany
i zakończył się remisem: 1:1. Zabrakło co prawda Mateusza Durlaka
i Łukasza Kusiaka, ale byli oni na
obozie sportowym zorganizowanym
przez Kolegium Karkonoskie. Nie
było tylko Macieja Suchaneckiego,
który chyba wyemigruje do małej
miejscowości pod Goerlitz.
Karkonosze: Michał Dubiel – Wojciech Bijan (55. Bartosz Gęca),
Robert Rodziewicz (46. Leszek
Kurzelewski), Marek Siatrak (46.
Przemysław Wajda), Marek Wawrzyniak, Maciej Wojtas, Daniel Kotarba (46. Jarosław Adamczyk),
Konrad Kogut (75. Korkuś), Tobiasz
Kuźniewski, Łukasz Kowalski (85.
Patryk Kochan), Paweł Walczak (70.
Dominik Kik).
W kolejnym meczu towarzyskim
rozegranym 19 lipca na stadionie
przy ul. Lubańskiej Karkonosze
rozgromiły 4:0 (0:0) beniaminka IV

ligi - Kuźnię Jawor.
W dzisiejszym, drugim meczu
sparingowym naszej drużyny, który
został rozegrany na boisku stadionu
przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze
- Cieplicach
Pierwsza połowa meczu wykazała, że obie drużyny dzieli różnica
klasy, jeśli chodzi o wyszkolenie
techniczne i znajomość taktyki. Jednak to nie zaowocowało bramkami,
choć jeleniogórzanie mieli kilka
okazji do zdobycia goli. Rywale nie
prezentowali się źle, ale pod bramką
Karkonoszy razili nieporadnością.
W drugiej części meczu, po korzystnych zmianach, jeleniogórzanie
zagrali dużo lepiej, a przede wszystkim skuteczniej i rozwiązali worek z
bramkami. Celne trafienia zaliczyli:
Jarosław Adamczyk (58.), Łukasza
Kowalski (69.), Daniel Kotarba (74.)
i ponownie J. Adamczyk (84.).
Karkonosze: Michał Dubiel – Ma-
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rek Siatrak, Marek Wawrzyniak,
Robert Rodziewicz, Paweł Walczak
– Daniel Kotarba, Leszek Kurzelewski, Tobiasz Kuźniewski, Marcin
Wojtas – Łukasz Kowalski, Konrad
Kogut. Po przerwie weszli: Wojciech
Bijan i Bartosz Gęca.
28 lipca Karkonosze pojadą na 10
– dniowy obóz do Pobierowa. Po powrocie zawodnicy będą trenowali na
boisku przy ul. Złotniczej. Pierwszy
mecz w IV lidze rozegrają z Olimpią
w Kamiennej Górze 9 sierpnia.
Być może trener Leszek Dulat,
podobnie jak w ubiegłym sezonie,
skleci z zawodników trenujących
obecnie w Karkonoszach niezły
zespół. Ciekawe tylko czy na miarę
awansu do nowej III ligi? Być może
tak, bo zanosi się na wzmocnienie
naszej drużyny. Na razie jedank kierownictwo klubu nie chce ujawnić
szczegółów.
Janusz Cwen

Po raz pierwszy
samorząd naszego
miasta uchwalił
i przyznał sporą sumę, bo 600
tys. zł na tak zwany sport kwalifikowany. To znaczy, że kluby
mogą z tej puli płacić pieniądze
zawodnikom, którzy ukończyli
wiek juniora. Bo do tej pory
przepisy ustawowe zabraniały
tego, więc pieniądze na tak zwane
szkolenie grup młodzieżowych
kluby dawały nielegalnie seniorom w sytuacjach krytycznych,
a potem trzeba było jakoś z tego
wyjść, by kontrole finansowe nie
zniszczyły klubu.
Teraz nie muszą, ale oczywiście
są niezadowoleni z podziału
niedawno przyznanych pieniędzy
samorządowych na sport dla
wyczynowców.
Najgłośniej zakrzyknęli zwolennicy dwóch klubów: MKS Paulinum (biegi na orientację i MKL
12 (lekka atletyka), którym nie
przyznano ani grosza. Tylko, że te
dwa kluby otrzymały już dawno
na szkolenie grup młodzieżowych 33, tys. zł (MKS Paulinum),

a MKL 12 – 32 tys. zł i dodatkowo
z funduszu antyalkoholowego
– 8,2 tys. zł. Tam przecież tam nie
ma seniorów.
Jeszcze jedno: oczywiście
ostateczna decyzja o podziale
pieniędzy na sport kwalifikowany dla poszczególnych klubów
należała do prezydenta Marka
Obrębalskiego, ale nim do tego
doszło szczegółową propozycję odpowiadającą na pytanie:
któremu klubowi ile należy dać
pieniędzy? Ustaliła specjalna
komisja pod przewodnictwem
zastępcy prezydenta miasta – Zbigniewa Szereniuka rozmawiając
na ten temat z komisją sportu
rady miasta.
Mamy przecież demokrację,
której nie może zrozumieć mądrala podpisujący się na naszym
Portalu Jelonka: „Znowu bzdury”.
Zarzuca mnie, któryś już raz niewiedzę na ten temat i twierdzi z
uporem maniak, godnym lepszej
sprawy, że jedyny i decydujący
głos we wspomnianym podziale
miał prezydent.

Janusz Cwen

Justyna zdobyła brązowy

medal w boksie

Chcę się rozwijać w stolicy Karkonoszy

Dlaczego wybrałaś Jelenią
Górę?
Nim doszło do podpisania kontraktu, zbierałam informacje na temat drużyny, w której będę występowała w tym sezonie. Dowiedziałam
się, że trener Krzysztof Szewczyk jest
dobrym szkoleniowcem. Ponadto w
Jeleniej Górze tworzy się perspektywiczny zespół złożony z młodych zawodniczek. To mnie odpowiada, bo
chcę rozwijać swoje umiejętności w
takim właśnie otoczeniu. Nie wiem,
czy w rywalizacji z Amerykankami
i pozostałymi zawodniczkami KK
AZS dobrze będę wypadać, ale będę
się o to starała.
W poprzedniej drużynie
sprawdziłaś się w podobnym
otoczeniu

Jestem wychowanką Kotwicy
Kołobrzeg i trenera Pawła Blechacza,
który był założycielem 15 lat temu
sekcji koszykówki kobiet w tym
klubie i człowiekiem orkiestrą, bo
prezesem, trenerem, księgowym
itp. Wiele mu zawdzięczam oraz
dwom jeszcze szkoleniowcom z
tego klubu: Marzenie Łagowskiej
i Krzysztofowi Janikowi. Dwa lata
temu dostałam propozycję przejścia
do Kadusa Bydgoszcz, gdzie szykowano drużynę złożoną z młodych i
wysokich zawodniczek na awans do
ekstraklasy. Byłam tam podstawową
zawodniczką i sporo się nauczyłam
przez ten okres. Niestety, nie udało
nam się awansować, bo przegrałyśmy z barażach minimalnie z
Koroną Kraków i Pruszkowem, choć
prowadziłyśmy z tymi drużynami
prawie do końca spotkań. W tej sytuacji postanowiłam przejść do klubu
ekstraklasy, by rozwijać skutecznie
swoje umiejętności. Wybrałam Jelenią Górę. Wiem, że różnica pomiędzy

I ligą a ekstraklasą jest znaczna, ale
to dobrze, bo chcę się sprawdzić w
wymagającym otoczeniu.
Nie będzie to łatwe, bo jednocześnie studiujesz
W Bydgoszczy zaliczyłam dwa
lata kulturoznawstwa w Wyższej
Szkole Gospodarki. Chcę kontynuować ten kierunek w Uniwersytecie Wrocławskim i być może
ze specjalizacją dziennikarstwa.
Jestem raczej humanistką, choć
nie miałam kłopotów w liceum
ogólnokształcącym z przedmiotami
ścisłymi, ale interesuję się szeroko
pojętą kulturą. Dlatego chętnie
brałam udział w zajęciach
z malarstwa, muzyki i
filmu.
Myślę, że jeśli się
uda pozostanę dłużej
w Jeleniej Górze, w
której byłam tylko
raz na basenie przy
ul. Sudeckiej pod-

czas obozu sportowego, który spędzałam w Kowarach. W tym mięcie
byłam jeszcze raz na obozie i dwa
razy w Karpaczu. Raz na kolonii, a
raz na wczasach z rodzicami.
Dziękuję za rozmowę:
Janusz Cwen

Dwie Amerykanki wzmocnią Finepharm KK AZS
W ubiegłym tygodniu zarząd Finepharm KK AZS podpisał kontrakty z dwoma Amerykankami: Ryan
Coleman (25 lat, 168 cm) i Eriką Quigley (188 cm, 24 lata).
Jak powiedział drugi trener Finepharm Kolegium Karkonoskie AZS – Rafał Sroka R. Coleman w ostatnich
dwóch sezonach dała się poznać z dobrej strony w naszej ekstraklasie grając w dwóch klubach. W sezonie
2006/07 w Toruniu zdobywała przeciętnie 16,5 pkt. i miała wysoki eval – 16,5. Podobnie było w Lesznie
w ubiegłym sezonie, gdzie miała odpowiednio: 17,3 pkt. oraz eval – 15,7.
Druga natomiast jest absolwentką ST Cloud State University. W ostatnim roku gry na uniwersytecie (sezon
2006/2007) wystąpiła w 28 spotkaniach, gdzie zdobywała średnio 24,5 pkt. i notowała 11,6 zbiórek. - To
dynamiczna podkoszowa. Przez cztery lata była gwiazdą NCAA2, gdzie zdobyła chyba wszystkie możliwe
nagrody - mówi Grzegorz Piekoszewski, menedżer zawodniczki. Ubiegły sezon rozegrała w greckiej drużynie
APS Siemens, gdzie rozegrała 23 mecze, w których zdobywała średnio 15,9 pkt. i miała 7,8 zbiórek.

Justyna Nowkicka (pierwsza z prawej)

Fot. Marek Komorowski

Joanna Kędzia (193 cm, 21
lat) podpisała niedawno
kontrakt na rok z zarządem klubu Kolegium Karkonoskie AZS. Ostatnie
dwa sezony występowała
w ekipie Kadus Bydgoszcz.
Znakomicie spisywała się
w tej drużynie jako silna
skrzydłowa i środkowa,
zdobywając w każdym meczu kilkanaście pkt. Bardzo dobrze wypadła w meczach barażowych Kadusa
o wejście do ekstraklasy, w
których bydgoska drużyna
zajęła czwarte miejsce.

W Nikołajewie (Ukraina) odbył się międzynarodowy
turniej bokserski kobiet z udziałem 78 zawodniczek
z 10 krajów, podczas którego Justyna Nowicka, mieszkanka Kowar z jeleniogórskiego klubu Powerboks
zdobyła srebrny medal .
Starowała w wadze do 48 kg.
W ćwierćfinale wygrała 8:4 z
Wiktorią Zurakowska (Izrael),
ale w półfinale przegrała z późniejszą triumfatorką turnieju
- Basibutun Gulseda (Turcja).
Tym samym zdobyła trzecie
miejsce i brązowy medal.
Polska ekipa dobrze pokazała się w tym turnieju, bo tylko
trzy zawodniczki nie wróciły
z medalami. Pozostałe zdobyły
dwa złote medale, jeden srebrny
i cztery brązowe.
Trener kadry – Leszek Piotrowski był zadowolony z występu Justyny i powiedział, że
mogła pokonać Turczynkę,
która jest aktualną mistrzynią
Europy. Jak stwierdził zabrakło
jej doświadczenia, wynikającego z małej ilości walk, jakie
stoczyła.

– Był to dla mnie bardzo ważny
występ, ponieważ po raz pierwszy przyszło mi się zmierzyć z
rywalkami za granicą i myślę,
że dobrze zdałam tę pierwszą
próbę pod względem fizycznym
i psychicznym. Zawdzięczam to
mojemu trenerowi - Rafałowi
Janikowi z klubu, który w czasie turnieju podpowiadał jak
mam walczyć i wspierał mnie
psychicznie, a przed wyjazdem
poświęcał swój wolny czas na treningi ze mną. Przy okazji dziękuję panu Marianowi Piaseckiemu
z Parku Miniatur, gdzie jestem
zatrudniona, za sprzyjanie mojej
pasji, jaką da mnie jest boks oraz
za wyrozumiałość, kiedy jestem
nieobecna w pracy podczas
trwania zawodów – powiedziała
J. Nowicka.

JEN

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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NA WESOŁO

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu przenikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka, ciebie nie ma, bo babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje.
- Tato, mój nauczyciel polskiego pochwalił mnie dzisiaj.
- Naprawdę? Co powiedział?
- Powiedział, że piszę jak lekarz z 30-letnią praktyką.
- Cześć tato - mówi syn do ojca informatyka, wchodząc do mieszkania.- Wróciłem.
- Cześć synu. Gdzie byłeś? - pyta ojciec, nie odrywając oczu od komputera.
- W wojsku, tato.
Na egzaminie końcowym z anatomii w akademii medycznej profesor zadaje studentce
pytanie:
- Jaki narząd, proszę pani, jest u człowieka symbolem miłości?
- U mężczyzny czy u kobiety? - usiłuje zyskać na czasie studentka.
- Mój Boże! - wzdycha profesor i w zadumie kiwa sędziwą głową. - Za moich czasów było
to po prostu serce.

KRZYŻÓWKA

HOROSKOP

BARAN
W poniedziałek inni mogą czuć się marnie, ale ty będziesz w stanie góry przenosić.
Wykorzystaj dobrą passę zawodową. Może przeforsujesz własne zdanie w sprawach
związanych z remontem czy zmianą mieszkania. We wtorek i środę może wyjść na
jaw coś, czego nie brałeś pod uwagę. Decyzje będą trudne. W czwartek i piątek pora na
interesy, wycieczki, staranne pielęgnowanie uczuć, miłość. Weekend rodzinny.
BYK
W poniedziałek pamiętaj, że dobra organizacja to początek sukcesu. We wtorek i środę
ruszą sprawy, które cię najbardziej niepokoją. Ich wynik okaże się korzystny. Napłyną
też pieniądze, uda się przekonać kogoś wpływowego do udzielenia poparcia. Czwartek i
piątek mogą nieść przełom w uczuciach, finansach. Weekend dobry na wyjazdy i narady
rodzinne. Szukaj tego, co łączy, podejmując decyzje miej na uwadze i siebie.
BLIŹNIĘTA
W poniedziałek i wtorek warto podjąć ważne rozmowy. Przyjdą ci do głowy dobre
i niezwykłe pomysły. W środę i czwartek najistotniejsze będą sprawy domu i rodziny.
Uda się wyjaśnić nieporozumienia, zapanuje pokój. W interesach nie daj się wziąć na
lep wzruszeń, licz uważnie i bądź twardy. W piątek nie bój się decyzji, to nada pęd twym
działaniom. Możliwa podróż, miłość, przygoda. Weekend pełen niespodzianek.
RAK
W poniedziałek możliwe kłopoty zdrowotne i sporo obowiązków. Znajdź pomocnika! We wtorek i środę przeznacz czas na sprawy domowe. Rodzinie będzie potrzebna
twoja szczególna uwaga. W czwartek i piątek dobry czas na inwestycje, zakupy, decyzje
finansowe. Bądź w ruchu, bezruch w pracy czy na urlopie cię zmęczy. W weekend ktoś
zechce spełnić twe marzenia. W miłości bądź bardziej otwarty.
LEW
W poniedziałek dopisze intuicja, a ryzykując, nie popełnisz głupstwa. We wtorek
sporo pracy, rób swoje i nie pisz się na rewolucję w życiu. Słuchaj, a dowiesz się czegoś
ważnego. W środę i czwartek to, co dotąd zdawało się nie do ruszenia, nagle znajdzie
szczęśliwe rozwiązanie. W piątek – wymarzony czas na odpoczynek. Stare troski odejdą,
w uczuciach zrobi się obiecująco. Weekend to pora na ruch i rozmowy.
PANNA
W poniedziałek i wtorek trzeba się liczyć z pewnym oporem materii. Potrzebujesz
ciepła i czułości, a nie intensywnej pracy. Rób tyle, ile musisz, a nie bierz na siebie
cudzych spraw. W środę i czwartek uda się załagodzić spór w domu, zobaczysz świat
z innej perspektywy. W piątek powodzenie przyniosą grupowe działania. Weekend
przeznacz na spotkania z miłymi sercu ludźmi. Odpuść interesy, zanurz się w sztuce.
WAGA
W poniedziałek na twej drodze mogą pojawić się trudności. Dyplomacja tym razem
nie pomoże, wskazany jest upór i żelazna konsekwencja. We wtorek i środę więcej
odpowiedzialności i więcej korzyści. W finansach pojawi się nowy i dobry pomysł. W
czwartek i piątek miłe flirty i odkrycie ważnej tajemnicy. Czeka cię też sporo pracy. W
weekend się zrelaksuj, unikaj konfrontacji, bądź dużo na powietrzu. Więcej ruchu!
SKORPION
Uważaj na zdrowie – banalna infekcja może cię wyprowadzić z równowagi, a zarazem
pokrzyżować ważne plany. W poniedziałek uda ci się "podłączyć" pod cudzy sukces – nie
miej wyrzutów, to będzie wyrównanie rachunków. We wtorek i środę dobry nastrój,
radość i szczęście. Wiele zrozumiesz, zechcesz parę spraw zmienić. W czwartek i piątek
wiele pracy, ale i sukcesy. Uda się coś, o czym nie śmiałeś marzyć. Weekend spokojny.
STRZELEC
Może pojawić się szansa, jakiej sobie nie wyobrażasz. Nie przegap dobrej passy!
W poniedziałek i wtorek więcej odpoczynku, spotkań i zabawy niż pracy. W środę i
czwartek atmosfera niezbyt miła, wytężona praca, sporo zadań. Nie rób tak, jak inni
uważają za słuszne. Zrozum, czego ty potrzebujesz. W piątek zadbaj o swoje interesy.
Weekend pracowity, ale nie zabraknie miłych, godnych wspominania akcentów.

