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Mała Maja ma rok. Prawie tyle samo, co nasz tygodnik. Dziewczynka pięknieje. My robimy wszystko,
aby nasza gazeta była coraz bliżej Was, Czytelników.
W jubileuszowym numerze możecie z bliska zobaczyć zespół pracowników tygodnika, przeczytać,
co sądzą o Jelonce jeleniogórzanie oraz wypełnić
ankietę, w której macie szansę wyrażenia Waszej
opinii. Dziękujemy za miniony rok z wami i prosimy
oPantone
następne.
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Kredyty GE Money Banku
Kredyty GOTÓWKOWE, KONSOLIDACYJNE, hipoteczne, KARTY KREDYTOWE
- proste, szybkie procedury
- kredyty gotówkowe do 60 000 zł

- kredyty konsolidacyjne do 96 000 zł
- okres spłaty nawet do 8 lat

(do 6 000 zł bez zaświadczeń o dochodach)

REKLAMA

NIE MA TAKIEJ
OFERTY NA RYNKU!

Teraz wielka prom
o

zwrot

cja*

5% odsetek

*O ile nie dokonano wcześniejszej spłaty kredytu, nie nastapiło opóźnienie ze spłatą lub jakiekolwiek naruszenie regulaminu promocji. Regulamin promocji na kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne ze zwrotem 5% odsetek dostępny na www.gemoneybank.pl i w sieci sprzedaży uczestniczącej w promocji. Promocja obowiązuje od 20.08.2007 do 31.10.2007.

Karkonoskie Biuro Kapitałowe
Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 2a, tel. 075/752-27-72; 075/642-13-53

Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 15
tel. 075 754 05 50 - 59
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Wujek Rysio
czyta dzieciom

Ryszard Kiełek jest kawalerem
Orderu Uśmiechu oraz entuzjastą
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Pyta najmłodszych, czy przed snem
słuchają czytanej bajki. W odpowiedzi słyszy, że nie. Bo rodzice,

zmęczeni pracą, nie mają na to
czasu. Wujek Rysio, jak go nazywają
dziewczęta i chłopcy, nadrabia
zaległości za taty i mamy. Mało w
regionie placówek oświaty, których by nie odwiedził, propagując

czytanie na głos bajek i wierszyków
uczniom. W minionym tygodniu
pan Ryszard czytał wiersze Tuwima
najmłodszym ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze.

Angela

FELIETON Z DRUGIEJ STRONY

Akcja dla akcji
O tym, że życie
w mieście bez
czterech kółek jest
możliwe, a nawet przyjemniejsze,
miały przekonać Europejskie Dni
bez Samochodu. W tym czasie
mieszkańcy miast i miasteczek,
choć na jeden dzień, mieli zostawić
ukochane fordy, skody, fiaty czy
wysłużone „maluchy” w garażach
lub na parkingach.
„Zamień wóz na bus” – takim
chwytliwym hasłem na plakatach
już od 17 września miejscy przewoźnicy z całego kraju gorąco zachęcali do korzystania z ich usług. Co
poniektórzy, jak olsztyńskie MPK,

Dobry Kredyt 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47
Tel. (075) 752 40 54

NA JÊZYKACH

posunęli się jeszcze dalej. Przez
jeden dzień, 22 września, każdy
mógł jeździć autobusami za darmo
na wszystkich liniach.
Choć akcja zakończyła się w
miniony weekend, w Jeleniej Górze
jakoś przeszła bez echa. Do proekologicznych zachowań urzędnicy nikogo nie zachęcali. MZK promować
w ten sposób też się nie chciał. I tak
nie narzeka na braki w pasażerach
i ścisk w autobusach. Po co jeszcze
dorzucać do tego kierowców… Na
rowerowe wyprawy po mieście
chętnych też wielu nie było.
No bo gdzie wygodne ścieżki rowerowe, którymi mogliby

dojechać do szkoły czy pracy?
W chodnikowym slalomie między
przechodniami nie każdy przecież
wprawiony.
Dni były, się skończyły, korki na
Jana Pawła jak długie, tak pozostały, tłok w autobusach nie uległ
zwiększeniu, a zmotoryzowani
jeleniogórzanie z samochodami się
nie rozstali. Bo i po co? Widocznie
przyjemniej w smogu kotliny. Cóż…
Nawet najlepsza akcja nie odniesie
sukcesu i nie przyniesie żadnych
zmian, gdy brak zaangażowania
ze strony tych, co trzeba. Tak jak
sztuka dla sztuki.

Agnieszka Gierus

O Dniu bez Samochodu
czytaj na str. 4

Tym razem na tapecie jesteśmy my, zespół redakcyjny Jelonki.com. Dziś mija prawie rok od chwili,
kiedy co poniedziałek jesteśmy gośćmi w Państwa domach. Poznajcie nas bliżej.

Robert Zapora
Angelika Grzywacz
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JELENIA GÓRA Strajkujący lekarze szpitala wojewódzkiego grożą, że odejdą

KRÓTKO Z MIASTA I REGIONU

Paraliż zdrowia

Dary na półkach

W miniony piątek ogłoszono nazwiska osób, które będą
się ubiegać o fotele poselskie i
senatorskie na listach Lewicy
i Demokratów. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze miejsce
przypadło Jerzemu Szmajdzińskiemu, dotychczasowemu posłowi SLD. „Dwójkę” dostał Ryszard
Zbrzyzny z Legnicy. Na czwartym
miejscu jest radna wojewódzka
Elżbieta Zakrzewska, a dwie
lokaty niżej – Paweł Domagała,
były radny SLD i dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
Jeleniej Górze.
Wśród pozostałych kandydatów na posłów jest także eksburmistrz Zgorzelca Ireneusz
Aniszkiewicz. O mandat senatorski z LiD ubiegać się będą trzej
panowie: były prezydent Jeleniej
Góry Józef Kusiak, odwołany w
2006 roku prezes BOT Górnictwo
i Energetyka S.A. Jerzy Łaskawiec
(startuje jako bezpartyjny) oraz
Zbigniew Rybka. Lewicę reprezentować będzie 265 osób z okręgu jeleniogórsko-legnickiego.

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego wzbogaciły się w piątek o
księgozbiory podarowane przez
Instytut Goethego, z którym
uczelnia współpracuje.
Dar przekazał konsul generalny Niemiec dr Helmut Schoeps na ręce rektora dr. Henryka
Gradkowskiego i prorektora prof.
Tomasza Winnickiego. To 398
pachnących nowością woluminów głównie z zakresu literatury
niemieckiej oraz filozofii.
Nowo wybudowana biblioteka Kolegium Karkonoskiego
zostanie uroczyście otwarta 5
października. Wówczas z księgozbioru oraz innych propozycji
placówki, w tym pracowni komputerowej i czytelni, będą mogli
korzystać wszyscy jeleniogórscy
studenci oraz mieszkańcy stolicy
Karkonoszy.
Jak zapowiada kanclerz KK
Grażyna Malczuk, księgozbiór biblioteki będzie stale uzupełniany.

Blisko 20 lekarzy specjalistów może rozstać
się z pracą. Za tydzień
kończy się czas ich wypowiedzeń.

Angela

Fot. Agnieszka Gierus

Fot. Angelika Grzywacz

(AGA)

Jerzy Łaskawiec
wychodzi z cienia

Konsul Schoeps
z rektorami KK

Kolejka do zabiegów na bloku
operacyjnym, utrudnienia na
oddziałach neurologii i laryngologii – tak może być już od
najbliższego poniedziałku (1
października), jeśli protestujący
lekarze nie dojdą do porozumienia z dyrekcją. Niewykluczone też, że będziemy czekać
dłużej na zdjęcie rtg, bo nie
będzie miał kto ich wykonać i
opisać. Wśród protestujących
są bowiem także specjaliści z
oddziału radiologii.
– Dyrektor nie jest zainteresowany podpisaniem z nami
porozumienia – uważa Anna
Jarmoluk-Okhuoya, specjalista
neurolog i przewodnicząca
komitetu strajkowego.
Lekarze domagają się m.in.
podwyżek płac. – W czasie
przeznaczonym na negocjacje
nikt nie spotkał się z nami.
Wprawdzie dyrektor Maciej
Biardzki był na zwolnieniu
lekarskim, ale pracowali jego
dwaj zastępcy – mówi Anna
Jarmoluk-Okhuoya.

Czarę goryczy przelał fakt,
że dyrektor zwolnił niedawno
ordynatora laryngologii Pawła
Kubika, bez podania przyczyny.
Był to jeden z protestujących
lekarzy. – Napisaliśmy petycję w
obronie naszego kolegi po fachu,
ale bez efektu – mówi szefowa
strajkujących.
– Z prawie 60 protestujących
lekarzy pozostało niespełna 20
– mówi Maciej Biardzki, dyrektor
szpitala. – Pozostali wycofali
złożone kilka miesięcy temu
wypowiedzenia. Zaproponowałem załodze dodatki do płac, w
wysokości ok. 15 procent pensji
miesięcznie. Pieniądze będą wypłacane w listopadzie, grudniu i
styczniu. Pozyskamy je z nadwyżek za czwarty kwartał.
Dodatki obejmą wszystkich
pracowników: od pielęgniarek,
salowych aż po zatrudnionych

w administracji. Jak wyliczył
dyrektor, lekarze dostaną więcej.
Ci bez specjalizacji otrzymają
po ok. 500 złotych, lekarze ze
specjalizacją drugiego stopnia
– po tysiąc złotych.
Dyrektor nie chce się zgodzić
na podwyżki płac od przyszłego
roku. – Nie wiemy jeszcze, jaki
podpiszemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
– mówi. – Jeśli będzie korzystny,
to i lekarze będą mogli liczyć na
lepsze zarobki.
Protestujący chcą jednak podwyżek teraz. – To był jeden z
najważniejszych postulatów
naszego strajku – mówi Anna
Jarmoluk-Okhuoya. – Jeśli odejdą specjaliści, to szpital nie
będzie mógł podpisać kontraktu
na niektóre usługi. Ściągnięcie
lekarzy z Polski na nasze miejsce
nie jest dobrym rozwiązaniem.

Już kiedyś przerabialiśmy podobny scenariusz na oddziale
interny. Po przyjściu nowego
ordynatora odeszli pracujący
tam lekarze.
Na piątkowym posiedzeniu
strajkujący ustalili, że nie podpiszą ugody z dyrekcją. W najbliższym tygodniu ma dojść do
kolejnego spotkania obu stron.
Co będzie po 30 września,
jeśli nikt się nie ugnie? – Na
pewno wystąpią utrudnienia w
pracy niektórych oddziałów, ale
zapewniam, że nie dojdzie do
ich zamknięcia – mówi Maciej
Biardzki. – W najgorszym wypadku, będziemy musieli zatrudnić nowych lekarzy specjalistów.
Zrobiliśmy już wstępne rozeznanie, ale rozmów jeszcze nie
prowadzimy. Liczę, że dojdzie
do ugody.

(ROB)

Fot. Agnieszka Gierus

Listy ujawnione



English School dla każdego
Tu nauczysz się skutecznie języka obcego.
Szkoła ma bardzo ciekawe propozycje zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dla tych,
którzy dopiero zaczynają naukę, oraz tych, którzy chcą podszkolić ulubiony język.
- Dla naszych słuchaczy mamy wyjątkowo atrakcyjne gratisy - mówi właściciel szkoły Marcin
Chaszczewicz. - Promocja trwa do 30 września. Można wybrać jedną z dwóch ofert: drugi język
gratis, darmowe ćwiczenia i podręcznik.
Ponadto każdy kursant ma prawo skorzystać z bezpłatnych comiesięcznych konsultacji lub
konwersacji z lektorem.
Szkoła prowadzi naukę dwiema metodami: Callan'a i komunikatywną, na wszystkich poziomach
zaawansowania:
- Elementary
- Pre-Intermediate,
- Intermediate,
- Upper-Intermediate,
- First Certificate in English (FCE)
- Certificate in Advanced English (CEA)
Ze specjalnej oferty mogą także korzystać maturzyści. Dla nich przygotowano kursy maturalne z
języka angielskiego i niemieckiego. Wszystkie zajęcia odbywają się zarówno w godzinach rannych
jak i popołudniowych, tak aby każdy mógł z nich korzystać przed lub po szkole czy pracy.
Niebywałym atutem szkoły są lektorzy. Młodzi ludzie, pasjonaci nauczania w pracy indywidualnej
i grupowej; z dziećmi wczesnoszkolnymi, starszymi rocznikami szkoły podstawowej, młodzieżą
gimnazjum i szkół średnich oraz z dorosłymi.
Lektorzy z doświadczeniem, pogodni i optymistyczni szybko nawiązujący właściwy kontakt z
kursantami. Ludzie, którzy rozumieją początkowe obawy kursantów, wiedzący jak taktownie, stale
motywować kursantów do systematycznej nauki i obiektywnie oceniać.
Śledząc sytuację na rynku wydawniczym, poznając nowe podręczniki, ciągle uzupełniają swoje
metodyczne przygotowanie do nauczania języka obcego.
Ceny w Szkole Językowej English School są bardziej niż atrakcyjne i sprawiają, że zapisuje się
tu coraz więcej osób. Z każdym rokiem ilość słuchaczy wzrasta o ok. 60%. Statystycznie osiem na
dziesięć osób wraca do szkoły w kolejnym roku, by kontynuować naukę na wyższym poziome
zaawansowania.
Szkoła posiada trzy bardzo dobrze zlokalizowane punkty nauczania, dzięki czemu słuchacze
mogą uczęszczać na kursy w miejscu zamieszkania, oszczędzając czas i pieniądze.
Zapraszamy.
Centrum Jeleniej Góry ul. 1 Maja 43 (budynek DODN) tel. (075) 642 33 50
Zabobrze – ul. Bacewicz 4, tel. (075) 612 09 11
Sobieszów – ul. Cieplicka 172, tel. (075) 755 37 70 .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod w/w numerami telefonów lub na
stronie internetowej www.englishschool.pl.

(TS)

Protestujący lekarze chcą podwyżek płac od przyszłego roku.
W środku – Anna Jarmoluk-Okhuoya.

Jesteśmy na rynku by pomagać i wspierać finansowo
wszystkich, niezależnie od wielkości dochodu
Kompleksowo, wygodnie i bez dodatkowych opłat
O tym z jakich kredytów opłaca
się korzystać i dlaczego cennym
elementem jest tu brak pośrednictwa kredytowego opowiada
Janusz Maciak, właściciel placówki Dobry Kredyt, mieszącej się na
ulicy I Maja 47 w Jeleniej Górze.
Czym placówka Dobry Kredyt, różni się od pozostałych
punków kredytowych i dlaczego warto z niej korzystać?
Przede wszystkim nasza placówka nie zajmuje się pośrednictwem, ale przedstawicielstwem.
To oznacza, że nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat mimo,
że nasi klienci mają zapewnioną
kompleksową obsługę. Wszystkich naszych klientów traktujemy
indywidualnie, dzięki czemu
dokładnie zapoznajemy się z ich
możliwościami finansowymi i
potrzebami. Mamy już ponad
pięć tysięcy stałych klientów,
którzy wyszli z naszego biura

zadowoleni. Myślę, że
jest to wynik zarówno
fachowości obsługi, jak
również zaufania, jakim
jesteśmy darzeni. Często po spłacie jednego
kredytu, nasi klienci
przychodzą po kolejny i otrzymują go.
Państwa placówka posiada
bogatą ofertę nie tylko dla
majętnych...
Dokładnie. W naszej ofercie
każdy znajdzie coś dla siebie.
Oferujemy zarówno kredyty
hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne, jak i gotówkowe. W
ramach kredytów gotówkowych
pożyczamy od stu do dziewięćdziesięciu tysięcy złotych. Każdy
kto posiada miesięczne wynagrodzenie od 470 złotych wzwyż
może się u nas starać o kredyt i z
pewnością otrzyma go w ciągu
piętnastu minut.

Co jest najważniejsze przy
wyborze kredytu?
Myślę, że przede wszystkim
brak pośrednictwa. W biurach
pośrednictwa kredytowego tworzą się tzw. łańcuszki, w których
każde ogniwo musi opłacić kredytobiorca czyli klient. Zauważalne
jest to przy wysokości rat. U nas
nie ma żadnych łańcuszków,
żadnych pośredników, więc nie
ma dodatkowych opłat. Poza tym
niezwykle ważna jest również
uczciwość banków. My możemy
pochwalić się zaufaniem u kilku
tysięcy klientów.
Dziękuję za rozmowę

(TS)
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Piekło na drogach
W minioną sobotę obchodziliśmy Europejski Dzień bez
Samochodu. Podczas gdy w Legnicy i Wrocławiu zorganizowano
parady rowerów i zachęcano
darmowymi biletami do skorzystania z miejskiej komunikacji,
aby odciążyć zatłoczone ulice,
pod Jelenią Górą kierowcy tłoczyli się w kilometrowych korkach
na drodze do Wrocławia w stronę
Kaczorowa. Powód: ruch wahadłowy wprowadzony z powodu
budowy dodatkowych pasów.

– Żeby było lepiej, zawsze musi
być gorzej – tłumaczą drogowcy
i obiecują, że gehenna potrwa
jeszcze kilka tygodni. Tymczasem
zdarza się, że w masie pojazdów
utknie ambulans na sygnale,
jak to miało miejsce w ostatni
piątek. Oby za rok, przy okazji
kolejnego Dnia bez Samochodu,
nie tylko na tym odcinku, było
mniej aut.

Angela

JELENIA GÓRA Pomnik czytelnika obok makiety średniowiecznego miasta
wzbogaci ulicę Bankową

Oaza dla gości i swoich

Dziś turyści, którzy chcą zaczerpnąć garść wieści o mieście
i okolicach, muszą tłoczyć się w
ciasnym pomieszczeniu Baszty
Grodzkiej.
– W nowym budynku biblioteki
znajduje się doskonale zlokalizowane i praktycznie niezależne pomieszczenie, które może stanowić
naszą nową siedzibę – wyjaśniła w
piątek Barbara Różycka-Jaskólska,
kierownik Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej.
W nowym miejscu, prawdopodobnie już od kwietnia przyszłego
roku, w jednym czasie czytelnicy,
mieszkańcy i goście będą mieli
okazję zaspokoić swoje potrzeby
kulturalne i informacyjne. – Ułatwią to zmiany organizacyjne
w statucie Książnicy Karkonoskiej – zapowiada Marcin Zawiła,
dyrektor Grodzkiej Biblioteki
Publicznej.
IT działając w strukturze samorządowej instytucji kultury

uzyska osobowość
prawną, umożliwiającą ubieganie się o
środki zewnętrzne
krajowe i zagraniczne
– dodaje M. Zawiła.
Umieszczenie informacji turystycznej w
budynku i strukturze
książnicy pozwoli racjonalnie wykorzystać
jej zasoby.
Plusem połączenia
obu instytucji będzie
Marcin Zawiła we wnętrzach budowanej
również dostęp zaKsiążnicy Karkonoskiej
interesowanych do
fachowej literatury
zgromadzonej w dziale regional- Marcin Zawiła. Monument miałby zbiorów Archiwum Państwowego
nym biblioteki i pomocy specjali- przedstawiać chłopca i dziewczyn- i Muzeum Karkonoskiego, które
stów zatrudnionych w informacji kę, czytających książki i opartych – z braku miejsca na wyeksponoo siebie plecami.
wanie – pozostają zamknięte w
turystycznej.
– Baszta Grodzka mogłaby, magazynach.
– Będziemy mogli także prze(AGA)
kazywać informacje o naszym po dokonaniu niezbędnych prac
księgozbiorze w językach obcych remontowych i adaptacyjnych,
Pomaga Unia
obywatelom UE zamieszkującym zostać przeznaczona, na przykład,
Rozbudowa Jeleniogórskiego Cenna stałe lub czasowo w naszym na muzeum miejskie, prezentujące
zbiory
związane
z
historią
Jeleniej
trum Informacji i Edukacji Regionalnej
regionie i włączyć ich w grono
– Książnica Karkonoska finansowana
naszych czytelników – stwierdza Góry – zapowiada Barbara Różycka-Jaskólska.
jest w ramach Inicjatywy WspólnoMarcin Zawiła.
Zdaniem Internautów to barAby obiekt stał się bardziej
towej Interreg III A. Książnica ma
dostępny, planowane jest m.in. dzo dobry pomysł na ożywienie
kosztować 12,4 miliony złotych, z
zagospodarowanie części deptaka śródmieścia Jeleniej Góry, które tatego ponad 7 milionów to dotacja z
przy ul. Bankowej, w szczególności kich placówek bardzo potrzebuje.
Unii Europejskiej. Po wybudowaniu
–
W
ten
sposób
udałoby
się
także
dobre oznakowanie informacyjne
książnicy liczba stanowisk kompunawiązać
do
niezrealizowanych
i rozszerzenie zatoczki autobusoterowych
zwiększy się z 3 do 30,
planów
zabudowy
zachodniej
wej, co umożliwi zatrzymywanie
części
starego
miasta,
w
których
a
miejsc
dla
czytelników w czytelni
się autokarów z wycieczkami.
– z 20 do 150. Wszyscy będą mieli
– Chcielibyśmy także posta- założeniach Baszta Grodzka miała
do dyspozycji bezpłatny dostęp do
wić przed budynkiem „pomnik być graniczną częścią tego fragInternetu oraz księgozbiór liczący 80
czytelnika” oraz makietę średnio- mentu miasta.
W muzeum Jeleniej Góry mowiecznej Jeleniej Góry – dodaje
tysięcy pozycji.
głaby znaleźć się c z ę ś ć
Fot. Agnieszka Gierus

Centrum kulturalne z
prawdziwego zdarzenia
powstanie po otwarciu
Książnicy Karkonoskiej,
która zostanie połączona z centrum informacji
turystycznej. Stąd dwa
kroki do Filharmonii
Dolnośląskiej. W Baszcie
Grodzkiej będzie muzeum historyczne Jeleniej
Góry.

Niezrealizowany projekt zabudowy zachodniej części starówki

REGION Portugalska sieć pod lupą śledczych

Drapieżna Biedronka
Sześćdziesięciu świadków przesłuchanych, pozostało
trzystu.
Złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracowników sklepów
sieci Biedronka oraz narażanie ich
na niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia: oto wątki postępowania prowadzonego przez Wydział
Śledztw Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze.
Do łamania prawa dochodziło
w 14 placówkach, które znajdują się w Lubaniu, Bogatyni,
Kowarach, Lwówku Śląskim,
Bolesławcu, Zgorzelcu oraz w
Jeleniej Górze.
Jak poinformowała rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury
okręgowej prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, pracownicy
wspomnianych sklepów nie otrzymywali wynagrodzeń za pracę w
godzinach nadliczbowych, nie
mieli szkoleń BHP.
Kasjerki były zatrudnione przy
rozładunku towarów. Bywało, że

dźwigały ciężary, których waga
znacznie przekraczała dopuszczalne normy. Do „obowiązków”
kasjera należało także przenoszenie towarów na regały i sprzątanie
sklepu.
Prokuratura podkreśla, że sprawa jest rozwojowa. Zwrócono się
do Państwowej Inspekcji Pracy o
nadesłanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
O prowadzonych postępowaniach mają także powiadomić
wydziały pracy sądów rejonowych
w okręgu jeleniogórskim.
W najbliższym czasie kilku
osobom z zarządu spółki z Poznania zostaną postawione zarzuty
naruszenia praw pracowniczych
oraz poświadczenia nieprawdy
w dokumentach.
Grozi za to kara więzienia od
trzech miesięcy do pięciu lat.

(tejo)

Sieć się rozrasta
Spółka Jerónimo Martins Distribuiçāo jest właścicielem największej w Polsce
sieci sklepów spożywczych. W Jeleniej Górze ma kilka placówek. Najnowsza
właśnie jest budowana w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego
przy ul. Różyckiego.
REGION Złodziej nie chciał nosić drewna do lasu

Okradł skup złomu
Zamiast włóczyć się po ruinach i placach budów w
poszukiwaniu cennych metali, 17-latek z Piechowic
postanowił się nie przemęczać.
Wpadł na pomysł, aby okraść
skup złomu, gdzie – być może
– także trafiają ukradzione
elementy różnych konstrukcji.
Zabrał stamtąd miedziane
przewody elektryczne oraz
inne elementy metali kolorowych. Złodziejaszek działał
od sierpnia. Niedawno wpadł
w ręce policji. Na koncie miał
znacznie więcej występków.
– Funkcjonariusze ustalili,
że 17-latek jest również sprawcą wielu innych kradzieży

mienia na terenie Piechowic.
Chłopak ukradł kable telefoniczne przy jednej z dróg, na
stadionie miejskim włamał
się do zaparkowanego busa, z
którego ukradł różne elementy
metalowe, włamał się również
do szatni na stadionie, z której
ukradł krzesła oraz baterie przy
kranach – wymienia nadkom.
Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Zapłaci za przekręty w sieci

Oszustka się przyznała
Ukradła około 70 tys. zł. Będzie musiała zwrócić
pieniądze.

Fot. Jelonka.com

Patrycja G. ma blisko 270
zarzutów. Wszystkie dotyczą
oszustw w internecie. Kobieta
oferowała na portalu aukcyjnym odzież i inne produkty,
przyjmowała wpłaty od chętnych, ale w rzeczywistości
zamówionego towaru im nie
wysyłała.

Fot. M. Tkacz

WYDARZENIA



Kamienna w ryzach

Jak ustalili śledczy, oszustka
ukradła w ten sposób ok. 70
tysięcy złotych.
W piątek przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze Patrycja G. przyznała się do winy i
poddała się dobrowolnej karze
bez przeprowadzenia procesu.
Dzięki temu, jest szansa,
że pokrzywdzeni odzyskają
pieniądze w miarę szybko.
Odetchną także sędziowie.
Pokrzywdzonych w tej sprawie
jest ponad 200 osób. Przesłuchanie wszystkich zajęłoby
długie miesiące, jeśli nie kilka lat. Samo odczytanie aktu
oskarżenia trwało prawie dwie
godziny.
Wyrok zapadnie w tym tygodniu.

(DOB)
Po regulacji rzeki ciepliczanie nie będą już przeżywali zalewowego horroru

Calibrą do rowu

przydrożne drzewo i wylądował w rowie. Prowadzącemu
nic się nie stało. Twierdził, że
jechał wolno, tylko wpadł w
poślizg. Policja przypuszcza, że
przekroczył dozwoloną prędkość. Kto ma rację? Wykaże
dochodzenie.

Angela

– Prace obejmują przede
wszystkim oczyszczenie koryta i przywrócenie go do stanu
sprzed kilku lat – mówi Bartłomiej Pietruszewski, kierownik
działu robót w Regionalnym
Zarządzie Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
Z dna i z brzegów będzie
usunięta warstwa mułu i kamieni, na odcinku 10 kilometrów, od Cieplic w kierunku
Sobieszowa. Łącznie zostanie
wywiezionych ponad 50 tysięcy metrów sześciennych ziemi
i gruzu.
Ponadto na odcinku 300 metrów w rejonie Cieplic będzie
wzmocniony brzeg rzeki. Zostaną ustawione metalowe ko-

sze wypełnione kamieniami.
Planowane jest też wysadzenie
betonowych stopni na rzece.
– Kiedyś służyły one miejscowym zakładom. Jednak od lat
nie są uży wane i powodują
tylko spiętrzenie wody – mówi
Bartłomiej Pietruszewski.
- Długo czekaliśmy na te prace – przyznaje Wiesław Kumuć,
mieszkaniec ulicy Ludowej. W
ostatnich 10 latach przeżył trzy
powodzie. – Podczas deszczów
czekamy na prognozę pogody
jak na wyrok – mówi.
Niebezpiecznie było także w
tym roku, na początku września. Woda przelewała się już
przez drogę. Ale na szczęście
przestało padać.

JELENIA GÓRA Do 1 października nie wszystkie szkoły zdążą ubrać uczniów
w jednolite stroje

Minister pogania
Do końca września wszystkie szkoły powinny zaopatrzyć się w mundurki – przypomina minister edukacji
narodowej Ryszard Legutko. – Nie ma szans – odpowiadają dyrektorzy jeleniogórskich szkół.
Zobowiązuję Państwa Kuratorów
do niezwłocznego podjęcia działań,
w wyniku których do końca września br. zostanie zakończony proces
wprowadzania jednolitych strojów
uczniowskich w szkołach, a ich noszenie przez uczniów będzie w pełni
respektowane – czytamy w liście
ministra Ryszarda Legutki, skierowanym do kuratoriów oświaty. List
rozesłano w ubiegłym tygodniu.
– To nie zależy od nas, czy mundurki będą na czas. Zamówienie
złożyliśmy wcześnie, bo w czerwcu
– mówi Alina Rasiewicz, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej
Górze.