SUDOKU

Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady gry w sudoku
są banalnie proste, gdyż sama gra
już może taka nie być. Szczególnie
jeśli spróbuje się szczęścia na
trudniejszych planszach.
Gra polega na wypełnieniu
planszy cyframi od 1 do 9 w
ten sposób, aby w tym samym
wierszu, w tej samej kolumnie,
oraz w każdym sektorze 3x3
ozanczonym pogrubiona linią,
znajdowała się tylko jedna taka
sama cyfra. Innymi słowy w
żadnej kolumnie, wierszu, lub
oznaczonym sektorze nie moża
powtórzyć się dwa razy ta sama
cyfra.

KOZIOROŻEC
W poniedziałek i wtorek nie daj się wplątać w cudze kłopoty! Rób to, co jest ważne
dla ciebie, dbaj o siebie. Może być ci nieco smutno. W środę i czwartek poprawa humoru i sytuacji, w pracy uznanie, na urlopach świetna zabawa. Piątek to dobry dzień
na podpisywanie umów, załatwianie istotnych spraw. Może się trafić dobra okazja.
Weekend pomyślny dla finansów, będziesz w świetnej formie.
WODNIK
W poniedziałek unikaj sytuacji, które mogą się wiązać z zagrożeniem zdrowia. We
wtorek i środę serdeczna atmosfera w domu, życzliwość w pracy. Na urlopach – chwile
beztroskiej radości i pełnego relaksu. W czwartek i piątek dobrze przemyśl decyzje,
które wiążą się z wydaniem pieniędzy. Weekend niesie wyzwania zawodowe, którym
sprostasz bez trudu. Przyjaźń i miłość można znaleźć, ale trzeba być otwartym.
RYBY
W poniedziałek pamiętaj, że nie musisz bezkrytycznie ulegać najbliższym. Nie każda
ich zachcianka jest warta spełniania! We wtorek i środę masz przed sobą udane chwile
zawodowe. Szykuje się nowy etap w karierze, ale musisz ostro się postawić. Ceń się! W
czwartek i piątek uda się sporo zmienić w domu. W weekend będą cię chętnie widzieć w
każdym gronie, a twój urok wzrośnie. Korzystaj z dobrej passy i odpocznij.
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"Nowy" Sagaris 2008

"Nie uprawiam żadnej autoterapii"
Debiutował w "Kolejności uczuć" Radosława Piwowarskiego. Rok później wyreżyserował sztukę "Z dziejów
alkoholizmu w Polsce" w Teatrze Stara Prochownia w
Warszawie. Długo musiał czekać na swoją szansę, by
zaistnieć szerzej w świadomości widzów – dopiero rola
Gerarda w "Długu" Krzysztofa Krauzego przyniosła mu
zasłużony rozgłos. Teraz, po rocznej przerwie, znów
gra w Teatrze Rozmaitości rolę Rona Cohna ("Anioły
w Ameryce") i przygotowuje się do kreacji Stanleya
Kowalskiego w "Tramwaju zwanym pożądaniem" w
reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (u boku Isabelle
Huppert).

Należąca do rosyjskiego miliardera, Nikołaja Smoleńskiego,
brytyjska firma TVR po dwóch
latach stagnacji zaprezentowała
nowy model. Wąskie grono
zaproszonych gości i fanów
marki zebrało się na terenie
fabryki w Lancashire w Anglii.
Warto przypomnieć, że ostatni
kompletny TVR opuścił fabrykę
prawie dwa lata temu. Wtedy
Smoleński obiecywał, że pod
jego rządami znacznie wzrośnie sprzedaż oraz rozpocznie
się eksport tych egzotycznych
sportowych samochodów do
USA i innych krajów.
Spełnieniem tych obietnic
jest nowy model Sagaris 2008.

Określenie "nowy" jest troche
na wyrost, bowiem od produkowanego wcześniej modelu
o tej samej nazwie różnią
go aluminiowe, 5-ramienne
obręcze w now ym wzorze
oraz zmieniona konsola środkowa z wbudowanym układem nawigacji. Kierownica
umieszczona po lewej stronie
może oznaczać, że wkrótce
rozpocznie się sprzedaż tego
auta za oceanem. Cena wyjściowa to 85 000 euro, co przy
wrażeniach z jazdy, jakie od
zawsze oferował TVR, nie jest
wcale stawką wygórowaną.

Avgolemono – zupa
cytrynowa rodem z Grecji
Cenią ją smakosze z całego świata. "Avgo" znaczy
jajo, a "lemono" – cytryna. Najlepiej smakuje w
upalne dni. Warto dodać,
że uwielbiają ją dzieci,
bo trochę przypomina
pyszny deser.
Składniki:
- 6 szklanek domowego
bulionu z kurczaka,
- 1/2 szklanki drobnego makaronu,
- 3 jajka,
- sok z dużej cytryny,
- kilka plasterków cytryny do przybrania,
- sól,
- pieprz.
Sposób przygotowania:
1) Wywar wlewamy do garnka, zagotowujemy i wsypujemy makaron. Gotujemy na małym ogniu bez
pokrywki.
2) Całe jaja ubijamy trzepaczką. Kiedy wyraźnie się
spienią, dodajemy sok z cytryny i łyżkę zimnej
wody.
3) Nie przerywając ubijania, do masy jajecznej wlewamy łyżkę wazową gorącego wywaru.
4) Kiedy makaron będzie miękki, zdejmujemy garnek
z ognia i po około dwóch minutach powoli wlewamy
do niego zaprawę jajeczno-cytrynową. Pamiętamy,
by cały czas energicznie mieszać.
5) Doprawiamy solą i pieprzem. Przed podaniem
dekorujemy plasterkami cytryny.
Jak podawać?
Avgolemono doskonale smakuje ze świeżą bagietką.
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"Anioły w Ameryce" Krzysztofa Warlikowskiego po roku
wróciły na deski Teatru Rozmaitości. Mówi się, że ta sztuka dotyczy rozpadu więzi
uczuciowych, ale przecież
to także opowieść o kryzysie
amerykańskiego snu i o rozpadzie mitu związanego z latami 80-tymi i środowiskiem
nowojorskich homoseksualistów tego okresu. Amerykanie mitologizują całą swoją
historię. Czy polscy filmowcy
są w stanie stworzyć równie
żywotny mit narodowy i czy
taki mit w ogóle jest nam
potrzebny?
Andrzej Chyra: Wydaje mi
się, że wszyscy próbują tworzyć
taki mit. W USA odbywa się to
trochę inaczej, przede wszystkim
dlatego, że filmowcy nie tworzą
mitu dla siebie, ani dla rządu,
czy kogoś innego, ale tworzą ten
mit dla pieniędzy. Opowiadają
historie, które będą się dobrze
sprzedawać, w których będą
fantastyczni bohaterowie. To nie
jest działalność dobroczynna.
Amerykanie, ale w zasadzie my
wszyscy, jesteśmy jakoś uzależnieni od tego. W gruncie rzeczy
też żyjemy w takim, już nawet nie
amerykańskim, ale globalnym
micie. Nie wiem, czy w związku
z tym Amerykanie są oderwani
od swojej historii, czy my jesteśmy bardziej związani z własną
historią. W gruncie rzeczy wiemy
o historii to, co interesuje tych,
którzy nam tę historię opowiadają. Dowiadujemy się ostatnio, że
w naszej przeszłości byli ludzie,
którzy donosili i nagle okazuje
się, że w naszej historii nic innego się nie dzieje, tylko wisi
nad wszystkim czapa ubeckiego
spisku. Myślę, że to też jest nie tyle
mitologizowanie, ale fałszowanie
wizerunku rzeczywistości. W tym
sensie Amerykanie nie zakłamują
swojej historii bardziej niż my.
W takim razie, czy nie uważa pan, że negatywne głosy,
które pojawiły się po premierze "Katynia" i "Strajku",
nie wskazują na to, że część
widzów nie chce rozmawiać
o historii swojego kraju, tylko
otrzymać jakąś odrealnioną,
heroiczną legendę?
Andrzej Chyra: Z pewnością.
W każdym społeczeństwie są
ludzie, którzy chcieliby otrzymać
laurkę – najczęściej kiczowatą,
gloryfikującą naród – ale to jest
chyba naturalne dążenie. Są
ludzie, którzy tego potrzebują, są
ludzie, którzy im to dają, ale też
jest grupa ludzi, dla których nie
jest to takie istotne i nie buduje ich
świata. Myślę, że społeczeństwo

jest na tyle zróżnicowane, że trudno byłoby uzyskać jednoznaczną
wizję i ocenę rzeczywistości.
W "Aniołach" poruszony
jest ten temat kryzysu więzi
rodzinnych. Pojawia się też
nowy model rodziny stworzonej przez przedstawicieli
mniejszości seksualnej. W
"Tramwaju zwanym pożądaniem" ma pan zagrać Stanleya Kowalskiego, postać,
która także wprowadza rys
patologii do własnej rodziny.
A jak pan widzi kształt i rolę
rodziny we współczesnym
społeczeństwie?
Andrzej Chyra: Tradycyjny model rodziny siłą rzeczy ewoluuje,
ponieważ kobiety przestały być
kurami domowymi, mężczyźni
nie są już jedynymi żywicielami rodziny, tymi którzy umieją
wszystko załatwić, bo są silni i
potrafią obsługiwać śrubokręt. Te
czasy minęły, w związku z tym to,
co się dzieje na zewnątrz, wpływa
też na to, jak kobiety i mężczyźni
postrzegają się wewnętrznie. Myślę, że tradycyjny model rodziny
będzie nadal gdzieś istniał, ale
ogólnie to będzie się zmieniało. W
jakim kierunku – nie wiadomo.
Uważam, że mówienie w tym
momencie, że tradycyjny model
rodziny jest zagrożony, to gruba
przesada i histeria.
A nowa rodzina z przedstawienia "Anioły w Ameryce"
– trzech mężczyzn i kobieta?
Co pan sądzi o takim modelu?
Andrzej Chyra: Tutaj mamy
do czynienia z wyjątkową sytuacją. To jest grupa ludzi mocno

przetrąconych przez życie i to, że
decydują się na taki model, to jest
raczej przypadek wyjątkowy. Nie
traktowałbym sytuacji z "Aniołów" jako jakieś uogólnienie – jest
to figura możliwa, ale nie modelowa. Społeczeństwo zdobywa
coraz większą samoświadomość
i mamy większe możliwości w
dokonywaniu wyborów.
Ron Cohn, Stanley Kowalski, Gerard z "Długu" – każdy
z nich jest postacią mocno
antypatyczną...
Andrzej Chyra: Dzięki tym
postaciom mam szansę pokazać
pewien obraz człowieka, z drugiej
strony wywołać u widza emocje.
Grając, nie uprawiam żadnej
autoterapii. Mam do tego stosunek czysto zawodowy. Poza tym
nie wiem, czy Kowalski w moim
wydaniu będzie antypatyczny, to
się okaże.
Czy postać Marlona Brando
z "Tramwaju zwanego pożądaniem" Elii Kazana jest dla
pana punktem odniesienia
w czasie przygotowywania
kreacji Kowalskiego w "Tramwaju..." Krzysztofa Warlikowskiego?
Andrzej Chyra: Nie. Tutaj
mamy do czynienia z całkowicie
inną sytuacją – w filmie Marlon
Brando jest, co tu dużo mówić,
"młodym byczkiem". Ja kreuję
postać starszą od niego o 20 lat.
Różnią się też okoliczności, realia.
Inaczej patrzymy na sytuacje
przedstawione w sztuce. Do tego
oczywiście dojdzie w jakimś wymiarze adaptacja tekstu. Szczerze
mówiąc, mimo że widziałem film
chyba dwa razy, to kreacja Brando nie poruszyła mnie do głębi,
nie "zapanowała nade mną".
Feliks Falk powiedział, że
reprezentuje pan typ "aktorstwa amerykańskiego",
wystąpił pan w znanych na
zachodzie filmach – "Katyń"
Wajdy i u Volkera Schlöndorffa w "Strajku". Czy miał pan po
tych filmach jakieś propozycje
z zagranicy?
Andrzej Chyra: Jakieś propozycje są, ale w tej chwili nie są to

rzeczy wyjątkowo interesujące.
Powiem szczerze: żeby zrobić
karierę poza granicami kraju, czy
też żeby grać jakieś poważne role,
to trzeba dobrze władać językiem,
na tyle dobrze, żeby można było
panować nad sytuacją. Oczywiście
można się nauczyć na "małpę", ale
nie o to chodzi. W swoim ojczystym języku człowiek ma kontrolę
nad detalami, nad tym co kryje
się między słowami. Oczywiście
są aktorzy, którzy zrobili karierę
na zachodzie, ale ich można policzyć na palcach jednej ręki. W tej
chwili kariera zagraniczna mnie
nie zajmuje. Przyznam nawet, że
zaskoczeniem była dla mnie propozycja Krzyśka Warlikowskiego,
żebym w "Tramwaju" zagrał nie
w ojczystym języku. Ale tutaj to
wygląda inaczej – Kowalski jest
emigrantem, więc to, że nie będę
mówił płynnie po francusku, nie
będzie problemem.
Dlaczego facet, który mówi,
że jego ulubioną książką jest
"Człowiek bez właściwości"
Roberta Musila, godzi się
zagrać w adaptacji powieści
Janusza L. Wiśniewskiego?
Andrzej Chyra: Przyznam się,
że rola w "Samotności w sieci" nie
była moim marzeniem, ale tak się
ułożyło, że zagrałem. Nie jestem
aż tak ortodoksyjny w swoich
przekonaniach, żeby robić tylko
te rzeczy, które uważam za sztukę wysoką. Chociaż oczywiście
staram się wybierać. Jeśli chodzi
o książkę Wiśniewskiego, to jest
to tak wielowątkowa opowieść,
że można było z niej zrobić kilka
różnych filmów. Zrobiono akurat
taki. Nie był to scenariusz moich
marzeń. Wybór wątków z tej
książki i sposób ich skomponowania nie był według mnie
najtrafniejszy. Ale wydawało mi
się, że można z tego zrobić film,
może nie tak wysokiej klasy jak
"Kobieta i mężczyzna", ale taki,
który by mówił o dojrzałości. Jako
aktor biorę udział w różnych projektach, ale nie mam poczucia, że
jakoś bardzo odbiegam w swoich
wyborach od tego, co naprawdę
uważam za wartościowe.
Dziękuję za rozmowę.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

Nieruchomości
Sprzedam
■ Kawalerkę 50m2 w Jeleniej Górze ok.
Małej Poczty oraz trzy pokoje Oś. Orle lub
zamienię na domek – Ewentualnie połowę
bliźniaka – 604 307 932
■ 1. 100m2 w kamienicy - po remoncie, z
ogrodem i parkingiem. - 663 186 912
■ 186tys. 74m2 pow. mieszkalnej - możliwość powiększenia o pomieszczenia przynależne. Pół domu do remontu w Cieplicach.
Działka 426m2 - 507 243 718
■ 2-pokojowe - ściśle centrum Jeleniej
Góry. Adaptacja strychu, wysoki standard,
klimatyzacja - 605 030 050
■ 3 pokoje za 265000 zł - 100m2 po
kapitalnym remoncie, w kamienicy z ogrodem
i miejscem parkingowym do negocjacji i bez
pośredników - 663 186 912
■ 3 pokoje z ogrodem - 3 pokoje z ogrodem.
Cena 229000 - 608 221 943
■ 71 m2 - mieszkanie w Cieplicach - 3
pokoje , 71m2, po remoncie. Wymieniona
instalacja gazowa i elektryczna, II piętro.
Doskonała lokalizacja. Bardzo przystępna cena
- 502 068 168
■ Ładna kawalerka 37m2 - Ładna kawalerka
37m2, w b. dobrym stanie, cena 125 tys., do
negocjacji - 695 989 948

Ładna kawalerka na Zabobrzu - Kawalerka
24 m2, na parterze, w bloku 4-piętrowym na
Zabobrzu I. Duży pokój z aneksem kuchennym,
łazienka z WC. Mieszkanie ciepłe, widne,
funkcjonalne, gotowe do eksploatacji od zaraz.
Media wszystkie oprócz gazu (są przyłącza).
Czynsz z funduszem remontowym 85 zł.
- 075 76 795 06
■ Ładne 65m2 - mieszkanie na ul. Mickiewicza - doskonale nadające się również na
apartament lub kancelarie dla firm. - 607
587 157
■ Bardzo atrakcyjne zadbane - Bardzo atrakcyjne, zadbane mieszkanie, niedaleko centrum,
w spokojnej dzielnicy wśród drzew, nie wymaga
nakładów finansowych - 600 227 515
■ Bezpieczne 65 m2 w Jeleniej Górze - 3
pokoje, wysoki parter, 65m2, ogród 132m2,
miejsce parkingowe. Doskonała lokalizacja.
Wystarczy zadzwonić. - 502 068 168
■ Bezpośrednio działkę - Bezpośrednio
działkę w Mysłakowicach i Podgórzynie - 665
561 306
■ Bezpośrednio komfortowe 73m2 - Cieplice,
kominek, 2 balkony, widok na góry, 4500 zł za
m2 - 665 561 306
■ Dom - Dom w okolicy Karpacza - Miłków.
Do remontu, działka 515m2, cena 109tys. 781
296 904 - 661 384 565
■

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:

11 VII 2008 godz. 13:00 – 18 VII 2008 godz. 13:00
Dom, 158 m2 - wolnostojący na działce
1000m2, w stanie surowym, zamkniętym w
Mysłakowicach. 4 pokoje, salon, kuchnia, 2
łazienki, garaż - 509 326 914
■ Dom w Jeleniej Górze - Dom w Jeleniej
Górze, okolice TESCO - 692 413 079
■ Dom w Jeleniej Górze, 91/290 - Dom w
Jeleniej Górze, 91/290 m2. Cena 275000
zł - 504 891 144
■ Dwie działki budowlane - z całą dokumentacją, woda, prąd, gaz i zezwoleniem na
budowę, na Osiedlu PANORAMA w Cieplicach
przy ul. Krośnieńskiej, 398 m2 za 115 tys.
- 609 299 524
■ Dwupokojowe, 41m2 - przy ul. Wyczółkowskiego. Cena 165000 zł. - 608 221 943
■ Działka 4600 m2 - Działka 4600 m2, 5 km
od Świeradowa, 50 zł/m2 - 608 221 943
■ Działka budowlana - Działka budowlana
w Komarnie Dolnym, lokalizacja za krzyżem,
1600m2, prąd, woda, telefon, do wykonania
drenaż terenu. Cena 82 tys. zł 502 786 897
- 504 598 471
■ Działka budowlana - Działka budowlana w
Komarnie 3000 m2. Z widokiem na Śnieżkę.
Południowy stok. - 606 791 020
■ Działka pod zabudowę - w Wojcieszycach,
przy obwodnicy Jelenia Góra - Szklarska
Poręba, piękny widok na góry, 3300 m2, cena
65 zł/m2 - 600 859 838
■ Działki budowlane - Okolice Jeżowa. 602
530 174 - 505 089 709
■ Działki w Dziwiszowie - działki w Dziwiszowie
na Osiedlu Leśne Zacisze - 501 383 602
■ Hektar ziemi w Jeleniej Górze - Hektar ziemi
w Jeleniej Górze - 698 265 036
■ Karpacz - mieszkanie - 75 m2, 4 pokoje, do
remontu. Cena 195tys. - 508 067 225
■ Kawalerka 25 m2 - Kawalerka 25 m2,
Zabobrze, parter, czynsz 85 zł, cena 96000
zł - 608 221 943
■ Kawalerka 35m2 - komfortowo urządzona,
IV p, 130tys. - 501 404 855
■ Kawalerka 36m2 - okolice Intermarche,
ładna, duża, nie wymaga wkładu finansowego
- 697 131 022
■ Mały domek z działką - Mały domek z
działką, w okolicy Jeleniej Góry - 693 056
760
■ Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie
67 m2., II p., z garażem. Cena 255 000 zł
- 504 891 144
■ Mieszkanie 3 pokojowe, 62m2 - Zabobrze
II, 3 piętro, nowoczesne, po kapitalnym
remoncie, 220 tys. zł - 604 132 384
■

Mieszkanie 73,3 m2 - w centrum do
remontu, 3000 zł/m2, pośrednikom dziękujemy. - 515 184 490
■ Mieszkanie dwupokojowe 49 m2 - blisko
centrum, własnościowe, funkcjonalny rozkład,
gazowe ogrzewanie, okna PCV, cena 150 000.
- 692 570 223
■ Mieszkanie na ul. Karłowicza - Mieszkanie
na ul. Karłowicza, 3 pokoje, 48 m2 - 516
117 711
■ Mieszkanie trzypokojowe - w Cieplicach.
- 508 240 822
■ Mieszkanie w Janowicach Wielk - 3
pokojowe, cena 110tys. 694 172 156 - 693
056 760
■ Mieszkanie w kamienicy - Mieszkanie w
kamienicy, trzypokojowe, 96.8 m2. - 508
240 822
■

Sprzedam mieszkanie
- komfortowe - Zabobrze III - wysoki parter.
Powierzchnia 78m2
- taras + balkon
509 341 870
Małe gospodarstwo
(3-2.5 ha), budynek
mieszkalny, częściowo
po remoncie, budynki
gospodarcze, ogród ze
starym drzewostanem.
Powiat Lubański
- 608 511 999

Mieszkanie w Mysłakowicach - pokój, kuchnia, łazienka, mały balkon, 36m2, 1pietro, CO,
etażowe, odświeżone, panele podłogowe. Cena
99000 do negocjacji. - 501 264 773
■ Mieszkanie w Piechowicach - W bloku,
3-pokojowe, 61m2, IV piętro. Widoki na góry i
zamek Chojnik. Nieruchomości Partner - 507
243 718
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 85m2,
3 pokoje, mieszkanie w centrum, cena do
negocjacji 503 682 435 - 501 286 621
■ Pensjonat Świeradów Zdrój - 1000m2
powierzchni użytkowej na 2900m2 - 16 pokoi
z łazienkami. Recepcja, jadalnia na 50 miejsc.
Garaże. Obszerny parking. Całość oparta na
podłożu granitowym. Doskonale miejsce i
dojazd - 502 068 168
■ Pensjonat w Karpaczu - 20 miejsc noclegowych, pełne zaplecze kuchenne, apartament
dla właściciela 160m2, możliwość adaptacji
■

pomieszczeń (sauna, siłownia), doskonały
dojazd, świetna lokalizacja - 502 068 168
■ Pensjonat w Szklarskiej Porębie. - 30 miejsc
noclegowych - (doskonała baza dla wycieczek)
pokoje 2, 3 ,4, 5 osobowe, z łazienkami.
Sauna, kuchnia turystyczna, barek. Obszerny
parking .Wyciąg w zasięgu ręki i Góry twoje
- 502 068 168
■ Piękne grunty w super cenie - Piękne grunty
w super cenie - 603 954 845
■ Pilnie kawalerkę - Pilnie kawalerkę na
Działkowicza - 662 009 400
■ 54. Pół domu - w centrum Piechowic,
100m2, z dużym ogrodem, 8.5 ara, cena
420000 tys. zł 696 252 168 - 604 968
958
■ Pół domu na Osiedlu Czarne - Pół domu
na Osiedlu Czarne, cena 320 tys. - 693
984 931
■ Połowę domu w Uboczu - 110m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, CO, wnętrze domu
po kapitalnym remoncie. Cena 250000 zł
- 661 133 023
■ Pogranicze parku narodowego . - Po
kapitalnym remoncie, 5 pokoi, 3 werandy,
200 m2 powierzchni. Piękna działka 1200m2.
Otoczenie lasu, daleko od wścibskich sąsiadów.
Las, doskonały dojazd - 502 068 168
■ Rok 1850 - i pomysł na kasyno - 250m2
stylowej wilii po kapitalnym remoncie. Odtworzono elem. architektoniczne wnętrza, sztukateria, stolarka. Sala balowa 80m2, weranda
60m2, doskonała lokalizacja na kasyno,
hotel, restaurację dla VIP-a. Piwnica winna.
Przepiękne piece kaflowe. - 502 068 168
■ Segment nowego bliźniaka - o pow. całkowitej 193.72 m2, 5 pokoi, 3 łazienki, taras
20,59 m2, z garażem, na działce 600 m2. Do
wykończenia - 509 326 914
■ Połowę domu - w centrum Piechowic, o
powierzchni 100 m2, z dużym ogrodem, o
powierzchni 8.5 ara - 604 968 958

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
■ 2 pokojowe do wynajęcia, umeblowane,
Sobieszów - 667 260 932
■ Poszukuję do wynajęcia lokal z witryną, pod
placówkę bankową - 603 451 027

Pokój do wynajęcia w Sobieszowie, z wygodami, dla 1 osoby - 075 75 534 25
■ Wynajmę mieszkanie dla dwóch osób.
Umeblowane, zadbane, osobne wejście, w
Sobieszowie - 075 75 534 20
■ Do wynajęcia mieszkanie trzy pokojowe w
centrum Jeleniej Góry, w pełni wyposażone, 75
m2 - 505 145 490, 509 499 277
■ 2 pokoje, centrum, umeblowane, 1 piętro,
CO, łazienka, aneks kuchenny, do wynajęcia
od zaraz, 800zł+1mies.kaucja+CO+prąd
- 798 538 222
■ 2 pokoje do wynajęcia, Morcinka - 2
pokojowe do wynajęcia, ul. Morcinka. Aneks
kuchenny, umeblowane, ładne, (bez pralki).
Wolne od 16-go lipca. Cena: 800 zł + woda +
prąd. Można podłączyć internet i TV kablowa
- 607 152 956
■ 2-pokojowe na Zabobrzu - Do wynajęcia 2pokojowe mieszkanie na Zabobrzu, częściowo
umeblowane. 700zł + liczniki. Nieruchomości
- 508 240 823
■ 3 pokojowe 40 m2, Różyckiego - Wynajmę
3 pokojowe mieszkanie w pełni umeblowane,
po częściowym remoncie, kablówka, internet,
850 zł ( w tym jest czynsz) +opłaty Zabobrze
I na Różyckiego kontakt: arturzjel25@poczta.
onet.pl - 500 395 250
■ 3-pokojowe Zabobrze wynajmę - Mieszkanie
trzypokojowe na Zabobrzu (Kolberga), pierwsze
piętro, z balkonem, wynajmę - warunki do
uzgodnienia 604 837 429 - 774 355 156
■ Atrakcyjne do wynajęcia - 48 m2, 2 pokoje,
balkon, częściowo umeblowane, pralka, 1 p
na ul Karłowicza - Zabobrze, 750zł + kaucja +
media, od 1 sierpnia - 075 75 253 86
■

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

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
Centrum, lokale do wynajęcia - Jelenia
Góra - centrum, lokale do wynajęcia - 603
347 415
■ Chcę wynająć - Poszukuję mieszkania bądź
pokoju /2 pokoi do wynajęcia w Jeleniej Górze
lub okolicach, od zaraz ( do 600zł + media)
- 601 478 122
■ Do wydzierżawienia 100m2. - Do wynajęcia
100m2 na magazyn, produkcje, warsztat
samochodowy, woda, siła, WC, biuro, kanał,
duży plac, przy drodze głównej - 512 034
474
■ Do wynajęcia - 2 pokojowe, atrakcyjne, 48
m2, balkon, na ul. Karłowicza 31 przy szkole
nr 4, częściowo umeblowane, czynsz 750
zł + media + kaucja. Kontakt po 20-ej - 075
75 253 86
■ Do wynajęcia 2-pok. mieszkanie - Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu,
najchętniej studentom, cena do uzgodnienia
- 600 888 487
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - Do wynajęcia 2
pokojowe mieszkanie na Drzymały, z małymi
opłatami. Blisko Akademii Ekonomicznej, nie
umeblowane, 800zł miesięcznie + miesięczny
depozyt - 514 772 465
■ Do wynajęcia 2 - pokojowe - na ul. Karłowicza, częściowo umeblowane, 700 zł+ liczniki.
Nieruchomości - 508 240 823
■ Do wynajęcia 2-pokojowe - Do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie na ul. Kiepury, w
całości umeblowane. 1000 zł + media. - 784
947 535
■ Do wynajęcia kawalerka - bezczynszowa,
okolice Małej Poczty, cena 600 zł miesięcznie
plus kaucja 600 zł, plus liczniki, najlepiej osobie,
która zapłaci z góry za 3-6 miesięcy, ładna,
wyremontowana - 694 972 047
■ Do wynajęcia kawalerka - Do wynajęcia
kawalerka w Cieplicach. 600 zł. - 608 221
943
■ Do wynajęcia lokal - na warsztat samochodowy, w Jeleniej Górze 075 71 398 62
- 695 299 384
■ Do wynajęcia na warsztat samochodowy
- Do wynajęcia 100m2 na warsztat samochodowy, garaż lub magazyn w Raciborowicach
Górnych. Wolne od zaraz. Pisać proszę na
mar_cyb@interia.pl - 605 059 991
■ Hala w Łomnicy do wynajęcia - Do wynajęcia hala o powierzchni 370 m2, wysokość
w najniższym punkcie 4,10 m, długość 30m,
szerokość 12.5m. - 075 71 314 71
■ Kawalerka do wynajęcia - Wynajmę kawalerkę w Cieplicach. 1 pokój, kuchnia, łazienka,
garderoba - wszystko z pełnym wyposażeniem.
Dodatkowo taras, ogród, Neostrada. Koszt
950zł - 691 688 889
■ Kawalerka do wynajęcia - Komfortowa
kawalerka do wynajęcia w Jeleniej Górze, na
Kiepury w budynku 3-letnim. Cena 800+kaucja
(w cenie internet , TV kablowa+TV,umeblowana) - 600 403 115
■ Kawalerka do wynajęcia - Wynajmę mieszkanie - kawalerkę. Mieszkanie jest nowe,
wyposażone. - 505 778 123
■ Kawalerka w Gryfowie - pokój z kuchnią i
łazienką, IV piętro, bez umeblowania, w centrum
- 889 721 244
■ Lokal handlowo-usługowy - Do wynajęcia
lokal w ścisłym centrum Jeleniej Góry, Plac
Ratuszowy, powierzchnia całkowita 200m2.
Nieruchomości - 508 240 823
■ Mała kawalerka - Do wynajęcia mała
kawalerka na Zabobrzu III. Umeblowana.
- 661 571 053
■

Mieszkanie - Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, na Małcużyńskiego. - 608 214 575
■ Mieszkanie 2 pokojowe - roczne, z aneksem kuchennym i balkonem, sypialnia na
pietrze. 800zl+rachunki+czynsz ok.110 zł, mile
widziane bez zwierząt i nie palący, pomiędzy
Jelenią Górą a Cieplicami - 600 334 880
■ Mieszkanie do wynajęcia - Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 100m2, Jelenia GóraSobieszów. - 502 447 619
■ Mieszkanie do wynajęcia, 51m2 - ładne
mieszkanie dwupokojowe, 51metrów, II
piętro, Kiepury. Ładna i cicha okolica. Sąsiedzi
w porządku. Niedaleko Carrefour, ZUS i Poczta.
Stałe łącze do internetu. Koszt wynajmu: 760zł.
+ czynsz +liczniki. Wysyłam zdjęcia mieszkania
- 601 577 433
■ Mieszkanie na ul. Kiepury - Mieszkanie do
wynajęcia ul. Kiepury, umeblowane, 52m2,
z balkonem, kuchnia, łazienka. Dzwonić do
godz.17: 00, Jelenia Góra - Zabobrze. - 668
281 034
■ Od zaraz - Spokojna para pracująca
wynajmie mieszkanie lub duży pokój do 600zł
+opłaty. Lokalizacja: Cieplice lub Sobieszów
- 665 277 666
■ Para wynajmie - Poszukujemy do wynajęcia mieszkania 2 pokojowego lub kawalerki
- niedrogo w Cieplicach lub w centrum Jeleniej
Góry. - 507 059 871
■ Pilnie poszukuję mieszkania - Matka z 2
dzieci pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia
Umeblowane, za nie dużą kwotę, na dłuższy
okres, nie więcej jak 500 zł - 781 553 627
■ Pilnie poszukuję mieszkania - do wynajęcia
na terenie Kowar, najlepiej 2 pokoje lub jeden
duży pokój, może być nie umeblowane. - 781
951 974
■ Pilnie wynajmę - pilnie szukamy mieszkania
do wynajęcia na terenie Kowar. 1 lub 2 pokojowe. - 792 011 475
■ Pilnie wynajmę - Wynajmę mieszkanie 2
pokojowe do 400 zł, w Sobieszowie, Podgórzynie lub Sosnówce. - 781 751 660
■ Pilnie wynajmę 2-pok., 32m2 - Od 15-tego
lipca możliwy wynajem 2-pokojowego mieszkania umeblowanego. Położenie: ul. Morcinka 29,
w Jeleniej Górze, IV piętro. Cena: 800 zł/m-c,
bez kaucji, płatne " z góry"( + woda +prąd)
- 607 152 956
■ Pokoj do wynajęcia - Pokój do wynajęcia dla
dwóch osób. Cena 500zł. W pełni umeblowany.
Po remoncie. Zabaobrze - Elsnera 2 - 790
405 342
■ Pokój do wynajęcia - Pokój jednoosobowy
do wynajęcia, osobne wejście, samodzielna
kuchnia i łazienka, ul. Kasprowicza (okolice
■

Małej Poczty). Proszę dzwonić do godz. 20:00
- 075 75 243 93
■ Pokoje do wynajęcia - pokoje do wynajęcia
od IX w willi, b. dobre warunki, 250pln +media
- 508 127 007
■ Pokój jednoosobowy, Cieplice - Pokój
jednoosobowy do wynajęcia, od zaraz. - 075
75 524 56
■ Pomieszczenia biurowe - parter - 16m2, 11
m2 i 5,7m2 (magazyn), I piętro - 19 m2, 23
m2 i 15 m2 ( magazyn), II piętro 18,5 m2, 15,5
m2, Jelenia Góra ul. Wiejska 29, 605 661 481
biuro@crk-kadra.pl - 075 75 439 65
■ Poszukuję - Poszukuję pokoju lub kawalerki
do wynajęcia na Zabobrzu lub w Centrum, za
w miarę rozsądną cenę. Pracuję i uczę się.
Dzwonić 24h. GG: 604871 - 500 315 003

NIERUCHMOŚCI
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
■ Komunalna kawalerka 28m2, obok Parku
Zdrojowego w Cieplicach, CO gazowe słoneczne, Ip na większe lub równorzędne może
być poza Jelenią Górą - 075 75 57 158
■ Okazja tanio Warszawa - zamienię kawalerkę z balkonem - 668 127 006
■ Warszawa na Wrocław - Zamienię własnościową kawalerkę, w atrakcyjnej dzielnicy
Warszawy, na kawalerkę we Wrocławiu.
werbah@dami.pl - 668 127 006
■ Zamiana - Zamienię mieszkanie w Sobieszowie, 50 m2 na dwupokojowe w Jeleniej
Górze - 075 76 742 49
■ Zamienię komunalne 50m2 na mniejsze
- Zamienię komunalne z ogródkiem, tarasem,
miejscem pod garaż, po remoncie, piece, niski
czynsz na mniejsze, najchętniej Zabobrze e
mail:suelaz@wp.pl 507 746 559 - 075 75
589 19
■ Zamienię mieszkanie - własnościowe na
Zabobrzu: 2 pokoje 38m2, kuchnia, łazienka,
balkon, na podobne na Osiedlu XX-lecia.
Dzwonić po 20.00 075 75 505 47 - 785
297 178
■ Zamienię mieszkanie 64m2 - Zamienię za
dopłatą mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu
III( ul. Kiepury). Powierzchnia ok.
64m2, II piętro. Wymaga remontu
- 665 037 495
■ Zamienię mieszkanie na domek
- mieszkanie 2 pokojowe, własnościowe, na Zabobrzu III, I p. zamienię