Szkoła wybrała producenta z
Krakowa. Jak twierdzi dyrektor,
zamówienie powinno być zrealizowane do końca miesiąca.
– Zależy nam na tym, aby już
mieć tę sprawę z głowy. O mundurki
pytają i uczniowie, i rodzice – mówi
Alina Rasiewicz.
Na jednolite stroje czekają także
w innych jeleniogórskich szkołach.
– Producent ma czas do 28 września, tak wynika z umowy. Mam
nadzieję, że zdąży – mówi Marek
Przeorski, dyrektor Gimnazjum nr 3.
Szkoła zamówienie złożyła dopiero
we wrześniu. – Nie mierzyliśmy
uczniów wcześniej, gdyż młodzież

gimnazjalna szybko rośnie. Mogłoby
się okazać, że mundurki byłyby za
ciasne – mówi dyrektor. – Poza
tym, nie znaliśmy jeszcze naszych
pierwszoklasistów.
O stroje nie muszą się martwić w Gimnazjum nr 4. Tam
uczniowie już od blisko dwóch
tygodni noszą mundurki. – Kosztowało nas to mnóstwo pracy.
Poświęciliśmy cały lipiec, żeby
wszystko było na czas – mówi
dyrektor Beata Toczek. – Stroje
mają prawie wszyscy. Niektórzy,
z różnych względów, jeszcze ich
nie odebrali.
Większość dyrektorów przyznaje, że liczyli, że obowiązek
wprowadzenia jednolitych stro-

wniosek już został złożony.
Jeś l i znajdą się pien ią dze,
rzeka nie powinna zagrażać
mieszkańcom.

(ROB)

Potrójny potop
W tym roku mija 10 lat od pamiętnej powodzi w 1997 roku. Kolejna
wielka woda przyszła w 2001 roku.
Najgorsza w skutkach dla mieszkańców Piechowic i Cieplic była
jednak ubiegłoroczna sierpniowa
powódź. Zalało kilkadziesiąt domów, ludzie zostali bez dachu nad
głową. W kilku dzielnicach Jeleniej
Góry i w Piechowicach przez kilka
dni nie było wody pitnej. Woda
wyrywała mosty, zniszczyła też
drogę do Szklarskiej Poręby.

Fot. Agnieszka Gierus

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

O sporym szczęściu może
mówić kierowca opla calibry,
który w miniony czwartek stracił panowanie nad pojazdem
jadąc ulicą Wolności. Samochód na górce przy Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w

Roboty na Kamiennej będą
kosztowały 2,2 mln złotych
i potrwają do czerwca przyszłego roku. RZGW prowadzi
też remont y na tej rzece w
Piechowicach Dolnych. Tam
usuwane są skutki ubiegłorocznej powodzi. Zost a n ie
w yprofi lowany jeden z zakrętów rzeki, w którym woda
często wylewała, zostaną też
odtworzone zniszczone mury
oporowe. Prace w Piechowicach będą kosztowały ponad
milion złotych.
RZGW planuje w ykonanie
kompleksowego remontu rzeki
Kamiennej, włącznie z po głębieniem koryta. Miałoby
to nastąpić do 2009 roku. Na
to potrzeba kilka milionów
złotych. Pieniądze spółka chce
pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wstępny

Mieszkańcom Cieplic powódź na razie nie grozi. Rozpoczęła się naprawa koryta rzeki Kamiennej. Tylko,
czy to wystarczy?

jów nie będzie egzekwowany zbyt
rygorystycznie, przynajmniej na
początku roku szkolnego.
– Sam minister podkreślał, że
w tym roku nie będzie karał dyrektorów szkół, które nie zdążą na
czas – mówi jeden z dyrektorów.
Minister o karach nie wspomniał,
zobowiązał jedynie kuratorów, by
udzielili niezbędnej pomocy tym
szkołom, które nie wywiążą się z
obowiązku.
– Jakiej pomocy? Wystarczy
przedłużyć termin wprowadzenia
mundurków np. do 10 października. I będzie po kłopocie – mówi
nasz rozmówca.

(ROB)

Zajrzyj na stronę 9
Styl, w jakim szanowany profesor filozofii Ryszard Legutko redaguje swoje pisma,
przypomina peerelowską nowomowę. Więcej w naszym komentarzu.

W Gimnazjum nr 4 już noszą nowe mundurki.
Na zdjęciu – uczniowie klasy II a.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Śledczy na basenie

Prokuratura wyjaśni sprawę dewastacji nieczynnego
kąpieliska.
koszt tej inwestycji to ok. 20 milionów złotych. Skąd pieniądze?
- Chcemy przekształcić Geoenergię
w spółkę akcyjną i wystawić ją na
giełdę – mówi Maciej Bachowski.
Jak stwierdził, prawdopodobnie
już w styczniu zostaną wykonane
4 odwierty w poszukiwaniu źródła
wody.
Na razie nie wiadomo, czy
te plany dojdą do skutku. Wiele
zależy od prokuratury i od... władz
miasta. Te w lipcu wypowiedziały
umowę dzierżawy spółce, ale po
rozmowach z Maciejem Bachowskim, wstrzymały wykonanie
tej decyzji. – Pan Bachowski rozpoczął współpracę ze znanym
geologiem prof. Józefem Fistkiem.
To dowód, że realnie myśli o budowie nowoczesnego kompleksu
– mówi Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta. - Jeśli jednak nie będzie wywiązywał się z warunków
umowy, wypowiemy ją i teren
wróci do miasta.

(ROB)

Fot. ROB

Śledczy nie udzielają informacji.
Wiadomo jedynie, że doniesienie złożył jeden z mieszkańców,
zaniepokojony zaniedbanym
obiektem.
Basen jest nieczynny od blisko
10 lat. W tym czasie złodzieje rozkradli wszystko, co tylko się dało.
Zniszczone są niecki, powyrywane
metalowe płotki i barierki. Pisaliśmy o tym miesiąc temu. Maciej
Bachowski, wiceprezes spółki
Geoenergia, która dzierżawi ten
teren od miasta obiecał nam, że
posprząta.
– Naprawiliśmy ogrodzenie,
skosiliśmy trawę – wymienia.
Jak twierdzi, spółka złożyła już w
wydziale architektury koncepcję
zagospodarowania terenu i wystąpiła o decyzję o warunkach
zabudowy. To jest konieczne, by
rozpocząć prace.
Na terenie przy ul. Łazienkowskiej ma powstać nowoczesny
kompleks z hotelem SPA, basenami krytym i otwartym. Łączny

Mieszkańcy Sobieszowa domagają się,
by teren basenu został wreszcie
zagospodarowany

Mieszkańcy ulicy Wiosennej w Szklarskiej
Porębie przez k i l ka dn i
mieli kłopoty z dojściem
d o d omów p o z m r ok u .
Nie świeciły się latarnie.
Dzięk i, m iędz y i n ny m i,
naszej interwencji, sprawa
została wyjaśniona.
Awarię zgłosił nam turysta, który zauważył, że w
biały dzień na ulicy świecą
się lampy. Był przekonany,
że latarnie są włączone
ca łą dobę. – Mia sto w idocznie musi być bardzo
bogate – powiedział nam
Stanisław Orlicki, któr y
do Szklarskiej Poręby przyjechał na w ypocz ynek z
Małopolski. – Byłem już w
różnych rejonach Polski,
ale tak rozrzutnego miasta
jeszcze nie widziałem.
Okazało się, że przyczyna awarii była zupełnie
inna. Okazało się bowiem,
że lampy w nocy się wyłączały. Powodem była awaria zegara, który sterował
oświetleniem.
– Usterka została naprawiona w połowie ubiegłego
t ygodn ia – pow iedzia ła
nam A nna Gawroniak z
Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie.

Angela

Ponad prawem?
– Gdyby nie to, że miałam kilka warstw ubrania, pies
pewnie odgryzłby mi rękę – mówi przerażona Agata
Roszkiewicz, która została zaatakowana przez rottweilera w jednej z kamienic w centrum miasta. To nie
pierwszy taki przypadek w Jeleniej Górze.
– Wracałam od koleżanki,
która mieszka na drugim piętrze
kamienicy – opowiada Agata
Roszkiewicz. – Nagle piętro niżej
otworzyły się drzwi a z nich
wybiegł pies.
Rzucił się na kobietę i ugryzł ją
w trzech miejscach. Ma poszarpaną rękę oraz udo. – W pewnej
chwili poczułam ból, zaczęłam
osłaniać ciało ręką. Z tego mieszkania wyszły dzieci, ale stały jak
słupy soli i patrzyły na to wszystko. Po chwili zwierzak mnie
puścił i jakimś cudem udało się go
wygonić do mieszkania – opowiada kobieta. – Szczęście, że miałam
kilka warstw ubrania, bo inaczej
pewnie urwałby mi rękę.
Poszkodowana trafiła do szpitala, gdzie opatrzono jej rany.
– Później poszłam do właściciela
i powiedziałam mu, że powinien
założyć łańcuch na drzwi dla
bezpieczeństwa a psu kaganiec
– mówi Agata Roszkiewicz. – W
przeciwnym razie oddam sprawę
do sądu. Przecież w tej kamienicy
mieszkają inni ludzie, moja koleżanka ma dziecko. Ale do tego
pana to nie dociera. Niechętnie ze
mną rozmawiał. Nawet nie spytał,

czy dobrze się czuję. Powiedział
mi że pies jest po to, żeby pilnować domu.
Właściciel rottweilera nie chciał
rozmawiać z nami. Sprawą zajęła
się policja. – Pies został poddany
kwarantannie. A wkróce sprawa
trafi do sądu grodzkiego – usłyszeliśmy w komisariacie I KMP
w Jeleniej Górze. Właścicielowi
grozi grzywna do 250 złotych.
To nie jedyny taki przypadek
w mieście. Pisaliśmy o bestii,
która terroryzuje mieszkańców
Zabobrza. Piers Klajzder pogryzł
już kilka osób. Monika Szalewicz
z Zabobrza padła ofiarą czworonoga wiosną, ale do tej pory nie
może dojść sprawiedliwości w
sądzie. Pies zaatakował jej pupila.
Kiedy próbowała go bronić, rzucił
się na nią. Właścicielka nic sobie z
tego nie robi i nadal wyprowadza
psa bez kagańca.
Pomoc obiecał prezydent Marek Obrębalski, ale po przeanalizowaniu sprawy uznał, że nie
może odebrać właścicielce pupila.
Dlaczego? Kleizder to mieszaniec,
a takich psów nie ma w rejestrze
zwierząt niebezpiecznych.
Ostatnia ze spraw przeciwko

REGION Ma zamiłowanie do munduru i ryzyka

Ratowniczka z wyboru
Z Elżbietą Zakrzewską,
byłą wójt Mysłakowic, od
kilku lat dyrektorką szpitala w Bogatyni i radną
sejmiku wojewódzkiego
rozmawia Janusz Cwen.
Czy to przypadek, że jest
Pani strażakiem?
Nie, świadomy wybór, bo od
dziecka fascynowały mnie mundurowe służby. Potem zaimponowała mi Ochotnicza Straż
Pożarna. Dlatego w 1990r., po
odpowiednim szkoleniu, zostałam strażakiem, a w 1998 roku
nawet prezesem OSP w Mysłakowicach. Noszę mundur
nie dla parady. Wzięłam
udział w gaszeniu kilkunastu pożarów.
Najbardziej utkwił
mi w pamięci horror,
jaki przeżyłam podczas
powodzi 1997 roku.
Miałam wówczas
oparzoną

Fot. Agnieszka Gierus

Zaspał zegar

JELENIA GÓRA Olbrzymi rottweiler rzucił się na kobietę

nogę aż do biodra. Kiedy wielka
woda dotarła do Mysłakowic, kuśtykając, obudziłam mieszkańców,
łącznie z księdzem. Uratowaliśmy
wtedy nie tylko Mysłakowice, ale
sporą część pobliskich miejscowości z Jelenią Górą włącznie.
Gdyby woda przerwała wały, a
niewiele brakowało, to ze zbiornika napełnionego po brzegi wodą,
wylałoby się 3,5 mld metrów
sześciennych wody. Boję się o tym
myśleć nawet teraz i dlatego mam
chorobę popowodziową. Nieraz
się budzę ze strachem i ciągle
wydaje mi się, że płynę.
W życiu też zachowuje się Pani jak
strażak.
W 2000 roku zostałam dyrektorem
szpitala w Bogatyni. Przejęłam
mury, brudne
ściany, zaśmiecone i
wil-

- Od dziecka marzyłam o wstąpieniu do
służb mundurowych – mówi Elżbieta
Zakrzewska.

gotne piwnice, przerost zatrudnienia (w placówce było 60
sprzątaczek!), ale i bardzo dobry
personel. W ciągu siedmiu lat
działalności przeprowadziłam
remonty oddziałów: wewnętrznego, dziecięcego, intensywnego
nadzoru medycznego i wszystkich poradni diagnostycznych.
Niebawem lśnić będzie również
na oddziałach ginekologii i położnictwa.
A co Pani próbuje ratować
jako radna sejmiku wojewódzkiego?
Razem z Jerzym Pokojem i Marcinem Zawiłą bronimy nasz region przed Wrocławiem. Chodzi o
to, aby stolica Dolnego Śląska nie
„wchłaniała” wszystkich dotacji
unijnych i krajowych. W znacznej
części to nam się udało, bo spore
pieniądze otrzymały placówki
kultury i organizacje sportowe
w regionie. Nigdy do tej pory tak
się nie zdarzyło. Natomiast mnie
osobiście udało się przeforsować
wniosek Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
w Jeleniej Górze o pozyskanie
pieniędzy na szeroką kampanię
służącą łamaniu barier, na jakie
ciągle natrafiają osoby niepełnosprawne.
Dziękuję za rozmowę

właścicielce Klajzdera została
odroczona do listopada. A pies
od wiosny zdążył pogryźć
kilka innych osób.

Angelika Grzywacz

– Właściciel psa nie poczuwa się
do odpowiedzialności – mówi Agata Roszkiewicz.

Jak sobie radzi Wrocław?
– Kiedyś w naszym mieście było sporo przypadków pogryzień przez psy – mówi
Dagmara Turek, rzecznik Straży Miejskiej we Wrocławiu. – W ostatnim czasie
jednak jest ich coraz mniej.
W jaki sposób miasto poradziło sobie z agresywnymi zwierzakami? – Natychmiast
reagujemy na każde zgłoszenie, wysyłając na miejsce zdarzenia patrol – mówi
Dagmara Turek. – Strażnicy nie pouczają właścicieli psów tylko od razu nakładają
mandaty w wysokości 200 złotych. Tyle zgodnie z uchwałą można „wlepić”.
Za co mandat? A za to, że pies biega bez kagańca czy smyczy. Jeśli właściciel
nie ma przy sobie aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa, dostaje kolejny
mandat. Pies, zgodnie z prawem, zostaje zatrzymany na obserwację. Wszystko
to powoduje, że właściciele bardziej pilnują swoich pupili.
Efekt? – Od kilku miesięcy nie mieliśmy zgłoszenia o pogryzieniu przez psa
– mówi Dagmara Turek.
JELENIA GÓRA Dwie dekady z ODK

Wierny Janek

Osiedlowy Dom Kultury na Zabobrzu obchodzi
20-lecie istnienia. Od początku w klubie pracuje tu
Janisław Hiller.
Hiller wspomina, że w okresie
nauki w Technikum Mechanicznym i Papierniczym oraz szkole
muzycznej, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, fascynował
się jazzem i rockiem. Grał we
wszystkich klubach młodzieżowych (m.in. Kwadrat, Cosmos,
Gencjana) oraz licznych wówczas
restauracjach z dancingami. W ten sposób dorabiałem, ale z
czegoś trzeba było żyć. Po odbyciu
służby wojskowej podjąłem pracę
w charakterze starszego instruktora muzycznego w należącym
do PKS klubie „Klakson” – mówi
J. Hiller.
W „Klaksonie” dyrektorem była
Maria Lach. Po likwidacji tego
klubu (pod koniec lat 80-tych),
przeszedł wraz
z dyrektorką

do tworzącego się Osiedlowego
Domu Kultury Zabobrze, należącego do Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Po kilku latach
opiekę nad ODK przejęło miasto.
– Przeszliśmy tam jesienią
1987 roku, wcześniej ten obiekt
był pusty, trzeba było go zagospodarować – mówi J. Hiller. Z
sentymentem wspomina swoją
szefową. Była ona pomysłodawczynią konkursów, które odbywają się do tej pory: „Jelenia Góra
w piosence, gawędzie i poezji”
oraz przegląd piosenki lwowskiej.
– Kiedy podczas jednego z koncertów przeglądu piosenki lwowskiej
w Teatrze Zdrojowym zobaczyłem
tłumy widzów, pomyślałem, że jestem potrzebny tym ludziom
– zakończył Janisław Hiller.

(JEN)

Janisław Hiller uwielbia jazz, rock
oraz dom kultury na Zabobrzu.

Fot. Agnieszka Gierus

JELENIA GÓRA Kto zniszczył niecki w Sobieszowie?
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Fot. Agnieszka Gierus

Power na scenie

Młodzi aktorzy i ich Mistrz Jacek Paruszyński

Rozpiera ich energia, na nudę nie mają czasu, mają
tysiąc pomysłów na minutę, a sukcesów na ich koncie
przybywa.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum – Bartosz
Kalinowski, Paulina Puchalska,
Ola Świątkowska, Justyna Lach,

Malwina Stochaj, Kasia Janik,
Paulina Porczyńska oraz Jakub
Dygnas tworzą koło teatralne
„Gzygzak”. Opiekunem jest Jacek

Paruszyński, aktor Teatru Jeleniogórskiego. Część z nich należy
do grupy już od czterech lat,
pozostali przychodzą na
zajęcia od 2-3.
Pomimo młodego
wieku, zdobyli już wiele
wyróżnień i nagród. W tym roku
za spektakl „Taka sobie historia”
otrzymali I nagrodę na JFTD, nagrodę główną – Złotą Miniaturę
na „Miniatury” 2007 w Opolu, I
nagrodę na VIII Dolnośląskim
Przeglądzie
Teatral-

nym „F-Art” w Kłodzku i II nagrodę na XXVIII Ogólnopolskim
Festiwalu Teatrów Dziecięcych
„Dziatwa” w Łodzi.
Na zajęciach prowadzonych w
Osiedlowym Domu Kultury spotykają się średnio raz w tygodniu,
2-3 razy przed występami. Choć
czasami mają dość powtarzania
jednej sceny, to wiedzą, że warto
zacisnąć zęby, żeby grać coraz
lepiej.
Część z nich teatr traktuje jako
hobby i świetny

pomysł na spędzanie wolnego
czasu, a część snuje nieśmiało
dalekie plany związane ze szkołą
teatralną. Póki co świetnie się
bawią, a gdy znajdą się na scenie,
zapominają o całym świecie.
– Podczas grania wyłączam się
kompletnie – mówi Kuba.
– Na scenie po prostu się odlatuje, dostaje „powera”. Do siebie
wracamy dopiero po oklaskach
– dodaje Malwina.
Johny Deep, Keira Neightly,
Jerzy Grabowski – to niektórzy
spośród ich idoli. – Każdy z nich
gra w innym stylu. Uważam, że
dobry aktor potrafi zagrać wszystko. Tylko nie można kopiować
– wyjaśniają.
Dlaczego wybrali właśnie taki
sposób spędzania wolnego czasu?
– A dlaczego nie? – śmieją się. – Zachęcali nas znajomi, którzy kiedyś
należeli do grupy i z czasem odeszli
– dodają. Szkolni koledzy najczęściej ich wspierają i przychodzą
oglądać sztuki. – Niektórzy koledzy
mówią „też bym tak chciał”, ale
jak przyjdzie co do czego, to nie
przychodzą – mówi Justyna.
Pomagają również rodzice. – Intensywnie wspierają działalność
grupy. Dzięki nim jest nam łatwiej
zorganizować wiele rzeczy i np.
wyjeżdżać na festiwale w Polsce.
Grupa jest coraz bardziej zauważalna i jest to dla mnie olbrzymia
satysfakcja. Nie jesteśmy anonimowi – mówi Jacek Paruszyński.
26 września podczas XXXVIII Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych w

Długa lista
sukcesów
W 2002 roku nagrodę główną w II JFTD oraz wyróżnienie
– „Dziatwa” – Łódź za spektakl
„Kiks”; w 2003 II nagroda
w Jeleniogórskim Konkursie
Jasełkowym za spektakl „Hej
kolęda, kolęda” oraz nagroda
główna w III JFTD za „Próbę”;
w 2004 nagroda główna w
IV JFTD, wyróżnienie oraz
dwie nagrody indywidualne
„Dziatwa” – Łódź, I nagroda
na Dolnośląskim Przeglądzie
Teatrów Dziecięcych w Żarowie
za „Historie z życia wzięte i nie
tylko, czyli szkolne przypadki
Pawełka” (za ten sam spektakl
w 2006 r. I nagroda na Dolnośląskim Przeglądzie Form Teatralnych „F-Art” w Kłodzku); w
2005 roku I nagroda w V JFTD
za spektakl „Momo”.
teatrze Norwida o godz. 16 zagrają
25-minutowy spektakl „Taka sobie
historia”.
– Opowiada o życiu, przemijaniu,
problemach i radościach codziennego życia – od narodzin do dorosłego
człowieka. Jest też mowa o szkole,
metodach wychowywania przez
rodziców, pierwszych miłościach
– mówią młodzi aktorzy i gorąco
zapraszają na przedstawienie.

(AGA)

Skoki z gracją
Samo piękno – na takie miano
zasłużyły sobie pary, które startowały w Regionalnych Zawodach
Jeździeckich w skokach przez
przeszkody. Atrakcji nie zabrakło
zarówno podczas samych konkurencji, gdzie zwierzęta unosiły
się niczym pegazy, jak i przy
rozgrzewkach, na których przepiękne konie cieszyły oczy sporej
grupy gapiów. Wśród licznych
amazonek swoimi umiejętnościami popisała się Angelika Bielecka
(na zdjęciu).

Angela
Więcej zdjęć na www. jelonka.com

PRACA

PRACA

PRACA

Grupa Kapitałowa POLCOLORIT S.A. producent płytek
ceramicznych zatrudni osoby na stanowiska:

Maluchy w ratuszu

Fot. ANGELIKA GRZYWACZ

REKLAMA

Specjalisty ds. Sprzedaży (praca w Dziale Handlowym – obsługa klientów hurtowych).

Wymagania:
-w
 ykształcenie min. średnie
mile widziane wyższe
- znajomość pakietu Office
- komunikatywność
- umiejętność pracy w grupie

- odporność na stres
- mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta
- szukamy osoby energicznej, potrafiącej
samodzielnie wykonywać powierzone zadania

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres firmy: POLCOLORIT S.A.,
ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice. Dział Kadr lub mailem jkarwin@polcolorit.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 11 im. Kubusia Puchatka odwiedziły magistrat.
Bardzo podobała się prze-

szklona studnia. Wiedzą, że w
budynku pracuje prezydent.
Chcą go spotkać i spytać, jak
należy rządzić miastem, aby

było dobrze. Na zdjęciu z wychowawczyniami Mirosławą
Sokół i Elżbietą Pięciak.

Angela
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 WYWIAD
Ala

Gabrysia

Karolinka

Liwia

Karolinka

Ola

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz
okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: redakcja@jelonka.com

JELENIA GÓRA Nie jest ważny wiek widokówek, ale ich zawartość – przekonuje
znany kolekcjoner

Zbiór daje szczęście
Rozmowa ze Zbigniewem
Jancem, właścicielem sklepu kolekcjonerskiego i
pasjonatem dawnych pocztówek.
Jest Pan znany jednym z największych kolekcjonerów w
Jeleniej Górze. Czy Pana pasja
dotyczy tylko staroci?
Oczywiście nie. Prawdziwy
kolekcjoner zbiera rzeczy stare i
nowe. Mając dziesięć lat zacząłem
zbierać znaczki. Były to znaczki
kolonii angielskich, następnie
znaczki polskie tematyczne a
następnie znaczki przedwojenne,
przedstawiające poczty miejskie i
ciekawe zdarzenia, sytuacje. Któregoś dnia stwierdziłem, że można
z tego żyć. Obecnie zbieram tylko
widokówki, których mam dwa
wielkie albumy i siedem małych, w
przeliczeniu około tysiąca sztuk.
Przedstawiają Jelenią Górę, Cieplice i całą kotlinę jeleniogórską.
Poza nimi, posiadam mnóstwo
innych widokówek z całej Polski.
Ile lat mają Pana najstarsze
widokówki?
W kolekcjonerstwie widokówek
nie są najważniejsze lata, ale to,
co one przedstawiają. Pokazują
obiekty, których już nie ma, jak
one wyglądały i gdzie się mieściły.

Przedstawiają również ludzi, ich
nastroje i zachowania. Myślę, że
to w nich jest najcenniejsze.
Czy udało się Panu pokazać
kolekcję gdzieś w kraju?
Widokówki mają to do siebie, że
cechują się regionalizmem. Mieszkańców Warszawy, Krakowa czy
Poznania za bardzo nie interesuje
to, jak wyglądała dawna Jelenia
Góra. Dlatego moja kolekcja wystawiana jest w okolicy. Wystawa
widokówek Gór Kaczawskich pojawiła się w Wojcieszowie, w kościele
w Świerzawie jest wystawa stała, a
obecnie w Muzeum Karkonoskim
można zobaczyć ok. 90 moich
widokówek o Cieplicach.
Dlaczego warto być kolekcjonerem?
Uważam, że warto mieć jakieś
zamiłowanie. To nadaje zupełnie
inny sens życiu. Każdy mężczyzna ma jakąś pasję. Jedni hodują
gołębie, inni interesują sie motoryzacją, jeszcze inni podróżują.
Ci, którzy nie mają pasji, piją. Ja
wolałem zająć się czymś ciekawym i pożytecznym. Poza samym
zbieraniem i kolekcjonowaniem
wartościowych przedmiotów,
można również spotkać się w
gronie innych pasjonatów, porozmawiać, wymienić się doświad-

czeniami. Okazją do spotkań są
jarmarki staroci, które na Dolnym
Śląsku i na terenie całej Polski
odbywają się bardzo często. Często
wyjeżdżam do Niemiec. To co my
tam teraz kupujemy i przywozimy
do Polski, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Polacy
masowo wywozili i sprzedawali
za kilka marek.

jeleniogórskim jarmarku staroci.
Jest on, poza jarmarkiem w Gdańsku, największym jarmarkiem
staroci w Polsce.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała:
Angelika Grzywacz
O jarmarku staroci czytaj na
stronie 16. O dawnych Cieplicach w Muzeum Karkonoskim
piszemy na stronie 10.

Czy ma Pan jakiś cel, do którego chciałby
Pan dotrzeć w
swojej pasji?
Nie mam
celu. Po prostu staram się
poprzez swoją
pracę, czyli
prowadzenie
sklepu kolekcjonerskiego,
uszczęśliwiać
innych pasjonatów pomagając
zdobyć im różne rzeczy, czy
to widokówki,
m o n et y c z y
karty telefoniczne. Okazja
do spotkania z
– Jeleniogórski jarmark staroci jest
kolekcjonerami
jednym z największych w Polsce
pojawi się już
– mówi Zbigniew Janas.
za tydzień, na

REKLAMA

TEXAS
UG 300x600
TEXAS Beige

UG 300x600
TEXAS Verde

DS 300x600
Inserto TEXAS
Beige Kamień

DS 300x600
Inserto TEXAS
Verde Kamień

DS 300x300
TEXAS
Mozaico Mix

LH 42x300
Listwa TEXAS
Kamień

Grupa Kapitałowa Polcolorit
58-573 Piechowice
ul. Jeleniogórska 7
tel. +48 75/75 473 10
+48 75/75 473 12
fax +48 75/75 473 26

www.polcolorit.pl
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wasze fotki Nasze Pociechy

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 wrzeœnia 2007 r.