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

na domek na wsi (okolice Jeleniej Góry) - 601
384 988

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ 1. 2 lub 3-pokojowe - Małżeństwo kupi
mieszkanie w Jeleniej Górze: - 2 lub 3pokojowe, - słoneczne, - max 2 piętro, jeśli w
nie ma windy, - w przypadku bloku z windą,
wysokość piętra nie ma znaczenia, - najlepiej
w dobrym stanie, ewentualnie do odświeżenia,
- najchętniej na Zabobrzu. joakap@wp.pl - 608
070 766
■ Dom w Jeleniej Góry (okolicy) - Kupię dom
w Jeleniej Górze (bliskiej okolicy), powierzchnia
użytkowa powyżej 150 m2. Możliwe w rozliczeniu mieszkanie na Zabobrzu (4 pok., 80 m2)
lub dom na wsi - 696 443 027
■ Dwupokojowe mieszkanie - Kupię dwupokojowe mieszkanie w rozsądnej cenie - 601
573 522
■ Działkę w Komarnie - działkę budowlaną
w Komarnie, min. 1500m2. Pośrednikom
dziękuję - 504 987 420
■ Kupię - dom lub pensjonat z restauracją
w Karpaczu Pośrednikom dziękuję - 501
181 159
■ Małe, zdewastowane mieszkanie - lub
strych, do adaptacji na mieszkanie, w Jeleniej
Górze, w przyzwoitej cenie - 725 595 979
■ Mieszkanie dwupokojowe - Kupię mieszkanie dwupokojowe, oprócz Zabobrza, ok.115000
zł - 601 573 522
■ Mieszkanie dwupokojowe - do remontu, w
Cieplicach lub Jeleniej Górze - 601 820 580
■ Mieszkanie na Kiepury - 2 pokojowe, do 1
piętra, oprócz wieżowca - 782 846 116
■ Mieszkanie na Osiedlu Orlim - lub w
blokach policyjnych na ul. Rataja, kupię, - 782
826 803
■ Nieduże, 2 pokojowe - Kupię nieduże, 2
pokojowe mieszkanie (do 45 m2), koniecznie
z balkonem i nie wymagające kapitalnego
remontu, najlepiej na Zabobrzu II lub III. Cena
do 140 tys. karolcia84@poczta.onet.pl - 604
199 417
■ Pilnie kupię działkę - małą działkę budowlaną, najchętniej w okolicach Wojcieszyc.
pośrednikom dziękuję Tel. po 15.00 - 509
546 012
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■ Trzypokojowe w Jeleniej Górze - Kupię
mieszkanie do 160 tys. zł, do 3 tys./m2. Bez
pośredników. - 691 762 084

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Auto laweta transport - Auto laweta transport - 667 557 997
■ PARTNER- Przewóz Osób - PARTNER- Przewóz Osób do Niemiec - 603 170 521
■ Przeprowadzki - transport międzynarodowy,
tanio, sprawdź - 500 452 760
■ Przewozy - Regionalne przewozy osobowe
do Czech - całodobowo. F-ra VAT e-mail maklarite@vp.pl 075 71 740 25 - 607 763 204
■ Przewozy do Niemiec - Przewozy do
Niemiec 0049 15 771 837 455 - 693
331 170
■ Przewozy osobowe - Lotniska: Wrocław,
Praga, Berlin także odbiory z Lotnisk 24h/
dobę 075 64 753 64 516 336 158 - 513
058 159
■ "MP"- Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk - Praga, Wrocław, Berlin. F-ra VAT
e-mail maklarite@vp.pl 075 71 740 25 - 607
763 204
■ Szukam osoby, która zawiezie mnie do
Warszawy i z powrotem - 661 522 207
■ Transport, przeprowadzki - transport auta
na lawecie, transport towarów i przedmiotów
nietypowych oraz inne usługi, związane z transportem 601 082 077 - 608 241 112
■ Usługi transportowe - Bus-blaszak, wersja
Maxi (3,5x1,85x1,8). Transport: kraj-zagranica
- 606 508 723
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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
■ www.oddluzenia.com
■ www.millenniumkredyty.pl
■ Posprzątam biura, mieszkanie, umyję okna
- 609 494 710
■ Fotografia okolicznościowa - Fotografia
okolicznościowa i nie tylko, oraz przegrywanie
video na DVD - 607 307 967
■ Fotografia okolicznościowa - Śluby, reportaż, na potrzeby www, inne. kojkoj@kojkoj.pl
791 937 353 - 695 991 063
Automyjnia
- kosmetyka.
Profesjonalne
czyszczenie, niskie
ceny ul. Spółdzielcza
38 przy salonie Fiata
663 407 430
NORDIC WALKING
spacery, kursy
075 76 481 40
www.nordicwalking
-w-karkonoszach.pl

Transport, tanio 1.5T,
kraj i zagranica
503 027 361

USŁUGI
RÓŻNE
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki przychodów i
rozchodów PITY i wiele innych. Jelenia Góra
- ul. W. Polskiego 54 - obok sądu - alakow@onet.
eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15
■ Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne)
oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny
i wysoka jakość usług - Tel. 0 500 183

Ekspres pożyczka od
500zł do 3000 zł bez
BIK-u w 24h
518 721 937
696 279 734
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

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 lipca 2008 r.
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OG£OSZENIA

Inteligentne odżywianie - profesjonalne
odchudzanie - 515 130 621
■ Każdy kredyt każdej firmie - Na rozwój i
rozwinięcie działalności gospodarczej. Kredyty
dla wszystkich spółek. 791 736 236 - 665
757 626
■ Kredyty hipoteczne - refinansowe, konsolidacyjne, gotówkowe. Ubezpieczenia
majątkowe, osobowe i komunikacyjne. OFE,
programy inwestycyjne. 075 75 367 15
- 790 641 765
■ Naprawa komputerów - wszelka pomoc
techniczna, doradztwo - 509 939 932
■ Oddłużanie - Problemy komornicze. Czyszczenie w BIK i ponownie stajemy do kredytu.
Wszystkie sprawy od 100tys. 791 736 236
- 665 757 626
■ Ścinka drzew i krzaków - ciecie drewna na
opal, układanie, koszenie traw, ogólne porządki
na działkach itp. - 516 666 638
■ Serwis i usługi informatyczne - strony
www oraz sieci komputerowe, certyfikat Cisco.
- 607 307 967
■ Strony www - standardy sieciowe, fotografia
dla www. kojkoj@kojkoj.pl 791 937 353 - 695
991 063
■ Strony www - Strony internetowe, panel
zarządzania, design internetowy, system
zarządzania treścią - dobra cena 075 61 266
08 - 504 120 752
■ Szybka gotówka - Do 20 000 kredyt na
oświadczenie. M&M usługi finansowe. Ul. Wolności 17a 075 75 367 15 - 790 641 765
■ Zapraszam na wypoczynek - zdała od gwaru
miasta. Dom położony jest 7 km od Gryfowa.
Więcej informacji: wika21jg - 791 406 084
■

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Duet muzyczny "Carlos" - Duet muzyczny
"Carlos" – Wesela, Zabawy itp. - 501 576
923
■ MERKURY z Jeleniej Góry - to czteroosobowy zespól, wspaniale obsługujący wesela
i inne imprezy. Różnorodny repertuar, też
dzieciaki i trochę JAZZU 609 299 524 - 075
75 519 63
■ Profesjonalna orkiestra - Gramy w 100%
na żywo. W składzie zespołu wokalistkasaksofonistka. Obsługujemy wesela, bankiety,
dancingi, imprezy - 603 560 398
USŁUGI
BUDOWLANE
■ Gładzie, malowanie - Gładzie, malowanie,
regipsy, panele podłogowe, ocieplenia poddaszy
wełną mineralną. - 516 666 638
■ Glazura, płytki - Glazura, płytki, malowanie,
panele - 509 362 908
■ Koparkoladowarka tanio - równe koła,
wykopy, przyłącza sprawnie, szybko 785 535
629 - 605 541 654
■ Prace ogólnobudowlane - Prace ogólnobudowlane - 721 321 115
■ Prace wykończeniowe - Wszelkie prace
związane z wykończeniem mieszkań, tanio i
solidnie - 884 287 704
■ Prace wykończeniowe - Prace wykończeniowe - profesjonalnie i tanio - 884 287 704
■ Remonty - regipsy, gładzie, malowanie,
glazura i inne 880 690 674 - 782 598 381
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936 900
■ Remonty mieszkań, domów - układanie
podłóg, parkiety, cyklinowanie, doświadczenie,
spełnimy każde marzenie - 781 723 198

Tynki maszynowe - agregatem - Tynki
maszynowe - agregatem - 661 334 123
■ Układanie kostek granitowych - Układanie
kostek granitowych i betonowych - 609
104 056
■ Układanie paneli podłogowych - Układanie
paneli podłogowych i boazeryjnych, szybko i
tanio, zabezpieczenie powierzchni paneli gratis.
693 217 893 - 606 621 577
■ Usługi budowlane od A do Z - Usługi
budowlane od A do Z. F.H.U. Amelbud. 607
243 442 - 519 195 038
■ Wykonujemy usługi dekarsko- ciesielskoblacharskie, montaż obróbek blacharskich,
wstawiamy okna dachowe itp. - 693 788
140
■ Usługi hydrauliczne, awarie - Usługi hydrauliczne, awarie - 603 184 016
■ Usługi koparko-ładowarka - Kopanie, niwelacje, rozbiórki. Maszyna posiada równe koła i
jest o wiele wydajniejsza od konkurencji. Cena
za godz. 85 zł netto - 500 110 534
■ Usługi koparkowo-transportowe - Wykopy,
równanie terenu, czyszczenie rowów, przywóz
kamienia, piachu 501 624 631 - 721 824
886
■ Usługi remontowo-wykończeniowe - panele,
gładzie, płytki, regipsy, inne. tanio i solidnie.
Wycena prac gratis. Zadzwoń i umów się.
Wystawiam rachunku - 886 531 039
■ Wykonawstwo instalacji elekt. - domy
jednorodzinne, mieszkania, garaże itp., pomiary
elektryczne. Fachowo i niedrogo 693 217 893
- 606 621 577
■ Wykończenia, remonty - Wykończenia,
remonty, tynki ozdobne, kafle, malowanie,
zabudowy - solidnie, fachowo - 507 408 229
■

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Piłę elektryczną ES150 – Nowa - 075
75 261 53
■ Drzwi wejściowe – bez ościeżnicy 220
– 14- ciekawe – 075 75 261 53
PRACA
DAM PRACĘ
■ Hotel „Halny” Karpacz, ul. Mickiewicza
10 zatrudni na stałe lub dorywczo młodą
osobę ( także studenci zaoczni ) – recepcja,
bar, chętnie język niemiecki, angielski 793
302 685
■ 400 zł tygodniowo - Firma handlowa
zatrudni na stałe osoby młode, do 30 lat,
do pracy na trzy działy, oferujemy bezpłatne
szkolenia - 075 76 470 19
■ 400 zł tygodniowo - Firma zatrudni - 075
76 470 17
■ Absolwentów i zaocznych - Firma handlowa
zatrudni od zaraz osoby młode i dyspozycyjne.
Oferujemy bezpłatne szkolenia, prace w
młodym zespole i możliwość rozwoju - 075
76 470 19
■ Agencja artystyczna "Impreso" - Agencja
Artystyczna "Impreso" nawiążę współpracę
z muzykami, zespołami muzycznymi, DJ-ami
- 666 848 492
■ Agencja opiekunek - Szeroki wachlarz
ofert dla osób poszukujących pracę - 607
520 049
■ Atrakcyjna praca dla każdego - Dołącz do
prężnej firmy i zarabiaj. W ofercie firmy FM jest
ponad 100 perfum, feromony, dezodoranty,
wody po goleniu, żele pod prysznic oraz
balsamy o zapachach znanych światowych
marek (np. Davidoff, Hugo Boss, Chanel itp.)
- 663 911 800

Axa przedstawiciel ubezpiecz. - Firma:
AXA. Stanowisko: przedstawiciel. Wymagamy:
wykształcenie min. średnie, niekaralność,
zaangażowanie. Zapewniamy: pakiet szkoleń,
wsparcie, atrakcyjne wynagrodzenie. Zapraszam osoby z doświadczeniem, jak i bez. Oczekuję na CV i list motywacyjny: rekrutacja38@
op.pl do 21.07.2008r - 696 331 373
■ Bank pilnie zatrudni - Przedstawicieli na
umowę zlecenie do prezentacji oferty banku.
Wynagrodzenie prowizyjne. Mile widziane
osoby z bazą klientów. - 510 003 942
■ Biuro rachunkowe zatrudni - Biuro Rachunkowe zatrudni pracownika. Wymagane średnie
wykształcenie. Oferty proszę kierować na:
bipbiuro@op.pl – mail
■ Budownictwo - potrzebni fachowcy budowlani - 515 328 038
■ Centrum rekrutacji kadr - 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
■ Cukiernika + pomoc cukiernika - Mała
cukiernia w Jeleniej Górze zatrudni cukiernika
oraz pomoc cukiernika. - 075 64 388 18
■ Cyklinowanie parkietów - Szukam osoby,
która wycyklinuje parkiet, łącznie z lakierowaniem - pilnie - 693 967 231
■ Dam pracę dla chałupniczek - Poszukuję
chałupniczek do szycia . - 602 383 858
■ Dekarza za granicę - Poszukuję dekarza do
pracy, do Włoch - 603 300 365
■ Dekarz i pomocnik dekarza - Pilnie
zatrudnię dekarza i pomocnika dekarza - 665
839 244
■ Dla ambitnych - Firma zatrudni młode
osoby, do 30 lat, do pracy na trzy działy. 1600
netto - 075 76 470 19
■ 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 zarobki. - Pragniesz być Usamodzielniony, dobrze zarabiać - Firma prężnie
rozwijająca się, poszukuje przebojowe osoby
do dwóch działów: Edukacyjno - Organizacyjny( konsultant-doradca, ds/zdrowia, trener
wellnes) oraz Usługowo-Handlowy ( zabiegi
kosmetyczne, sprzedaż art. żywieniowych).
Kontakt E-mail wellnees0@vp.pl – mail
■ Dobrze płatna praca - nie musisz jechać za
granice żeby zarobić, dobre pieniądze, dobrze
płatna praca na budowie - 510 150 940
■ Dodatkowa praca dla kierowcy - Dodatkowa praca w weekendy w pizzerii, rozwożenie
pizzy. Auto firmowe Cinquecento racing. - 793
513 520
■ Do hurtowni - Hurtownia płytek ceramicznych i armatury sanitarnej zatrudni pracownikasprzedawcę. Mile widziana znajomość obsługi
programu Subiekt, prawo jazdy kat. B. Kontakt w
dni robocze od 16-18.00 - 503 069 600
■ Doradca finansowy-Jelenia Góra - Commercial Union poszukuje doradców ubezpieczeniowo - finansowych i specjalistów OFE. Od
kandydatów oczekujemy : min. śr. wykształcenia, podstaw znajomości komputera. Chętnych
prosimy o wysłanie CV na adres mailowy:
biurowbk.cu@o2.pl - 075 64 650 50
■ Dyspozycyjnych - Firma zatrudni młode
i kreatywne osoby do działu obsługi klienta
- 792 186 671
■

Ekspedientka-Jelenia Góra - Przyjmę do
pracy Panią z doświadczeniem w handlu na
stanowisko - ekspedientka - 756 474 728
■ Elektryk-konserwator - Zatrudnimy osobę
na stanowisko elektromechanik - konserwator,
ze znajomością urządzeń, będących na wyposażeniu piekarni, ciastkarni. Kontakt osobisty
ul. Podwale 18 Jelenia Góra w godz. od 10-14
- 075 75 337 00
■ Firma budowlana zatrudni - firma budowlana zatrudni fachowców - 515 328 038
■ Firma sprzątająca - Firma sprzątająca
zatrudni na terenie marketu Carrefour - 661
991 555
■ Firma zatrudni - Firma zatrudni 10 osób do
działu obsługi klienta. 1600 netto, oferujemy
bezpłatne szkolenia - 668 187 645
■ Firma zatrudni - Firma zatrudni młode
i kreatywne osoby do działu obsługi klienta
indywidualnego - 075 76 470 19
■ Firma zatrudni - Młodych z samochodem
zatrudni firma handlowa - 075 76 470 17
■ Firma zatrudni informatyka - więcej informacji pod telefonem - 516 005 319
■ Florytkę, zdolną manualnie - nowo powstająca kwiaciarnia poszukuję osobę, która potrafi
układać okolicznościowe bukiety, ma zdolności
artystyczne, manualne i chce dorobić. Przyjmę
studentów, nienormowany czas pracy - 501
013 094
■ Fryzjerzy - Zatrudnię lub wydzierżawię
stanowiska dla fryzjerek w Jeleniej Górze na
dogodnych warunkach - 781 191 833
■ etin-finance zatrudni - Doradców finansowych: Oferujemy: Pensja stała + prowizja,
szkolenia w Akademii Finansów, Oczekujemy:
wyższego wykształcenia, determinacji w
osiąganiu założonych celów, chęci do nauki.
Oferty CV i list motywacyjny prosimy kierować
na : slawomir.bozenta@getin-finance.pl - 667
894 576
■ Herbalife international - Międzynarodowa
firma Herbalife poszukuje konsultantów
kosmetycznych oraz doradców żywieniowych.
Oferujemy: - pełne przeszkolenie i wdrożenie
w obowiązki, - system szkoleń krajowych i
zagranicznych - duży zakres samodzielności
- indywidualne dopasowanie godzin pracy
- 607 122 636
■ Hotelarstwo i gastronomia - Dla specjalistów i pracowników z branży hotelarskiej,
gastronomicznej i turystycznej- zarejestruj się
w Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa i
Turystyki ( BIK HIT) powstałym przy CRK Centrum Rekrutacji Kadr -Jelenia Góra ul. Wiejska
29 , 605 661 481 e-mail: biuro@crk-kadra.pl
- 075 75 439 65
■ Hydraulika i elektryka - Przyjmę do pracy
na kilka miesięcy : murarza, płytkarza, tynkarza,
hydraulika i elektryka, na bardzo dobrych
warunkach. - 604 632 086
■ Hydraulik do Francji pilne - Agencja
Pośrednictwa Pracy KEPOL poszukuje wykwalifikowanego hydraulika do pracy we Francji
przy budowie hoteli. Wymagane doświadczenie
zawodowe, udokumentowane kwalifikacje,
wiek do 45 lat. e-mail: apt.jgora@wp.pl - 075
75 50 154
■ Informatyka - zatrudnię informatyka ze znajomością sql i cristal reports - 516 005 319
■ Inżyniera budownictwa - Zatrudnimy
inżyniera budownictwa z własną działalnością i
znajomością języka niemieckiego, angielskiego
lub francuskiego. Wynagrodzenie 18 euro/
godzinę: CV proszę przesyłać na adres: regess@
interia.eu - 075 64 420 73
■

Kelnerów, kucharzy - Hotel "Fenix" zatrudni:
kucharzy, kelnerów. - 503 961 418
■ Kierowcę autobusu - Firma RO-KO CAR
Service Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni kierowcę autobusu z Jeleniej
Góry. Wymagania prawo jazdy kat. D, kurs na
przewóz osób - 514 800 710
■ Kierowcę kat. C+E - Zatrudnię kierowcę
kat. C+E w transporcie międzynarodowym.
Wymagane doświadczenie. - 075 71 313 66
■ Kierowcę kat. C+E zatrudnię - Kierowców
kat. C+E w transporcie międzynarodowym
zatrudnię. - 075 71 312 12
■ Kierownika sklepu w Zgorzelcu - Do sklepu
turystycznego w Zgorzelcu poszukujemy
kierownika. Wymagane doświadczenie na
podobnym stanowisku, znajomość języka niemieckiego, obsługa komputera, mile widziana
znajomość branży. Oferujemy atrakcyjne
zarobki. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny
prześlij na adres: msportjg@interia.pl - 501
131 199
■ Kucharkę od zaraz - zatrudnimy kucharkę
w niewielkim pensjonacie pod Karpaczem na
dobrych warunkach pracy. Miła atmosfera,
praca nie ciężka. 509 663 241 - 075 76
102 41
■ Lakiernicy samochodowi - Zatrudnimy do
pracy w Niemczech, w okolicach Kolonii, lakierników samochodowych z doświadczeniem
zawodowym. e-mail: kontakt@amb-jobsconsulting.eu Na nadesłane przez Państwa CV z
podanym numerem stacjonarnym odpowiemy
osobiście. - 0049 16 285 71 395
■ Lubisz ludzi - Dam Prace osobie lubiącej
ludzi, komunikatywnej. Szkolenia i narzędzia
do pracy zapewnione. Duże wsparcie dla
początkujących. Bardzo dobre zarobki. ProfiCredit Poland to Twoja szansa na finansową
niezależność - 694 214 562
■ Mechanik - wulkanizator - Firma RO-KO
Car Service Spółka z o. o., z siedzibą w Jeleniej
Górze przy ulicy Płk. Wacława Kazimierskiego
5, zatrudni mechanika - wulkanizatora z
doświadczeniem. - 514 800 720
■ Mistrz wydziału obróbki - wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie o profilu
mechanicznym doświadczenie i umiejętności
w zarządzaniu grupą znajomość konstrukcji i
elementów stosowanych do produkcji maszyn
Osoba odpowiedzialna będzie za organizację
pracy, dozór personelu i prac e mail: praca@
pmpoland.pl – mail
■ Modelka do zdjęć reklamowych - Poszukujemy Modelki/Modela do sesji zdjęciowej
- reklamowanie odzieży, głównie KOSZULKI.
Spotkania raz w tygodniu po kilka godz. Jeśli
uważasz, że to TY nadajesz sie do tego daj znać!
- 721 368 496
■ Monter - wymagania: wykształcenie
zawodowe/średnie techniczne, znajomość
rysunku technicznego, uprawnienia do obsługi
suwnicy, znajomość technik monterskich,
brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
gotowość do pracy tak w kraju jak i za granicą
e mail: praca@pmpoland.pl – mail
■ Monter wiązek elektrycznych - Zatrudnimy
sumienne, dokładne, rzetelne, 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 godzinach 10.00-16.00 - 504 073 573
■ Murarzy, firmy dekarskie - Firma zatrudni
MURARZY oraz FIRMY DEKARSKIE - do pracy
■

zagranicą. Bardzo dobre wynagrodzenie kontakt
w godz. 09 -17. - 075 64 645 57
■ Na stałe - Poszukiwane osoby do 30 lat
z wykształceniem min. średnim. Praca na
trzech działach, oferujemy bezpłatne szkolenia
i możliwość rozwoju - 792 186 671
■ Nawiążemy współpracę z firmą - Nawiążemy współpracę z firmą dekarską regess@
interia.eu - 075 64 420 73
■ Niania do rocznego dziecka - Poszukuję
starszej Pani do opieki nad rocznym synkiem,
do siebie do domu. Na razie na 4-5 godzin
dziennie. Zapłacę 350 zł - 607 388 083
■ Nowe miejsca pracy - Oddział firmy
handlowo - usługowej w Jeleniej Górze zatrudni
osoby z wykształceniem min. średnim, do pracy
na trzy działy - 075 76 470 19
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem produktów perfumeryjnych
firmy FM Group World i zarabiaj, sprzedając
odpowiedniki oryginalnych perfum oraz wiele
innych produktów w tych samych nutach
zapachowych. Z własnej sprzedaży zarabiasz
ponad 40%. - 663 777 093
■ Oferta pracy - Oferuję pracę osobom
znającym podstawy obsługi komputera. Praca
wykonywana w domu . Możesz się wiele
nauczyć. Gwarantujemy umowę. kontakt.
jola-m9@wp.pl – mail
■ Ogrodnik - złota raczka - Poszukuję solidnego i uczciwego Pana do pracy ogrodniczej
na prywatnej posesji. Praca na 1/2 etatu,
od poniedziałku do piątku, wynagrodzenie
800 zł. na miesiąc, na terenie Jeleniej Góry.
- 501 418 553
■ Operatorka linii 0700 - zdalna - Firma
Phonesat poszukuje Pań w wieku od 18 lat, z
dużą dozą wyobraźni, do pracy na linii 0700.
Kontakt pod numerem telefonu, czynny 24h
e mail - tel@phonesat.pl z dopiskiem" 0700
DOM" - 022 49 266 04
■ Operator obrabiarek numeryczny - wymagania: wykształcenie zawodowe/średnie
techniczne umiejętność czytania rysunku
technicznego, doświadczenie w obsłudze
maszyn sterowanych numerycznie uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego e
mail: praca@pmpoland.pl – mail
■ Opiekunka osoby starszej - Potrzebna
opiekunka do starszej, całkowicie sprawnej
kobiety w Norymberdze. Prowadzenie domu
i towarzyszenie. Praca od zaraz na zmiany,
płaca 1230 euro. Kontakt praca.niemcy76@
o2.pl - 608 398 707
■ Opiekunki do Niemiec - Niemiecka firma
szuka opiekunek, płaca 1100-1600 euro netto,
warunek konieczny - posiadanie dział. gos pod.
w Polsce lub Niemczech, lub gotowość do jej
założenia. Firma gwarantuje opiekę polskiego
konsultanta i pomoc w załatwieniu formalności. Nie pobieramy żadnych prowizji praca.
niemcy76@o2.pl - 608 398 707
■ Pieniądze i rozwój - Firma zatrudni osoby
młode i komunikatywne, z miłą aparycją do
działu obsługi klienta - 075 76 470 19
■ Pilnie pomocnika na budowę - pomocnik
silny i niepijący, pełnoletni, pilnie. Praca od
15.07. za 500pln tygodniowo, na początek.
- 662 161 925
■ Pomocnik montażysty mebli - Zatrudnimy
mężczyznę do pomocy na stolarni (meble
na wymiar) w wieku od 20 do 25 lat, nie
wymagane doświadczenie. Więcej informacji
na miejscu: "EMDEF" 58-560 Jelenia Góra
ul. Lubańska 1, codziennie od 9:00 do 17:00.
- 075 75 503 30
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Poszukuję dystrybutora - Importer włoskich
lakierów do drewna poszukuje dystrybutora
swoich produktów na rejon Dolnośląski. Firma:
Verinlegno Polska Sp. z o.o. ul. Szeligowska 29,
Szeligi 05-850 Ożarów Mazowiecki Osoba
do kontaktu Kamil Florczykowski - 505
034 847
■ Poszukuję fachowców - zatrudnię w
dobrze rozwijającej się firmie budowlanej
- 511 870 128
■ Poszukuję fryzjerów - do pracy na dogodnych warunkach, istnieje możliwość dzierżawy
stanowiska. Posiadam również mały zakład,
wyposażony, który mogę wynająć do samodzielnego prowadzenia. - 781 191 833
■ Poszukujemy pomoc kuchenną - Hotel
w Cieplicach poszukuję pomoc kuchenną
lub absolwentów szkoły gastronomicznej o
kierunku - kucharz małej gastronomii. Mile
widziane osoby z Cieplic lub okolic. - 665
501 228
■ Potrzebny kierowca kat. B - RestauracjaPizzeria w Jeleniej Górze zatrudni kierowcę z
kat. B. Posiadamy własne auta, mile widziane
doświadczenie i dobra znajomość miasta
- 508 200 428
■ Praca - Firma sprzątająca zatrudni na
terenie marketu Carrefour do sprzątania
- 661 991 555
■ Praca - Firma zatrudni do pracy na trzy
działy osoby do 30 lat - 792 186 671
■ Praca biurowa - Firma zatrudni pracownika
biurowego. Doświadczenie mile widziane.
Wykształcenie tylko i wyłącznie administracyjne, ( ewentualnie ostatni rok studiów).
CV proszę wysłać na adres e mail: filip_87@
op.pl – mail
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

w

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 opiekunek - Agencja Zatrudnienia
INTELMET z Lubania, na rynku opieki już od
2004 roku, oferuje pracę w charakterze
opiekunki. Osoby zainteresowane wyjazdem
do pracy za granicą prosimy o kontakt z biurem
Firmy. Oferujemy dobre i uczciwe zarobki. 604
656 360 - 075 72 489 60
■ Praca dla recepcjonisty - Hotel w Cieplicach
poszukuje do pracy w recepcji absolwentów
szkoły hotelarskiej lub recepcjonisty, ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego.
Praca w systemie zmianowym - 2 zmiany.
- 665 501 228
■ Praca dla studentki - Przyjmę do pracy w
recepcji, 1/2 etatu, studentkę, ze znajomością
j. niemieckiego, od zaraz do końca września.
- 075 75 267 56
■ Praca jako kurier dhl - Praca od zaraz,
jako kurier- praca od poniedziałku do piątku,
wynagrodzenie średnio 1500zł (na rękę) plus
premia za dobre wyniki - 500 050 160
■ Praca na budowie w Niemczech - Zatrudnię
do pracy budowlańców (nie pijących) do prac
wykończeniowych - 0049 160 79 797 07
■ Praca na dobry start - Praca dla osób do 30
lat w firmie handlowej - 668 187 645
■ Praca na stałe - Praca od poniedziałku do
piątku w firmie handlowo - usługowej, w dziale
obsługi klienta - 075 76 470 17
■ Praca na stałe - Młodych po wojsku
- bezpłatnie szkolenia - 792 186 671
■ Praca na wakacje - budowa - Zatrudnię na
okres dwóch - trzech tygodni (wakacji) ucznia
■

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

- studenta, do wykonania prac porządkowych
na placu budowy domu jednorodzinnego
(ukształtowanie terenu , inne drobne ) w
Jeleniej Górze. Dowolne godziny pracy. Wynagrodzenie do ustalenia. Kontakt w godzinach
od 9.00 do 16.00 - 506 122 702
■ Praca od zaraz - Marzyło CI się kiedyś
Kierowanie grupą-zespołem, i dobrze przy tym
zarabiać. Damy Ci taką szanse, reszta zależy od
ciebie. Kontakt E-mail : w40p@vp.pl – mail
■ Praca od zaraz - Pieniądze, rozwój i miła
atmosfera - niczego więcej zaoferować nie
możemy - 075 76 470 19
■ Praca przy dociepleniach - Poszukuję chętnych do pracy przy dociepleniach budynków na
terenie Jeleniej Góry - 606 344 440
■ Praca przy internecie - Zarób tysiąc lub
więcej tygodniowo, wykorzystując własny
komputer i własny czas. W celu uzyskania
więcej informacji wyślij do mnie e-mail na
adres(oki3@onet.eu) - 669 263 953
■ Praca - sklep internetowy - Zatrudnię
osobę do pomocy przy prowadzeniu sklepu
internetowego. Wymagania bardzo dobra
znajomość języka angielskiego (w mowie i
piśmie) oraz obsługi komputera (Word, Excel).
Mile widziana podstawowa znajomość HTML i
obsługi Photoshopa. - 602 716 000
■ Praca w banku - Zatrudnimy na stanowisko
referenta do banku. CV i list motywacyjny
proszę przesyłać na referent@interia.eu - 502
191 927
■ Praca w biurze kredytowym - BTF Sp.z o.o.
poszukuje do nowego oddziału w BOGATYNI
pracownika Wymagania: - niekaralność
-wiek powyżej 30 roku życia -doświadczenie
w obsłudze klienta i w branży finansowej
Gwarantujemy: -umowę o pracę - prowizję od
osiąganych wyników pracy btf@btf.pl - 509
375 412
■ Praca w firmie Hardy Schmitz - Hardy
Schmitz Jelenia Góra, poszukuje pracownika
na stanowisko Specjalisty ds. Handlowych.
Wymagania: - inżynier lub technik: elektryk,
elektronik, informatyk lub automatyk; - bardzo
dobra znajomość obsługi komputera; - znajo-

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!

mość języka niemieckiego lub angielskiego;
- prawo jazdy kat. B. - 603 055 965
■ Praca w Niemczech (kobieta) - Pani do
pracy w pensjonacie Dusseldorf. Od 10.08 na
5 tygodni. - 693 374 813
■ Praca w ochronie - Przyjmę do pracy w
ochronie. Praca na obiekcie w Jeleniej Górze
. - 792 080 331
■ Praca w sklepie sportowym - Sklep sportowy "Go Sport" w Jeleniej Górze poszukuje
kandydatów na stanowisko sprzedawcy: dział
techniczny i obuwie. Jeżeli interesujesz się sportem i znasz się na sprzęcie sportowym ,zgłoś
się do nas. Zainteresowane osoby prosimy o
wysyłanie CV i listów motywacyjnych na adres:
Gosport210@interia.pl - 075 75 311 25
■ Praca w sklepie spożywczym - Zatrudnimy
w sklepie spożywczym w Jeleniej Górze - 606
991 160
■ Prace porządkowe - Zatrudnię pracowników do prac porządkowych w firmie . - 515
143 290
■ Praktykanci - Firma RO-KO Car Service
Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy
ulicy Płk. Wacława Kazimierskiego 5 ( teren
byłej jednostki wojskowej pod Jeleniami )
przyjmie uczniów w celu praktycznej nauki
zawodu - mechanik samochodowy oraz elektromechanik samochodowy. - 514 800 710
■ Praktykanci - Firma RO-KO Car Service
Spółka z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy
ulicy Płk. Wacława Kazimierskiego 5 ( teren
byłej jednostki wojskowej pod Jeleniami )
przyjmie uczniów w celu praktycznej nauki
zawodu - mechanik samochodowy oraz elektromechanik samochodowy. - 514 800 710
■ Produkcja - zdolności manualne - Firma
zatrudni pracownice produkcyjne. Praca na
jedną zmianę w hali produk., usługi ogrodnicze:
sadzenie, cięcie i szczepienie roślin, łuskanie
cebul kwiatowych itp. Pełny etat, tylko dla
osób pełnoletnich. Nie jest to praca sezonowa.
Zgłoszenia - Kadry ul. Wincentego Pola 37.
- 075 64 523 80
■ Programista - Firma zatrudni programistę
do cięcia szablonów graficznych, aktualizowania stron www. Wymagana znajomość CSS,