OPINIE / ZBLI¯ENIA
FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Kradnijcie,
ale dla nas
Na forum Jelonki niby pożar
świerkowego lasu w czasie suszy
rozgorzała dyskusja o kandydatach na jeleniogórskich posłów i
senatorów. Emocjonalna temperatura dyskusji rośnie, a w treści
opinii widać coś szczególnego.
To mianowicie, że polska demokracja na pierwszy rzut oka
wygląda na podobną do zachodnich, ale podobna nie jest. Inaczej
postrzegamy władzę, centralną i
lokalną oraz inne jej przypisujemy
możliwości i uprawnienia niż na
przykład Amerykanie albo Brytyjczycy, obywatele najstarszych
demokracji.
Władza w niemal powszechnym polskim przekonaniu jest
jak gradobicie albo epidemia
dżumy. Większość rodaków nie
ma wątpliwości, że przywileje i możliwości bogacenia się
są naturalnym i nieodłącznym
atrybutem władzy. Albo, mówiąc
inaczej, każdy kto posiądzie jakieś
stanowisko w systemie władzy
musi się skorumpować, nie ma
innego wyjścia.
Dlatego rewelacje o skorumpowanych politykach budzą u nas
tak mało emocji. Przeczytawszy
w gazecie, że jakiś polityk kradnie,
ludzie wzruszają ramionami. Jest
dla nich oczywiste, że kradnie, bo
taka jest natura jego zawodu.
Dla znajomych człowiek – który
wykonywał jakiś uczciwy zawód,
a teraz kandyduje – staje się napiętnowany dokładnie tak samo
jakby nagle zaczął utrzymywać
się z napadów rabunkowych.
Dla nieznajomych to pozbawiony skrupułów cwaniak, który
uznawszy, że fach zwyczajnego
złodzieja jest zbyt niebezpieczny,
postanowił się przekwalifikować
na posła, żeby kraść bez strachu
przed karą.
Nieliczni ludzie władzy, którym
uda się przekonać opinię publiczną, że nie kradną, urastają u nas
do rangi świętych. Ale też traktowani są z niejaką pobłażliwością,
jako frajerzy, którzy nie potrafią

skorzystać z naturalnej okazji.
W tej sytuacji przywileje i możliwości korupcji to w powszechnym
przekonaniu rodzaj rekompensaty
za wykonywanie hańbiącego zawodu polityka. Kandydat tedy na
posła albo senatora to człowiek,
który na ochotnika zgłasza się do
wykonywania pracy przynoszącej
wstyd jemu i rodzinie w zamian za
możliwość nieuczciwego i bezkarnego wzbogacenia się.
Trudno się dziwić, że wyborcy
oczekują od posła czy senatora
tylko jednego: żeby wydrapując
dla siebie różne dobra pamiętał o
swoim regionie i wyszarpywał jak
najwięcej dla miasta albo regionu,
z którego kandydował. Sejm albo
Senat jest w takiej wizji rodzajem
magazynu ze wszelkimi dobrami,
w którym senatorowie i posłowie
walczą o to, żeby jak najwięcej dla
swoich wyszarpnąć. Dobry poseł
to taki, który coś załatwi nie tylko
sobie, ale i sąsiadom.
Przemysławowi Gosiewskiemu
cała Polska miała za złe, że załatwił
kolejowy peron we Włoszczowej,
ale mieszkańcy tego miasta chwalili. Gdyby uruchomił francuski
szybki pociąg TGV do Jeleniej Góry,
wielbiliby jeleniogórzanie. Szczególnie ci, co czczą na klęczkach
posła Szmajdzińskiego, bo potrafi
on z wielką prawą sprawiać wrażenie, że bezustannie załatwia
miastu różne dobra.
Tymczasem najważniejsze
zadania posła czy senatora to
tworzenie dobrego prawa i pilnowanie, żeby rząd sprawie rządził.
Poseł, który przeforsuje dobrą
ustawę, przynosi więcej korzyści
– również mieszkańcom swojego
miasta – niż ten, co załatwi peron
albo kąpielisko i na dodatek orkiestrę wojskową.
Państwo to nie targowisko,
w którym każdy coś dla siebie
wyszarpuje. Polecam to uwadze
wszystkich tych, którzy zastanawiają się, kogo wybrać swoim
posłem i senatorem.

Wojciech Jankowski

Stacja „Pamięć”

Parowozy, lokomotywy spalinowe, parowe i elektryczne,
wagony osobowe i towarowe, których nigdy nie zobaczymy
już na torach, jak i te, które wciąż jeżdżą... Wiele misternie
wykonanych modeli to dzieło jeleniogórskich modelarzy.
Mało kto wie, że na schowanej za
dworcem głównym ul. Krakowskiej
znajduje się Pracownia Modeli
Taboru Kolejowego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. To właśnie tam
powstają ręcznie robione miniatury,
których najwięcej można zobaczyć
na wystawie w stołecznym muzeum. Pojedyncze egzemplarze trafiły
też do rąk papieża Jana Pawła II,
Paryża i polskich prezydentów.
Kierownik Sławomir Turek wraz
z siedmioosobową ekipą co roku
wykonuje – głównie na zamówienie
Muzeum Kolejnictwa – kilka modeli
w skali 1:15 i 1:35.
– Jesteśmy producentami
wszystkich modeli.
80 procent znajdujących się na
wystawie, to
prace z Jeleniej
Góry – mówi

Sławomir Turek. Zdarzają się też
zamówienia od osób prywatnych
bądź firm. Pojawiają się jednak
rzadko. Wielu zniechęca wysoka
cena – koszt modelu wykonanego
w skali 1:15 to ok. 15-20 tys. zł.

podstawie powstaje wierna miniatura. Najpierw z blachy wycina się
podzespoły, które składa się na surowo, spawa i skręca. Po wykonaniu
wszystkich detali, model rozbiera
się na tysiące części (w przypadku
niektórych modeli), czyści, maluje i
składa na nowo. Średnio wykonanie
modelu w skali 1:15, mierzącego od
80-1,2, a nawet 3 metrów, zajmuje
pracownikowi rok.

Jeleniogórskie modele
„dojechały” aż do Watykanu
Od początku istnienia, pracownia wykonała 140 dużych
modeli i ponad 150 mniejszych.
Są wśród nich prawie wszystkie
polskie parowozy oraz modele
amerykańskie, niemieckie czy
austriackie.
– Każda, nawet najmniejsza
część, wykonywana jest ręcznie z
metalowych elementów – wyjaśnia kierownik Turek.
Pracownik dostaje plany modelu, który ma wykonać i na tej

Nie zawsze jednak jest tak prosto. Czasami odtwarzanie modelu
wymaga większej niż zwykle wyobraźni.
– Kiedyś zdarzyło się, że dostaliśmy tylko zdjęcie przedwojennego
modelu, ponieważ nie zachowała
się inna dokumentacja. Na tej
tylko podstawie musieliśmy
zbudować nasze dzieło. Gdy
zastanawialiśmy się jak
wyglądał z drugiej strony,
ówczesny kierownik powiedział, żebyśmy obejrzeli
zdjęcie pod światło – śmieje się
Sławomir Turek.



Zaczynali
w wagonie
Warsztat modelarski działający
przy lokomotywowni pozaklasowej został utworzony w 1979 r.
Początkowo pracownia mieściła
się w odpowiednio zaadaptowanym wagonie kolejowym. Dopiero
w 1991 r. udało się wybudować
nowy obiekt z przeznaczeniem
na pracownię modelarską. W
sierpniu 1992, administrację
przejęła Warszawa, a od dwóch
lat podlega Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dodaje, że jeleniogórska pracownia jest jedyną w Polsce, a może i
na świecie, która profesjonalnie
zajmuje się wykonywaniem modeli. – Zanim przeszliśmy pod
Muzeum Kolejnictwa, mieliśmy
wystawy m.in. w Moskwie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu. Teraz praktycznie wszystkie modele
znajdują się w zbiorach muzeum
w Warszawie. W pracy nad kolejnymi modelami przyświeca nam
myśl, aby ocalić to wszystko od
zapomnienia. Parowozy z czasem
ulegają zniszczeniu, korozji, a
warto, żeby przyszłe pokolenia
mogły zobaczyć, jak to wszystko
kiedyś wyglądało.
Choć w jeleniogórskiej pracowni pozostała tylko część modeli,
warto wybrać się na ul. Krakowską i obejrzeć zgromadzone eksponaty. – Wszystkich chętnych
zapraszamy już od 6.00 rano do
14.00 – mówi Sławomir Turek.

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

Sławomir Turek w pracowni
z gotowym modelem

OKIEM NACZELNEGO Minister edukacji i była głowa państwa powinni nosić uniformy z logo PRL

W trybie
mundurkowym
Styl, jakim posługuje się głowa
polskiej oświaty, nijak nie pasuje
do cenionej i sympatycznej postaci
pana profesora Ryszarda Legutki.
To już bardziej byłemu podpitemu
prezydentowi Kwaśniewskiemu
uchodzi przemawianie pod wpływem niekoniecznie idei swojego
idola w języku wodza rewolucji
Lenina.
Obydwaj panowie dali pokaz
swoich umiejętności w minionym
tygodniu. Prof. Legutko wysmażył
list, a magister (wciąż in spe)
Kwaśniewski wypił jedno, a może
dziesięć win i zaczął się mądrzyć
bełkocząc z mównicy.
O ile bełkotu byłego prezydenta
a wciąż tow. Olka nie chce mi się

przytaczać, to fragmenty listu
pana ministra, skierowanego do
szkół w sprawie egzekwowania
uchwały Parlamentu dotyczącej
obowiązku noszenia jednolitych
strojów, zacytuję.
– Przed radami rodziców stają
konkretne zadania i wyzwania,
które w równej mierze dotyczą rodziców oraz wszystkich członków
rad pedagogicznych. Kooperacja
i ścisła współpraca tych dwóch
organów wymagać będzie, szczególnie w początkowym okresie,
wiele wysiłku i wzajemnego zrozumienia – czytam we fragmencie.
I za bardzo nie wiem, jaka
jest różnica między kooperacją a
współpracą (w dodatku ścisłą),

ale cóż – urzędnicza oświatowa
głowa mądrzejsza, to pewnie
wie. Niech mnie oświeci. I tak
należy się cieszyć, że nie użyto
pojęcia „kolaboracja”, które – w
oświatowym kontekście szkolnego
bezpieczeństwa – bardzo by do
tego krajobrazu słów pasowało.
Ale idźmy dalej:
– Wyzwania te dotyczą przede
wszystkim pełnego uaktywnienia
się rodziców i opiekunów uczniów
na polu oświaty oraz przekonania
zarówno rodziców, jak i grona
pedagogicznego, o potrzebie tej
aktywności.
Są to warunki niezbędne do
zintegrowania się rad rodziców
z instytucją szkoły, co z kolei warunkuje długofalową i efektywną
współpracę na rzecz dobra dzieci
– zaznacza minister w liście.
Znów się pogubiłem albo mnie
nie douczyli á propos tej współpracy. Czyżby nadawała na falach

długich? Toż to radiowa jedynka
nawet z tej częstotliwości zrezygnowała – na wyraźne polecenie
rządzącej opcji – i wysiudała „dwójkę” z kilku pasm.
A integracja – może mam spaczoną wyobraźnię – jakoś bardziej
kojarzy mi się ze wspólnym spożywaniem napojów łagodzących
obyczaje. Zalane nimi wysokie
progi obojętności, niedostępności,
a wręcz wrogości – bardzo często i
szybko topnieją. Ale w szkole mogą
być podlewane tylko mlekiem,
lub coca-colą. Dlatego trudno je
obalić?
Co innego łamanie lodów na
Ukrainie i w Rosji. Tam wystarczy chwil parę i topnieje Ocean
Lodowaty i nawet pancernik Patiomkin może być od razu pocięty
na żyletki. Dał temu dowód były
prezydent A. Kwaśniewski, kiedy z durnowatym uśmieszkiem
podchmielonego Ola dał w sobotę

upust swojemu oratorskiemu
talentowi.
I choć tow. Kwaśniewskiego i
prof. Legutkę dzieli co najmniej
mur berliński, postawa obydwu
jako żywo przypomina stylem
orędzie I sekretarza Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do narodu
polskiego, tudzież zachowanie sekretarza Podstawowej Organizacji
Partyjnej na raucie po posiedzeniu
egzekutywy.
Niech będzie bardziej przekonywująco. Proponuję, aby mundurki
z logo PRL wprowadzono nie
tylko w szkołach, lecz także w
Ministerstwie Edukacji. Do biura
byłego prezydenta nie trzeba ich
wprowadzać, bo wciąż tam są.
Nie dziwię się, jeśli takie słówka
padają dziś z ust polityków, których
zachowanie ostatnio bardzo przypomina „partei Tagi”, ewentualnie
masówki komitetów zakładowych

PZPR. Nic w sumie dziwnego w
tym, że tow. Kwaśniewski nie
wylał za kołnierz.
Zgroza jednak bierze górę, kiedy
czytam podobne urzędnicze zlepki
w oficjalnym piśmie podpisanym
przez szanowanego i cenionego
pana profesora filozofii Ryszarda
Legutkę.
Wiele rzeczy można w szkole
uaktywniać, w tym aktyw oświatowy, grono pedagogiczne (dobrze,
że nie ciało – jak to się kiedyś mawiało). Mogą się też uaktywniać
chemiczne pierwiastki oraz cechy
negatywne. Można też czasami
uaktywniać umysł. Co i placówkom oświaty, i urzędnikom – przy
tej potrzebie aktywności – na pewno by się przydało. Aleksandrowi
Kwaśniewskiemu już to chyba nie
jest potrzebne. Za późno.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION JELENIOGÓRSKI

Granica na krótko

Można iść na spacer do Petrovej Budy na piwo.
Z Jeleniej Góry można – bez
narażenia się na nielegalne przekroczenie granicy – udać się do
Republiki Czeskiej. A to dzięki
międzyrządowej umowie między
rządami Czech i Polski.
Jak poinformowała kpt. Joanna
Woźniak z Łużyckiego Oddziału
Straży Granicznej, otwarto 12 nowych przejść, z tego dwa na terenie
działania ŁOSG: Martinova Bouda
– Czarna Przełęcz oraz Petrova
Bouda – Jagniątków.
Przejścia dostępne są dla wszystkich obywateli państw, z którymi
Polska ma podpisane umowy o
ruchu bezwizowym. Mieszkańcy

Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego mogą je
przekraczać także na podstawie
dowodu osobistego pieszo i na
nartach.
Przejścia turystyczne są otwarte
w sezonie letnim w godzinach
8 do 20, natomiast zimą – od 9
do 16.
Zdaniem wielu turystów to
spore udogodnienie, ale nieco poniewczasie. Od 1 stycznia obowiązywać zacznie układ z Schengen i
granicę z Czechami będzie można
przekraczać bez paszportów lub
innych dokumentów.

Tylu ludzi dawno nie było w
Galerii „Muflon” przy MDK w
Sobieszowie. Powód: piątkowy
wernisaż wystawy zatytułowanej „Sikkim – gdzie to jest?” Odpowiedzią na to pytanie są fotogramy z podróży dr. Kazimierza
Pichlaka do Indii. Autor, który
na co dzień jest ordynatorem
oddziału chirurgicznego szpitala wojewódzkiego w Jeleniej
Górze, fotografię traktuje jako
odskocznię od swojej pracy. I
to – między innymi – z robienia
zdjęć czerpie siły do wykonywania trudnego fachu.
Wystawy Pichlaka są także
sporym wydarzeniem towarzyskim, bo nie tylko zdjęcia, lecz
także osobowość pana Kazimierza przyciągają tłumy.

(carioca)

(tejo)

JELENIA GÓRA Stróże prawa wydają wojnę nietolerancyjnym
kierowcom

Bez litości
Zajmiesz miejsce na parkingu osobie niepełnosprawnej, dostaniesz solidny mandat.

Nie do obejścia
– Zaparkowanie na jeleniogórskich
kopertach, to dla niepełnosprawnych
zadanie, które graniczy z cudem
– mówi Leszek Karbowski, prezes jeleniogórskiego oddziału Towarzystwa
Walki z Kalectwem.
Nawet blisko miejsc publicznych koperty nie mają stosownych wymiarów,
dzięki czemu niepełnosprawni na wózkach mogliby bezpiecznie wysiąść z
samochodu. Niedostosowane wymiary kopert, których przede wszystkim
jest w mieście za mało, dają nam więc
do wyboru albo wysiadanie od strony
jezdni, gdzie w każdej chwili możemy
zostać potrąceni przez przejeżdżające
samochody (niepełnosprawni nie
mogą tak szybko schować się do
samochodu lub wyjść z niego, jak
ludzie zdrowi), albo czekanie aż
samochód stojący obok odjedzie. Przy
obecnych wymiarach kopert nawet
nie można uchylić drzwi, nie mówiąc
już o doprowadzeniu inwalidzkiego
wózka.

Angela

Listy w podzięce

Jacek Włodyga, starosta jeleniogórski, podziękował Petrze i Aloisowi Eberhardtom za
promocję miasta i powiatu w
Austrii. Państwo Eberhertowie
zorganizowali szereg wystaw
Austriaków w Polsce oraz postarali się o to, aby artyści z
Karkonoszy mogli wyjechać
do Tyrolu i tam pochwalić się
swoimi pracami. Pomogli także
w nawiązaniu licznych kontaktów. Starosta J. Włodyga i
wiceprzewodniczący Marek Mikrut, zarazem szef Towarzystwa
Polsko-Austriackiego,wręczyli
austriackim gościom list dziękczynny i piękne upominki z
Karkonoszy.

Kradną płytki

130 sztuk już położonych
płytek chodnikowych oraz całą
paletę jeszcze nierozpakowanych skradziono z przejścia do
Wodospadu przez park przy
ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu.
Samorządowcy ubolewają
nad tą kradzieżą. Chcieli podnieść zarówno estetykę samego
parku, jak i ułatwić turystom i
mieszkańcom spacery do jednej
z atrakcji pod Śnieżką. Władze
kurortu powiadomiły policję
o dokonaniu przestępstwa, ale
złodzieje – jak dotąd – pozostają
bezkarni.

Kompani do paki

FOT. SM, ANGELA

Miasto włącza się do ogólnopolskiej akcji chronienia miejsc
parkingowych dla pojazdów
używanych przez niepełnosprawnych. Będą w tym celu
emitowane specjalne spoty w
radiu. W mieście już wiszą okolicznościowe plakaty.
Jak mówi Andrzej Marchowski
z urzędu miejskiego, zajmowanie
przez osoby zdrowe miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych jest przestępstwem, które
powinno być surowo karane.
– Chcemy, by nasi mieszkańcy
zaczęli zauważać niepełnosprawnych i nauczyli się z nimi żyć.
Sprawy nie załatwią z pewnością
same mandaty dla łamiących
przepisy. Najważniejsza jest
świadomość ludzi – podkreślił.
Stróże prawa zapowiadają
teraz poważne konsekwencje dla
niestosujących się do znaków.
– Każdy pełnosprawny kierowca, który zaparkuje na miejscu
dla niepełnosprawnych, zapłaci

mandat: 500 złotych – ostrzega
podinsp. Maciej Dyjach, naczelnik jeleniogórskiej drogówki.
Niestety, akcja nie przyniesie zwiększenia liczby miejsc
oznaczonych charakterystyczną
kopertą i znakiem. – I tak w
naszym mieście jest ich sporo,
na każde dziesięć miejsc parkingowych jedno z nich jest oznakowane dla niepełnosprawnych. W
sumie: 121 – wyjaśnia Czesław
Wandzel, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
Sporym problemem dla niepełnosprawnych są również
bariery architektoniczne. Tu
jednak – jak powiedziała pełniąca obowiązki naczelnik wydziału
architektury i urbanistyki Magdalena Kwasiuk – przepisy nie
przewidują żadnych sankcji dla
zarządców i właścicieli sklepów
lub instytucji, do których nie
mogą dostać się ludzie jeżdżący
na wózkach.
Pozostaje tylko liczyć na ich
dobrą wolę.

Migawka doktora

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży z włamaniem w Sobieszowie.
18-latek ma na swoim koncie,
co najmniej osiem kradzieży z
włamaniem do garaży, komórek
i pomieszczeń gospodarczych w
Sobieszowie. Kradł na przełomie
maja i czerwca ze starszym
o dwa lata kolegą. Ich łupem
padały elektronarzędzia, rowery
górskie, kable i inne przedmioty.
Młodszemu wyznaczono dozór
policyjny, starszy trafił na trzy
miesiące do aresztu. Obydwaj w
więzieniu mogą spędzić nawet
10 lat.

Wyjaśnienie

Strażnicy miejscy we wtorek kleili
specjalne afisze akcji

Leszek Karbowski

W poprzednim wydaniu Jelonki.com do tekstu „Nikt na
stacji nie czeka” wkradła się nieścisłość. Tereny PKP za dworcem
głównym nie należą do dawnej
lokomotywowni, lecz do spółki
Nieruchomości PKP.

(tejo)

Czar zdroju

Fot. Agnieszka Gierus

REGION Z Jagniątkowa do Republiki Czeskiej

Fot. rylit
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Cieplice, jakich już nie ma, zobaczymy w muzeum.
Alejki Parku Zdrojowego
pełne kuracjuszy. Tętniące sanatoryjnym życiem miasteczko
z bogatą przeszłością, a także
żartobliwe spojrzenie na jego
dawną codzienność. Choćby
rehabilitantów kąpiących się w
kipieli gorących wód niczym w
piekielnej otchłani.
Można wejść w progi takiego
świata w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Organizatorzy wystawy
„Warmbrunn i okolice jego
– uroki cieplickiego zdroju”
zapraszają na spacer po nieistniejących już Cieplicach.. Po
dawnych Ciepłowodach „spacerowali” we wtorek, między
innymi, Roman Jałako, prezes
Uzdrowiska Cieplice, Grażyna
Malczuk, kanclerz Kolegium

Karkonoskiego oraz inne, rozpoznawalne twarze.
Można prześledzić rozwój
Cieplic od małej osady do europejskiego kurortu. Wszystko
na podstawie ciekawych materiałów ikonograficznych (dwa
tysiące kartek pocztowych i 200
zdjęć), przedmiotów i innych
eksponatów.
Zgromadzone przedmioty
pochodzą ze zbiorów MK, Archiwum Państwowego w Jeleniej
Górze oraz kolekcji prywatnych.
Przygotowania trwały kilka
miesięcy.
Rarytasem jest plan Cieplic
Benjamina Maiwalda z 1742
roku oraz liczne przedmioty wykonane przez rytowników oraz
uczniów szkoły snycerskiej.

(AGA)

REGION Odpokutuje za śmierć czterech osób

10 lat za kratkami
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim okazał się surowy wobec
Piotra K., oskarżonego o spowodowanie wypadku ze skutkiem
śmiertelnym i ucieczkę z miejsca
zdarzenia.
Do tragedii doszło 14 maja
ubiegłego roku. Oskarżony mknął
oplem calibrą i nie wyrobił ostrego
zakrętu w Uboczu pod Gryfowem.
Jazdę zakończył po uderzeniu
w betonowy słup i stoczeniu się
do rowu.
Piotrowi K. nie stało się nic
poważnego. Wydostał się z wraku pojazdu. Trzech kolegów, z
którymi jechał, zginęło na miejscu. Czwarty, 17-latek, przeżył.
Ale oskarżony nie pomógł mu.
Uciekł. Chłopak zmarł po kilku
godzinach.
Piotr K. o zdarzeniu opowiedział rodzinie i wymyślił sobie

fałszywe alibi w celu uniknięcia
odpowiedzialności. Konkubina
brata wywiozła K. za granicę i
składała fałszywe zeznania, jakoby
oskarżonego, kiedy doszło do
zdarzenia, nie było w Polsce.
Zarówno ona, jak i brat Piotra
K. zostali w procesie oskarżeni o
poświadczenie nieprawdy.
26-letni mężczyzna usłyszał we
wtorek wyrok: 10 lat więzienia i
10-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Konkubinę
brata sąd skazał na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu
na dwa lata, a Tomasza K., brata
Piotra – na osiem miesięcy także w
zawieszeniu na dwa lata. Piotr K.
nie okazał skruchy i nie przeprosił
rodzin ofiar tragedii. Wyrok nie jest
prawomocny.

(tejo)
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POWIAT JELENIOGÓRSKI
Kto zaopiekuje się zapomnianym parkingiem?
splajtował. Pozostało tylko źródło. Zniszczona wiata niedawno
znikła.
– Nie nadawała się do remontu i
stanowiła zagrożenie dla ludzi, dlatego trzeba było ją rozebrać. Chętnie wydzierżawilibyśmy komuś ten
teren na małą gastronomię, bo aż
prosi się o to – mówi Włodzimierz
Skornowicz, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa „Śnieżka”. Jak na
razie chętnych brakuje.

(JEN)

Fot. Agnieszka Gierus

„„Skalna grota” to pięknie
położony plac, znajdujący się
kilka kilometrów za Kowarami,
przy drodze na Kamienną Górę
i Przełęcz Okraj. W tym miejscu
odbywały się w czasach PRL
spotkania integracyjne dla pracowników licznych wówczas w
mieście zakładów pracy. Potem
był tu parking. Jeszcze niedawno
znajdował się tam bar pod wiatą,
gdzie można było zjeść kiełbasę i
mięso z grilla. Atrakcję stanowiło
źródełko, które wypływa z jednej
ze skał trzema kranikami. Bar

KOWARY Powstanie stacja sportów zimowych

Będzie czyściej
w lasach

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze przyszedł z pomocą Nadleśnictwu Śnieżka. Skierował kilkanaście osób do porządkowania
terenów lasów w Leśnictwie
Maciejowa.
Dzisiaj,w poniedziałek, 240
dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kowarach porządkować
będzie tereny leśne w okolicach
Kowar, Bukowca, Jedlinki i Wojkowa. W ubiegłym roku podczas
podobnej akcji wywieziono z
lasów pełną przyczepę worków
ze śmieciami.
Nadleśnictwo „Śnieżka” ma
pod opieką 13,5 tysięcy ha powierzchni, na której gospodarzy
i sprawuje kontrolę 15 leśnictw.
Pracuje w tych jednostkach tylko
68 osób. Bez pomocy z zewnątrz
nie sposób utrzymać porządek
na tych terenach.

Lep na narciarzy
Fot. Agnieszka Gierus

Skalna grota do wzięcia

Śladem zdobywców

O latach świetności Skalnej Groty
przypomina jedynie źródełko
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Wczoraj w południe przy
Urzędzie Miejskim w Karpaczu
na Skwerze Zdobywców odsłonięto śladów butów zdobywców gór. W tym roku Karpacz
oraz Szkoła Górska wyróżniły
Eugeniusza Chrobaka, Zygmunta Andrzeja Heinricha,
Janusza Kurczaba, Krystynę
Palmowską, Tadeusza Piotrowskiego oraz Wojciecha Wróża.
– Oprócz nowych osób, które
będą odsłaniać ślad swoich
górskich butów odciśnięty w
betonie, goszono Annę Czerwińską, Annę Milewską, żonę
Andrzeja Zawady, Leszka Cichego, Michała Błaszkiewicza,
brata Wandy Rutkiewicz, a
także Piotra Pustelnika, który
poprowadził uroczystość.

(tejo)

– W tym miejscu powstanie stacja sportów zimowych – twierdzą burmistrz
Kowar Mirosław Górecki (po lewej) i biznesmen z Wrocławia Roman Gibki
Od kilku lat dojrzewała koncepcja budowy ośrodka sportów zimowych w dzielnicy
Podgórze. Podczas ubiegłotygodniowej sesji rady miejskiej przegłosowano uchwałę
o powstaniu spółki, która rozpocznie niebawem tę inwestycję.
Do podjęcia tego przedsięwzięcia zgłosiła się grupa wrocławskich biznesmenów: Roman
Gibki, Jerzy Kamieński, Grzegorz
Pawełko i Józef Pilch. Wspólnie z
miastem stworzyli oni wspomnianą spółkę.
Dzięki temu w najbliższym
czasie rozpocznie się budowa
dwóch wyciągów narciarskich
pod górą Czoło (1288 m n.p.m.)
o długości 1700 i 1800 m oraz
jeszcze jednego wyciągu pod górą
Sulicą (942 m n.p.m.). Równolegle powstanie cała, związana z
tym, infrastuktura.

– Znaleźliśmy sprzyjający klimat w Kowarach dla naszych
pomysłów – mówi Roman Gibki.
– Myślę, że przyszedł czas dla inwestycji turystyczno sportowych
dla tej części Karkonoszy. Jest
szansa na stworzenie ośrodków
sportów zimowych jeszcze lepszych niż po czeskiej stronie, z
pełną profesjonalną obsługą:
sprawnym terminalem, hotelami, gastronomią i działalnością
rozrywkową. Zapewniona też
będzie komunikacja wewnętrzna
oraz dojazd do drogi prowadzącej
na Przełęcz Okraj. Mamy zamiar

zbudować taki ośrodek w Kowarach najpóźniej za trzy lata.
Burmistrz miasta Mirosław
Górecki powiedział, że choć
gmina ma w spółce tylko 10
procent udziału, to umowa jest
tak skonstruowana, że władze
miasta będą miały zasadniczy
wpływ na kierunki rozwoju tej
inwestycji, zgodnie z interesami
mieszkańców Kowar. W kilkuosobowej radzie nadzorczej i
trzyosobowym zarządzie spółki
będą przedstawiciele miasta.

(JEN)

KARPACZ Kolejna awantura wokół opuszczonego dworca kolejowego

Czy doszło do złamania prawa?
26 kwietnia rada miejska
podjęła uchwałę, w myśl której
burmistrz miał wystąpić do PKP
S.A. z wnioskiem o zawarcie
długoletniej dzierżawy dworca
kolejowego. To miało zablokować sprzedaż tego obiektu przez
Ministerstwo Transportu. Stało
się inaczej, burmistrz wniosku
nie wysłał a dworzec trafił w
prywatne ręce. To wywołało burzę podczas ostatniej sesji rady,
która odbyła się w ubiegłą środę.
Niektórzy radni twierdzą, że w
ten sposób burmistrz złamał
kwietniową uchwałę.
- Warunki jakie zaproponowano gminie Karpacz były nie
do przyjęcia i nie mam zamiaru
na takie się zgodzić – powiedział
burmistrz Bogdan Malinowski.
Przypomnijmy, że przetarg na
sprzedaż dworca został już rozstrzygnięty. Przystąpił do niego

tylko jeden oferent i dworzec
został sprzedany za bardzo niską
kwotę - 505 tys. zł, a więc tylko o
5 tys. zł wyższą od ceny wywoławczej. Zwycięzca przetargu, by
przejąć na własność ten obiekt
i rozpocząć tam jakiekolwiek
prace, musi uzyskać na to zgodę
ministra transportu.
Niedawno Sejm przyjął projekty zmian ustaw, które będą
umożliwiały przekazywanie
obiektów PKP na rzecz gmin
nieodpłatnie. To spowodowało,
że Bogdan Malinowski zamiast,
wniosku o długoletnią dzierżawę dworca, wysłał do PKP SA
pismo, w którym informuje, że
rezygnuje z tego zamiaru.
Może się jednak zdarzyć, że
nim zmiany wejdą w życie, minister transportu zgodzi się na
przekazanie dworca zwycięzcy
przetargu.