XHTML, podstawy PHP. Szczegóły wyśle na
maila. biuro@netfactory.pl - 509 202 060
■ Przedstawiciel handlowy - ZPC SKAWA S.A.
Poszukuje Przedstawicieli Handlowych. REJON
DZIAŁANIA: 1.Jelenia Góra i okolice 2.Opole i
okolice 3.Wrocław i okolice Kontakt: gszaflik@
skawa.com.pl - 664 741 54
■ Rekrutuj i rób biznes - Międzynarodowa
Firma poszukuje zdecydowane osoby do działu
Edukacyjno-Organizacyjnego. - 515 862 451
■ Specjalista ds handlu i market - przyjmujemy aplikacje kandydatów do pracy w dziale
handlu i marketingu, wymagania: wiedza z
zakresu ekonomii i handlu, wykształcenie wyższe ekonomiczne lub zawodowe, znajomość
niemieckiego lub angielskiego, znajomość
branży metalowej, prawo jazdy kat B. kontakt:
sekretariat@zmozremb.pl - 075 75 254 45
■ Specjalistę z doświadczeniem - Do działu
marketingu w firmie budowlanej. Bardzo
dobre warunki zatrudnienia. Referencje, CV, list
intencyjny : budolen@gmail.com. Nie udzielamy
informacji telefonicznych - 888 567 345
■ Sprzątanie - Poszukujemy osoby do sprzątania - umowa-zlecenie - 502 191 927
■ Sprzątanie - Potrzebna Pani do sprzątania
w mieszkaniu. - 508 240 828
■ Sprzątanie - Poszukuję osoby do sprzątania
w mieszkaniu, jeden raz w tygodniu, po południu. - 695 080 906
■ Sprzątanie Jelenia Góra, Karpacz - Zakład
Pracy Chronionej zatrudni osoby do prac
porządkowych w Jeleniej Górze, Piechowicach, Karpaczu. Praca na terenie biur, hal
produkcyjnych lub terenów zielonych. Mile
widziane osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. a.kipiel@impel.pl - 076
74 669 80
■ Szef kuchni, kucharz - Poszukujemy
samodzielnego i kreatywnego szefa kuchni,
kucharza. Hotel Sasanka , CV: hotel@hotelsasanka.pl - 075 75 280 00
■ Szukam transportu - praca raz w tygodniu.
Transport w okolice Wrocławia, ilość kilometrów około 170 km., waga ładunku minimum
4200kg (6 europalet ) - 697 866 233
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Szwaczki - Przyjmę do pracy szwaczki z
Kowar i okolic - 500 585 021
■ Telefoniczna obsługa klienta - Zatrudnię,
w Jeleniej Górze, pracowników na stanowisko
doradcy klienta. Wymagania: poprawna
polszczyzna, płynność wypowiedzi, min średnie
wykształcenie, dobra znajomość obsługi komputera. CV proszę wysyłać na adres: Mariola.
Sikora@workservice.pl - 508 040 045
■ Traser - wymagania: wykształcenie zawodowe/średnie techniczne, doświadczenie
zawodowe na podobnym stanowisku, bardzo
dobra znajomość rysunku technicznego,
uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu
roboczego e mail: praca@pmpoland.pl – mail
■ Tynkarza, regipsiarza, płytkarza - Firma
zatrudni tynkarza, regipsiarza, płytkarza - 508
936 573
■ Wykończenia, remonty - Przyjmę do pracy
fachowców na bardzo dobrych warunkach
- 511 870 128
■ Wynajmę salon fryzjerski - Do wynajęcia
wyposażony Salon Fryzjerski w Jeleniej Górze
- 512 248 485
■ Wysokiej klasy specjalistę - Do działu
marketingu w firmie budowlanej. Bardzo
dobre warunki zatrudnienia. Referencje, CV, list
intencyjny : budolen@gmail.com. Nie udzielamy
informacji telefonicznych - 888 978 456
■ Złota rączka + delegacje - Praca przy specjalistycznych maszynach: teren: cała Polska
wymagania: techniczne ogólne, znajomość
silników diesla + pompy hydrauliczne(mile
widziane), bez nałogów (ALKOHOL), predyspozycja do wyjazdów, praca w zespole. Ważne
do dnia 24.07 - 607 843 776
■ Zatrudnię kierowcę - kuriera - Zatrudnię
kierowcę w firmie kurierskiej. Praca od poniedziałku do piątku od 8 do ok 18 i co trzecia
sobota. Samochód dostawczy - bus. CV oraz
list motywacyjny proszę przesłać na adres
kami_trans@wp.pl – mail
■ Zastępca dyrektora działu - Zatrudnimy
osobę do bezpośredniego kierowania marketingiem, z doświadczeniem, dyspozycyjną,
chcącą rozwijać się, mile widziane prawo jazdy
oraz znajomość języka angielskiego. CV oraz list
■
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motywacyjny proszę przesyłać na zygmunt@
arim.com.pl - 697 985 972
■ Zatrudnię blacharza - zatrudnię blacharza
samochodowego - 602 324 341
■ Zatrudnię do pieczenia ciasta - Zatrudnię
Panie do pieczenia ciast domowych w Jeleniej
Górze - 606 991 160
■ Zatrudnię fryzjerki - Salon fryzjerski
zatrudni (od zaraz) fryzjerki. Praca w bardzo
miłej atmosferze. - 509 505 334
■ Zatrudnię fryzjerki - Zatrudnię Fryzjerki
- 45% pełny etat lub własna działalność - 603
841 303
■ Zatrudnię kelnerkę - Chcesz pracować
w miłej atmosferze, w młodym zespole? Nie
masz doświadczenia zawodowego, to nie
problem, wystarczy twoja miła aparycja - 698
663 661
■ Zatrudnię księgową - Zatrudnię księgową
na etat. Spółka z o.o. Ilość dokumentów
rocznie: a) faktury sprzedaży 3 000, b) faktury
zaliczkowe 2 800, c) korekty sprzedaży 50,
d) faktury zakupu 1 000. Ilości dokumentów
orientacyjne. Liczba zatrudnionych osób 15.
Program Subiekt GT. - 665 249 930
■ Zatrudnię kucharkę - na dobrych warunkach pracy w niewielkim pensjonacie pod
Karpaczem, praca nie ciężka, w sympatycznej
atmosferze, preferowane osoby starsze. 509
663 241 - 075 76 102 41
■ 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
- 698 663 661
■ Zatrudnię kucharza, kucharkę - Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni kucharza
i kucharkę. - 075 64 158 20
■ Zatrudnimy brukarzy - Zatrudnimy brukarzy
z doświadczeniem i znajomością języka
niemieckiego lub angielskiego. CV proszę
przesyłać na adres: regess@interia.eu - 075
64 420 73
■ Zatrudnimy cieśli - z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego.
CV proszę przesyłać na adres: regess@interia.eu
- 075 64 420 73
■ Zatrudnimy dekarzy i murarzy - Zakład
Budowlany Mark-Pol zatrudni pracowników
budowlanych : murarzy, dekarzy od zaraz! Oferujemy: stałą prace, wysokie zarobki i premie,
prace w fachowym gronie, z profesjonalnymi
narzędziami. Chętnych do współpracy prosimy
o kontakt 605 135 001 - 695 408 642
■ Zatrudnimy kucharza - Zatrudnimy młodą
ambitną osobę na stanowisko kucharza, można
dzwonić w godzinach 12-16 - 604 252 291
■ Zatrudnimy monterów stali - z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego
lub angielskiego. CV proszę przesyłać na adres:
regess@interia.eu - 075 64 420 73
■ Zatrudnimy murarzy - z doświadczeniem
i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. CV proszę przesłać na adres: regess@
interia.eu - 075 64 420 73
■ Zatrudnimy - murarzy, dekarzy - Firma
zatrudni MURARZY oraz FIRMY DEKARSKIE - do
pracy zagranicą. Bardzo dobre wynagrodzenie
kontakt w godz. 09 -17. - 075 64 645 57
■ Zatrudnimy operatora koparki - Zatrudnimy
operatora koparki z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. CV
proszę przesyłać na adres: regess@interia.eu
- 075 64 420 73

Zatrudnimy stolarzy - z doświadczeniem
i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. CV proszę przesłać na adres: regess@
interia.eu - 075 64 420 73
■ 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
■ Z własnym samochodem - Młodych z
samochodem zatrudni firma handlowa - 668
187 645
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ 325. Kobieta, 44 lata szuka pracy
biurowej. Obsługa sekretariatu, załatwianie
spraw urzędowych, komunikatywny język
niemiecki, własny samochód, doświadczenie
- 889 546 971
■ 50-letni szuka pracy - Mężczyzna - 50lat,
wykształcenie średnie-techniczne, obsługa
komputera, prawo jazdy, zdyscyplinowany,
niechorujący podejmie stałą pracę, w ilości
200h/miesiąc. - 075 76 121 05
■ Barman z doświadczeniem - Barman
- kelner z doświadczeniem podejmie prace na
weekendy, sumienny, uczciwy, język angielski
i niemiecki, obsługa kasy fiskalnej i komputera.
Jelenia Góra i okolice - 787 268 467
■ Chcę pracować od już - absolwentka LO,
z uprawnieniami opiekuna kolonijnego, przedstawiciela handlowego, i aktualna książeczką
sanepidu, z komunikatywnym angielskim i
fajna aparycją, poszukuje sensownej pracy
- 609 323 595
■ Chętna pracy(16) - Podejmę pracę na
okres wakacji. Jestem kreatywna, uczciwa,
pracowita. Mam doświadczenie w barze.
pracajg@vp.pl – mail
■ Dekarz - Podejmę pracę jako dekarz
- 609 654 791
■ Dodatkowa praca - pielęgniarka podejmie
dodatkową pracę - 605 886 523
■ Do pracy w sklepie - Chętna pracy dziewczyna na okres wakacji. Jestem kreatywna
uczciwa dyspozycyjna, umiem pracować w
grupie. Mogę pracować w sklepie odzieżowym,
roznosić ulotki itp. pracajg@vp.pl – mail
■ Elewacje, remonty - tynki strukturalne, gipsowe, wykończenia wnętrz. - 695 935 076
■ Emeryt szuka pracy - Emeryt, z orzeczoną
grupą niepełnosprawności, szuka nie ciężkiej
pracy na terenie Jeleniej Góry. 075 75 311
88 - 669 417 059
■ Główny księgowy - główny księgowy- świadectwo kwalifikacyjne Min. Finansów podejmie
pracę - 695 097 906
■ Germanistka - szuka pracy w okresie
letnim, bądź na stałe ! magda_jg@op.pl
– mail
■ Hotelarstwo, gastronomia - Bank
Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki
- posiadamy aplikacje specjalistów z branży
hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej
w zawodach: manager hotelu, recepcjoniZaopiekuję się
dzieckiem w domu, w
dowolnych godzinach.
Domek jednorodzinny,
duży ogrodzony ogród.
Jelenia Góra
075 75 215 89
660 333 955
666 077 673

sta, kucharz, kelner, barman - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr, Jelenia Góra ul.Wiejska
29, 075 75 439 65, biuro@crk-kadra.pl
- 605 661 481
■ Inteligentna, atrakcyjna - wykształcenie
średnie - technik handlowiec, 23 lata,
podejmie pracę od września, najchętniej w
biurze - 600 613 386
■ Jako kierowca i nie tylko. - Szukam
pracy jako kierowca. Posiadam prawo
jazdy kat.B. Również książeczkę zdrowia.
- 603 178 545
■ Każdą - młody szuka pracy w Karpaczu
- 507 315 179
■ Karpacz, Jelenia Góra - szukam pracy
w Karpaczu, bądź Jeleniej Górze. Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej pat88@
poczta.fm - 507 315 179
■ Kelnerka - 18 lat, wykształcenie średnie
pełne, aktualna książeczka sanepidu, z
doświadczeniem - 663 392 260
■ Kelner (student ) - Podejmę pracę jako
kelner posiadam doświadczenie (hotel,
zajazdy) - 601 553 838
■ Kierowca - Poszukuję stałej pracy jako
kierowca kat B, doświadczenie w prowadzeniu busów do 3.5t. - 605 886 614
■ Kierowca do 3,5tony - pilnie podejmę
pracę jako kierowca, doświadczenie w
prowadzeniu busa - 669 483 600
■ Kierowca kat.B - Poszukuje pracy jako
kierowca kat. B, doświadczenie w jeździe
busami. Mogę przedstawić świadectwo z
poprzedniej pracy. - 609 654 791
■ Kierowca kat.B - Szukam pracy jako
kierowca kat. B - 505 288 212
■ Kierowca kat B, C - Podejmę pracę
dodatkową jako kierowca. Prawo jazdy kat.
B,C.Także weekendy. Młody, samochód
osobowy. - 667 209 919
■ Kierowca kat.B,wózek widłowy Podejmę pracę w charakterze kierowcy
kat. B, operatora wózka widłowego, z uprawnieniami. Kontakt: e mail- grzegorzszklarz@
wp.pl - 075 76 121 62
■ Kobieta poszukuje pracy - kobieta - 29
lat, wykształcenie ekonomiczne, poszukuje
pracy w biurze, sklepie lub innej. Prawo
jazdy kat.B, samochód, obsługa komputera.
Akwizycja mnie nie interesuje anna11123@
wp.pl – mail
■ Kobieta szuka pracy - młoda kobieta,
22 lata, podejmie pracę na terenie Jeleniej
Góry. Doświadczenie w handlu, na magazynie, produkcji, na taśmie. Dyspozycyjna od
zaraz. - 503 375 681
■ Komunikatywna, zdyscyplinowana
- podejmę pracę na 1/2 etatu. 26 lat,
wykształcenie średnie - 665 277 666
■ Księgowa - księgowa, z 5 letnim
stażem w księgowości, podejmie pracę
- 604 141 180
■ Księgowa na rencie szuka pracy Zmiana miejsca zamieszkania - szukam
pracy w Jeleniej Górze. Staż 30 lat-kadry,
płace, księgowość-czynsze -adm. mieszkaniowa, od 1993 nadal pełna księgowość
spec.d/s rozl.handlu, usługi budowlane,
obrót paliwami, gastronomia, artykuły
spożywcze. Obsługa programów Exel,
Gastro-szef, ProVAT, FK Finka, Symfonia
607 955 074 - 503 052 717
■ Kucharz - Kucharz z doświadczeniem
podejmie konkretną i dobrze płatną pracę
- 602 881 016
■ Młody mgr dziennikarstwa - Młody
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego-

dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
j. niemiecki, podstawy czeskiego i angielskiego, obsługa komputera, zainteresowania sportowe podejmie ciekawą pracę,
bardzo chętnie jako rzecznik prasowy. Tylko
poważne oferty. - 798 614 331
■ Magister dziennikarstwa - Młoda, pracowita, sumienna, komunikatywna kobieta
z wyższym wykształceniem, prawo jazdy kat.
B, znajomością obsługi komputera podejmie
ciekawą pracę. - 605 268 332
■ Mężczyzna podejmie pracę - 28-letni
mężczyzna podejmię pracę jako pracownik
fizyczny w zakłądzie produkcyjnym lub w
innym charakterze. Za oferty dotyczące
sprzedaż bezpośredniej dziękuję mail:
krzysiek3465@wp.pl – mail
■ Mgr pedagogiki - szukam pracy, najlepiej
w zawodzie - przedszkole, świetlica itp.(tytuł
licencjata z pedagogiki opiekuńczej oraz
tytuł magistra z pedagogiki o specjalności
resocjalizacja) karolcia84@poczta.onet.pl
- 604 199 417
■ Mgr szuka pracy - Młoda Mgr, po 3 kier.
humanistycznych, podejmie pracę. 075 75
316 90 - 787 845 720
■ Młody mgr dziennikarstwa - Mgr
dziennikarstwa i komunikacji społecznej
podejmie pracę - 798 614 331
■ Operator wózków widłowych - pilnie
podejmę pracę na stanowisku operatora
wózka widłowego. Posiadam doświadczenie
w magazynie wysokiego składowania - 669
483 600
■ Opiekunka do dziecka - Zaopiekuję się
dzieckiem, wiek nie ma znaczenia, od 1
miesiąca i wzwyż. Mam doświadczenie w
opiece nad dziećmi, mam skończone 18 lat.
Oferta ważna do 24 lipca. Proszę dzwonić
od godz. 12 - 695 299 309
■ Opiekun osoby niepełnosprawnej - (sam
jestem taką osobą)wspomagający wychowawcę-nauczyciela, pracowałem jako
opiekun oraz w szkole specjalnej(10miesjako wspomagający wychowawcę) Mogę
również podjąć inną pracę w celu rozwijania
umiejętności. Kont: mimica@o2.pl lub sms
pod podanym numerem. - 508 767 577
■ Pilnie- praca-wakacje - pełnoletnia
dziewczyna potrzebuje pracy na sezon letni.
- 722 076 869
■ Pilnie szukam pracy - w okresie wakacji. Pracowałam już w wielu zakładach
gastronomicznych. Podejmie się pracy
o dobrych zarobkach i miłej atmosferze
- 504 814 596
■ Pilnie szukam pracy na stałe - Obecnie
studiuje zaocznie. Posiadam uprawnienia na
wózki jezdniowe. Posiadam także aktualną
książeczkę sanepidu. - 606 796 020
■ W sklepie, najlepiej w spożywczym
lub w chemiczno-kosmetycznym - 721
321 101
■ Podejmę pracę - Fizjoterapeutka - masażystka, z doświadczeniem pracy w hotelu,
podejmie pracę na etat - 517 511 515
■ Szukam pracy, jestem technikiem
mechanikiem. Specjalność - budowa
maszyn. Proszę o kontakt jacekn55@op.pl
- 880 281 802
■ Opis kwalifikacji: Technik informatyk,
student (zaocznie), dyplom Uzyskania
Tytułu Zawodowego z otrzymaną oceną
dobrą, tytuł: Technik Handlowiec, komputer:
dobra znajomość MS Office. Prawo jazdy
kategoria B Jestem z okolic Jelenie Góry
- 502 045 818

Poszukuję pracy na terenie Jeleniej
Góry, możliwość pracy od zaraz, prawo jazdy
kat.B doświadczenie w handlu i transporcie
- 605 886 614
■ Jako kierowca kat. B (przez 2 lata
jeździłem w spedycji do Niemiec) - 722
304 044
■ Młoda, pracowita, uczciwa poszukuje
pracy na cały etat. Doświadczenie w handlu,
telemarketingu, podstawowa obsługa
komputera - 503 312 357
■ Na wakacje oraz na weekendy. Uczę się
na profilu gastronomicznym. Jestem osobą
uczciwą, komunikatywną. - 665 640 567
■ W domu typu: składanie długopisów i t.p,
na okres wakacji - 503 696 515
■ Młoda, pracowita, uczciwa poszukuje
pracy na cały etat. Doświadczenie w handlu,
telemarketingu, podstawowa obsługa
komputera - 503 312 357
■ Podejmę każda pracę, 21 lat, student
- 609 964 445
■ Kobieta - b. duże doświadczenie w
handlu i usługach, b. dobra znajomość
języka niemieckiego, obsługa komputera,
z wykształcenia - technik obsl. ruchu
turystycznego, energiczna, dyspozycyjna,
o miłej aparycji - podejmie każdą pracę
- 603 700 338
■ Tegoroczna absolwentka technikum
ochrony osób i mienia, z wykształceniem
średnim, po liceum o profilu socjalnym,
uczciwa, rzetelna, punktualna i odpowiedzialna, podejmie prace na pełny etat.
- 721 971 705

Każde auto - Kupię każde auto, po
rozsądnej cenie - 609 243 506
■ Każde auto do 3000 zł - Kupię każde
auto do 3000 zł, najlepsze ceny. - 608
382 458
■ Kupię na raty motor - do 125ccm., do 2
tys. GG: 6460917 - 695 811 032
■ Kupię samochód do 300 zł. GG:
6645856 - 669 417 059
■ Silnik Suzuki Baleno 1,6 - w b.db stanie,
z małym przebiegiem, z gwarancją - 798
952 444
■ Opel Astra, Vectra - Opel Astra, Vectra
diesel kombi, zarejestrowany, rocznik 19981999, bezpośrednio od właściciela kupię,
Warszawa, proszę dzwonić, na sms-y nie
odpowiadam - 507 960 348
■ Pilne - kupię ciekawie zrobiony samochód, do 5.500 zł - 510 128 616
■ Powypadkowe, uszkodzone – kupię
- Z terenu Jeleniej Góry i okolic. Odbieram
własnym transportem. - 721 721 666
■ Samochód do 400 zł - kupię samochód
do 400 zł, do którego nie będzie trzeba
dokładać, w dość dobrym stanie. - 669
417 059
■ Seata lub Forda - Seat Ibiza rok 2000
1.9 TDI z klimatyzacją, pełną elektryką,air
bag x2 (4), może być sprowadzony do opłat
Ford Focus klimatyzacja 1.8tdci, pełne
wyposażenie - 516 722 318
■ Silnik - kupię silnik od AX lub Peugeota
106, najlepiej pojemność 1400 lub 1100,
na mono wtrysku z osprzętem - 785
524 378
■ Skup tanich aut - Skup: cale, rozbite,
stare - 601 472 183
■ Stare auta każde - zdecydowanie każde
- 787 233 050