Wiadomość o tym wzburzyła
kilku radnych, a próba zadania
w tej mierze pytania do burmistrza przez radnego Tomasza
Dobieckiego zakończyła się
awanturą w kwestiach proceduralnych. Bogdana Malinowskiego nie było w tym czasie
na sali a jego zastępca Ryszard
Rzepczyński stwierdził, że w
tej sprawie wypowiada się
tylko szef.

Burmistrz powiedział nam,
że nie zamierza narażać gminy na niepotrzebne wydatki
i c hc e d wor z e c PK P pr z e jąć nieodpłatnie. Stwierdził
pon a dt o, ż e w l i st opa d z ie
wybiera się na ogólnopolskie
sympozjum, które poświęcone będzie możliwościom pozyskania za darmo obiektów
PKP przez gminy. Uzyskana
na ten temat wiedza, pozwo-

Krótka historia KDR
Adrianna Kostka i Rafał Gersten zarobili trochę pieniędzy za granicą i po powrocie do kraju wpadli na pomysł, z grupą zapaleńców, na stworzenie w Karpaczu
atrakcji w starym stylu. W 2005 roku wydzierżawili
część torowiska oraz pobliskie tereny przy dworcu
PKP i po uporządkowaniu i wyremontowaniu ich rozpoczęli działalność pod nazwą Karkonoskie Drezyny
Ręczne. Kupili motorową drezynę oraz skonstruowali
dwie ręczne. Realizacja tego przedsięwzięcia okazała
się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, bo KDR
odwiedziło już 6 tysięcy osób.
Niestety, dzień w którym zwycięzca przetargu przejmie dworzec, może być ostatnim dniem działalności
KDR.

li mu na roz wiązanie tego
problemu.
Obecny na sesji Rafał Gersten, jeden z pomysłodawców
s t wor z en i a K a rkono sk ic h
Drezyn Ręcznych (KDR), firmy korz yst ają c ej z t erenu
torowiska przy dworcu PKP,
poinformowa ł radnych, że
według niego nie wykonanie
wspomnianej uchwa ł y jest
złamaniem prawa i skieruje

skargę do wydziału nadzoru
prawnego urzędu wojewódzkiego we Wrocławiu.
Bogdan Malinowski stwierdził natomiast, że tego się nie
boi, bo n ie móg ł w ykona ć
wspomnianej uchwały niekorzystnej dla gminy i popiera
go w tym zdecydowana większość radnych.

Janusz Cwen

Fot. KDR

Grupa radnych Karpacza zarzuca burmistrzowi, że
złamał uchwałę rady w efekcie czego gmina straciła
dworzec kolejowy. – Nieprawda. Uchroniłem jedynie
gminę przed pułapką - uważa szef miasta Bogan Malinowski.

Czy z odnowionego przez Karkonoskie Drezyny Ręczne
torowiska koło dworca PKP w Karpaczu zniknie atrakcja
turystyczna?
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ROZMAITOŒCI
Z BOKU Na urodziny

Jutro minie
rok, od kiedy
w Waszych domach zagościła
papierowa Jelonka. Czas, swoją
naturą, zleciał jak z bicza strzelił.
Wiele się przez te 364 dni zmieniło: zarówno w jeleniogórskiej
rzeczywistości, jak i w naszym
tygodniku. Na urodzinach rozprawia się o osiągnięciach. Dla
nas sukcesem jesteście Wy, Czytelnicy. Bo to Wy sprawiacie, że
nam się chce pisać, fotografować
i pilnować wydarzeń i ciekawostek w naszym mieście. To dla
Was, czasem na poważnie, lecz
także na wesoło, rozpisujemy się
o ludziach, którzy nami rządzą.

Kiedy trzeba, chwalimy, kiedy
zasłużą – ganimy. Po prostu dla
Was istniejemy.
Dlatego z okazji tych skromnych urodzin chcielibyśmy jeszcze bardziej być dla Was. Prosimy
bardzo o wypełnienie ankiety,
którą drukujemy na stronie 19.
Dzięki temu będziemy wiedzieli,
co poprawić, aby jeszcze bardziej się Czytelnikom spodobać.
I zdmuchnijcie z nami świeczkę
na urodzinowym torcie. Za pomyślność Waszą i naszą, żeby
tych świeczek z roku na rok
przybywało.

Konrad Przezdzięk
redaktor naczelny Jelonki.com

Jelonka ma rok
Co o nas sądzicie?

Anatol
Brudnowski
Słyszałem o niej wiele razy,
ale nie czytam za bardzo
żadnych gazet. Częściej zaglądam do Internetu i tam
zdobywam informacje. Ale
teraz z przyjemnością sięgnę
po wasz tygodnik i zobaczę,
co tam jest ciekawego.

C jak

Krzysztof Czerkasow

Łacińskie powiedzenie: Medicae, cura te ipsum, przekuł w czyn,
lecząc nie tylko siebie samego, ale i
społeczeństwo jeleniogórskie z wszelkich wad i przypadłości. W cywilu
ordynator oddziału ortopedycznego
szpitala wojewódzkiego. W radzie
dba o polityczną kondycję oby nóg
ratuszowej izby. Co prawda jej stan
jest fatalny, bowiem długo unikała
lekarza, aż prawie zaczęła się walić.
Zabieg ratujący zaplanowano na
przyszły rok. O ile medycy nie będą
strajkować. Krzysztof Czerkasow ma
podjąć się rehabilitacji prawej i lewej
kończyny, sam pozostając w wygodnej
pozycji w centrum.

Zofia Czernow

Ikona jeleniogórskiego samorządu,
która zaliczyła niemal wszystkie
szczeble kariery samorządowej: od
prezydenta miasta, poprzez przewodniczącą rady, do szeregowej radnej.
Do kompletu brakuje tylko porażki
wyborczej, ale tego oczywiście pani
Zofii nie życzymy.
Życiem swoim udowadnia bohaterstwo i samozaparcie. Ze stanu
bezrobocia, w którym znalazła się po
restrukturyzacji zarządzanego przez
siebie banku, wzięła się za szydełkowanie na fotelu prezesa jeleniogórskiej
przędzalni Anilux. Ta przygotowuje do
produkcji wełnę moherową służącą do
produkcji słynnych beretów. Tak oto
ćwierć Polski nosi Zofię Czernow na
głowie, nawet o tym nie wiedząc.

ZDJĘCIA. AGNIESZKA GIERUS, RYLIT, JELONKA.COM
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ALFABET
Najważniejsi samorządowcy
w nie zawsze prostym zwierciadle

D jak

Jerzy Lenard

Ewa Duziak

„Od przedszkola do Opola” – tytuł popularnego programu telewizyjnego, w którym dzieci udają
gwiazdy, na pewno zainspirował
panią radną do startu w wyborach.
Tym bardziej, że na co dzień jest
przedszkolanką, więc bliskie są jej
problemy najmłodszego pokolenia.
I zapewne pani radna ubolewa, że
nie może ono jeszcze głosować. Ale
co się odwlecze, to nie uciecze.

Zastąpił w radzie Jerzego Łużniaka,
który podjął się trudnej misji współrządzenia Jelenią Górą. Sam pan Jerzy
doskonale potrafi znaleźć wyjście z
labiryntu przepisów, który wymyślili
urzędnicy w Brukseli w trosce o ochronę znajdujących się w tamtejszym
skarbcu euro. W radzie słynie ze
stateczności i można go pochwalić za
statyczność. Mównicy raczej unika, ale
jak już coś powie, to wszystkim idzie
w pięty. Dlatego niektórzy koleżanki
i koledzy radni cieszą się,
że raczej rzadko korzysta z mikrofonu
na sali obrad.

Ł jak

Zbigniew Ładziński

O panu Zbyszku można by napisać
książkę, ale jeszcze jakoś nikt tego do tej
pory nie uczynił. Swego czasu języczek
u wagi w politycznych sporach. Dziś
wagę wydarzeń przeniósł do Wrocławia, gdzie godnie reprezentuje miasto
prezesując dolnośląskim rzemieślnikom. Klasyczny przykład kariery od
pucybuta do milionera. I filantropa
przy okazji. Miłośnik motoryzacji: miał
zabytkowego opla, fiata 126 p, lexusa
i mercedesy. Tęskni za
luxusem, pomyłka
– lexusem. Ale

Anna Zielińska
Czasami kupuję Jelonkę,
ale chciałabym, żeby miała
więcej stron. Jak dla mnie za
mało jest w niej informacji,
ale jest to nowa gazeta, więc
wszystko przed nią.

Z. Czernow

K jak

Józef Kusiak

Michał Polak

Uważam, że to fajna gazeta, lubię ją czytać. Szczerze
mówiąc czytam i gazetę,
i portal Jelonka.com, a w
gazecie najbardziej cenię
sobie szatę graficzną oraz
zwięzłość i treściwość artykułów.

Doświadczony samorządowiec
jak może wykorzystuje swoje doświadczenie. Tym razem naukowe.
Jako doktor nauk historycznych z
tytułem uzyskanym w Moskwie
ubrał się niedawno w gronostaje
i został wicekanclerzem jednej
z prywatnych szkół wyższych.
Osłodziło to gorycz niepełnego
sukcesu w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, których Józef
Kusiak o duży włos nie wygrał.
Teraz podobno mierzy garnitur
senatora, w którym zamierza
wystąpić w wieczorze wyborczym
21 października.

Danuta Stec

J. Łużniak

J. Lindner
Janusz Lindner

L jak

Wojciech Leszczyk

Nowa twarz w samorządzie jeleniogórskim, do której trudno się
przyzwyczaić tym, co na władzy
ratuszowej zjedli własne zęby. Na
szczęście Wojciech Leszczyk jeszcze
kły ma ostre i długo gryźć może długo.
Jeśli wierzyć związkom znaczenia nazwiska z osobowością jego posiadacza,
można odkryć rewelacje: duży leszcz
jest gatunkiem bytującym w głębokich
wodach stojących zasobnych w osady
mułowe. Ma ryjowaty pyszczek, bo
żywi się tym, co w mule żyje. Dzięki
właściwościom aparatu gębowego może zasysać muł, a następnie
wypluwać go i wyszukiwać cząstek
pokarmu… A mały leszczyk?

Zapadł w pamięć, kiedy obcałował
radną Ewę Duziak gratulując jej
ślubowania. Pracuje w Zakładzie
Gospodarki Lokalowej „Północ” jako
inspektor do spraw obsługi tecznicznej. Czy można liczyć na wsparcie
pana Janusza skarżąc się na fatalny
stan techniczny większości zasobów
kamienicznych tego ZGL? Ma rajca
dylemat: z jednej strony na pewno
wsparłby mieszkańców, którym się
tynk na głowę sypie, ale – musi też
dbać o własną głowę. Bo radnym się
bywa, a pracownikiem ZGL się jest.

E. Duziak
ostatnio przesiadł się do samolotu:
był w Senegalu i promował Wrocław
przed EXPO 2012.

Ireneusz Łojek

Miłośnik natury i pośrednio
epoki Edwarda Gierka, kiedy to
powstało zarządzane przez pana
Ireneusza sanatorium Granit w
Szklarskiej Porębie, dziś należące
do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Co prawda stanowisko zdobył dzięki wsparciu ludzi
o poglądach zupełnie innych od
gierkowskich, ale… magia miejsca
pozostaje.

Czytam, czytam z przyjemnością: i gazetę i portal
internetowy. Bardzo fajna
szata graficzna, ciekawe artykuły. Co do słabych stron,
jakoś nic mi nie przychodzi
do głowy.

Notowała Angela

J. Kusiak

P. Miedziński

G. Pawlukiewicz-Rehils
K. Czerkasow

J. Lenard

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 wrzeœnia 2007 r.

ROZMAITOŒCI

JELONKI

Jerzy Pleskot

Strzelec wyborowy gotowy do ofiar
za ojczyznę jako szef Ligi Obrony Kraju. Namiętny obrońca zielonych płuc
miasta, czyli ogródków działkowych.
Niczym lew walczył o zachowanie
skrawka zieleni między ruchliwymi
ulicami Drzymały i Różyckiego, gdzie
działkowicze mają plony z niewielką
domieszką ołowiu. Lubi rządzić: jako
przewodniczący poprzedniej rady
trzymał rajców mocną ręką. W każdej chwili gotowy do porady obecnemu „starszemu” rajców – Hubertowi Papajowi, którego
mógłby
być ojcem.

Miłosz Sajnog

Człowiek, który miał rządzić
Jelenią Górą. I prawie mu się to
udało, lecz podłożył mu nogę Marek
Obrębalski. Złośliwi mówią, że to
sam pan Miłosz sobie nogę podłożył
słuchając niepotrzebnie rad swojego
środowiska, a nie kierując się własną
przebogatą osobowością. Znawca
Uzbekistanu. Biegle włada językiem
rosyjskim i podobno – aby nie wyjść
z wprawy – ucina sobie pogawędki
w mowie Putina z byłym prezydentem Józefem Kusiakiem. Jak doktor
z doktorem. Cyklista. Woli jeździć
rowerem poza Jelenią Górą, bo tu nie
ma warunków.

Zbigniew Sawicki

M. Obrębalski

W. Leszczyk

Jerzy Łużniak

Mówi się, że to alter ego Władymira
Putina z racji łudzącego podobieństwa
do prezydenta Rosji. Jednak na tym
podobieństwie się kończy, bo obydwie
postaci mają zupełnie różne życiorysy.
Jerzy Łużniak nie cierpiał Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
A kiedy jego sobowtór robił karierę
w KGB, pan Jurek zajmował się działalnością rzemieślniczą produkując
solidne i trwałe donice. Teraz jeden
i drugi są prezydentem. Do Jerzego
Łużniaka nie wypada jednak zwracać
się per „towarzyszu”, a do Władymira
Putina – uchodzi.

I. Łojek

K. Mróz

Piotr Miedziński

Najmłodszy radny jeleniogórski.
Przyszłość samorządu stolicy Karkonoszy. Student Akademii Ekonomicznej na jeleniogórskim Wydziale
Gospodarki Regionalnej i Turystyki.
Już czwarty rok, a więc z górki. Będzie łatwiej, bo z uczelnią związany
jest prezydent miasta. A pan Piotr
udziela się w dwóch komisjach w
radzie i jest aktywnym sportowcem.
Złośliwi mawiają o nim, że to cicha
woda, lecz ich przeciwnicy szybko
uzupełniają: brzegi rwie.

Krzysztof Mróz

Z. Ładziński

M jak

Grażyna Malczuk

Żelazna dama samorządowa
tak bardzo polubiła salę obrad, że
– nawet kiedy oficjalnie wybory
przegrała – to i tak doprowadziła
do tego, że je wygrała. Przy okazji
ujawniła skrywany dotąd talent
śledczy. Pani kanclerz Kolegium
Karkonoskiego nie pomyliła się
węsząc spisek układu i ujawniając
błędne przeliczenie głosów w jednej
z komisji. Miała rację. Teraz wszyscy
żałują, że w sumie z wykształcenia
jest tylko pedagogiem, bo doskonały
z niej materiał na Sherlocka Holmesa
w spódnicy w czerwoną kratę.

Jeleniogórski cień posła Adama Lipińskiego, który znakomicie zastępuje
w terenie nieobecnego raczej wśród
swoich wyborców parlamentarzystę.
W radzie słynie z celnych przemówień
oraz inicjatyw społecznych. To właśnie
Krzysztof Mróz wpadł na genialny
pomysł, aby radnych nauczyć liczyć
za pomocą maszyn do głosowania.
Entuzjasta telefonów komórkowych.
Mówi się, że radny Mróz ma gorącą
linię z gabinetem premiera w Warszawie. Ale to chyba tylko plotki.

O jak

Marek Obrębalski

Już pierwsza, doskonała w kształcie
litera prezydenckiego nazwiska,
sugeruje, że mamy do czynienia z
osobnikiem nieomylnym. Perfekcyjny
w swojej pracy akademickiej do tego
stopnia, że jedna uczelnia to za mało,
aby w pełni objawić jego talent oratorski i dydaktyczny. Marek Obrębalski
tak bardzo przywiązany do swoich
obowiązków, że stały się dla niego
przyjemnością i hobby zarazem. W
nielicznych wolnych od samorządowego kieratu chwilach, dla rozrywki
i pracy, układa
strategie. Z

korzyścią dla półek uczelnianych
archiwów i ku wielkiej radości studentów, którzy z pasją i do poduszki
pochłaniają dzieła swojego Mistrza
niczym bestsellery. Ma tendencje do
obrażania się o byle co.

P jak

Hubert Papaj

Duma średniego pokolenia i najmłodszy szef rady miejskiej w historii nowoczesnej Jeleniej Góry. Jest
oszczędny aż do bólu, przypominając
czasem towarzysza Władysława
Gomułkę zwanego Wiesławem, który
chciał zastąpić cytryny kwaszoną
kapustą. Nie zgodził się na zakup
elektronicznych maszynek do głosowania, które zastąpił kolorowymi
kartkami służącymi rajcom do wyrażania swojej opinii. Ów ból lubi
łagodzić wyrobami pszczelarskimi.
Ludzie do radnego Papaja ciągną jak
pszczoły do miodu, którym najpewniej posmaruje listy w następnych
wyborach samorządowych.

Grażyna PawlukiewiczRehlis

Uzupełniła skład rady po wygranych przez Marka Obrębalskiego
wyborach na prezydenta. Taka
zamiana zobowiązuje. Pani Grażyna
jest instruktorem ds. rehabilitacji
Polskiego Związku Niewidomych.
Więc już z tej racji potrafi przewidzieć
rzeczy nieprzewidywalne. Jej nazwisko niebawem trafi na wyborcze
listy. Ciekawe, co przewidzi: sukces,
czy porażkę. I z jednego i z drugiego
wyborcy się ucieszą. Jeśli przegra
starcie sejmowe, pozostanie w radzie.
W
odwrotnym przypadku pojedzie do Warszawy. Ale
sprawy Jeleniej Góry
i rodzinnej Czernicy
zawsze będą bliskie
jej sercu.

J. Pleskot

R jak

Anna Ragiel

W radzie reprezentuje lobby zwierzęce. Miłośniczka czworonogów
wszelkich, a zwłaszcza kameleonów.
Te osobliwe gady zmieniają barwy
i świetnie dostosowują się do otoczenia unikając przy tym pożarcia
przez krwiożerczych drapieżców.
Rajczyni stara się postępować tak,
aby i wilk był syty i owca cała. Raczej
nie kupuje kota w worku i robi
wszystko, aby do jej gabinetu – jako
wiceprzewodniczącej rady – pukał
nie tylko pies z kulawą nogą. Na
takie postępowanie niektórzy radni
ripostują, że koń by się uśmiał. Ale
radnej A. Ragiel i rżenie ogiera nie
przeszkadza. I stara się unikać robienia niedźwiedziej przysługi. Choć
jaka jest – każdy widzi.

Przede wszystkim znany jako mąż
swojej żony. Nie, nie ten z filmu Stanisława Barei, tylko małżonek posłanki
Beaty Sawickiej, jeszcze posłanki.
Jako specjalista w pewnym przedsiębiorstwie melioracji i inżynierii
środowiska, infiltruje środowisko,
naturalne rzecz jasna. I melioruje,
czyli – mówiąc po naszemu – ulepsza.
Na pewno pomaga panu Zbigniewowi pozycja małżonki. Ale jej kariera
poselska dobiega końca. Na szczęście
przed radnym Sawickim jeszcze trzy
lata rajcowania, bo przedwczesne
wybory w radzie raczej się nie zdarzają.

że kawę ludziom, z którymi nie jest
jej po politycznej drodze. I zapewnia,
że ta kawa na pewno nie jest zatruta.
Częstowani nie mają powodu, aby
nie wierzyć. Przekonuje się o tym
Józef Kusiak, który po kawie z rąk
radnej Bożeny Wachowicz-Makieły
przeżywa namiętnie drugą młodość
i promieniuje tym samym, szczerym
uśmiechem spod charakterystycznego wąsa.

Cezary Wiklik

Człowiek ze stali, któremu nawet
mrozy nie są straszne. Ani lodowisko
na ulicy, choć porusza się po mieście
rowerem. Niezależnie od pogody
i warunków drogowych w tym
samym charakterystycznym stroju,
czyli kraciastej koszuli i kamizelce.
Jak on dał się namówić

Zbigniew Szereniuk

Jeleniogórzanin z naboru na zastępcę prezydenta. Chyba najdłużej,
bo kilka miesięcy, wyczekiwana postać w jeleniogórskim samorządzie.
Nasi krajanie tak się za nim stęsknili,
że wcale nie przeszkadza im, że pan
Zbyszek nie jest stąd. Zastępca prezydenta pochwalił się przy okazji, że
wie, gdzie leży Jelenia Góra. W końcu
geograf z zawodu.
Poseł Jerzy Szmajdziński też z
Jeleniej Góry nie jest, a każdy uważa
go za swego. Tak więc wszystko przed
panem Zbyszkiem…

S jak

T jak

Weteran samorządu jeleniogórskiego i posiadacz fortuny powiększonej jeszcze o zaległe wynagrodzenia
i odprawy. W młodości świetny
długodystansowiec, co pozwala mu
także na bicie rekordów w zacnym
magistracie, w którym zasiada nieprzerwanie na różnych stanowiskach od ponad 10 lat. Wcześniej też
dyrektorował temu i owemu. Talent
oratorski lubiący wnikliwe wywody
na tematy związane z inicjatywą
wynikającą z kwestii społecznych.
Lubi wtapiać się w lud robotniczy
i rezygnuje z wielu przywilejów
należnym władzy: jeździ – jak każdy
szary jeleniogórzanin autobusem. I
nie ma samochodu, choć stać go na
kilka, bardzo dobrych marek.

Łudzące podobieństwo do doktora
Dolittle do pierwotypu bohatera książek dla dzieci pióra Hugha Loftinga
omal nie oznaczało początku kariery
filmowej radnego Tomery. Jednak
marzenia skończyły się, bo zaangażowano Murzyna, czyli sympatycznego
Eddiego Murphy’ego. Może to i lepiej,
bo nasz dr Dolittle może w pełni i z
oddaniem poświęcić się pracy samorządowej dla dobra Jeleniej Góry. I już
czwartą z rzędu kadencję.

Józef Sarzyński

Wiesław Tomera

W jak

Bożena Wachowicz-Makieła

Nowa twarz w radzie, która swoim
sympatycznym uśmiechem rozjaśnia nawet najbardziej nudne
sesje. Uprzejma: z tymże
uśmiechem serwuje tak-

H. Papaj
W. Tomera
Z. Sawicki
na założenie garnituru? Tego nie wie
nikt. Ale kiedy tylko nie ma posiedzenia, pan Czarek wraca do swojego
pierwotnego wcielenia i pedałuje.
Znany też jako jedyny w okolicy
posiadacz tramwaju i samochodu
marki Łada. Tramwaju musiał się
pozbyć, ale łada służy mu świetnie.
Nikt jej nie ukradnie, bo jest zbyt charakterystyczna. To jedyne takie auto
w mieście. Tramwaj zresztą też.

Z jak

Józef Zabrzański

Twarz, jak to się ostatnio mówi,
oligarchii wśród jeleniogórskich
rajców. Przedsiębiorca prowadzący
biuro rachunkowe. W ostateczności,
kiedy nie może liczyć na poparcie
opozycyjnych klubów radnych,
zawsze może liczyć na swoje biuro,
które wszystko skrupulatnie policzy.
Sprzedaje też oprogramowanie. Być
może w jego ofercie będzie symulacja
wyników do październikowych
wyborów parlamentarnych. Panu
Józefowi na pewno na takiej pomocy
naukowej zależy, gdyż sam startuje w
tym wydarzeniu i skrupulatnie liczy,
że ma duże szanse.

(anzol)

M. Sajnog

Z. Szereniuk
G. Malczuk

A. Ragiel

B. Wachowicz-Makieła

J. Zabrzański
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C. Wiklik

J. Sarzyński
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SPORT
LUBAÑ Rzut wolny na wagę zwycięstwa

S£UBICE Srebra lekkoatletów

Sprzyjał im klimat
Z dwoma srebrnymi medalami i kilkoma punktowanymi miejscami wrócili zawodnicy MKL „12” Jelenia
Góra z międzywojewódzkich mistrzostw młodzików
w lekkiej atletyce przeprowadzonych w Słubicach.
Ponad 500 najlepszych
zawodniczek i zawodników
reprezentujących 36 klubów
lekkoatletycznych z województwa dolnośląskiego i lubuskiego
stanęło na starcie najważniejszej imprezy sezonu 2007 dla
tej kategorii wiekowej.
Podczas zawodów uzyskano
dużo wartościowych wyników,
wielu zawodników pobiło swoje
rekordy życiowe. Do wysokiego
poziomu dostroili się również
zawodnicy MKL „12” Jelenia
Góra. Maciej Popławski zdobył
srebrny medal w skoku wzwyż
wynikiem 179 cm, znacznie poprawiając rekord życiowy. Tego
samego koloru medal zdobył
Tomasz Topczewski w biegu
na 300 m ppł. z czasem 42,35
s, również poprawiając rekord
życiowy. Trenerem obu medalistów jest Marek Przeorski.
Obaj zawodnicy uzyskali prawo
startu w Małym Memoriale im.
Janusza Kusocińskiego, traktowanym jako mistrzostwa Polski
młodzików, które zostaną przeprowadzone na tym samym

obiekcie lekkoatletycznym w
dniach 29-30 września.
Pozostali zawodnicy MKL
„12” Jelenia Góra startujący w
zawodach również zaprezentowali dobrą formę. Tomasz
Topczewski startując w drugiej
konkurencji - 110 m ppł. zajął
IV miejsce z wynikiem - 16,48
s., Kajetan Kąs zajął V miejsce
w biegu na 2000 m z czasem
- 6.12,98 min. (rekord życiowy
i rekord klubu), 50,07 s - to
wynik sztafety chłopców 4 x
100m biegnącej w składzie P.
Bunikowski, M. Turowicz, S.
Tymosiewicz, M. Popławski,
który dał im szóste miejsce.
Siódme zajęła sztafeta 4 x 100
m dziewcząt w składzie: K. Włodarczyk, A. Toczyńska, J. Husak,
K. Gebauer z czasem - 55,59 s,
siódmy był Daniel Kędziora w
rzucie oszczepem z wynikiem
- 40,46 m., a ósme miejsce
wywalczył Michał Prutis z wynikiem - 39,50 m, również w
rzucie oszczepem.

(KED)

Lotnik nie pęka
Piłkarze Lotnika Jeżów niepowodzenia w Pucharze Polski
powetowali sobie w lidze. W meczu na szczycie 11. kolejki
pokonali na wyjeździe Łużyce Lubań 1:0 (0:0).
Spotkanie, jak przystało na
pojedynek drużyn z czołówki
ligi okręgowej, było zacięte.
W pierwszej połowie optyczną
przewagę posiadali goście, jednak niewiele z niej wynikało.
W 44 min. dużą klasę pokazał
bramkarz Lotnika Jan Szaciłło,
broniąc uderzenie głową z 5
metrów Marcina Ferenca. Była
to właściwie jedyna groźna
akcja gospodarzy w całym
meczu.
Decydującego dla losów rywalizacji gola zdobył Michał Gołąb
w 73 min., uderzeniem z rzutu
wolnego z około 30 metrów
od bramki gości. Piłka po jego
strzale odbiła się od murawy
myląc bramkarza i obrońców
gospodarzy. Po utracie gola
Łużyce usiłowały doprowadzić
do wyrównania, jednak ich
wysiłki przypominały bicie

Wyniki innych meczów:

JELENIA GÓRA KKS idzie jak burza

Czarni Lwówek Śl. - Chrobry Nowogrodziec
Twardy Świętoszów - Automatyka Bolesławiec
Pogoń Markocice - Sparta Zebrzydowa 		
Gryf Gryfów Śl. - Piast Zawidów 		
Piast Bolków - Apis Jędrzychowice 		
Włókniarz Mirsk - Olimpia Kamienna Góra
Orzeł Lubawaka - Granica Bogatynia
- mecz zakończył się po zamknięciu numeru

Piąte zwycięstwo
Znakomicie rozpoczęli rozgrywki w lidze okręgowej
juniorów młodszych zawodnicy KKS Jelenia Góra.
Piast Zawidów - KKS Jelenia
Góra 0:5 (0:3)
Bramki: Rudnicki 26 i 31 min.,
Liszka 37 i 71 min. i Gałuszka
53 min.
KKS: Bartek Zalewski, Adrian
Nowiński, Łukasz Lisowski,
Karol Karmelita (Maciek Maćkowski 60 min.), Piotrek Fila,
Mirek Gałuszka, Przemek Paszkowski, Maciek Liszka, Łukasz
Jednicki, Julek Rudnicki, Marcin
Popiołkowski (Bartek Herman
45 min.) - Patryk Zmarzlak,
Bartek Chaczko.