■

■

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
■ 381. Auta do 500 zł - kupię każde auto
uszkodzone, stare, bez OC i przeglądu
- 601 472 183
■ Auta do remontu - auta do remontu,
uszkodzone, stare, gotówka. - 601 472
183
■ Auto - do poj.1.4, do 5000 zł, stan b.db,
chętnie z gazem, z okolic Jeleniej Góry lub
Złotoryi - 886 941 893
■ Autoskup - sprawne, niesprawne, powypadkowe , do poprawek, w całości na
części, po 1990 roku, odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic - 088
558 345
■ Fiat 126 tanio - kupię fiata 126 na
chodzie, może być bez ubezpieczenia
i przeglądu, tanio GG: 2115723 - 669
299 636
■ Fiata 125P - w dobrym stanie, do 800
zł lub Poloneza starego typu, nie Caro ani
atu, zwykły FSO - 075 71 322 02
■ Golfa ii - kupię Golfa II na części automat, może być po wypadku. - 888
772 103
■ Każde auto do 6000 zł - Skup aut za
gotówkę - 608 382 458
■ Kupię dostawczy - w dobrym stanie,
nie wymagający wkładu finansowego, z
instalacją gazową: Ford Couriert, Opel
Combo, Skoda Felicia pick-up lub inny,
z okolic Jeleniej Góry, Kowar, do 6500zł
- 669 392 924
■ Fiata 126P pilne - Kupię Fiata 126P, GG:
6645856 - 669 417 059

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Tanio auto Nissan Sunny 16SLX1992r
benzyna 200 tys. przebiegu, kolor granatowy, stan dobry – 075 75 145 07
– 665 273 101
■ 2x Citroen BX tanio - sprzedam 2 Citroeny, jeden na chodzie 1.4 benzyna, i jeden
cały, ale nadaje się tylko na części, nie na
chodzie, 1.9 diesel. tanio - 607 461 674
■ Alufelgi z oponami - sprzedam 4 alufelgi
z oponami 15 calowe do Mercedesa. - 503
916 286
■ Alu Mercedes - cztery kpl. koła 16" na
felgach aluminiowych do Mercedesa, opony
205/55 R16 91H bieżnik 6,5 mm, stan
idealny - 603 530 027
■ Alusy - alufelgi 16 o rozstawie 4-100,
tanio - 605 220 317
■ Alusy z oponami - Alufelgi " RONAL"
R14, rozstaw śrub 4x108, z oponami
"KINGSTAR" 185/65/R14 w dobrym
stanie, w komplecie śruby do alusów z
gwintem forda + 4 śruby zabezpieczające.
Cena 600 za komplet do malej negocjacji
LOKOM@WP.PL - 691 210 702
■ Astra 1100zł - Sprzedam Opla Astrę
1993r, pojemność 1.4, niebieski, do rejestracji, 1100 zł - 888 794 020
■ Astra II 2.0 TDI 99 12 tys.zł - Super
Okazja. Do sprzedania Opel Astra II 2.0
DTI, 16V 1999 r pięciodrzwiowa, w kolorze
kanarkowo-cytrynowym. 100% bezwypadkowa, cena tylko 12000 + opłaty. Przebieg
164 tys.km, eksploatowana w Niemczech,
st.techn. b.dobry. ABS, 4xAirbag, klima,

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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komputer cent. zamek, hak holowniczy, ks.
serwisowa - 505 485 295
■ Astra okazja - Astra 1,4, bordowa, obniżona, utwardzona, sportowe zawieszenie
i wydech, lusterka m3, alu felgi 15, stan
bdb, imobileiser, atrakcyjny wygląd, cena
3900 zł, do negocjacji lub zamienię. Pilne
- 605 367 561
■ Audi 80 TDI 1994rok - Avant, srebrny,
klimatyzacja, el.szyby, el.lusterka, airbag
,centr.zamek+pilot, radio. 9400 zł - 608
653 454
■ Audi 80 z gazem 3000zł - Audi 80 1987r.,
1800cmm LPG , kolor biały, Jelenia Góra,
cena 3000zł - 603 319 335
■ Audi A3-tanio - 1.8 benzyna, sprowadzony
- 601 797 111
■ Audi A4 - Audi A4, 1,9 TDI, 2001r, 170 KM,
srebrna, 164 tyś. przebiegu. Cena 40.000 zł
- 600 031 504
■ Audi A4 96r 1.9 TDI 110 ps - combi 1.9 TDI
110 KM, czip na 130 KM, grafitowo-niebieski
metalik, ABS, centralny zamek, el. szyby,
el lusterka, wspomaganie kierownicy. RM
oryginalne AUDI, ciemne szyby tył. 2xAir
Bag. obniżony, aluminiowe felgi 15, książka
serwisowa, sprowadzony, do opłat - 604
837 827
■ Audi A4 kombi pilne,okazja - TDI, kolor
granatowy, kombi, rok produkcji 1997, 2x
Air Bag, elektryczne szyby, klimatronic. Cena
13.000 zł - 603 280 275
■ Audi A4, pilnie, okazja - 1.9 TDI, kolor
granatowy, kombi, rok produkcji 1997, 2x
Air Bag, elektryczne szyby, klimatronic. Cena
13.000 zł - 603 280 275
■ Audi Quattro C3 1988 - Sprzedam Audi
100 C3 Quattro, benzyna + gaz, stan bdb
cena 5000 zł - 507 734 312
■ Bagażnik VW Passat, nieużywany - Na
relingi dachowe. Cena do uzgodnienia - 607
540 660
■ BMW - BMW 316 i E36, rok 91, bita w tył,
ale na chodzie, opłacona, ważny przegląd,
1,6 benzyna, cena do uzgodnienia - 601
258 992
■ BMW E46 320D xsenon, skóra, 2000
- kombi, srebrny, 2000r, 135 tys., 136 PS,
skóra, xenon, klimatronic, parktronic, tempomat, alufelgi 16 BMW, airbagx8, wielofunkc
kier., halogeny, po liftingu, ASC, ABS, c zamek,
el szyby i lusterka, szyber, 2kpl kół+felgi, cena
30500 zł - 607 240 585
■ BMW, tanio - Sprzedam lub zamienię
BMW316 +alufelgi 16" rocznik 92, benzyna
1.6, kolor zielony, 4 drzwiowy, przebieg
158tys km Cena 3800zł - 605 591 179
■ BMW za 6500 zł - BMW 318 e36 1994
rok, kolor czarny, przebieg 210 tys., nowe
amortyzatory - 791 617 639
■ Chrysler Voyager 1992r - 2,5l benzyna.
Pierwszy właściciel od nowości, stan bardzo
dobry, 7 - miejsc. Czernica k/Jeleniej Góry
- 075 71 220 82
■ Cinquecento - Fiat Cinquecento 1100,
auto jest sprawne, ma ważny przegląd i
ubezpieczenie. Cena 3000 zł, do negocjacji
- 510 719 752
■ Citroen AX 500zł, pilnie - 1993 rok, w
dobrym stanie - 697 295 706
■ Citroena Xantie - Auto nie wymaga wkładu
finansowego, ważny przegląd i OC + książka
pojazdu, rok prod. 94, przebieg 144 tyś,
poj.1.6, kolor zielony metalik. Opony letnie i
zimowe, cena 8.500tyś. - 887 336 650
■ Citroen BX - 1.4, rok produkcji 1990/94,
przednie halogeny przeciwmgielne, elek-

tryczne szyby, centralny zamek, immobilaizer,
hak. Sprzedam tanio - 501 602 562
■ Citroen Xantia 1.9TD – części - części z
demontażu do samochodu Citroen Xantia
Kombi 1.9 turbo diesel. Modele od ’93 do
’97. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 721 721 666
■ Citroen XM, czarny - Citroen XM 2100
turbo diesel, czarny, klima, servo, centralny
zamek , wspomaganie, hak, elektryczne szyby
(2.500zl), cena ewentualnie do uzgodnienia
- 693 671 978
■ Citroen Xsara Exlusive HDI - srebrny
metalik XII, 2001rok, 113tys.km, 2.0HDI,
klima, 4xairbag, 4xel.szyby, sensor deszczu i
zmierzchu, drewno, alufelgi, zadbany. 18900
PLN. - 608 653 454
■ Część do Corsy B - Sprzedam pompę
wodną do Corsy B poj.1.0 12V do silnika
Ecotek z oryginalną uszczelką. Cena do
uzgodnienia. - 887 336 650
■ Daewo Matiz - 1999r., 84000 km,
niebieski, alufelgi, nowy akumulator i układ
wydechowy, cena 6700 zł - 606 360 139
■ Dwie felgi 13" z oponami, 80zł - Sprzedam
dwie felgi 13" stalowe, stan b.db, bez śladów
rdzy, proste, wyważone – o rozstawie śrub
4x100 pasują m.in. do Polo, Golfa, Ibizy, Felicji
+ Opony Matador 165/70 R13 (oryginalne ze
Skody) bieżnik już dość mały, na jeden sezon.
Cena za komplet 80zł - 695 212 075
■ Escort 92r, diesel - poj. 1,8 diesel,
zadbany, stan b.db, ekonomiczny, około 5l
ropy na 100km, cena 2300 zł do negocjacji
- 605 367 561
■ Fiat 126P elegant zielony - cena do uzgodnienia, aktualny przegląd, ubezpieczenie stan
dobry, do jazdy - 603 138 508
■ Fiat 126P town - rocznik 2000, przebieg
43000, garażowany, cena 2000 - 793
310 035
■ Fiata Bravo - okazja - rok 1997, 1400
12V, 102000 przebiegu - bordowy, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby. Nowe amortyzatory + komplet opon
zimowych. Cena 7700 - 660 699 940
■ Fiat Punto po wypadku - rok 1994, kolor
niebieski, 1.1 benzyna, sprawny silnik i
skrzynia biegów, dużo nowych części, ważny
przegląd i ubezpieczenie do maja 2009.
- 075 71 326 03
■ Fiat Siena-1998 r. - Fiat Siena 1,6 16v,
przebieg 92000, bogate wyposaż, faktura
zakupu z Polmozbytu, po kolizji, do naprawy
drzwi, błotnik od strony kierowcy, dach do
poprawek, jeżdżący, w ciągłej eksploatacji,
cena 2890 zł audytor2008@wp.pl – mail
■ Fiat Tempra - super stan - 93 r 1,6
benzyna, stan auta oceniam jako dobry
- zadbane wnętrze auta, wymieniony olej,
filtr, dwa komplety opon. Zarejestrowany,
ubezpieczony - Wsiadać i jeździć. Cena auta
2800 zł. - 791 932 030
■ Focus 1.8TDI kombi 99r., 15500zł
- Turbo Intercooled 1999 r, przebieg 179
tys km, 100% bezwypadkowy, sprowadzony
z Niemiec, stan techniczny i wizualny b.
dobry, granat metalic, cena 15500 + opłaty,
ABS, ESP, klima, alufelgi, komputer 4xAirbag
relingi, halogeny, cent. zamek, immobilizer, 4
zapasy zimowe na felgach, książka serwisowa
- 603 209 041
■ Ford Aerostar 3.0 – części - części z
demontażu do samochodu Ford Aerostar
3.0 benzyna. Rok prod. 1988. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki. - 721 721 666

Forda Fiesta - Rok prod. 1993/1994,
5 drzwiowy, z gazem 2005 r, szyberdach,
autoalarm, centralny zamek, elektryczne
szyby, 4 felgi na zimę, zadbany. Właściciel z
Jeleniej Góry. - 693 056 760
■ Ford Escort - rok 95, czarny z przyciemnianymi szybami, po naprawach ( pasek
rozrządu, świece, kable zapłonowe, wahacz,
pompa wodna) nowy akumulator. Ważny
przegląd i OC. Tanio - 601 325 922
■ Ford Escort 1.8 TD - rok produkcji 1996,
niebieski, 5 drzwiowy, hatchback, centralny
zamek na pilota, klimatyzacja, elektryczne
szyby, ekonomiczny, zadbany, technicznie
i wizualnie w bardzo dobrym stanie - 505
148 303
■ Ford Escort 1993 - poj.1,6V, benzyna +
lpg, zarejestrowany, ubezpieczony, ważny
przegląd, 3 drzwiowy, wersja heczbek, granatowy, komplet opon zimowych, sprawny,
garażowany, auto sprowadzone z Niemiec w
2004r. cena 3000zł - 508 240 197
■ Ford Escort 94r. 1.4 - stan dobry, 2xair
bag, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 3 drzwi. , kolor srebrny, przegląd
do14.04.2009, w kraju od 11.05.2005r.,
nowe amortyzatory tył, nowe klocki i tarcze
przód, po wymianie filtrów i oleju. Zadbany.
- 609 416 748
■ Ford Escort tanio - 1989, silnik 1.4,
blacha jak to w fordzie, nowe sprzęgło,
ważne OC i przegląd, dziurawy tłumik. cena
jaka mnie interesuje to 700zł bez negocjacji
GG:2785672 - 783 572 254
■ Ford Eskort 94r - kombi rok 1994, silnik
1.8 diesel - 504 605 559
■ Ford Fiesta - poj. 1.1, rok 1994 - 514
395 194
■ Ford Fiesta 1.1, 1996 - 3-drzwiowy,
przebieg 183.000 km, zieleń butelkowa,
garażowany, RO, bezwypadkowy, w ciągłym
użytkowaniu. Cena : 3.100 PLN, Kowary
- 691 535 882
■ Ford Fiesta 1200 zł - Rok produkcji
1991, pojemność: silnika 1 100 ccm, rodzaj
silnika: benzyna, kolor: czerwony, opis: przegląd oraz ubezpieczenie do 12.2008. Auto
w ciągłej eksploatacji - 607 540 660
■ Ford Fiesta 91r 1200 zł - Rok produkcji
1991, pojemność: silnika 1 100 ccm, rodzaj
silnika: benzyna, kolor: czerwony, opis:
przegląd do 11.2008 oraz ubezpieczenie
do 12.2008. Auto w ciągłej eksploatacji
- 607 540 660
■ Ford Orion 1.8D, 93r - 1.8 diesel,
wspomaganie, hak, 1100, zarejestrowany,
opłacony - 693 828 283
■ Ford Trazsit chłodnia - Ford Transit
chłodnia, 1996 rok, faktura VAT - 609
375 813
■ Fotele Golf III - w stanie idealnym, cena
80zł - 695 980 120
■ Golf 2 - okazja - VW GOLF II, rok prod.
1989, benzyna, kolor złoty beż, radio MP3,
głośniki,

EDUKACJA

■

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
■ Caddy 2003r SDI - zamienię VW Caddy
1.9 SDi, I właściciel, 141 tyś., dobrze wyposażony, stan bardzo dobry na samochód
osobowy - 691 906 006
■ Golf III 1.6+lpg - Zamienię Golfa III z
gazem w stanie idealnym. Uszkodzona
skrzynia biegów 93r, na diesel lub lpg.
Żadnego Forda - 695 980 120

Skup i sprzedaż używanych podręczników. DOM HANDLOWY(stary Dom
Dziecka), III piętro - 669 367 190
■ Gimnazjum nr 3 - sprzedam religie
'JEZUS UCZY I ZBAWIA', historie 'Od
czasów najdawniejszych do pierwszych odkryć geograficznych' oraz
'małe tablice geograficzne'. Wszystkie
książki są do 1 kl. gimnazjum nr 3
- 695 591 327
■ Sprzedam książki do gimnazjum(
gim. nr 1 ) - kl 1, 2, 3, podstawówki(
SP. 2) - kl. 4,5 i liceum ( ekonom) - kl.
1. Więcej informacji : marcia_91_15@
o2.pl GG. 3198376 - 509 768 933
■ Język angielski - korepetycje Udzielę korepetycji z języka angielskiego. Praca na rożnych poziomach
nad wszystkimi zdolnościami językowymi. Miła i przyjazna atmosfera. Tanio.
- 509 939 859
■ Korepetycje, tanio - Korepetycje:
matematyka, fizyka, chemia - poprawki,
przygotowania do egzaminów - 606
628 249
■ Książki, ćwiczenia tanio - Sprzedam
podręczniki do podstawówki (plastyka,
informatyka, historia, przyroda) - kl 4-6
gimnazjum ( religia, historia, informatyka, fizyka, biologia, chemia, polski )
- kl. 1-3 liceum ( klasa 1 - EKONOM ).
Posiadam także w sprzedaży ćwiczenia
używane. Tanio marcia_91_15@o2.pl
GG: 3198376 - 509 768 933
■ Książki do gimnazjum nr 2 - Sprzedam podręczniki do klasy 1,2 i 3 (gimnazjum nr.2 w Jeleniej Górze). Cena do
uzgodnienia. - 075 75 354 38
■ Książki do kl.1 gimnazjum cz.2 - C.d.
-Historia I T.Małkowski, J.Rześniowiecki
GWO - 10zł -WOS "Wychowanie obywatelskie" F Kalinowska - 9zł -Biologia
kl.I B.Gulewicz wyd. ABC - 16zł kontakt
e-mailem: anita.pietrzyk@gmail.com
- 664 592 084
■ Książki do kl.1 gimnazjum cz.3 - C.d.
-Geografia "Przestrzeń geograficzna, w
której żyję" B.Dobosik, K.Kardas, B.Modzielewska - 22zł -Chemia "Chemia dla
gimnazjalistów" cz.I K.Pazdro - 11zł
kontakt e-mailem: anita.pietrzyk@
gmail.com - 664 592 084
■ Książki do kl.1 gimnazjum cz.4 - C.d.
-Fizyka "Fizyka dla gimnazjalistów" cz.I
M.Rozenbajgier - 18zł -Muzyka "Świat
muzyki" W.Panek WSiP - 12zł -Biologia
"Człowiek - anatomia, fizjologia i
higiena" B.Klimuszko wyd. Żak - 5zł
kontakt e-mail: anita.pietrzyk@gmail.
com - 664 592 084
■ Książki do kl.1 gimnazjum cz.5
- C.d. -Fizyka i astronomia "W świecie
materii" moduł 1 wyd. Nowa Era
- 7zł -Chemia dla gimnazjum część 1
J.Kulawik wyd. Nowa Era - 5zł kontakt
e-mailem: anita.pietrzyk@gmail.com
- 664 592 084
■

ZGUBIONO
Zaginął pies - 10 Lipca w okolicach
jeziora Czocha zaginął czarny pies: długie łapy, krótki obcięty ogon, ktokolwiek
wie gdzie jest prosimy o kontakt. Dla
Tego Co znajdzie Psa czeka wysoka
nagroda pieniężna. - 602 802 164
■

ZNALEZIONO
Znaleziono pieska - 17 lipca ok.
godz. 10.00 w pobliżu Pałacu Paulinum,
znaleziono młodego, brązowego pieska,
podobnego do boksera. Pies czeka na
swojego Pana w schronisku, w Jeleniej
Górze. - 075 64 201 56

■

ELEKTRONIKA
KUPIĘ
■ CB- radio tanio - Kupię sprawne CBradio. Tanio - 667 209 919
■ Gry na PSX 1 oryginały - Kupię tanio
gry na psx1 oryginały, ewentualnie
konsole psx, z grami oryginalnymi,
kontakt e mail goliat29@wp.pl - 788
815 458
■ Mikrofalówkę - jestem zainteresowana kupnem mikrofalówki, w dobrym
stanie, tanio. - 665 079 795
■ Nokie E51 - Bez simlocka lub w sieci
Plus. Najlepiej nowego. Do 450 zł. - 603
322 400
ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
■ 256mb ddr2 - goodram 15zł. - 511
565 216
■ Amplituner kina domowego - z 2
kolumnami podłogowymi firmy Cat,
czarny, w dobrym stanie, jedyny mankament to potencjometr głośności
nie zawsze reaguje tak jak powinien,
ale idzie się przyzwyczaić, cena do
uzgodnienia lub zamienię GG 2641894
- 695 980 516
■ Aparat Panasonic DMC FZ 5 - z
wszystkimi akcesoriami, stan bardzo
dobry, mało używany, w 100% sprawny.
Zoom optyczny 12x i cyfrowy 4x. Dodatkowo drugi akumulator 2000 mAh i
karta pamięci 25 MB. Cena: 670 zł (do
negocjacji) - 665 180 146
■ Apple Ipod Nano III generacja - Sprzedam Apple Ipod Nano III Generacji 4 GB
(srebrny), dodatkowe kable, metalowe
ochronne etui, folia na wyświetlaczu.
Urządzenie przywiezione z USA w bdb
stanie, mało używane. - 604 876 241
■ Benq Siemens C81 - za 150zł bądź
zamienię. Stan bdb + 2 karty pamięci
512mb i 128mb. Kontakt przez SMS
(nie zawsze odbieram połączenia) - 664
803 573
■ Black&Decker duży flex 2000W.
- profesjonalny jak nowy, użyty był raz
przy remoncie, jest jak nowy, porządna
maszyna, o ogromnej mocy 2000W.
Okazja 200zł - 502 856 873
■ CB radio - CB radio TTI 770 wraz z
antena 1.5 metrowa, całość- komplet w
cenie 400zł - 691 331 103
■ Elegancki laptop tanio - Sprzedam
eleganckiego białego laptopa w idealnym
stanie. Model: Maxdata Belinea O.book
3.2. Procesord T7250/1GB Ram DDR2/
160GB HDD SATA/ DVDRW/ 15,4" LCD/
Wi-Fi/UMTS. W zestawie oryginalne opakowanie, torba, zasilacz, faktura zakupu,
gwarancja 36 m-c od daty 28.03.2008.
Cena 1500zł - 516 611 933
■ Geforce 7100 gs od gigabyte - Sprzedam kartę graficzną Geforce 7100 GS od
Gigabyte. Cena 30 zł - 792 029 203
■ Kamera cyfrowa Panasonic 40gb.
- Kamera Panasonik SDR-H40, HDD Dysk
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Twardy 40 GB, stan idealny, cena 1200
zł - 792 401 367
■ Karty pamięci do komórek, tanio
- najmniejsze karty pamięci do telefonów
komórkowych, aparatów fotograficznych
i innych urządzeń : - Micro M2 (SonyEricsson) - 512 MB (15zł) i 1GB (25zł)
- Micro SD (Nokia, Samsung) - 1GB (15
zł) i 2GB (25zł) Są to oryginalne karty
firmy SONY, SanDisk lub NOKIA. - 888
999 577
■ Kolumny Unitra za grosze - dwie
kolumny Unitra zg-30, bez maskownic,
sprawne zdjęcia mogę przesłać na
e-mail, kontakt GG: 2641894 - 695
980 516
■ Komputery tanio - Do sprzedania
firmowe komputery poleasingowe P III,
P IV - LAN, USB, K. Muz, CDROM (lub
DVD). Stan BDB Ceny już od 175 zł - 603
783 521
■ Komputer z monitorem LCD - świetny
zestaw komputerowy wysokiej klasy.
- 513 582 825
■ Konsola PS2 slim (mala) org. - konsola mało używana. Zestaw zawiera:
konsola, oryginalnego pada, kartę
pamięci 8mb sony, zasilacz i kable do
podłączenia do TV. Cena 350 zł, do małej
negocjacji, do konsoli dodaje jeszcze 2
oryg. gry. kontakt GG: 2641894 - 695
980 516
■ Komputer stacjonarny - płyta MSI K8N
s939, AMD 4000+ (2,4GHz), wiatrak
Pentagram, Dysk WD CAVIAR 250GB,
2x512MB DDR 400MHz TwinMOS, ASUS
7300GS, nagrywarka LG, zasilacz 400W
Tracer, dodatkowo drukarka, cena 800 zł
- 696 680 990
■ Lampa błyskowa Tumax 130zł. - stan
idealny, jak nówka, błyska bardzo dobrze
- 511 565 216
■ Laptop - Producent: Asus F5NAP022H Kolor: Srebrno-czarny Przekątna
ekranu: 15.4 cal Procesor: AMD Turion 64
MK-38 Częstotliwość: 2200 MHz Pamięć
RAM: 1 GB/2 GB Dysk twardy: 120 GB
Praca bezprzewodowa: WiF Kamera:1,3
Oprogramowanie: Windows Xp Home
- 662 107 600
■ Laptop Bellagio, 550zł - procesor
Pentium 4 1,6 GHz. ram 512mb, 20gb
dysk, nagrywarka CD, DVD rom., FDD,
stan idealny, bateria trzyma 2 godziny,
lan modem irda 2 xusb - 511 565 216
■ LCD 32 cale, Funai nowy - fabrycznie
nowy, nigdy nieużywany, w kartonie,
w styropianach telewizor 32 cale,
renomowanej marki Funai, pełna gwar.,
1400zł. - 511 565 216
■ LG KG800 - sprzedam LG KG800
z pudełkiem, papierami, kablem usb,
słuchawkami, ładowarką stacjonarna i
samochodową i gwarancją. Za 200 złoty
- 663 332 689
■ Lodówka Bosch - Chłodziarko-zamrażarkę firmy BOSCH. Szer 60cm, Wys
180cm. Zamrażalnik na dole. Stan bardzo dobry. Cena 300 zł - 696 680 990
■ Lustrzanka Samsung GX-10 - Do
sprzedania cyfrowa lustrzanka Samsung GX-10 z obiektywem 18-55 (szkla
Carl-Zeis). Aparat wygrany w konkursie
fotograficznym. Nowy, nieużywany,
czeka na nowego właściciela Cena:
1750 e mail: ukn@trzaskprask.net
- 781 484 230

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Bad Warmbrunn był jednym z najmodniejszych kurortów wschodnich Niemiec (II)

Cieplickie czarowanie
Hydromasaż
za Hitlera

Swoją ekspansję uzdrowisko rozpoczęło już w latach
20 -t ych minionego st ule cia. Wówczas zburzono star y basen, kamienice prz y
Schlossplatz, w których były
liczne zakłady rzemieślnicze
i rozpoczęto budowę nowoczesnego kompleksu sanatoryjnego. Trwała kilka lat.
Już na początku lat 30-tych
modernistyczne wnętrza z
rewolucyjną, jak na tamte
czasy, aparaturą zabiegową
(hydromasaże w wannach,
kąpiele tlenowe, wirowe i
inne) przyjęł y pierwszych
pacjentów.
Wówczas otwarto trzy nowoczesne baseny wyłożone
granitem, o nieckach w kształcie rozet. W każdej z nich była
woda z innego źródła i o innej
temperaturze (było tak jeszcze
w latach 70-tych, już w polskich, cieplickich czasach). W
jednym pluskali się panowie,
w drugim – panie. Z trzeciego
korzystały dzieci.
Do tego część noclegowa z
wygodnymi, acz skromnymi
pokojami, która do dziś po-

została największą częścią
zdrojowego kompleksu. To
wszystko w nowym Kurhaus,
czyli Domu Zdrojowym.
Prawdziwą chlubą zdroju
była pijalnia wód, jasne i duże
pomieszczenie z wygodnymi,
acz przyciężkimi fotelami
art deco. Niemieccy balneolodzy wodę traktowali jak
lekarstwo. Częstym był widok
pielęgniarki, która z wózkiem
na kółkach i szklankami,
dozowała mineralną, poczym
rozwoziła ją poszczególnym
pacjentom w ramach lekarskich zaleceń.
Posłuszni Germanowie więcej wody nie pili, przynajmniej
oficjalnie.
Dodać należy, że należące
w części do Schaffgotschów
Warmbrunn w czasach nazistowsk ich było swoist ą
enklawą polityczną. Senior
rodu, Friedrich, nie lubił Hitlera ani jego teorii. Uciekał
od nacjonalistycznych haseł
nawet podczas uroczystości
żałobnych własnego syna,
który zginął na froncie polskim we wrześniu 1939 roku.
Poprzestano wówczas tylko
na podkreśleniu oddania oj-

czyźnie. Krypta Fritza Schaffgotscha do dziś znajduje się
w podziemiach kościoła św.
Jana Chrzciciela.

Rzut oka z góry na wejście do Parku Zdrojowego.
Początek lat 60-tych

Obrazy łączą

Dom Zdrojowy niejako stanowi zespolenie dwóch epok w
Warmbrunn i Cieplicach.
Taki 15-letni obiekt w stanie
nienaruszonym przejmują
Polacy. Do tego prawdziwe
bogactwo w postaci wód termalnych, parku, zabytków,
potężnych kolekcji niemieckiego dziedzictwa hrabiostwa
Schaffgotschów.
Końcówka lat 40 -t ych i
ulubione miejsce fotografów,
uwieczniane niemal w każdej
epoce swojego istnienia: okolice wejścia do Parku Zrojowego,
charakterystyczna kamienica
kupiecka z wieżyczką, którą
uzupełnia potężna, nieco zamazana perspektywą dzwonnica katolickiego kościoła św.
Jana Chrzciciela.
Nieznana kobieta i dziewczynka (młoda mama z córką?)
pozują do zdjęcia. Głowa rodziny pewnie kryje się za apratem
i przyciska spust migawki w
chwili, kiedy nadjeżdża na ro-

Friedrichstrasse (Cieplicka). Dama chyba nie czeka na tramwaj,
bo w tym miejscu nie było przystanku. Może to towarzyszka
fotografującego?

Tej werandy ani kamienicy po lewej stronie zdjęcia już nie ma.
W ich miejscu stoi część nowego Domu Zdrojowego.
Dalsze budynki zachowały się niemal bez zmian.
W jednym z nich pozostał sklep spożywczy.

werze milicjant z raportówką.
Za parą – motorower, popularny środek transportu, być może
należy do właściciela aparatu?
Majaczą się szyny tramwajowe… A w tle nieistniejąca już
narożna kamieniczka, wyburzona pod koniec lat 60-tych
minionego wieku.
Niemal dokładnie w tym
samym miejscu, tyle że co
najmniej pół wieku wcześniej,
niemiecki fotograf uchwycił
rodzajową scenkę pocztówkową: na spacerze trzech gentelmanów z chłopcem. Jeden
z nich wygląda na tutejszego
(jest skromniej ubrany). Może
to przewodnik, który niedzielnych turystów oprowadza po
Warmbrunnie? Osamotniona
dama w szalu i kapeluszu
zmierza w kierunku przeciwnym. W tle – zamiast roweru,
dorożka. I oczywiście, niczym
pomniki, wspomniane już
dwie charakterystyczne dla
Cieplic wieże.
I jeszcze jeden obrazek z tego
miejsca: tym razem uchwycony z górnych kondygnacji jednego z budynków. Początek lat

60-tych i klomby przy wejściu
do Parku Zdrojowego z kwiatowym napisem Cieplice 1961.
Gdzieś w pobliżu zaraz przejedzie niewidoczny dla obiektywu tramwaj. Dość smoliste
cienie świadczą, że jest pora
popołudniowa, najpewniej
latem. Życie toczy się leniwie.
Podobne klimaty rejestrowali
przecież niemieccy autorzy
fotografii.

Z lamusa wspomnień

Niedaleko stąd do mijanki tramwajów prz y placu
Piastowskim. To zresztą już
ostatnie podrygi tramwajowej komunikacji w ścisłym
centrum zdroju. Na początku
lat 60-tych zniknie stamtąd
chyba na zawsze. Powodem
likwidacji miały być drgania,
które niekorzystnie wpływały
na źródła termalne.
Jeszcze do 29 kwietnia 1969
roku można było dojechać
pojazdem szynowym do Apteki
pod Koroną, zaprojektowanej na początku wieku przez
wspomnianego już Emanuela
Waltera, architekta cieplickie-

go i właściciela hotelu London
Stadt. W apartamentach narożnej, aptecznej kamienicy miał
swoją rezydencję.
1 maja, w święto pracy,
tramwaje miały już „wolne” i z
zajezdni nie wyjechały, zostawiwszy w lamusie wspomnień
wiele magii związanej nie
tylko z leczniczym działaniem
wód cieplickich.
Podobnie uczynili urzędnicy
w roku 1976 zabierając Cieplicom prawa miejskie, herb oraz
nazwę i łącząc uzdrowisko z
Jelenią Górą.
Tyle że lansowany przez czas
jakiś splot Jelenia Góra Zdrój
jakoś się nie przyjął i szybko,
choć już zupełnie nieformalnie, Cieplice znów stały się
Cieplicami.
Na szczęście sporo w nich
magicznych klimatów zostało i
– mimo nie zawsze sprzyjającej
aury – wciąż trwa.

(tejo)
Ciąg dalszy cyklu w następnym numerze ...

Hotel Prussischer Hof (Pruski Dwór). Sielskie popołudnie
i nieistniejące już dziś rzemieślnicze kramy
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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

100% M 100%
Y absolwentów gimnazjum do szkoły.
Zaprasza

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,
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz,
DNI OTWARTE SZKOŁY:
betoniarz-zbrojarz, blacharz, lakiernik stolarz,
18 KWIETNIA 2008, 1000-1400,
złotnik i wiele innych
Kryteria naboru: kolejność zgłoszeń.
8 MAJA 2008, 1500-1700

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

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

www.peter.autogielda.pl

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051
SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

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

CENTRUM TECHNICZNE

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA
www.millenniumkredyty.pl

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

ALF
A

e 485C

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZAMAWIANIE

TAXI

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

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ

Tel. 075 64 72 111

Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

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

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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 !!!

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

www.jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Nazwa Draexlmaier jest gwarantem innowacji w przemyśle motoryzacyjnym. Jako partner o ustalonej renomie Grupa Draexlmaier zajmuje się od dawna wiodącą
pozycję w międzynarodowym przemyśle motoryzacyjnym. Każdego dnia ponad 35.000 pracowników na całym świecie opracowuje i wytwarza nowoczesne
systemy elektryczne i ekskluzywne wyposażenie wnętrz pojazdów. Jeśli chcecie Państwo do nas dołączyć- serdecznie witamy w firmie Draexlmaier.
W Jeleniej Górze rozszerzamy profil już istniejącej firmy o wytwarzanie elementów wyposażenia wnętrz dla wysoko cenionych marek BMW i Porsche.
W ostatnim etapie produkcyjnym w ten dodatkowy segment produkcyjny będzie zaangażowanych ponad 500 pracowników powlekających skórą codziennie
kilkaset obić drzwi oraz wysyłających je do Niemiec. Do tego zajęcia stanowiącego prawdziwe wyzwanie poszukujemy ludzi zaangażowanych, elastycznych
oraz zainteresowanych długoterminową współpracą.
Oferujemy pracę na stanowisku:

Elektryk- Energetyk
Do Państwa zadań należeć będzie:

• odpowiedzialność za utrzymanie, przeglądy i konserwacje
maszyn i urządzeń
Wymagania:

• wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu
elektrycznym lub energetyczny
• posiadanie uprawnień SEP typu E lub D bez ograniczeń
• znajomość zagadnień energetycznych
• znajomość obsługi rozdzielni Ś/ N, N/ N
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej
• umiejętność pracy w zespole

Pracownik magazynu
Wymagania:

• Minimum roczne doświadczenie pracy w magazynie
• Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania magazynu
i gospodarki magazynowej
• Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
• Znajomość pakietu Ms Office
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Pracownik produkcji (nanoszenie kleju
na elementy skórzane oraz tapicerowane,
cieniowanie skóry, piankowanie, foliowanie
elementów)
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
• Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz
czasowych
• Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie nanoszenia
kleju za pomocą pistoletu na elementy skóry
• Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
• Doświadczenia na stanowisku pracownika produkcji
• Praca w trybie zmianowym
• Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia

Pracownik produkcji (szycie skóry)
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
• Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz
czasowych
• Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie szycia
• Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
• Doświadczenia na stanowisku pracy jako szwacz/
szwaczka
• Doświadczenie w szyciu również odzieży tekstylnej
• Znajomości procesu szycia
• Praca w trybie zmianowym
• Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia

Pracownik produkcji (wykrawanie skóry)
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
• Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz
czasowych
• Przyuczanie nowych pracowników w wymienionych
dziedzinach
• Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
• Doświadczenia na stanowisku pracy jako wykrawacz
skóry
• Znajomości procesu obróbki i krojenia skóry
• Praca w trybie zmianowym
• Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia

Wszystkim osobom zatrudnionym gwarantujemy przeszkolenie w naszym zakładzie lub w zakładach w Vilsbiburgu w Niemczech.
Jeżeli któryś z opisanych profili Państwu odpowiada i macie Państwo ochotę przyczynić się swoją energią, wytrwałością oraz
zamiłowaniem do pracy w zespole i do rozwoju przedsiębiorstwa w branży o bardzo dużej dynamice, to będziemy cieszyć się z Państwa
nadesłanych do nas dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty proszę nadesłać na adres:
DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o.
58- 500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 45 lub mailem:

lesniewska.katarzyna@draexlmaier.de