(KED)

KALENDARIUM
CZWARTEK – PIĄTEK 27 – 28 IX
– koszykówka kobiet, turniej z okazji „Września Jeleniogórskiego”, dokładne godziny spotkań nie zostały
jeszcze ustalone, hala przy ul. Sudeckiej
CZWARTEK 27 IX
– piłka ręczna, 6. kolejka ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, KS Finepharm Carlos Jelenia Góra - Łącznościowiec Szczecin, godz. 17.00, hala przy ul. Złotniczej
SOBOTA – NIEDZIELA 29 – 30 IX
– Turniej Tańca Towarzyskiego „Karkonosze Open”, od godz. 9.30, hala przy ul. Złotniczej
SOBOTA 29 IX
– piłka nożna, 12. kolejka IV ligi, Karkonosze Jelenia Góra - Wulkan Wrocław, godz. 16.00, stadion
przy ul. Złotniczej
– pływanie, VII Międzynarodowe Zawody Pływackie Pogranicza, od godz. 11.00, basen przy Szkole
Podstawowej nr 11, przy ul. Moniuszki
NIEDZIELA 30 IX
– piłka nożna, Liga Dolnośląska Juniorów, Karkonosze Jelenia Góra - Górnik Złotoryja, godz 11.00 i
13.15, stadion przy ul. Złotniczej
– piłka nożna, 10. kolejka klasy okręgowej, Lotnik Jeżów Sudecki - Gryf Gryfów Śląski, godz. 17.00,
stadion przy ul. Sportowej w Jeżowie Sudeckim
– piłka nożna, 8. kolejka klasy B, KS Maciejowa - Halniak Miłków, godz. 15.00, boisko w
Maciejowej

(KED)

1. Olimpia Kamienna Góra
2. Lotnik Jeżów Sudecki
3. Łużyce Lubań
4. Czarni Lwówek Śl.
5. Chrobry Nowogrodziec
6. Twardy Świętoszów
7. Pogoń Markocice
8. Granica Bogatynia
9. Orzeł Lubawka
10. Automatyka Bolesławiec
11. Piast Bolków
12. Piast Zawidów
13. Włókniarz Mirsk
14. Apis Jędrzychowice
15. Sparta Zebrzydowa
16. Gryf Gryfów Śl.

9
9
9
9
9
8
9
8
8
8
9
8
9
9
9
8

Najmłodsi nie zawiedli
Organizatorem zawodów był
klub MKS Paulinum. Trasy, po
których biegano były położone w
terenie leśnym i liczyły od 2 do 8

(KED)

22 27:13
20 20:12
19 18:10
16 15:13
15 24:14
15 17:16
15 17:17
13 15:10
11 18:17
10 12:13
10 13:20
9 8:10
8 12:15
7 14:20
4 14:26
3 9:27

JELENIA GÓRA Puchar zorientowanych

Ponad 120 zawodniczek
i zawodników z Dolnego
Śląska rywalizowało w
XI Pucharze Paulinum w
biegach na orientację.

Hamowski, Kowalski-Ciepiela
(85 Zawadzki).

Tabela

kilometrów. Zawodnicy mieli na
nich do odnalezienia od 5 do 15
punktów kontrolnych.
Spośród gospodarzy najlepiej
wypadli najmłodsi. W kategorii
wiekowej M-12 wygrał Mateusz
Dzioba przed Maciejem Nowakiem, a w kat. K - 10 druga była
Paula Domańska. W kat. M - 14
trzeci był Tadeusz Matyja, a w kat.

M 16/18 drugie miejsce zajął Paweł Nosal, trzeci był Rafał Matyja,
a piąty Łukasz Mostek. W kat. M
- 19 triumfował Rafał Szafrański.
W gronie weteranów: (M-45)
drugi był Marek Pietrusiński, zaś
w kat M - 55 triumfował Henryk
Gliński. W klasyfikacji drużynowej Paulinum było drugie.

Fot. Dariusz Gudowski

Podopieczni trenera Pawła
Karmelity w dotychczasowych
pięciu kolejkach odnieśli komplet zwycięstw. Ich bilans bramkowy jest równie imponujący i
wynosi 22:1. Aż 10 ze zdobytych
przez drużynę goli ma na swoim koncie Julian Rudnicki.
Ostatnią „ofiarą” jeleniogórzan w lidze okręgowej
był Piast Zawidów, którego
rozgromili na wyjeździe5:0
(3:0). Łupem bramkowym w
tym pojedynku podzieli się
Julian Rudnicki i Maciej Liszka
(po dwa gole) oraz Mirosław
Gałuszka.

1:3
3:1
4:1
2:1
2:1
2:3

głową w mur i lotnicy dowieźli
do ostatniego gwizdka arbitra
minimalne zwycięstwo. Najlepszym zawodnikiem spotkania
był kapitan Lotnika Kazimierz
Hamowski, który umiejętnie
kierował grą kolegów. – Bardzo
cieszymy się że udało nam się
wywieźć z Lubania trzy punkty – mówi Marek Herzberg,
trener Lotnika. – Tym samym
podtrzymaliśmy serię dobrych
występów i potwierdziliśmy
aspiracje do zajęcia miejsca w
czołówce ligi.
Łużyce Lubań - Lotnik Jeżów
Sudecki 0:1 (0:0)

Bramka: Gołąb 73 min.
Lotnik: Szaciłło, Turczyk,
Marciniak, Winiarski, Zwierzyński, Kraiński, Bojanowski,
Zieliński (90 Kowiel), Gołąb,

Zawodnicy szukali punktów w okolicach Jeleniej Góry

(KED)

Grały mimo kontuzji

Dużą ambicją wykazały się
podczas turnieju towarzyskiego
w Lesznie zawodniczki AZS
Kolegium Karkonoskie Jelenia
Góra.
Jeleniogórzanki do Leszna
pojechały w zaledwie sześcioosobowym składzie. Ponadto w
pierwszym meczu z Dudą Leszno już na początku drobnych
kontuzji doznały: Dorota Wójcik
i Agnieszka Kret, a mimo to obie
te koszykarki, podobnie jak cały
zespół, próbowały nawiązać
walkę z grającymi w pełnym
składzie gospodyniami zawodów. Do przerwy podopieczne
trenera Rafała Sroki przegrywały tylko 23:29. W III i IV kwarcie
naszym dziewczynom zabrakło
już, niestety, sił i spotkanie zakończyło się wysoką wygraną
leszczynianek 67:36
W drugim meczu KK z Cukierkami Brzeg padł niecodzienny
rezultat, jak na koszykówkę,
czyli remis 44:44. W myśl przepisów powinna być dogrywka,
ale obaj trenerzy zrezygnowali
z rozgrywania jej. Po meczu trener Rafał Sroka chwalił swoje
podopieczne głównie za dobrą
grę w defensywie. To dzięki
mocnej obronie Cukierki zdobyły tylko 44 punkty.
O końcowej kolejności drużyn
w turnieju zadecyduje jutrzejszy
pojedynek Dudy z Cukierkami.

(KED)
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Duży sukces odniosły piłkarki ręczne KS Finepharm
Carlos Jelenia Góra wygrywając w 5. kolejce ekstraklasy ze Zgodą w Rudzie Śląskiej 26:22 (13:10).
Wygrana jeleniogórzanek jest
jak najbardziej zasłużona, bo w
przekroju całego meczu były
lepszym zespołem. W 6 min.
(przy stanie 1:2) przyjezdne
objęły inicjatywę i prowadziły
pewnie różnicą 3-4 bramek.
Wprawdzie w 45 min., gdy
podopieczne trenera Zdzisława Wąsa grały w osłabieniu,
gospodynie doprowadziły do
wyrównania, a nawet wyszły
na prowadzenie 20:19, jednak
w tym momencie Zdzisław
Wąs wziął czas. Po powrocie
na parkiet jego podopieczne
ponownie wyszły na prowadzenie różnicą trzech goli. Tego
prowadzenia jeleniogórzanki
nie oddały do końcowej syreny
i ostatecznie wygrały 26:22.
– To był najlepszy mecz, jaki
w tym sezonie rozegrały moje
zawodniczki. Udowodniliśmy,
że na wyjazdach nie jesteśmy
zespołem do bicia. Kluczem do
zwycięstwa była konsekwentna gra w obronie oraz dobra
postawa bramkarki Moniki
Maliczkiewicz. Zwycięstwo ze
Zgodą jest bardzo ważne, bo
przybliża nas do upragnionego
awansu do pierwszej ósemki
przed rundą play-off – cieszył
się Zdzisław Wąs.
Wygrana tym bardziej cieszy,
bo najsilniejsze drużyny pogubiły punkty: PR Safo Lublin
przegrał z AZS AWFiS Gdańsk,

ŒWIDNICA

a Piotrcovia i Zagłębie Lubin
zremisowały z teoretycznie
słabszymi zespołami. W następnym meczu nasze dziewczyny
spotkają się z Łącznościowcem
Szczecin (26 bm. – czwrtek,
godz. 17 – wstęp wolny) i zapewne wzbogacą się o następne
dwa pkt.
Zgoda Ruda Śląska - KS Finepharm Carlos 22:26 (10:13)
Finepharm Carlos: Maliczkiewicz, Skompska – Gęga 9,
Oreszczuk 4, Odrowska 4, Jeż
3, Dyba 2, Dąbrowska 1, Latyszewska 1, Bogusławska 1,
Kasprzak 1, Buchcic, Kocela,
Buklarewicz.

(KED)

Wyniki innych meczów:
PR Safo Lublin - AZS AWFiS Gdańsk
24:32 (11:11)
EKS Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków Tryb. 32:32 (17:17)
KPR Ruch Chorzów - MKS Słupia Słupsk 27:12 (14:7)
Interferie Zagłębie Lubin - AZS Koszalin		 25:25 (13:13)
Łacznościowiec Szczecin - KS Łaczpol Gdynia 16:32 (6:17)

Tabela
1. Piotrkovia		
2. AZS Gdańsk		
3. SPR Lublin		
4. Łączpol Gdynia
5. Zagłębie Lubin
6. Finepharm Carlos
7. Ruch Chorzów
8. Zgoda Ruda Śl.
9. AZS Koszalin		
10. Start Elbląg		
11. Słupia Słupsk
12. Łącznościowiec

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

9
8
8
8
7
6
4
4
3
3
0
0

144:116
160:123
169:130
144:110
145:125
147:136
126:122
122:127
128:128
135:165
92:160
85:155

Zmietli rywala
Niewielu emocji dostarczył pierwszy mecz koszykarzy Sudetów
Jelenia Góra w nowym sezonie II ligi. Podopieczni Ireneusza
Taraszkiewicza po meczu bez historii rozgromili Olimpię
Legnica 84:44.
Zespół Olimpii na tle jeleniogórzan
prezentował się jak zlepek przypadkowych graczy, ustępujący gospodarzom warunkami fizycznymi,
umiejętnościami technicznymi oraz
prezentujący przy tym bardzo słabą
skuteczność. Szkoleniowiec Sudetów
mógł pozwolić sobie na wprowadzenie
do gry wszystkich zawodników rezerwowych, wśród nich debiutującego na
parkietach II ligi zaledwie 15-letniego
Wojciecha Klimka. Gracz ten swój
pierwszy występ w barwach drużyny
seniorów uczcił celnym rzutem za trzy
punkty w ostatnich sekundach gry.
Jeleniogórzanie rozpoczęli w składzie: Krzysztof Samiec, Łukasz Niesobski, Jarosław Wilusz, Mariusz
Matczak i Jakub Czech. W 7 min. gry
było już 11:0. Przewaga gospodarzy,
którzy znakomicie prezentowali się
zwłaszcza w szybkich atakach, stale
rosła i po 20 min. była przygniatająca
(44:17). Znakomicie prezentowali się
Jakub Czech, który dzielił i rządził pod
koszami, wywołując aplauz jeleniogórskiej publiczności po efektownych
wsadach oraz skuteczny z dystansu
Krzysztof Samiec. W trzecie kwarcie
Sudety prowadziły już nawet 54:19
i gracze podstawowej piątki mogli
odpocząć na ławce rezerwowych. Po
30 min. Sudety wygrywały 68:30, zaś
po końcowej syrenie na tablicy pojawił

Pogrom Karkonoszy w meczu z liderem

Wyjazdowa porażka

Gospodarze byli bezdyskusy jnie zespołem lepsz ym i
mogli wygrać wyżej, gdyby
byl i sk ut ecz n iejsi. W t y m
pojedynku jeleniogórzanie
mieli tylko jedną klarowną
sytuację bramkową z akcji,
gdy przy stanie 4:0 dla gospod a rz y Mat eusz D urla k
uderzeniem z 5 m. przeniósł
piłkę nad poprzeczką bramki
gospodarzy.
Festiwal bramkowy gospodarzy rozpoczął w 25 min.
Jacek Fojna w ykorzystując
rzut karny podyktowany za
faul bramkarza Karkonoszy
na Arkadiuszu Piechu. Na 2:0
podw yższył w 40 min. ładnym strzałem z woleja z około
16 m. Marcin Krawczyk. W 53
min. Dariusz Filipczak strza-

łem głową po dośrodkowaniu
z lewego skrzydła podwyższył
na 3:0. Ostatniego gola dla
gospodarzy celną główką, po
stałym fragmencie gry, zdobył
Ma ciej Biel sk i. Honorową
bra m kę d la prz y jezd nych
uzyskał z rzutu karnego w
90 min. Łuka sz Kowa lsk i,
który chwilę wcześniej był
faulowany.
Polonia/Sparta Świdnica
- Karkonosze Jelenia
Góra 4:1 (2:0)
Bramk i: Fojna 25
( k), K rawcz yk 40,
Filipczak 53, Bielski
74 oraz Kowalski 90
(k)
Karkonosze :Dubiel
– Bijan (Kuźniewski
75 m i n.), Waw rz yn ia k , Siat ra k , Ku rzelewski, Józefiak,
Zagrodnik, Walczak
(D u rl a k 4 6 m i n .),
Wichowski (Kusiak
65 min.), Smoliński
(Kotarba 75 min.),
Kowalski.

Wyniki innych meczów:
Górnik Polkowice - MKS Oława 		 1:0
GKS Kobierzyce - Lechia Dzierżoniów 		 4:2
Górnik Złotoryja - Pogoń Oleśnica 		 1:1
Polonia Trzebnica - Prochowiczanka 		 2:1
Wulkan Wrocław - AKS Strzegom 		 2:0
Nysa Zgorzelec - Miedź II Legnica 		 1:2
Śląsk II Wrocław - Górnik/Zagłębie Wałbrzych, Orla Wąsosz Motobi Kąty, oba spotkania zakończyły się po zamknięciu numeru

(KED)

Wyniki innych meczów:
AZS Poznań - Doral Nysa Kłodzko 		
KKS Wrocław - AZS Opole 		
Spójnia Stargard Szczeciński - AZS OSRiR Kalisz
Pogoń Prudnik - Basket Pleszew 		
UKKS Leszno - AZS Kusy Trójka Szczecin 		
MKKS Zabrze - Śląsk II Wrocław mecz zakończył się po
zamknięciu numeru

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

(KED)

84:78
65:67
80:53
83:70
62:53

Grzegorz Terlikowski zaczął jako rezerwowy,
ale zdobył w sobotnim meczu 13 punktów

KRAJ Pacan zagra w ekstraklasie
10
10
10
10
10
9
11
10
11
11
10
11
10
10
9
11
10
11
10

30
22
22
20
19
18
17
16
16
16
14
14
13
9
8
8
8
2
0

FOT. Dariusz Gudowski

Nie udał się piłkarzom
Karkonoszy Jelenia Góra
wyjazd mecz z liderem IV
ligi dolnośląskiej - Polonią/
Spartą Świdnica. Prowadzący bez straty punktu
świdniczanie pokonali podopiecznych trenera Leszka
Dulata 4:1 (2:0).

się prawie „świński wynik”(podwójna
ilość zdobytych pkt. przez przeciwnika) - 84:44. Zresztą gdyby gospodarze
do końca grali w podstawowym zestawieniu, bez kłopotów zdobyliby 100
punktów. – Jestem bardzo zadowolony
z tego, że w meczu z Olimpią chłopcy
dużo biegali i grali z kontry. W tym sezonie mamy bardzo młody skład i będziemy chcieli pewne braki nadrobić
grą zespołową. Młodzi chłopcy, którzy
pojawili się w końcówce meczu mają
predyspozycje do gry i będę dawał im
szanse na pokazanie swoich umiejętności – powiedział po spotkaniu trener
Ireneusz Taraszkiewicz.
Sudety Jelenia Góra - Olimpia
Legnica 84:44 (15:8, 29:9, 24:13,
16:14)
Sudety: Samiec 21, Czech 19, Terlikowski 13, Chmieliński 12, Abramowicz 4, Wilusz 4, Raczek 3, Klimek 2,
Kołodziej 2, Pruszczak 2, Niesobski
2, Matczak.

Łukasz Kowalski (po prawej) w minionym tygodniu
zdobył dwa gole, po jednym w meczu z Polonią
Trzebnica oraz z Polonią/Spartą Świdnica.

24:5
17:7
17:8
20:8
16:12
17:11
16:15
13:9
28:8
21:17
9:11
10:17
19:17
8:15
9:19
11:24
10:18
5:23
4:30

Łowca nie śpi

Kolejny piłkarz z Jeleniej Góry otrzyma szansę występów w ekstraklasie piłki nożnej.
Wychowanek Karkonoszy Sławomir Gorządowie, Tomasz
Jelenia Góra Marcin Pacan w Lizak i Rafał Hübscher. – Działalrundzie wiosennej Orange Eks- nością menagerską zawodowo
traklasy zagra w barwach pierw- zajmuję się od 12 lat – mówi
szoligowego ŁKS Łódź. Ten klub Łuszczewski. – Wyszukuję zazainteresował się Marcinem po wodników na terenie całej Polski,
jego bardzo dobrych występach wykupuję ich karty zawodnicze
w drugoligowym Pelikanie Ło- z klubów niskich lig lub szkółek
wicz Pacan kilkakrotnie został piłkarskich. Następnie staram
wybrany do jedenastki kolejki się ich promować i wypożyczać
II ligi „Przeglądu Sportowego”. do klubów coraz wyższych lig,
Pamiętany z wielu doskonałych aby nabierali doświadczenia. Co
spotkań w barwach jeleniogór- do Arka i Marcina to chciałbym
skiego klubu obrońca będzie poprzez kontakty z Andrzejem
drugim wychowankiem biało Szarmachem, znaleźć im zatrud- niebieskich w ekstraklasie, nienie w klubach we Francji. Pod
obok Arkadiusza Sojki, który
skrzydłami Łuszczewskiego znajwystępuje jako obrońca w
dują się jeszcze: Kamil Woźbeniaminku ekstraklasy
niak (ŁKS II Łódź), Sebastian
Polonii Bytom – mówi
Ejdys, Marek Szulc (Granica
menager zawodnika
Bogatynia), Bartłomiej GoTomasz Łuszczewski.
gola (Chrobry NowogroObaj zawodnicy
dziec) i Konrad Kogut
znajdują się „w
(Górnik Złotoryja).
stajni” łowcy
– Chciałbym, aby
talentów Toczterej ostatni
masza Łuszw przerwie ziczewskiego.
mowej trafili
Tomasz Łuszczewski
W przeszłodo jeleniogórw przerwie zimowej
ści pod
przekaże Karkonoszom skich Karkojego opieką
noszy – mówi
znajdowali czterech zawodników
Tomasz Łuszsie m.in. braczewski.
cia Sebastian i
(KED)

FOT. Dariusz Gudowski

Ważne zwycięstwo

JELENIA GORA Efektowny start koszykarzy Sudetów

FOT. Dariusz Gudowski

RUDA ŒL¥SKA Skuteczna obrona receptą na Zgodę
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WYDARZENIA / KULTURA

Będzie się działo
KINO

Marysieńka
7 krasnoludków. Las to za mało
– historia jeszcze prawdziwsza
24 – 28 IX, godz. 16, 18
komedia, prod. Niemcy 2006,
od 15 lat
Twarda sztuka
24 – 28 IX, godz. 20
komediodramat, prod. USA 2007,
od 15 lat

Lot
Katyń
24 – 30 IX, godz. 15:30, 18, 20.30
dramat, wojenny, prod. Polska
2007
Grand
Evan Wszechmogący
24 – 28 IX, godz. 16, 18, 20
komedia, prod. USA 2007, od
12 lat

TEATR
Kariera Artura Ui. Recenzja obok.
25 IX, godz. 19, duża scena
Śmierć człowieka – wiewiórki
27 i 28 IX, godz. 19, scena studyjna – premiera 27 IX
Spotkania teatralne
25 IX – 7 X, teatr jeleniogórski
Jeleniogórskie Spotkania Teatralne – prezentacja najlepszych spektakli polskich
scen. 26 IX o godz. 16 – prezentacja młodzieżowych grup teatralnych, 29 IX,
godz. 19 – Odprawa posłów greckich (wyk. Teatr Stary w Krakowie), 30 IX o
godz. 19 – Baal (Teatr Opole).

IMPREZY, WYDARZENIA
Plakaty września
24 IX, godz. 17, galeria „Hall” – ODK
Otwarcie wystawy plakatów i projektów
plakatów „Wrześniowe plakaty”, powstałych z okazji obchodów Września
Jeleniogórskiego na przestrzeni 48 lat.
Spotkanie z poetką
24 IX, godz. 17.30, kawiarnia „Muza”
- ODK
Spotkanie z cyklu „ars poetica” „Miniatury
karkonoskie” – promocja tomiku Elżbiety
Śnieżkowskiej-Bielak.
Wyznania saksońskich literatów
25 IX, godz. 12, Dom Gerharta Hauptmanna
Prezentacja twórczości młodych literatów
z Saksonii przedstawiających spostrzeżenia z pobytu stypendialnego w Polsce.
Cisza w klasztorze
25 IX, godz. 18, JCK – sala widowiskowa
przy ul. Bankowej 28/30, bilet 9 zł
W DKF „KLAPS” projekcja filmu dokumentalnego „Wielka cisza”, w reż. Philip
Gröning (Francja, Szwajcaria, Niemcy).
Pomóc dziecku
27 – 30 IX, Jeleniogórskie Centrum
Kultury
Międzynarodowa konferencja z zakresu
technik edukacyjnych i arteterapii.
Tematem będą metody rozwijające i
stymulujące procesy rozwojowe młodego
człowieka takie jak: artekinezjologia,
arteterapia, kreatywne myślenie, wizualizacja, komunikat z dzieckiem dysfunkcyjnym, zaburzonym.

Dąbrowski o Kenii
27 IX, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Jambo Kenya! Witaj Kenio!”
– Stanisław Dąbrowski.
Urbaniści o Kotlinie
28 IX, godz. 18, BWA
III spotkanie Obserwatorium Karkonoskiego
dotyczące „Urbanistyki Kotliny Jeleniogórskiej”; moderatorem spotkania będzie Andrzej
Więckowski, a gośćmi: Jacek Godlewski,
Wojciech Drajewicz, Krzysztof Korzeń.
Zwykły – niezwykły gość
28 IX, godz. 18, sala teatralna – ODK
„Jak zostać artystą – wspomnienia prowincjonalnego aktora” wykład niezwykle zwykłego
profesora Ryszarda W. Premiera!
Koncert Śleszyńskiej
28 IX, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska,
bilety 50 i 70 złotych
„Kobiety i mężczyzna” – koncert pod dyrekcją
Zbigniewa Górnego w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej (śpiew) i Katarzyny Jamróz (śpiew)
z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii
Dolnośląskiej.
Wystawa fotoreportera
28 IX, godz. 19, JCK – galeria „Korytarz” przy
ul. Bankowej 28/30
Otwarcie wystawy fotografii Marcina Olivy Soto
„1 cent kompotu”.
Eurogala tańca
29-30 IX, godz. 9.30, hala przy ul. Złotniczej
12
Turniej Tańca Towarzyskiego „Karkonosze
Open ‘2007” o Puchar Euroregionu Nysa.

JELENIA GÓRA Jarmark staroci już w najbliższy weekend

Wielki targ w centrum miasta
A nt yk i, stare w idokówk i,
monet y i wiele innych dro biazgów przywiezionych przez
wystawców z całej Polski. To
czeka nas podczas Jarmarku
Staroci i Osobliwości, który
odbędzie się już w najbliższy
weekend.
– Na pl a c u R a t u sz ow y m
będzie ok. 300 stoisk o różnej
wielkości. Każdy w ystawca,
któr y się do nas zgłosi, będzie miał przydzielone miejsce – mówi Barbara Różycka
– Jaskólska z Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze.
Dzięki temu, organizatorzy
chcą uniknąć nieporozumień
i kłótni między sprzedającymi
o miejsce. Kto jest zainteresowany wystawieniem własnego
stoiska, powinien zgłosić się
do informacji tur yst ycznej,
tel. (0 75) 76 76 925.

Fot. Archiwum

REGION Wydarzenia i kultura

Ubiegłoroczny jarmark był bardzo
udany. Jak będzie w tym roku?

(ROB)

JELENIA GÓRA Teatr zaangażowany podbija repertuar przed politycznymi
igrzyskami

Dyktatura Artura Ui
Za żelazną przeciwpożarowa kurtyną jest miejsce, z
którym nikt nie chce mieć nic wspólnego.
Zapomniano tutaj o moralności i sumieniu. Panuje chaos,
szukanie haków, spiskowanie
i szantaż. Do władzy dochodzi
Arturo Ui i jego ludzie, którzy
wpychają ludziom lufy pistoletu do gardeł, gdy ci zaczynają
stwarzać problemy. Albo jesteś
w naszym Układzie albo nie

istniejesz. Wykształciuchy już
dawno stąd wyjechały lub zostali
kupieni przez gangstera. To
nie jest zwykły gangster. Mamy
do czynienia z gangsterem politycznym, dopuszczającym się
manipulacji społeczeństwem. Na
ugruntowanej z pozoru demokracji wprowadza terror. Okazuje się,

Fot. Agnieszka Gierus
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że to prosta sprawa. Wystarczy
wmówić walkę z korupcją i uzmysłowić społeczeństwu, że potrzebuje porządku i ładu. Skąd my to
znamy? Niestety wprowadzanie
tego ładu przybiera tylko jedna
formę – przemocy i brutalności.
Aby przekonać lud, trzeba jeszcze
skorzystać z porad Starego Aktora
i wizerunek jest wykreowany.
Sposób w jaki Arturo Ui przemawia jest bardzo przekonywujący i
groźny zarazem. Andrzej Konopka zagrał wyśmienicie.
Czego nie ma w tym spektaklu?
Nie ma biało-czerwonych krawatów, fragmentów przemówień
kolejnych kontrowersyjnych
ministrów. Wojtek Klemm wziął
tekst Brechta taki jaki jest. Nie
zmieniał i nie udziwniał. Ludzie
Gangstera nie noszą garniturów
tylko skórzane płaszcze i bluzy
z kapturem. To niesamowite
uczucie, jak w czasie oglądania
tego spektaklu polityczne aspekty
życia politycznego w Polsce i

Europie pokrywają się z tym co
na scenie. Uważny widz biorący udział w debacie publicznej
poprzez czytanie gazet i stałe
oglądanie paska w dole ekranu,
znajdzie coś dla siebie z polskiego
zaplecza politycznego. Nie chodzi
tu jednak tylko o Polskę. Klemm
pokazał proces dochodzenia do
władzy umysłów szalonych, leczących swoje kompleksy wielkimi
mównicami i pompą pełną balonów niczym z konwencji wyborczej. Pokazał, jak niepostrzeżenie
w system demokratyczny wkrada
się tylnymi drzwiami terror i
totalitaryzm.
Ten spektakl jest ważny i niestety aktualny. Klemm potwierdził,
że interesuje go teatr polityczny,
zaangażowany. Właśnie zaczęły
się kolejne polityczne igrzyska.
Obejrzenie „Kariery Artura Ui”
Bertolta Brechta jest obowiązkiem.

W. Wojciechowski

WA¯NE TELEFONY

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

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 20 464
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 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

64 28 400
64 28 400
75 243 90
75 24 906
75 26 865
64 68 400

KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Licea i szkoły
policealne dla dorosłych
Mamy uprawnienia
szkoły publicznej
Wydajemy zaświadczenia
do ZUS i WKU

UL. MOSTOWA 6 TEL./FAX (075) 75 239 53
ZLOKALIZOWANE OBOK
„MEDIA EXPERT” I MARKETU „LIDL”
OGŁASZA

WYPRZEDAŻ ELEKTRONARZĘDZI
(BOSCH, HITACHI, MAKITA, METABO)

Jelenia Góra, ul.Konopnickiej 23
tel. 075 7525645

www.cosinus.pl, jeleniagora@cosinus.pl

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

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

z tym ogłoszeniem
do 29.09.2007
BEZ WPISOWEGO

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

CENY OBN

IŻAMY NAW

28% !!!

PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
SZUKASZ PRACY?
tylko u nas wiele atrakcyjnych
ofert pracy
doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę
i jak legalnie podjąć pracę
za granicą!!
złóż swoje cv już dziś
nie pobieramy żadnych opłat
za pośrednictwo!!!

Dobry Kredyt 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47
Tel. (075) 752 40 54

ET O

OFERUJEMY PONAD TO
W PROMOCYJNYCH CENACH:
- S
 PRZĘT BUDOWLANY
(BETONIARKI, PILARKI, AGREGATY, SPRĘŻARKI)
- MATERIAŁY BUDOWLANE
- PIECE C.O.
- SPAWARKI I DRUTY SPAWALNICZE

Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88

job.trade@vp.pl

17

tel. kom. 0 608 553 783

Nowo otwarty
Gabinet Kosmetyczny

SIEDEM

ul. Poznańska 24
58-500 Jelenia Góra
(pod arkadami
w pobliżu PKS)

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 - 18
sob. 9 - 14
tel. 601 319 166

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

OGŁOSZENIA
ELEKTRONIKA
Kupię
■ Komputer z procesorem Athlon, bez
monitora, sprawny, w dobrym stanie, w cenie
do 200zł. Tel. 0 889 002 517 mail: dvd10@
poczta.onet.pl
■ Kolumny podłogowe cena do 150 zł za
2szt. Mogą być do drobnego remontu np.
wymiana membrany i jakieś drobne naprawy
związane z obudowami – Tel. 0 695 980 516
dzwonić po 15
■ Nokię n70 do 550 zł numer Tel. 0 782 468
668 gg: 10305087
■ Dekoder do Cyfry+ - Tel. 0 513 909 441
■ Kupię wzmacniacz typu Diora/ Unitra,
Technics i inne do 150 zł - ewentualnie do 200
– Tel. 0 511 521 392
ELEKTRONIKA
Sprzedam
■ Lampę Nikon SB - 800 ( najwyższy model)
na rocznej gwarancji. Cena 1200 zł. - Tel. 0
508 082 888 lub jack011@wp.pl
■ Aparat cyfrowy ( lustrzanka ) Nikon D
70 + obiektyw Nikon DX 18 - 70 + filtr UV
Super HMC HOYA + karta CF 1 GB . Aparat
niewiele używany w bardzo dobrym stanie
- całość 2000 zł. - Tel. 0 508 082 888 lub
jack011@wp.pl
■ Wzmacniacz SONY 4*50 + tuner SONY
Cena150 zł – Tel. 0 609 654 791
■ Radio Pionier 4*40 - za 150zl - CD MP3
- Tel. 0 609 654 791
■ Konsolę + dwa pady karta pamięci 4
oryginalne gry cena 250zł – Tel. 0 609
654 791
■ Play Station 2 jest w idealnym stanie,
wygląda jak nówka, nie przerobiony, wszystkie
kable, oryginalny pad - cena 370zł – Tel. 0
507 736 382
■ Skaner firmy Mustek 4800TA Pro2,
skaner jest nowy nieużywany, niedrogo - Tel.
0 888 580 810

Laptopa Pentium 3 800 mhz, uszkodzony
dysk twardy, reszta sprawna, posiada dvd, zasilacz, padnięta bateria - działa tylko z zasilacza
za 400 zł - można jeszcze negocjować – Tel.
0 783 572 254
■ Radio samochodowe - nie zniszczone, ładny
wygląd z pilotem, pudełko, posiada wejście na
kartę pamięci i usb - cena 300 zł do niewielkiej
negocjacji – Tel. 0 783 572 254
■ Nokię 6131 czarna bez sim locka, karta
pamięci 1GB - 580zl lub zamiana na inny
Lubań – Tel. 0 888 227 115
■ Nokię 7610 za 220 zł - bez sim locka,
100% sprawna panel podrabiany z napisem
Nokia, karta pamięci 64 mb lub zamiana na
inny lub radio samochodowe z mp3 Lubań
– Tel. 0 888 227 115
■ Laptopa - procesor 800MHz, HDD 40GB,
LAN, port podczerwieni, stacja dyskietek,
USB, LPT, COM, 14 cali, DVD, zasilacz, torba
- cena 650 zł
■ Monitor Hitachi – 150 zł do negocjacji - Tel.
0 667 329 539
■ SE W800i w idealnym stanie praktycznie
nie posiada śladów użytkowania. Do telefonu
dokładam kartę pamięci 1GB - w telefonie
jest możliwość wsadzenia karty 4GB świetnie
otwiera mp3 - cena 600zł lub + głośniczki
mps60/70 za dopłatą 50zł - gg 15789
■ PlayStation 2 jest w bardzo dobrym stanie,
nie przerobiony, oryginalny pad - cena 370zł
jest też możliwość dokupienia 4 oryginalnych
gier, płyty są w bdb. stanie, zawierają oryginalne
pudełka oraz instrukcje - Tel. 0 507 736 382
e-mail hummer4@onet
■ Dekoder sat kenwood dtf 2200 zł – Tel. 0
516 324 205
■ Modem ED77 (gwarancja) działający w
sieci Orange. opłaty 60zł/m-c umowa do
z Orange ważna do 04.08 z możliwością
przedłużenia. Cena za całość 150 zł+ 20 zł
przepisanie umowy w salonie Orange - Tel. 0
■

661 763 146 po 18
■ Pentium 4 3.0ghz. Karta ram 512 mb
ddr-2, procesor dwu rdzeniowy, hddkaviar
80gb sata, fdd1,44mb, napęd optyczny dvd-rw
lg gsa-h12, monitor 17 - komputer jest mało
używany Tel. 0 606 224 367
■ Kartę graficzną ATI Radeon 128MB +
procesor. Karta jest w idealnym stanie, CENA:
100 PLN. Procesor AMD Sempron 1,6 GHz
razem z wiatrakiem - Tel. 0 791 894 829,
075 764 96 76
■ Zestaw słuchawkowy Nokia oryginalne
- tanio – Tel. 0 503 456 759 lub gg:
2398114
■ Nokia 6020 w dobrym stanie. Cena 220
zł. Tel. 0 792 288 198
■ SE W800i idealny stan, karta 1gb, głośniczki mps60 cena 650zł do negocjacji lub
zamienię propozycje proszę kierować pod gg
6610608 najchętniej zamienię na SE k550i
■ Mp4 1gb czarne na gwarancji super stan
- cena 120zł cały komplet - gg: 157890
■ Zmieniarkę Kenwood na 10 płyt z nowym
nie rozpakowanym kablem 5m. CDTEXT
(odczytywanie utworów oraz ich wykonawców) - cena 210 zł. – Tel. 0 607 756 616
■ Monitor CRT 19" Firma: LG Model: Flatron
F900B Rozdzielczość: Max 1600x1200,
optymalna 1280x1024x85Hz Cena: 200zł.
Kontakt e-mailowy: ukn@trzaskprask.net
■ Radio samochodowe firmy jvc model
KD-G502 w bardzo dobrym stanie brak jest
tylko plastikowej obwódki, a tak to wszystko
jest i działa bardzo dobrze polecam cena 350
do negocjacji Tel. 0 783 572 254
■ Aparat cyfrowy Lumix fx 12 z pokrowcem
oraz karta pamięci 1gb cały komplet ładowarka
do baterii litowo jonowej która jest w zestawie
aparatu - przez co aparacik jest cieniutki cena
650 zł – Tel. 0 513 909 441
■ Głośniki Pioneera 3 drożne - cena 60zł - Tel.
0 511 873 961
MOTORYZACJA
Kupię
■ Jeep Cherokee 4.0 Limited, model z 2000
roku, najlepiej niebieski lub zielomy metalic
- Tel. 0 665 709 708 po godz.14.30, pinanyc@
vp.pl, gg:9252995
■ Skup samochodów Jelenia Góra autoskup - wszystkie auta całe, powypadkowe,
niesprawne w całości na części, odbieram
własnym transportem - Jelenia Góra – Tel. 0
515 396 594
■ Samochody powypadkowe uszkodzone
również bez oc i badania technicznego odbieram własnym transportem Jelenia Góra i

okolice do 60 km Tel. 0 663 396 779
■ Wszystkie auto po wypadku do remontu
na części itp. płatne gotówką – Tel. 0 691
039 973
■ Hak holowniczy do Bmw e34, używany,
kompletny –Tel. 0 509 427 350 Jelenia
Góra
■ Alfa Romeo 156 rok 99-00 diesel sprowadzona lub krajowa – Tel. 0 601 956 892 – Tel.
0 667 663 822
■ Felgi pasujące do Golfa II, najlepiej używane
i nie drogo, mogą być także nadające się do
regeneracji – Tel. 0 506 177 561
■ Używany skuter do 1500 zł o pojemności
skokowej nie przekraczającej 50 cm Tel. 0
601 482 831
■ Osobowe i dostawcze po 92 roku stałe
aktualne 888auto@poczta.fm - Tel. 0 601
742 156
■ Fiata 126p do 450zl. Tel. 0 785 524
378 sms też
■ VW Golfa III, rocznik 1994-96, diesel,
zarejestrowany, cena do 7 tys. Kontakt:
rosikluk@interia.pl
■ Samochód – tani, ekonomiczny, zarejestrowany, z ważnymi opłatami - Najchętniej polo fox,
forda fiestę albo opla Corse lub cos innego – Tel.
0 607 461 674
■ VW Golfa IV z 2000 – 2001 - 1,4 16V,
przebieg do 120 tys. klimatyzacja, srebrny
metalik – Tel. 693 232 832
MOTORYZACJA
Sprzedam
■ Fiata 1500, gaz, 1989r. – Poloneza
zarejestrowany 1982r. , gaz – lub na części
– Tel. 0 698 275 441 – Zamkowa 9
■ Fiata 126p BIS, w częściach i na części.
Tanio. Tel. 0 602 439 924
■ VW Pasata combi 1,9 TD – rok produkcji
1992 w kraju od 1,5 roku – garażowany
– stan dobry – Tel. 0 605 905 077 i Tel.
075 75 320 19
■ Audi B4 z 92r lekko uszkodzone, jeżdżące
zarejestrowane - cena 5100 zł Tel. 0 691
039 973
■ Audi 80 1988 rok. Auto zarejestrowane i
na chodzie - Cena 2000 zł - Auto zaniedbane
-Tel. 0 603 439 126
■ Bmw 525. Autko w bardzo dobrym stanie
- Tel. 0 512 237 360
■ Bmw E30 1.8I biały - stan bdb. cena 4200
do negocjacji - Tel. 0 607 411 937
■ Bmw 525. Pełna elektryka, komputer
pokładowy. Stan autka bardzo dobry – Tel. 0
512 237 360
■ Citroena zx 1993 rok uszkodzony lewy

przód na chodzie zarejestrowany, 3 drzwiowy,
cena 800 zł – Tel. 0 886 418 051
■ Citroena Xsare, wersja Millesime, silnik
1.8i benzyna, przebieg 72 tyś. km, czerwony,
4 poduszki, wspomaganie, klimatyzacja, ABS,
el. szyby, I właściciel w kraju, stan idealny.
Cena: 14500zł, Tel. 0 695 434 956 - Stara
Kamienica
■ Fiata Brava 1996r,1,4 16V, stan bardzo
dobry, airbag, elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, elektryczny szyberdach, aluminiowe
felgi, dzielona tylna kanapa, radio, kolor
ciemnozielony metalik, przygotowany do
rejestracji, cena 8500zł do uzgodnienia Tel.
0 510 719 733
■ Forda Oriona - 1992 składak 1,4 + gaz
grafitowy, c. zamek, welur, szyber dach, hak
po wymianie sprzęgła klocków, tarcz 3000
zl lub zamiana na inny z gazem Lubań Tel. 0
888 227 115
■ Forda Escorta 92/93 nowsza wersja,
niebieski morski metalic, fajny zadbany,
eksploatowany przez kobietę polecam – Tel.
0 510 111 069
■ Fiata Cinquecento, poj. 700, szary metalic,
1995r.przebieg 101 tys. stan b. dobry, w ciągłej
eksploatacji - Tel. 0 661 590 684
■ Fiata 126p el, kolor zielony przebieg 67
tyś. stan blacharki dobry, stan silnika bardzo
dobry (użytkowany przez kobietę) Tel. 0 510
355 520 lub domowy po 20 – Tel. 075
71 82 095
■ Ford Mondeo 1.6 hatchback 1995 rok.
Elektryczne szyby, 2 x poduszka, szyberdach,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy.
Kolor ciemny niebieski metalik. Auto przyjechało z Niemiec. Do opłat. Stan bardzo
dobry, zadbany. Jedyne 4500 zł – Tel. 0 509
698 353
■ Golfa Kombi 1995 r. 1800 cm3, instalacja
gazowa w miejscu koła zapasowego. Stan
silnika i blacharki bardzo dobry. Zadbany.
Nie wymaga wkładu finansowego. Aktualne
ubezpieczenie i przegląd techniczny. Po prostu
wsiadasz i jedziesz - Tel. 0 509 407 491
■ Golfa 4 - sprowadzony super cena – Tel.
0 507 930 010
■ Golfa 3 silnik1.4, 94rok Tel. 0 500 289
971
■ Mazda 121 1.3 16v z 1993r stan dobry
cena 3800zł – Tel. 0 603 265 722
■ Mazda 323 1.6 16v+LPG czerwona,

alu.felgi, sportowy wydech, ciemne szyby,
centralny zamek (sportowy wygląd) wymaga
troszkę pracy – uszkodzona, niedużo - Tel. 0
695 980 120
■ Mercedesa 190. 1994r. 2,0 benzyna.
centralny zamek, wspomaganie kier. alufelgi,
kolor czarny. atrakcyjny wygląd. cena 4600zł.
Tel. 0 693 307 360
■ Mercedesa 208 - busa 2,4d stan auta jest
dobry, ciągle eksploatowany, ale musze kupić
większe - z przodu 3 miejsca, paka aluminiowa
- nowy akumulator - Tel. 0 792 385 695
■ Mercedesa Vito 1997 rok, 2,5TD, 5-cio osobowy, ABS, klimatyzacja, Webasto, elektryczne
szyby i lusterka, szyberdach, stan bardzo dobry
- Tel. 0 512 138 150
■ Nexię r.produkcji 1997, sedan, kolor
ciemno-zielony – Tel. 0 662 211 106
■ Nissana Almerę 1999 rok 1600 cm3 1,6
Elektryczne szyby, klima, ABS, elektr. lusterka,
kolor srebrny. cena 14.000 zł - Tel. 0 605
466 599
■ Opla Kadetta 91/97r. składak.poj.1,6
benzyna. Stan dobry. Ważne OC i przegląd.
Cena 2800 do małej negocjacji. Ekonomiczny.
Więcej informacji :ilonka1801@orange.pl
■ Opla Zavirę 20012,0 disel – Tel. 0 602
717 646
■ Opla Corsę "B" 1,4 benzyna; rok produkcji
1994r; kolor zielony metalik, ważny przegląd
OC, garażowany (dużo nowych części), 2
poduszki powietrzne, stan techniczny dobry
- cena do uzgodnienia - Tel. 0 667 307 420
■ Opla Calibrę, rok produkcji 91, benzyna-gaz,
kolor czarny - Tel. 0 606 224 367
■ Opla Combo 1994r - 1.4 benzyna, 2 osoby
+ ładunek, granatowy, airbag, wbudowane oryginalne radio, termometr, blokada zapłonu, hak,
kratka, stan bdb, zadbany, używany prywatnie,
ważne OC i przegląd - sprzedam lub zamiana na
inny 5 osobowy - Tel.0 601 437 091
■ Opla Omegę b 1996r 2500 cm benzyna
- gaz po wymianie układu wydechowego, tarcz,
klocków, filt, oleju. Ubezpieczony zarejestrowany - Tel. 0 781 537 472
■ Opla Omegę A Kombi 2.0 + LPG - zarejestrowany - rok prod. 1990 - Cena: 1700 zł – Tel.
0 605 045 525
■ Opla Omegę 94 rok 2.5 benz w naprawdę
b. dobrym stanie z Holandii - mam ją 2 lata
teraz mam auto służbowe i mogę sprzedać
- cena 6600 do małej negocjacji i opłaty Tel.

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

R
NUME

NIERUCHOMOŒCI

Chcesz zamieœciæ reklamê
Imię Nazwisko
Adres

w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

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
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OG£OSZENIA
0 508 083 158
■ Peugeota 205 cabrio, rok produkcji 1989.
poj.1.4,instalacja gazowa. cena: 1500 zł do
negocjacji. Tel. 0 606 226 724
■ Peugota 605 - 95r, 2,0 turbo benz+gaz,
niebieski metalic, pełna opcja oprócz skóry,
klimatyzacja, pełna elektryka, szyberdach.
Oc i przeglad. Stan bdb. Cena 8500zl.Tel. 0
781 015 299
■ Poloneza - gaz, drugi kompl. Kół - dużo
nowych części – 1500 – Tel. 0 513 018
530
■ Poloneza - Rocznik 1992, tanio Tel. 075
64 75 531 lub 075 64 62 111
■ Poloneza - 1993 r igła. opony zimowe i gaz
- cena 1500 – Tel. 0 513 018 530
■ Renault Safrane 3,0 93' V6 173 tys. - błękitny limuzyna sprowadzony 10.06 z Niemiec
auto posiada alu. felgi, el. i podgrzewane szyby
lusterka i fotele nowe opony jest po wymianie
ukł. wydechowego - cena ok. 5200 zł Tel. 0
516 021 761
■ Skodę Favorit 1300 1991 kolor bordowy,
stan techniczny bardzo dobry, opłacony,
zarejestrowany. Średnie zużycie paliwa około
8(miasto),(trasa) 6.2 litrów na 100 km.
Idealne autko dla starszej osoby. Cena około
1200,00 do uzgodnienia - Tel. 0 791 076
668
■ Toyotę Celicę 1,6 STI czerwona, szyberdach, alufelgi 16 - stan auta bdb. - cena 8000
zł – Tel. 0 663 549 228 GG nr 6610608
■ Transportera t4 1995 9 osobowy 1.9 td w
bardzo dobrym stanie, zarejestrowany, alu.felgi
16 – Tel. 0 503 700 699
■ Transportera t 4 1993 rok 2400 cm diesel,
wersja long, nowe opony 16 - cena 11.200 zł

lub zamienię na osobowy - możliwe raty przez
komis - Tel. 0 886 418 051
■ Motocykl Kawasaki zk 440 ma popsuty
zapłon i jest bez papierów i po małych przeróbkach - cena 600 zł – Tel. 0 693 662 312
Piechowice
■ Motorek szosowo- turystyczny marki
Yamaha FJ 1100 rocznik 1985 - ziutek912@
wp.pl lub Tel. 0 697 605 516
■ Skuter prawie nowy cena 2300 zł - Tel. 0
601 877 465
■ Ropę, która pozostała mi po zmianie
systemu ogrzewania. Cena do negocjacji,
odbiór własnym transportem - Tel. 0 608 839
264 po godz. 14
MOTORYZACJA
Części – sprzedam
■ Felgi stalowe 4x 108mm do Forda- 2szt.20zl. - Tel. 0 608 034 794
■ Komputer do Audi 80 1.8 benz. 90 . z
wtryskiem wielopunktowym KE-Jetronic- 150zl.
Tel.0 608 034 794
■ Wszystkie części z demontażu Forda Fiesty
89-96r. Atrakcyjne ceny. Kontakt: Tel. 0 504
554 515 lub GG: 8565169
■ Wszystkie części z demontażu Opla Vectry
A 89-95r. Atrakcyjne ceny. Kontakt: Tel. 0 504
554 515 lub GG: 8565169
■ Wszystkie części z demontażu Mazdy
323F 89-94r. Kontakt: Tel. 0 504 554 515
lub GG: 8565169.
■ Wszystkie części z demontażu VW Golfa 2.
Atrakcyjne ceny. Kontakt: Tel. 0 504 554 515
lub GG: 8565169
■ Części Fiat Uno 93 POJ.1000cm - osprzęt
silnika, skrzynia biegów 5, zawieszenie,
maska, grill - możliwość wysyłki – Tel. 0 516

346 494
■ Części Golf 3 1992r. poj 1800GT - silnik,
osprzęt, skrzynia, zawieszenie, lampy tył,
air bag, błotnik lewy, chłodnica wody, klimy
- możliwość wysyłki – Tel. 0 516 346 494
■ Alufelgi z szerokim rantem wraz z oponami
za niewielką sumę - 500zł za komplet – Tel. 0
691 331 103
■ Części Fiesta - silnik 1,4 chłodnica, komputer, lampy tylne, drzwi i inne – Tel. 0 603
265 722
■ Części Kadet maska, lampy, drzwi, lampy
do kombi, zawieszenie i inne – Tel. 0 603
265 722
■ Części Astra - przekładnia kier, pompa abs,
szyber dach, przełączniki, przekaźniki elementy
wnętrza i inne – Tel. 0 603 265 722
■ Części Fiat 126p - skrzynia, silnik do el,
alternatory, koła, zwrotnice i inne – Tel. 0
603 265722
■ Części Mercedes 123 - lampy, maska,
alternatory, pompa wspomagania, skrzynia i
inne – Tel. 0 603 265 722
■ Silnik do Fiata Tempry 1,6 i i inne części z
demontażu tanio – Tel. 0 785 465 111
■ Silnik do Peugeota 304 405 1,9 Diesel
- 100% sprawny możliowość odpalenia i
sprawdzenia – Tel. 0 785 465 111
■ Części z demontażu do Peugeota 305.
– Tel. 0 785 465 111
■ Felgi 13 i 14 stalowe do Opla Corsy, Astry,
Vectry cena 120 zł kpl. 4 szt. – Tel. 0 885
588 345
■ Felgi stalowe 15 do Transportera t 4 - 5 szt.
- Tel. 0 885 588 345
■ Alufelgi 17cali , dwa rozstawy śrub 4X100 i
4X108 alufelgi z oponami 2x225 i 2x215 cena

850 zł komplet - Tel. 0 888 55 18 29
■ Dwie felgi z oponami zimowymi 14" do
forda. opony w bdb. stanie. Cena za 2 szt. 210zl.
Tel. 0 888 55 18 29
■ Felgi stalowe z oponami 4 szt. Rozmiar
15' 5x100 ET39-orginał Toyota Avensis, stan
dobry. Pasują do modeli 97 - 02 - cena 280zł
Tel. 0 608 183 697
■ Komplet 4 koła zimowe 13 (prawie nowe )
do fiata uno, tipo, punto, panda, seicento, stilo
– Tel. 0 885 588 345 cena 350 zł
■ Dwie opony zimowe do Cinquecento - mało
używane + książka serwisowa gratis. Cena za
opony 90 zł.(2szt.) - Tel. 0 697 980 321
■ Kask na Crossa bardzo fajny - rozmiar M
firmy MAX, kask jest używany pól sezonu,
niewielkie ślady użytkowania polecam kontakt:
pantera18@onet.eu - Cena do uzgodnienia
■ Komplet drzwi, chłodnica, lampy oraz
inne części do Mitsubishi Lancer GLi – Tel.
0 696 013 599 lub witkowski.wojciech@
poczta.onet.pl
■ Oryginalne reflektory lampy przednie do
Audi a3 (1996-2000) marki Hella + oryginalne kierunkowskazy. Możliwość wysłania
zdjęć na maila. Stan dobry, cena 220zł -Tel.
0 505 804 161
■ Felgi stalowe R 13 rozstaw 4x100 plus
opony zimowe 155/70 felgi pasują z tego co
wiem do Golfa, Renaulta, Skody - Miałem je w
komplecie do Renaulta Clio - kret-pl@wp.pl lub
Tel. 0 505 288 212
■ Silnik 1.6, Opel Kadett, 1990r. Stan bardzo
dobry, silnik w samochodzie. Sprowadzony z
Niemiec. Również dostępne inne części – Tel.
075 755 88 84, 0 609 027 790
■ Felgi stalowe do aut: Ford, Mazda, VW, Seat,

Ankieta dla Czytelników
Z okazji pierwszy urodzin tygodnika Jelonka, pragniemy Was zachęcić do wyrażenia opinii na temat gazety. Prosimy o wypełnienie
niniejszej ankiety i przesłanie jej na nasz adres (ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra) lub wrzucenie do skrzynki kontaktowej redakcji
na drzwiach jej siedziby. Wśród nadesłanych ankiet rozlosujemy drobne upominki niespodzianki. Losowanie za tydzień.

Audi. 20-30zł za sztukę – Tel. 0 504 554 515
lub GG: 8565169
■ Części używane do Subaru Justy 1.0
- 4WD. 5-drzwiowe. Rok prod. 1991. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki. Tel. 0 510
522 968
■ Części do Golfa i benzyna Tel. 0 609
308 100
■ Części do Fiata cc z demontażu - tanio - Tel.
0 508 764 585
■ Lewe drzwi do Fiata Punto 1- Tel. 075
64 62 111
MOTORYZACJA
Zamienię
■ Forda Mondeo - rok prod. 1996 ,1,6,benzy
na,el,szyby,sprowadzony, alufelgi na busa Tel.
0 781 539 081
NIERUCHOMOŚCI
Kupię
■ Szukam mieszkania w Cieplicach – Tel. 0
502 108 290
■ Dom, mieszkanie z ogrodem min. 60 m2
do remontu okolice J. Góry do 150 tys. - Tel. 0
698 700 755
■ Mały domek wolnostojący w Jeleniej
Górze w rejonie ulic Mickiewicza, Słowackiego,
Sudeckiej, Kochanowskiego itp. Dom może być
do niewielkiego remontu. e-mail:nepol@op.pl
– Tel. 0 508 439 665
■ Mały domek wiejski w okolicach Mirska,
czy Leśnej, chętnie do remontu - klazar@gmx.
net; proszę o zdjęcia
■ Mały domek lub mieszkanie w Sobieszowie
- może być do remontu Tel. 0 509 996 419
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Mały domek lub mieszkanie 3 pokojowe z
ogródkiem w Miłkowie lub Kowarach do 110
tys. zł bez pośredników Tel. 075 76 19 644
lub 0 664 492 829
■ Mały dom w Kowarach lub na wsi do 120
tys. bez pośredników - Tel. 075 76 196 44 lub
0 664 492 829
■ Kawalerkę w Kowarach lub w okolicy. Może
być do remontu - Tel. 0 667 253 084
■ Grunt lub dom na wsi z ziemią - Tel. 0
505 058 665
■ Działkę budowlaną w Komarnie z widokami
na Rudawy Janowickie. Płacę gotówką - Tel. 0
694 172 156
■ Działkę w Szklarskiej Porębie pod budowę
domu jednorodzinnego w spokojnej okolicy
- Tel.0 663 62 44 47
■ Lokal usługowy ok. 100m składający się
z min 3 pomieszczeń w Jeleniej Górze, Cieplicach, Sobieszowie - Tel. 0 663 25 90 92
■ Mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej Górze
bądź okolicy do 150 tysięcy – Tel. 0 668
856 130
■ Mieszkanie - dwa pokoje w Cieplicach na
Orlim do 130 tys. – Tel. 0 606 653 512
■ Mieszkanie na Os. XX - lecia 3 pokojowe.
Może być do remontu – Tel. 0 608 846 189
■ Mieszkanie w Cieplicach – Tel. 0 668
677 841
■ Mieszkanie w Kowarach, raczej nie przy
ulicy 1-go Maja, dwu lub 3 pokojowe, najchętniej do 100.000 - do zamieszkania,
ewentualnie do małego remontu - Tel. 0 663
232 325
■

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. Klonowica 9)
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

Ogłoszenia
1. W jaki sposób docieram do Tygodnika
Jelonka?
kupuję w kiosku
kupuję w sklepie
prenumeruję
pożyczam od znajomych, np. w pracy
w inny, jaki .........................................
2. Jak często zaglądam do TJ?
co tydzień
kupuję, jak nie zapomnę
sporadycznie, jak mnie zainteresuje
jakiś temat
bardzo rzadko
3. Z jakich powodów zaglądam do TJ?
bo ma dużo informacji z życia miasta
dla zdjęć
bo jest sporo drobnych informacji
dla ogłoszeń
z innych powodów (jaich?)
...................................................................
4. Które stałe działy czytam/oglądam
najchętniej?
aktualności
fotoreportaż
wywiad
rozmaitości
publicystyka, felietony
Jelonka wczoraj
turystyka
Z Lotu Ptaka
Nasze Pociechy
sport
wiadomości z powiatu

5. Jakie tematy interesują mnie
najbardziej?
polityka samorządowa
sprawy socjalne
gospodarka
finanse
edukacja/szkoły
komunikacja/ludzie
kultura
inne, jakie? ..............................
6. Czego najbardziej brakuje mi w TJ?
za mało stron
za mało ogłoszeń drobnych
za mało informacji
za mało sportu
brak programu telewizyjnego
za mało zdjęć
za mało porad
...................................................

7. C
 zy ogłoszenia drobne powinny być
odpłatne?
tak
nie
8. Czy cena TJ (1,5 zł) jest odpowiednia?
tak
nie, to za drogo

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

9. Czy kupujesz regularnie inne gazety?
tak (jakie?).................................
r aczej sporadycznie czytam
...............................
nie
10. Inne uwagi i spostrzeżenia dotyczące TJ
...................................................................
...................................................................
..................................................................
.....................................................................
.................................

Dane osobowe (tylko do wiadomości redakcji)
Imię i nazwisko .....................................................
Adres* .....................................................
Telefon* .....................................................
* - dane do wiadomości redakcji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

................................................................................. (podpis)

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika/Komputery [kupno, sprzedaż], Motoryzacja [kupno, sprzedaż, zamiana],
Nieruchomości [kupno, sprzedaż, wynajem, zamiana], Praca [dam pracę, podejmę pracę], Różne
[sprzedaż, kupno, różne, usługi], Edukacja, Drobne, Towarzyskie
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 wrzeœnia 2007 r.
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OG£OSZENIA

Mieszkanie 3 pokojowe rozkładowe może
być do remontu Zabobrze lub okolice Małej
Poczty nie kamienice - płace gotówką - Tel.
0 660 041 935
■ Mieszkanie 2 pokojowe (może być aneks
kuchenny) w Jeleniej Górze, może być do
niewielkiego remontu, tanio – Tel. 0 509
653 223
■ Mieszkanie 2 pokojowe do 54m2 w Jeleniej Górze (nie na Zabobrzu), bez pośredników
- Tel. 0 605 489 995
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach do
45m, z balkonem. Do 120.000 tys. Proszę
o kontakt na andzi19@wp.pl bądź na numer
telefonu – Tel. 0 695 290 885
■ Mieszkanie w Cieplicach 3 pokojowe – Tel.
0 608 846 189
■ Mieszkanie za gotówkę - może być do
remontu bez pośredników - Tel. 0 516 722
333
■ Mieszkanie 3 pokojowe z ogródkiem w
Kowarach lub innej okolicy Jeleniej Góry do
120 tys. Tel. 075 76 196 44 lub 0 664
492 829
■ Mieszkanie 3 - pokojowe 50-70m2 za
rozsądna cenę w Jeleniej Górze. kontakt
miegoc@interia.pl
■ Mieszkanie do 100,000 tys. w Jeleniej
Górze lub okolicy – Tel. 0 665 466 247
■ Mieszkanie 3 pokojowe S Tel. 0 608
846 189
■ Mieszkanie we Wleniu lub okolicach w
starym budownictwie Tel. 0 600 005 548
■ Mieszkanie w Kowarach 2 lub 3 pokojowe,
może być do remontu. Okolice Domu Kultury,
bądź komisariatu Policji po rozsądnej cenie
– Tel. 0 512 306 899
■ Mieszkanie dwupokojowe w Jeleniej Górze
bądź okolicach - warunek dojazd do centrum.
Pilne - Biurom pośredniczącym dziękuję.
krisjs@go2.pl
■ Małe mieszkanie w centrum, dużą kawalerkę lub 2 pokoje Pośrednikom dziękuję - Tel.
0 886 400 832
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Pół domu I piętro, pow. użytkowa 104m2,
ogrzewanie gazowe nowe po remoncie, działka
1650 m2 – piękna okolica – środek gór.
Karkonosze Przesieka – cena do uzgodnienia
– realna – Tel. 075 762 16 11
■ Mieszkanie 3 pokojowe na Kiepury o pow.
64m2, wysoki parter, balkon. Mieszkanie
jest po kapitalnym remoncie – Tel. 0 504
289 423
■ Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze II 71
m. (wysoki parter, balkon, Internet, telefon,
tv. kablowa, stan bardzo dobry po wymianie
stolarki okiennej) – Tel. 0 888 328 328
■ Mieszkanie 3 pokojowe na Kiepury po
remoncie. Cena 205 tys. – Tel. 0 694
172 156
■ Mieszkanie 3-pokojowe na Kiepury – sprzedam z powodu wyjazdu sprzedam – Tel. 0
601 882 748
■ Mieszkanie 3-pokojowe 63 m, na VIII
■

piętrze, czynsz 270 zł Cena 190 tyś zł Bez
pośrednictwa - Tel. 0 515 570 821
■ Zabobrze - 64m z balkonem na 6p wymienione okna na podłogach parkiet i panele
łazienka i wc po kapitalnym remoncie 233000
tys. - Tel. 0 663 25 90 92
■ 3 pokoje 60m na Ip. wymienione okna na
drewniane w pokojach na podłogach panele
220000 – Tel. 0 663 259 092
■ Cieplice - 43m 2 pokoje w tym jeden
połączony z kuchnią w kamienicy 3 rodzinnej,
po remoncie wymienione wszystkie instalacje,
na podłogach panele, narożna wanna, nowe
okna 19m pomieszczeń gospodarczych mały
ogródek 125000 – Tel. 0 663 259 092
■ Mieszkanie willowe blisko centrum 96 m2,
5 pokoi, ogród, garaż – Tel. 0 691 210 677
■ Mieszkanie 63 m2, 3 pokoje, wysoki parter,
na Zabobrzu III, bez pośredników. Cena zawiera:
zabudowa kuchni, 2 zabudowy komandor:
sypialnia i przedpokój, zabudowa balkonu. Cena
240.000 zł. - Tel. 0 604 530 874
■ 124 tys. Zabobrze 40 m2 - 2 pokoje
- Mieszkanie na ul. Karłowicza na wysokim
parterze z balkonem z widokiem na tereny
zielone. Niski czynsz - Tel. 0 694 172 156
■ Mieszkania 4 pokojowe na Zabobrzu
- ciekawe oferty, sprzedam, kontakt - Tel. 0
508 290 939 NŻ.
■ Mieszkanie - ładne dwa pok. 125000 zł po
kapitalnym remoncie w Cieplicach, dwa pokoje,
wysoki parter – Tel. 0 507 758 456
■ mieszkanie na Zabobrzu III, pow. 54m, III
piętro, 2 duże pokoje, przestronna zabudowana kuchnia /w cenie/, osobno łazienka i
WC /w kafelkach/, okna PCV, panele, duży
wykafelkowany balkon z fantastycznym
widokiem na góry, piwnica, niski czynsz – Tel.
0 600 801 863
■ Mieszkanie Zabobrze 65m 3 pokoje – Tel.
0 600 052 204
■ Mieszkanie centrum Jeleniej Góry 71m 3
pokoje – Tel. 0 600 052 204
■ Mieszkanie 3 pokojowe z balkonem ul.
Noskowskiego, 60m2, możliwość sprzedaży
wraz z garażem, cena 220 tys. do negocjacji
– Tel. 0 605 305 167
■ Dwupokojowe w Cieplicach 42m po kapitalnym remoncie. Kuchnia otwarta na pokój.
W cenie mieszkania zostają meble kuchenne.
Cena 125 000 – Tel. 0 603 788 610
■ Mieszkanie - 45m na 3 piętrze w centrum
Jeleniej Góry. Cena 100000 – Tel. 0 603
788 610
■ Mieszkania Lubomierz 55 tys. Gryfów 78
tys. - Tel. 0 502 934 936 Nieruchomości
Świeradowskie
■ Mieszkanie 2 pokojowe własnościowe
w centrum Lubomierza, 58m2, ogrzewanie
sieciowe, czynsz 250zł, cena 55000zł (do
negocjacji) – Tel. 0 609 152 257
■ Mieszkanie - lokalizacja Cieplice. Powierzchnia 130m2. Cena 270.000zł. ogród 4 - pokoje
2 - kuchnie 2 - łazienki - pośrednik Jeldom - Tel.
075 61 37 111
■ Mieszkanie 2 pokojowe przy ul. Morcinka

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

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

www.peter.autogielda.pl

– Tel. 0 607 643 985
■ 205 tys. za 3 pokojowe na Kiepury - Mieszkanie 64m2 na Zabobrzu III po remoncie - Tel.
0 693 056 760
■ Mieszkanie 40m2 Zabobrze - 2 pokojowe
parter cena 124 tys. Tel. 0 693 056 760
■ Mieszkanie bezczynszowe 80m2 - 1
piętro Szklarska Górna. Cena 130 tys. - Tel.
0 694 172 156
■ Mieszkanie 2 pokojowe koło ulicy Hofmana.
Pow. 37.5m2 poczta- jg123@o2.pl
■ Mieszkanie na Zabobrzu piękne widoki
na panoramę Karkonoszy z dwóch balkonów
,VIII piętro, częściowo po remoncie - Tel. 0
698 413 612
■ Mieszkanie 4 pokojowe własnościowe
po remoncie - 4 pokoje, łazienka, wc osobno,
balkon, garaż – cena 220 000 do negocjacji
Tel. 0 513 710 134
■ Mieszkanie - 3 pokojowe 63 m kw., balkon,
parking za 227 tys. Więcej informacji pod nr
Tel. 0 665 199 951
■ Mieszkanie 3 pok. przy ul. Kiepury, pow.
62 m2, po kapitalnym remoncie - Tel. 0 512
033 495
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie w centrum. 67mkw trzy pokoje nowe okna PCV
nowy piec Co reszta wymaga remontu. Jest
to parter w budynku, dwa wejścia, możliwość
postawienia garażu - Tel. 0 508 240 831
■ Mieszkanie - 3 pokojowe na Osiedlu Orlim,
po kapitalnym remoncie, III piętro. Tel. 0 512
033 495
■ mieszkanie - 3 pokojowe na Kiepury – Tel.
0 601 882 748
■ Mieszkanie dwupokojowe rozkładowe po
remoncie. Przedpokój kafle pokoje panele
i gładź wymienione okna mały balkonik
Ogrzewanie gazowe , czynsz 120 zł m-cznie
mały ogródek 55m2 - 179000zł – Tel. 0
507 758 456
■ Mieszkanie - Jelenia Góra Powierzchnia
90m2 - Cena:250 000zł 4 - pokoje po
remoncie, stare budownictwo 075 61 37
111 www.jeldom.pl
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze,
rejon ul. Słowackiego, wysoki parter, pow.49
m2. rozkładowe, po remoncie, czynsz 110 zł.
Cena 163000 zł. - Tel. 0 504 891 144
■ Mieszkanie - ładne, 53 m2, 3-pokoje, okolice małej poczty – Tel. 0 512 439 488 NS
■ Mieszkanie 2 pokojowe po remoncie.
Okolice Małej Poczty 135000 NŻ Remigiusz
Rychlewski – Tel. 0 792 736 644
■ Mieszkanie 3 pokojowe w rejonie Zabobrza,
wysoki parter, powierzchnia 54 m2. Cena
145000 zł. Tel. 0 504 891 144
■ Mieszkanie 3 pokojowe przy ul. Kiepury,
po kapitalnym remoncie, z pełnym wyposażeniem, III piętro, do mieszkania przynależy
piwnica i suszarnia. Tel. 0 512 033 495
■ Mieszkanie 3 pokojowe 63 m kw., zadbane,
w dobrym stanie, balkon z widokiem na góry,
spokojna okolica. 227 tys. – Tel. 0 665
199 951
■ Mieszkanie 3 pokojowe na Osiedlu Orlim,
po kapitalnym remoncie, pow. 51 m2 – Tel. 0
512 033 495
■ Mieszkanie 3 pokojowe w Miłkowie, po
kapitalnym remoncie do mieszkania przynależy
ogród. - Tel. 0 512 033 495
■ Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
73m2, - Janowice Wielkie - ogród i altana,
centralne ogrzewane w domu, mieszkanie
bezczynszowe - Tel. 0 693 056 760

Mieszkanie 2 piętrowe w Sobieszowie,
możliwość zrobienia 2 osobnych mieszkań,
2 saloniki,2 łazienki, 4 sypialnie, 2 kuchnie,
pow. 180 m2, ogrzewanie gazowe, centralne,
osobne wejście, mały ogródek -Tel. 0 512
033 495
■ Kawalerka w bloku na parterze 26m. Cicha
i spokojna okolica – Tel. 0 603 788 610
■ Kawalerka w Sobieszowie w nowych
blokach na parterze 26m wymienione okna
95000 – Tel. 0 663 259 092
■ Kawalerka o pow.31m2 na 2 piętrze.
Okolice Małej Poczty, 125 tyś.- Tel. 0 504
289 423
■ Działkę - 1750m2 na osiedlu "Leśne Zacisze" w Dziwiszowie bez pośredników. Cena do
negocjacji. kontakt: mail@k-media.pl, danielak@
gmx.de tel:0698729543 , 0757618903 PS:
osiedle na przeciw "Chatki Puchatka"
■ Dwie działki budowlane w Karpaczu
(Osiedle Skalne) - Tel. 0 508 290 939 NŻ.
■ Działka budowlana + 2 domy około 1 ha ,
woda prąd telefon- Tel. 0 603 313 486
■ Działka budowlana na osiedlu Czarnym o
pow. 1200 m2 lub zamienię na mieszkanie
1 lub 2- pokojowe. Możliwa dopłata - Tel. – 0
661 927 623
■ Działka budowlana, uzbrojona o powierzchni
2900 m, położona w Podgórzynie, 180.000 zł.
CeLDOM Tel. 075 64 45 605 Tel. 0 661
114 212
■ Gospodarstwo przy ul. Wrocławskiej
4.64h. ziemi objęte dopłatami bezpośrednimi
sprzedam. Pośrednikom dziękuję - Tel. 0
698 265 036
■ Grunt rolny w Płoszczynie z ładnym widokiem na okolicę -2000m2 cena 28 tys. zł do
minimalnej negocjacji – Tel. 0 602 749 567
■ Grunt rolny w Sosnówce w malowniczym
miejscu o powierzchni 1,23 ha, 17 zł/m.
Daniel CeLDOM – Tel. 075 64 45 605 Tel.0
661 114 212
NIERUCHOMOŚCI
Mam do wynajęcia
■ Do wynajęcia garaż lub na sprzedaż - przy
ulicy Wiejskiej – Tel. 0 661 878 165 – Tel.
075 752 39 79
■ Duży dom z restauracją – pokoje gościnne
– posesja 0,5 h – Tel. 075 75 216 94 – 0
661 059 918
■ Małe mieszkanko dwupokojowe , jeden
pokój przejściowy , umeblowane opłaty 600
zł najem czynsz ok. 200 zł opłaty licznikowe
Pośrednik(prowizja) Tel. 0 698 413 612
■ Do wynajęcia mieszkanie: 45 m2, 3 pokoje
, I piętro, słoneczne, ciepłe, ogrzewanie miejskie, korzystna cena. Tel..0 665 913 708
■ Lokal użytkowy w centrum Jeleniej Góry do
wynajęcia – Tel. 0 513 018 455
■ 3 pok. 66 m2. ul. Wolności ogrzewanie
gazowe 1200 + liczniki Tel. 0 500 45 49 40
■ Do wynajęcia w pełni wyposażone mieszkanie 2 pokojowe, telewizor plazmowy, nowy
wysokiej klasy sprzęt AGD, skórzana sofa w
salonie, alarm - 2 pok.38m2, parter, bliskie
centrum Jeleniej Góry dostępne od listopada
Tel. 0 500 454 940
■ 2 pok, Sobieszów ul. Cieplicka koło dawnego klubu Muflon 42m2, II piętro, ogrzewanie
gazowe dostępne od X. 2007r Tel. 0 500
454 940
■ Do wynajęcia utwardzony, ogrodzony plac
przy ul. Grunwaldzkiej ok. 350m2 pomiędzy
Tesco a Kolegium Karkonoskim 300m za
Tesco w kierunku Jeżowa Sudeckiego/
■

Siedlęcina, Wlenia, Lwówka Śl. Naprawdę
dobra lokalizacja, całodobowa opieka Tel. 0
500 454 940
■ Pokoje 2 i 3 osobowe w domku jednorodzinnym na parterze i piętrze + część niezależna (pokój 2 osobowy i pokój 3 osobowy)
Internet w pokojach 200m do szkoły, 300 do
Tesco, 15 min do centrum piechotą Jelenia
Góra ul. Grunwaldzka 76 pomiędzy Tesco a KK
po prawej stronie – Tel. 0 500 454 940
■ Pokoje tanie ładne swobodne – Tel. 0
694 258 713
■ Poszukuję lokalu 90-120 m2 z podzielonymi pomieszczeniami (4/5) lub z możliwością podziału (ścianki działowe). Do
3,000/3,500 brutto. czyjawiem@gmail.com
■ Dwa jednoosobowe pokoje w Cieplicach
wolne od zaraz z dostępem do Internetu dla
uczniów lub studentów (250zł miesięcznie)
075 75 52 465 kom.0 505 972 075
■ Budynek ok.200m.kw. pod produkcję,
usługi, magazyny itp. na ogrodzonej działce
o pow. 3600m.kw. za 1200zł./mies. Tel. 0
602 732 135
■ 2 pok. Sobieszów ul. Cieplicka koło dawnego klubu Muflon 42m2, II piętro, ogrzewanie
gazowe dostępne od X. 2007r - Tel. 0 500
454 940
■ 3 pok. 66 m2. ul. Wolności ogrzewanie
gazowe 1200 + liczniki - Tel. 0 500 454
940
■ Kawalerka wysoki standard nowe meble i
wyposażenie 30m2 parter, ogródek, parking,
w zabytkowym budynku, centrum Jeleniej Góry
- Tel. po godz.11-tej 691 266 299
■ Wynajmę pokój studentce 1-go roku,
Zabobrze, tanio Tel.0 697 978 878
■ Do wynajęcia mieszkanie 3 pokoje 80m
dla 4-5 osób ul. Grunwaldzka koszt z opłatami
350zł blisko Kolegium Karkonoskiego - Tel. 0
609 043 198
■ Wynajmę 2 małe pokoiki dla studentów
w Dziwiszowie w cenie 300zł/os Tel. 0 516
067 924
■ 2 pokojowe umeblowane mieszkanie po
remoncie z łazienką i kuchnią dla 3 osób, ul.
Cervi 29 - Tel. 0 602 600 235, 0 721 470
100, 075 642 60 40 cena do negocjacji
■ Do wynajęcia pomieszczenia biurowe,
wysoki standard, obok parkingu Jelfy – Tel.
075 752 68 07
NIERUCHOMOŚCI
Chcę wynająć
■ Szukam kawalerki chętnie nie umeblowanej na dłuższy okres – Tel. 075 75 15
449 wieczorem
NIERUCHOMOŚCI
Zamienię
■ Zamienię mieszkanie I piętro kwaterunkowe 77m2 z możliwością adaptacji strychu
w centrum miasta na Zabobrzu II lub III na
parter lub I piętro 3 pokoje – Tel. 0 510
290 063
■ Zamienię mieszkanie komunalne 1 pokój +
kuchnia + wc wspólne 43,70m2 na wieksze
2-3 pokojowe ( zadłużone lub z dopłatą) – Tel.
0 601 330 569
■ Zamienię kawalerkę na Zabobrzu 26,10
m2 obok pawilonu Jubilat na dwu pokojowe
w Cieplicach lub osiedlu Orle. Tel. 0 781 957
441 mail. anna11123@wp.pl
■ Zamienię komunalne 30m2 w Cieplicach
w idealnym stanie na troszkę większe własnościowe. Możliwa dopłata - Tel. 0 605 059 991
- mar_cyb@interia.pl

Zamienię dom do remontu w Jeleniej Górze
na małe mieszkanie. Działka 880 m2. Tel. 0
504 891 144
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 53m.
2 pokoje, kuchnia, łazienka. Słoneczne 1 piętro
co gazowe, garaż, ogródek na mieszkanie 40m
w centrum lub na Zabobrzu Maksymalnie do
2 pietra Propozycje proszę wysyłać mailem
- jola1003@poczta.onet.pl
PRACA
Dam pracę
■ Nowa filia poszukuje młodych, kreatywnych
do współpracy – Dział handlwy – ok. 400zł
tygodniowo – Tel. 0 661 444 726
■ Etat, praca – 1500 zł/ miesięcznie – 0
661 444 726
■ Restauracja „Galery” zatrudni kelnera
barmana – dam zakwaterowanie – Tel. 075
75 216 94 – Tel. 0 661 059 918
■ 100 zł dniówka, młodych min średnie – Tel.
0 75 764 70 17
■ Absolwentów i zaocznych na stale, 1400
netto, praca w tygodniu – Tel. 0 75 764
70 19
■ Bezrobotnym od zaraz, 1500 zł netto do
30 lat. – Tel. 0 600 094 671
■ Poszukujemy lektorów języka francuskiego,
włoskiego i niemieckiego. CV prosimy słać na
adres: czyjawiem@wp.pl
■ Zatrudnię dekarza - Tel. 0 698 542 027
■ Zatrudnię murarza - Tel. 0 698 542 027
■ Zatrudnię wokalistkę do Zespołu Muzycznego w Jeleniej Górze. Wymagana : dyspozycyjność, umiejętność, miła aparycja,
niezależność oraz wiek do 35 lat – Tel. 0
691 918 625
■ Opieka nad starszymi osobami w Niemczech. Praca od zaraz. Chcesz poznać szczegóły zadzwoń - Tel. 0 605 352 612
■ Zatrudnię stolarza meblowego CV + zdjęcie
proszę przesyłać na adres: leander@leander.pl
■ Firma ogrodnicza zatrudni pracowników
- Tel. 0 501 786 571
■ Poszukujemy do spółki webmastera, ze znajomością php, html, css, mysql. gg:6645856
Tel. 0 669 417 059
■ Poszukuję mechanika do naprawy maszyny
krojczej taśmowej. Praca na zlecenie lub
naprawa jednorazowa Tel. 0 600 211 476
■ Poszukujemy osób do sprzątania na okres
1,5 miesiąca - Tel. 0 663 500 666
■ Uczniów, studentów od zaraz zatrudnię do
rozdawania ulotek. Praca od godz. 14-tej przez
tydzień - Tel. 0 607 099 092
■ Firma budowlana zatrudni murarzy, tynkarzy, hydraulików, brygadę budowlaną 2-3 osobową, również pomocników do wykonywania
prac remontowo - wykończeniowych – Tel. 0
508 936 573
■ Pilnie zatrudnię pomocnika budowlanego
- remonty - wykończenia w pomieszczeniach
– Tel. 0 501 394 206
■ Restauracja Pizza Hut zatrudni do pracy w
weekendy hostessę do prowadzenia przyjęć
urodzinowych dla dzieci. Oferty ze zdjęciem
proszę przesyłać na adres: phjeleniagora@
amrest.eu
■ Pilnie przyjmę do pracy na stałe kucharza
Tel. 0 507 033 123
■ Zatrudnimy hostessy, dobre zarobki ponad
100zł/h - Tel. 668 187 645
■ Fundusz Mikro Sp. z o.o. w Warszawie.
Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 13 – Tel.
075 75 330 65. Pilnie poszukuje osób do
współpracy w charakterze przedstawicieli.
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Hotel Szrenica w Szklarskiej Porębie
zatrudni kelnerów/ki - studenci, uczniowie
- praca w weekendy – Tel. 075 71 73 599
■ Hotel Rezydencja *** zatrudni kelnerkę
w pełnym wymiarze czasu. Stabilne warunki
wynagrodzenia - Tel. 075 76 180 20
■ Firma budowlana zatrudni solidną ekipę
budowlańców (2-3)do wykonywania prac
remontowo-wykończeniowych. Potrzebujemy
również pomocników. Kontakt Mariusz Różycki
Tel. 0 501 394 206 kubix -wykladziny@wp.pl
www.wykladziny.blo.pl
■ Zatrudnimy kasjera walutowego w kantorze w Karpaczu. Wiadomość Biuro Turystyczne
"Karpacz"- 075 76 19 547, 0 602 691711
■ Hotel Rezydencja w Karpaczu zatrudni
Panią do pracy w kuchni oraz pokojową.
Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia
oraz miłą atmosferę w pracy – Tel. 075 76
180 20.
■ Firma poszukuje Dekarza do pracy za
granicą. Praca legalna – Tel. 075 64 24 446
■ Firma budowlana Regess Sp. z o.o. zatrudni:
- murarzy, - cieśli, - dekarzy, - elektryków,
- hydraulików, - spawaczy. Zatrudniamy na
umowę o pracę w Polsce i Belgii - Tel. 0048 /
075 644 20 73 e-mail: regess@interia.eu
■ Firma budowlana z 25 letnim stażem
zatrudni pracowników budowlanych do prac
remontowo-wykończeniowych wnętrz na
terenie Jeleniej Góry: tynkarzy, regipsiarzy,
spawaczy, hydraulików itd. Śliwiński Jan Tel.
0 601 773 707
■ Poszukuję osoby na stanowisko doręczyciela korespondencji z własnym autem na
gaz chętnie emeryta lub rencistę także osoba
niepełnosprawna – Tel. 0 792 474 336
- jacekbialoskorski@o2.pl
■ Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie.
Mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej
- Tel. kontaktowy 0 504 288 204
■ Prężna i rozwijająca się firma poszukuje
grafików komputerowych znających programy:
Adobe illustrator i/lub Corel Draw. Prześlij swoje
CV na adres: s.lamch@vergesport.pl
■ Prosty marketing internetowy. Wymagany
stały dostęp do Internetu - zainteresowanych
proszę o kontakt: treor@wp.pl
■ Praca stała od pn. do pt. Możliwość rozwoju,
10 zł/h. Tel. 0 668 187 645
■ Minimum średnie, do 30 lat na stałe. Nie
wymagamy doświadczenia - przeszkolimy
– Tel. 75 764 70 19
■ Przyjmę do kawiarni kelnera lub kelnerkę
– Tel. 0 508 127 548
■ Dietetycy, kosmetyczki jest dla Was praca,
dużo pracy na wiele lat. Są pieniądze, duże
pieniądze do zarobienia. Jeżeli jesteś tym
zainteresowana/y wyślij list motywacyjny
i cv na adres:bobowskiw@tlen.pl Tel. 0 785
636 539
■ Szukamy osoby do pracy przy produkcji
blaszanych elementów wentylacyjnych. K&K
Engineering s.c. Tel. 075 6446 970, info@
kk-eng.eu
■ Stała praca dla informatyka. Do sprzedaży
w sklepie, również do samodzielnego prowadzenia sprzedaży internetowej. Miły, rzetelny,
pracowity. Umiejętność HTML/CSS. Proszę o
CV ze zdjęciem na: biuro@agro-jg.com.pl
■ Lukas Bank S.A. przyjmie do pracy w Jeleniej Górze przedstawicieli bankowych - Umowa
o pracę –Informacja Tel. 0 602 755 799
■ Poszukuje specjalistów ds. zdrowego
żywienia i suplementacji - Możliwość pracy
■

na stałe lub dorywczo -nienormowany czas
pracy – szkolenia. Zainteresowanych prosimy
o przesłanie Cv i listu motywacyjnego na
wellnesspa@op.pl
■ Zatrudnię kelnerki w Restauracji na terenie
Jeleniej Góry – Tel. 0 603 114 402
■ Zatrudnię do pracy w auto - myjni - Tel. 0
605 624 541 – Tel. 0 501 167 220
■ Zatrudnię do prac remontowych. Fachowców i pomocników - Tel. 0 606 835 644
■ Zatrudnię dekarzy, blacharzy, cieśli lub całą
brygadę - Tel. 0 693 788 140
■ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
zatrudni kucharza – Tel. 075 75 37182
PRACA
Podejmę pracę
■ Przyjmę chałupnictwo – szycie nie wymagające overloka, albo z maszyną w dzierżawę
– Tel. 0 503 329 986
■ Studentka studiów zaocznych poszukuje
pracy na terenie Świeradowa Zdroju, Mirska,
Gryfowa Śl. lub w Lubaniu w charakterze
sprzedawcy, kelnerki lub pracy biurowej
zadzwoń- możesz zyskać dobrego pracownika
– Tel. 0 505 534 442
■ Poszukuję pracy jako kierowca kat. C
– operator koparko ładowarki – wszystkie
typy – kl. III – Pilne – Mogę pracowac jako
kurier woj. Legnickie – powiat jaworski - Tel.
0 507 651 074
■ Podejmę pracę jako operator DTP w JG.
Znajomość programów Photoshop, Illustrator.
Indesign. Posiadam certyfikat DTP firmy
Apple. Znajomość języka angielskiego – Tel.
0 609 357 544
■ Młody, ambitny ze średnim wykształceniem
szuka pracy na terenie Jeleniej Góry lub w
okolicy – Tel. 0 886 830 819
■ Nauczyciel przedmiotów informatycznych
(pełne kwalifikacje) szuka dodatkowej pracy na
weekendy –Tel. 0 504 120 752
■ Młody 24 lata podejmie pracę prawo
jazdy kat B +wózki widłowe, kierowca bierny
- jeździłem po Polsce i po terenie Jeleniej
Góry na wózki małe doświadczenie, aktualna
książeczka zdrowia, sanitarna. Żonaty, odpowiedzialny, uczciwy - Tel. 0 508 241 896
■ Młoda mężatka zaopiekuje się dzieckiem
lub pracami domowymi uczciwa, opiekuńcza,
rzetelna – Tel. 0 513 058 663 Jelenia Góra
- Cieplice
■ Poszukuję pracy. Posiadam wykształcenie
średnie. Jestem dyspozycyjna, szybko się uczę
– Tel. 0 667 315 666
■ Absolwentka filologii germańskiej udzieli
niedrogo korepetycji z języka niemieckiego na
terenie Jeleniej Góry –Tel. 0 607 641 037
■ Emeryt lat 58 wyższe wykształceniem
elektroniczne, potrafiący pracować w zespole
i z zespołem ludzkim. Kontaktowy nie konfliktowy, wymagający od siebie – Tel. 0 781
616 375
■ Mam 50 lat obecnie jestem na rencie i
szukam pracy w Jeleniej Górze lub okolicy
o charakterze ochrona obiektu lecz nie
koniecznie - Posiadam prawo jazdy kat B,
lojalny, uczciwy, dyspozycyjny - Tel. 0 691
389 357
■ Pomogę posprzątać mieszkanie, biuro itp.
mycie okien, odkurzanie wszystkie czynności
związane ze sprzątaniem - Tel. 0 505 766
094
■ Młody dyspozycyjny podejmie pracę jako
kierowca kat C – Tel. 0 793 001 172
■ Mam 19 lat . Szukam pracy na weekendy

i popołudnia w charakterze niani, kelnerki,
pomocy kuchennej na terenie Jeleniej Góry
– Tel. 0 509 784 123
■ Szukam pracy więcej informacji – Tel. 0
503 456 759 lub nr gg 2398114
■ Uczennica 2 klasy liceum podejmie
pracę w weekendy na terenie Jeleniej Góry
- satan_my_master@wp.pl
■ Szukam pracy jako kierowca. Najchętniej
pełny weekend w domu. Ważne badania
psychotechniczne , kurs na przewóz rzeczy.
0 667 765 383
■ Przyjmę zlecenie remontu mieszkania,
domu. Kafelkowanie, panele, malowanie itp.
Dodatkowo prace na posesji i elewacje – Tel.
075 76 21 381, 0 661 685 414
■ Młody 24 lata podejmie prace prawo
jazdy kat B od 5 lat kierowca bierny, jeździłem
busami - na wózki małe doświadczenie,
aktualna książeczka sanitarna. Żonaty, uczciwy,
bezkonfliktowy – Tel. 0 508 241 896
■ Młoda mężatka zaopiekuje się dzieckiem
lub pracami domowymi. Uczciwa, opiekuńcza,
tolerancyjna, Jelenia Góra - Cieplice - Tel. 0
513 058 663
■ Podejmę pracę od zaraz - z wykształcenia
technik obsługi ruchu turystycznego, podejmie
pracę w Jeleniej Górze, niekoniecznie w
zawodzie. Akwizycja nie wchodzi w grę - Tel.
0 501 426 726
■ Podejmę pracę jako kierowca kat. A B C
- Tel. 0 515 458 461
■ Mam 28 lat poszukuję pracy w zawodzie
sprzedawca - obsługa kasy fiskalnej Tel. 0
660 725 384
RÓŻNE
Sprzedam
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe, woskowane
do pensjonatów, sypialni, kuchni, pokoi - producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75 213 28
lub Tel. 0 605 306 250
■ Meble Kuchenne - ul: Poznańska 24 (koło
PKS – pod Arkadkami) Fronty: drewno, MDF,
płyta fornirowana, lakier. Doradztwo. Projekt.
Transport. Montaż. Tel. 0 75 76 46 289
■ Prześliczną suknię ślubną, rozmiar 36,
kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym
trenem + gratis halka, rękawiczki, szal – cena
do negocjacji. Zapraszam do przymiarki,
stan bardzo dobry – jak nowa – Tel. 0 500
183 197
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją
na kole, kolor biały. Zdjęcia na maila lub
przymiarka osobiście - Cena 550 zł – mail:
jack011@wp.pl lub Tel. 0 508 082 888
■ Białą suknię ślubną 173 cm + 5 cm
obcas, 2 częściowa na kole, rozm. 36/38,
regulowana w pasie, gorset, regul. Biust B
lub C, gratis dodatki – Przymiarka Jelenia
Góra – Fotki na mail. Cena 600zł - Tel. 0
511 511 358
■ Segment pokojowy czarno – biały +
wersalkę + zamrażarkę – Tanio – Tel. (075)
76 74 053
■ Mało używaną maszynę Karcher z pełną
dokumentacją – Tel. 0 691 508 613
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za m2
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75
213 28 lub Tel. 0 605 306 250
■ Mini wieża Gold Star na 3CD,2 kasety,
pilot, 2 x 50W stan bdb.- Tel. 0 608 034
794
■ Wkrętak akumulatorowy "Power Plus" 3.6
V, 220 obrotów, prosty/kątowy mało używany

z końcówkami- 25zl. Tel.0 608 034 794
■ Oddam kafle na piec pokojowy w zamian za
rozebranie go – Tel. 0 609 851 868
■ Firma Stolarska posiada w ciągłej sprzedaży tarcicę sosnową suchą w kl. I n/o gr.
20,25,32,50 różnych długości. Produkujemy
meble z drewna, również w stylu antycznym.
Kontakt: Barcinek 8B 10 km od J. Góry - Tel.
075 75 14 060, 0 608 435 483
■ Firma stolarska produkuje wysokiej jakości
meble z drewna (olcha, sosna) na zamówienie,
również w stylu antycznym. Posiadamy w
sprzedaży tarcicę sosnową suchą kl. I gr.
20,25,32,50 n/o Zapraszamy Barcinek 8B
10 km. od J. Góry na drodze do Zgorzelca - Tel.
075 75 14 060 www.drewmar.com
■ Łóżko 160x200 kompletne: rama, stelaż
i materac na sprężynach w bardzo dobrym
stanie. Kolor: klon. Nie jest poobijane ani
porysowane. Bardzo wygodne. Polecam - Dla
zainteresowanych przesyłam zdjęcie na e-mail
- Tel. 0 604 659 584
■ Ciuszki niemowlęce (0 - 4 miesiące).
Ubranka są po moim synku, ich stan oceniam
na bardzo dobry - mają ślady użytkowania. Na
maila przesyłam zdjęcia. Kontakt : myszka01@
onet.eu
■ Wózek dwu funkcyjny duże koła pompowane folia przeciwdeszczowa także mam
do sprzedania pilota do PS2 nr Tel. 0 660
725 384
■ Sprzedam duże, wygodne biurko pod
komputer – Tel. 0 691 825 395
■ Kafle mrozoodporne 30\30cm, jasne (np.
na balkon) – Tel. 0 691 825 395
■ Szafę 2-drzwiową, 2 regały, tapczan, nowe,
mało używane – tanio – Tel. 0 691 825 395
■ Prawie nowy komplet wypoczynkowy
3+2+1. Stan bardzo dobry - Tel. 075 75
33 425
■ mocna oryginalna wciągarkę budowlana
– Tel. 0 501 080 950
■ Kabinę natryskową szklano - aluminiowa
nowa z brodzikiem – Tel. 0 501 080 950
■ Suknie ślubną 36-38 w bardzo dobrym
stanie gorset ze złotymi dodatkami + spódnica + rękawiczki + welon tanio Tel. 0 609
437 905
■ Wózek dziecięcy firmy GRACO, używany
w b. dobrym stanie z pokrowcem przeciwdeszczowym + śpiwór na zimę Gratis. Kontakt
Grzegorz – Tel. 0 600 448 227. Cena 249 zł
■ Konia na biegunach cena 50 zł - Tel. 0
600 923 114
■ Siłowniki do okien – Tel. 0 514 429 751
RÓŻNE
Różne
■ Przyjmę ziemię na działkę do wyrównania
terenu Siedlęcin - Tel. 0 660 405 023
Usługi
■ Biuro rachunkowe w pełnym zakresie
- usługi: księgi handlowe, podatkowe, VAT,
kadry, płace, ZUS. Prowadzenie wszystkich
rodzajów księgowości. Rzetelnie prowadzone
księgi rachunkowe to niezbędny element
funkcjonowania każdej firmy – Tel. 0 601
837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15
■ Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów
i tapicerki meblowej, faktury Vat – Tel. 075
76 72 773
■ Renowacja i układanie parkietów, podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość prac.

Bezpyłowo, zachodnie maszyny. Tel. 075
764 79 90
■ Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne)
oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny
i wysoka jakość usług - Tel. 0 500 183
197 - 075 64 127 21 mail: artfotomedia@
gierus.pl
■ Tanie domowe obiady 5 zł na abonament.
Cieplice ul Cieplicka 74 Szkoła nr 6.Tel 0
502 108 290
■ Naprawa pralek i sprzętu agd. Dariusz
Simoniuk. Zakład czynny pn-pt 10-17 sobota
10-13 Zabobrze Karłowicza 25 – Tel. 0 603
835 483 – Tel. 075 64 21 598
■ Biuro Rachunkowe KO-ALA - Profesjonalna
obsługa księgowa podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych Certyfikat Ministerstwa
Finansów pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów, ryczałt, rozliczenia roczne,
ZUS, kadry. Jelenia Góra - ul. W. Polskiego
54 - obok sądu Tel. 0 601 837 677 mail:
alakow@onet.eu
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej
Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej
Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do 20:00
– Tel. 075 57 55 91 99
■ Szeroki asortyment Mebli Kuchennych
- Fronty: drewno, MDF, płyta fornirowana,
lakier. Doradztwo. Projekt. Transport. Montaż.
Ul: Poznańska 24 (koło PKS) Jel. Góra - Tel.
0 75 76 46 289
■ 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
■ Odchudzanie, poprawa formy – kondycji
– bezpiecznie i skutecznie – najlepsze
odżywki i suplementy – Specjalista do spraw
zdrowego odżywiania i dietetyki – Tel. 0 785
636 539
■ Restauracja Galery – organizuje najtaniej
wesela, przyjęcia, stypy – uroczyste rozwody
– Tel. 075 75 216 94 – Tel. 0 661 059
918
■ Autolaweta, holowanie pomoc drogowa,
tanio i solidnie - Tel. 0 500 453 040
■ Tanie wyjazdy expresowe 1-7 osobowe
Berlin, Praga - cały kraj, tanio i wygodnie Tel.
0 500 453 040
■ Wykonam płytki, glazura, panele, malowanie itp. tanio i szybko Tel. 0 509 362 908
■ Oferuję kompleksowe przeprowadzki i
usługi transportowe busem marki Fiat Ducato.
Jeśli mnie potrzebujesz dzwoń - Tel. 0 503 034
605 lub 601 558 147
■ Wykonam strony internetowe z prostym w
obsłudze panelem do zarządzania treścią, tanio
i profesjonalnie. Wystawiam faktury VAT – Tel.
0 504 120 752
■ Ciasto na zamówienie – Tel. 0 512 490
706
■ Transport 1.5 tony Maxi - Tel. 0 608
736 426
■ Taxi osobowe Tel. 0 608 736 426
■ Masaż leczniczy u pacjenta w domu
30 minut 20 zł 10 masaż gratis, masaż
całościowy 35 zł częściowy 15 zł, rehabilitacja
Izabella Masażystka dyplomowana – Tel. 0
517 511 515
■ Chciałbyś kafelki, gładkie ściany, boisz się
zacząć, my Ci pomożemy remonty mieszkań to
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nasza specjalność, szybko, tanio, nowocześnie
- Tel. 0 508 378 905
■ DJ - Prowadzenie imprez okolicznościowych (wesela, poprawiny, firmowe, itp.). Tanio i
profesjonalnie – Tel. 0 696 06 19 13
■ Renowacja mebli drzwi i okien oraz
wszystkiego co stare a z drzewa Tel. 0 667
130 656
■ Kompleksowe usługi z zakresu projektowania wektorowego, składu DTP oraz wdrażania
kampanii reklamowych do małych i średnich
firm - Tel. 0048 664 022 099
■ Przewozy – Praga – Berlin – Wrocław
– Kraków - Poznań Tel. /+48/ 505 092
579
■ Masaż antycellulitowy - Gabinet, Zabobrze
Rejestracja Tel. 0 507 319 150
■ Całodobowe usługi opiekuńczo - terapeutyczne dla osób starszych w nowo powstałym
HOSTELU dla seniorów, ceny komercyjne Tel.
075 76 12 393 kom. 0 516 067 924
■ Fotografia - realizacja sesji w plenerze i
we wnętrzach na profesjonalnym materiale
analogowym - (czarno- białe i kolorowe
zdjęcia) wykonawca nagradzany w konkursach
fotograficznych, Tel. 721 470 100, 075
642 60 40
■ Organizujemy zabawę Karaoke - w każdym
terenie - nawet w lesie przy ognisku - Profesjonalnie i tanio. Tel. 0 606 283031, fullsound@
poczta.onet.pl, www.fullsound.prv.pl
■ Wynajem Jaguara wraz z kierowcą na
uroczystości, 150 zł. kontakt net.eu@onet.eu
- Tel. 0 607 944 409
■ Układanie kostki betonowej - Solidnie
- Konkurencyjne ceny - Tel. 0 663 232 265
■ Fotografia różnych imprez okolicznościowych wraz z obróbką zdjęć – Tel. 0 501
364 616
■ Projektowanie graficzne, logo, wizytówki
– Tel. 0 603 365 414
EDUKACJA
Edukacja Profesjonalna nauka gry na
pianinie i instrumentach klawiszowych. – Tel.
0 608 700 184
■ Korepetycje - niemiecki - mgr; tanio i solidnie, różne poziomy, ciekawe materiały gratis
– Zapraszam – Tel. 0 697 855 670
■ Sympatyczna studentka 4 roku anglistyki
udzieli korepetycji. Zapewniam wszystkie
materiały oraz miła i przyjazna atmosferę – Tel.
0 665 831 183 - Olkusz i Bukowno
■ Matematyka - zajmę się już od teraz
przygotowaniem do wszelkich egzaminów
(matury, egzaminów po szkole podstawowej,
do gimnazjum), pomoc bieżąca - zakres od
szkoły podstawowej po studia) – Tel. 0 661
961 701
■ Matematyka - korepetycje, testy kompetencji - Tel. 0 691 037 800
■ Korepetycje z matematyki - szkoła podstawowa i gimnazjum - Tel. 0 696 046 824
■ Absolwentka filologii germańskiej udzieli
niedrogo korepetycji z języka niemieckiego na
terenie Jeleniej Góry Tel. 0 607 641 037
■

Stomatolog

Jacek Łoś
UMOWA Z NFZ
Jelenia Góra
OKRZEI 20

tel. 075 75 26 043
weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

24 wrzeœnia 2007 r.

22

JELONKA WCZORAJ

JELENIA GÓRA Belferskie ksywki, czyli jak naczycieli z „Żeroma” nazywano

– Mówili na nią „gestapo”, bo chodziła w czarnej skórzanej kurteczce, była blondynką i wyłapywała uczniów na drobnych wagarach
– wspomina jedną z nauczycielek anonimowy absolwent. – Wyobraźmy sobie, że poziomym drążku wisi np. teściowa... – mawiał
tłumacząc zagadnienia z fizyki inny profesor.
Dziś bez ściśle historycznych
nawiązań, choć o historii, oczywiście będzie. Tyle że nietypowo.
Posłuchamy wspomnień dawnych
(starszych i młodszych) absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Żeromskiego dotyczących
przezwisk i zachowań nauczycieli
tej największej szkoły w historii
Jeleniej Góry.

Czar przezwiska

Niewielu jest chyba mieszkańców stolicy Karkonoszy, którzy
jakoś tam nie otarli się o „Żeroma”. Wielu jest absolwentami tej
szkoły, chodził tam ktoś z rodziny,
znajomych. W pewnym sensie
to szkoła pokoleniowa: uczyli się
tam rodzice, kontynuują dzieci
i z całą pewnością – już są takie
przypadki – wnuki. Spojrzenie na
kadrę pedagogiczną po upływie
czasu wspomnienia nierzadko
wyostrza. A na plan pierwszy idą
zabawne powiedzonka i przezwiska, których nauczyciele na pewno
nie kochają, choć są pewni, że w
uczniowskiej gwarze są właśnie
tak, a nie inaczej, nazywani.
Wspomnienie starszego absolwenta (chyba lata 60-te minionego
wieku), który zapamiętał nauczycielskie ksywki: – Polskiego uczył
mnie „Truskawa” (zwany tak z
powodu intensywnie czerwonego
nosa – red.) Biologii – „Skrzyp”,
rosyjskiego „Krepkina”, później
nazywana „Małowatą” (mawiała:
– Niekrjepka, niekrjepka, sjadis,
dwa – niezbyt, niezbyt, siadaj dwa),
matematyki „Jadźka”.
Przysposobienie wojskowe miał
„Podskocz”, wuefu nauczał „Czaja” a następnie – „Antoś”, chemii
– „Dyra”, fizyki – „Folkier”, geografii – „Kozieł”. A angielskiego uczyła
– „Irenka”…

Angielski na
cenzurowanym

Chodzi tu o panią Irenę Czerską, jedną z najstarszych stażem
anglistek, która jeszcze w latach
80-tych wieku ubiegłego, w schyłkowej epoce realnego socjalizmu,
czynnie pracowała w „Żeromie”.
Wówczas angielski był na ogólnym
cenzurowanym, pierwsze skrzypce
grał rosyjski, co zresztą było widać
w proporcjach nauczycielek (kilka
rusycystek).
A i warto dodać, że I. Czerska
doskonale znała rosyjski, którego
przez czas jakiś także nauczała.
– Pamiętacie? Miała równie dobre
udarienije (akcent) jak i stress.
Robiła wrażenie, gdy na ruski
przychodziła w szkockiej kracie...
– to ze wspomnień kolejnego
absolwenta.
– P. Czerska była doskonałym

pedagogiem. Przejęła nas po roku z
Więckowskim (z Armii Maczka czy
Andersa) i biedny dziadek nie mógł
sobie z nami poradzić. Jak nas p.
Czerska przejęła to – cała w szoku
całkiem nieźle przerobiła nas na
anglistów. Wiele osób wyjechało na
stałe za granicę. Jak odwiedziłem
szkołę w latach 80-tych. pani Czerska nic się nie zmieniała! – notuje
uczeń chyba z przełomu lat 50 i 60
XX stulecia.
Absolwentka szkoły, już raczej z
późniejszych lat (przełom XX i XXI
wieku) podaje ciekawe pseudonimy „żeromskiej” kadry.
– Tooddy – od matematyki
rzecz jasna i jego powiedzonko
„Pamietajcie, najważniejsze są
definicje!”. Ulubiony perkusista
- Tadziu K. „O! Katarek masz!!!”
(chodzi o Tadeusza Kowalczyka,
wymagającego, ale lubianego i
cenionego za rzetelność przez
wielu uczniów. W chwilach luzu,
głównie na studniówkach, pan
Tadeusz sadowił się za perkusją i
w pełni profesjonalnie bębnił na
werblach, kotłach i uderzał i talerze
oraz inne instrumenty – red).

Historia inaczej

Postacią, która wpisała się w historię szkoły, był nauczyciel historii,
profesor G. Budził skrajne emocje:
od zachwytu nad czytelnością
prowadzenia zajęć po pogardę za
poglądy, które większości uczniów,
oczywiście jeszcze w latach PRL się
nie podobały. – Na lekcji powiedział
kiedyś o Chrystusie: „Ich było
dwóch, jednego ukrzyżowano, a
drugi udawał, że zmartwychwstał"
– podaje jeden z uczniów G. Do
tego profesor był dość mocno zaangażowany po partyjnej stronie,
czego – co wielu traktowało jako
plus – nie ukrywał. No i historię
interpretował na swój sposób,
z czego czasami wynikały dość
zabawne sytuacje.
– Opowiadał o Murzynie z UNRA
(taka organizacja amerykańska,
która po drugiej wojnie światowej przez jakiś czas pomagała
zrujnowanym państwom Europy
Środkowej), który prowadził jeepa
i obiema rękami rozrzucał paczki
z żywnością. – A jak on kierował?
– padło pytanie z klasy.
– No, nogami, nogi na kierownicy trzymał… – żachnął się profesor.
Na pytanie, czym przyciskał pedał
gazu, odpowiedź jasna nie padła.
Nauczyciel zaczął się plątać, że to
chyba był automat, ale w końcu
zmienił temat…
G., ze szpakowatą bródką, miał
swoje sposoby wołania do odpowiedzi według jakiegoś dziwnego
systemu (regularnie co lekcję pytał
dwie osoby). Sadowił uczniów wg.
kolejności alfabetycznej. A w pro-

Fot. Archiwum

Teściowa na drążku oraz Napoleon
wadzeniu zajęć nieco wyprzedził
epokę multimedialną. – Wykresy,
dane, rysunki i inne materiały wyświetlał za pomocą rzutnika. Można było ten przedmiot zrozumieć
– wspominają byli uczniowie.
Profesor odszedł na emeryturę
już po przełomie zmian ustrojowych. Podobno wówczas radykalnie zmienił poglądy… Ale czy to
plotka, czy rzeczywistość, trudno
ocenić.

Męki fizyczne

Różne są wspomnienia byłych
uczniów o nauczycielach fizyki,
przedmiotu ogólnie znienawidzonego, choć podobno – przydatnego
(raczej jednostkom). Najmilsze
budzi postać pana Tadeusza O.,
dość zabawnego pedagoga, którego pamięta się dzięki rozmaitym
powiedzonkom, często o charakterze dość makabrycznym i
dosłownym.
– Byliśmy z fizyki denni. Może
poza dwoma, trzema osobami. Raz
przyszedł pan O. na zastępstwo. Z
litością spojrzał na „humanistów”,
napisał na tablicy parę wzorów.
Zadał zadanie. Nikt się nie zgłosił.
Próbował rozwiązać to z całą
klasą… Nie udało się – opowiada
absolwent z roku 1986. Komentarz
O. był jednoznaczny: – Aby was
obesrało! – powiedział dobrodusznie, czym wywołał salwy śmiechu,
zamiast pożądanego (przynajmniej teoretycznie) respektu.
O. zresztą miał zwyczaj używać
kaprofagicznych i makabrycznych
porównań. – Wyobraźmy sobie,
że ruchem przyspieszonym leci,
na przykład, gówno. Albo: – Wyobraźmy sobie, że na poziomym
drążku wisi, na przykład, teściowa.
– Aparat był z niego i krzywdy
ludziom nie robił.
Nie dało się tego powiedzieć o
fizycznym postrachu wszystkich,
których nauczał tego przedmiotu,
profesorze Ryszardzie S. Z racji
niskiego wzrostu i dość pretensjonalnego charakteru, a może nawet
i fizycznego podobieństwa facjaty
zwano go Napoleonem lub dość
poufale – Krwawym Rychem.
– Jak miał dobry humor, potrafił
na jednej lekcji spytać połowę klasy
i wszystkim postawić ocenę niedostateczną. Jeśli nie miał humoru…
łatwo sobie wyobrazić, co było…
– wspomina jedna z uczennic
słynnego fizyka.
Ze swojej ostrości on sam uczynił
wręcz cnotę. Cieszył się, że budził
respekt, a na widok jego niskiej postaci ubranej w przyduży garnitur,
kroczącej korytarzami „Żeroma”
wszyscy wpadali w popłoch.
Wiedział, że uczniowie go nie
znoszą.
Absolwent z 1985 roku:

Aula „Żeroma” w czasie akademii w latach 60. XX wieku.
– Mieliśmy z nim zastępstwo.
Opowiadał, jak to założył się o coś
ze swoją klasą i wygrał. Zakład
polegał na tym, że przez miesiąc
uczniowie mieli mu fundować
butelkę deficytowej pepsi-coli.
Ta regularnie pojawiała się na
profesorskim biurku przed każdą
fizyką. S. otwierał napój z charakterystyczną pianką i sączył go w
trakcie zajęć.
Ale któregoś razu, kiedy zdjął
kapsel, nie było ani syknięcia, ani
pianki… To wydało się S. podejrzane. „Poczęstował” napojem jednego z uczniów, ale ten kategorycznie
odmówił. Następny również. Nikt
z tej klasy nie chciał tego wypić…
Napoleon odkrył spisek: do butelki, wcześniej otwartej, ktoś nalał
mieszaninę moczu i pepsi. – I w ten
sposób udaremniłem próbę otrucia
mnie – podkreślał w opowieści
postrach uczących się fizyki.
Przestał pracować w „Żeromie”
podobno z dość przykrych powodów i atmosferze skandalu:
za jego sprawą jedna z uczennic
miała zajść w stan błogosławiony,
a do zbliżenia miało dojść w trakcie
wycieczki szkolnej. Ile w tym z uczniowskich plotek, ile prawdy – być
może odpowiedź jeszcze znajduje
się w szkolnych archiwach, o ile po
latach nie trafiły na przemiał.
Inną fizyczną osobowością była
pani Helena W., żelazna dama I
LO, ucząca bodaj od końcówki lat
50-tych ubiegłego wieku niemal
do jego końca (jeszcze pracowała
w 1998 roku). Niepozorna postać,
ale cięta i to bardzo.
– Moim osiągnięciem z fizyki był
u tej pani stopień dwa z plusem.
To chyba był w ogóle jej ulubiony
stopień, choć zdarzały się trzy z
trzema minusami. Czwórki i piątki
dawała bardzo rzadko – mówi były
uczeń „Żeroma”, który fizykę z
panią W. miał przez trzy lata.

Panteon dyrektorów

Absolwenci szkoły pamiętają też
doskonale jej dyrektorów, którzy
rządzili placówką w czasach uczniowskich karier. Oczywiście, jak
to w przypadku osób stojących w

hierarchii społecznej wyżej, wspomnienia nie zawsze są kolorowe.
– Moja opinia o panu dyrektorze Kurzyńskim uformowała się
na podstawie niejednokrotnego postawieniu na dywaniku za
"przestępstwa" natury: chodzenie
w zielonej (materiał nakazany)
marynarce porysowanej (za moją
zgodą) podczas lekcji przez tych, co
za mną siedzieli...
Za to, że bez pozwolenia wyszedłem z lekcji rosyjskiego, ponieważ
pani się mnie czepiała, że nie
siedzę, wystarczająco prosto w
ławce. Była w ciąży, więc wolałem
wyjść niż wdawać się w dyskusję,
co mogłoby ją wyprowadzić z równowagi – opisuje uczeń „Żeroma”
z lat 1971 – 1975, kiedy to Adam
Kurzyński zajmował potężny dyrektorski gabinet. Karał on także
uczniów za: „nie posiadanie tarczy
na kurtce oraz za spóźnianie się na
pierwszą lekcję”.
Kolejną osobą, która przejęła
owo pomieszczenie z dywanikiem,
był Adolf Sypko, polonista. Na
zdjęciu z okresu dyrektorowania
widać, że gabinet nieco przerasta
jego użytkownika (jak zresztą
każdego). Z niemieckich czasów
Szkoły Realnej ostał się potężny
piec kaflowy (raczej nieużywany).
Reszta wystroju gabinetowego to
meble w stylu środkowego Gierka:
z długim stołem konferencyjnym,
ławą i dwoma przepastnymi fotelami oraz segmentami.
Ten zwalisty i mało estetyczny
wystrój towarzyszył kolejnym
dyrektorom co najmniej do końca
XX wieku i zapewne wiernie służy
do dziś.
A. Sypko miał nienaganne maniery i dość specyficzny sposób
nauczania przedmiotu. – Mówił
bardzo cicho i trudno było czasami
usłyszeć, co. Jako nauczyciel był
wymagający i nie miał skrupułów,
aby uczniów usadzić na drugi rok
– opowiada maturzysta z 1984
roku.
Kolejną postacią w dyrektorskim
panteonie był fizyk, Jan Cemerys,
który rządził od 1981 do 1986
roku. – Dobroduszny człowiek i

pocieszny, ale co tu dużo mówić
– znał się tylko na fizyce – twierdzą
świadkowie jego rządów. Znany był
z ksywki „Klucznik” ze względu na
potężny plik kluczy do większości
tajemnych pomieszczeń ogromnego budynku szkoły.
– Zbliżanie się dyrektora zwiastowane było dzwonieniem kluczy,
dlatego wygłupiający się czasem
uczniowie mieli sporo czasu, aby
się opanować, zanim dojrzy ich
sam Klucznik i zaprowadzi na
dywanik, co było jego ulubioną
czynnością – dodają.
Wysławiał się w sposób prosty:
podczas jego przemówień nikt
raczej się nie nudził, bo dyrektor
szybko kończył.
Jedna z uczennic wypomina C.
„występ” podczas jednej z edycji
konkursu pod hasłem „Liga szkół”.
Podobno nie potrafił wymienić
pięciu tytułów książek autorstwa
Żeromskiego, patrona szkoły.
Nie zmienia to faktu, że zachowywał się często bardzo „po ludzku”.
– Bez oporów zwalniał uczniów z
zajęć, kiedy nie godzili się na to wychowawcy, a ktoś, na przykład, źle
się poczuł. Może był trochę naiwny
– twierdzą byli absolwenci.
Era fizyków dyrektorów trwała dalej pod rządami Edwarda
Dziubka, którego pieszczotliwie
nazywano „Krecikiem”. W gabinecie dyrektorskim spędził czas
w latach 1987 – 2002 i wpisał się
chyba jako najdłużej sprawujący
władzę szef I LO.
Choć był fizykiem, znany był z
zamiłowania do bardzo długich
przemówień przesyconych cytatami z literatury pięknej, rozmaitymi
figurami retorycznymi, wypowiadanymi ze znawstwem, ciepłym
głosem, przypominającym nieco
timbre księdza, który mówi bardzo
ważną homilię podczas mszy.
Dla dyrektora wystarczyły szkolne apele.
Ciąg dalszy za tydzień ...

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Lecznica

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY „KOBRA”

dla małych zwierząt

w Jeleniej Górze i Zgorzelcu prowadzi nabór do Policealnej Szkoły
kształcącej w zawodzie TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Rozpoczęcie nauki WRZESIEŃ 2007 r. Przyjęcia bez wpisowego, najniższe czesne
Szkoła organizuje również kursy:
• Licencji I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia
• Zabezpieczenia imprez masowych

RTG, EKG, USG,
BIOCHEMIA
MORFOLOGIA KRWI

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62

codziennie od 800 do 2000
(075) 754-39-31

Informacje i zapisy:
Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 (teren KMP) tel./fax. 075 75 268 39
Zgorzelec ul. Francuska 6 tel./fax. 075 77 52 393 wew. 238
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej www.szkolakobra.webpark.pl

Pogotowie całodobowe; (075) 754-39-31

PRZYCHODNIA DLA
MAŁYCH ZWIERZĄT

Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wincentego Pola 39

(na tyłach "Biedronki")

Wyprzedaż drzwi wejściowych
Najniższe ceny w regionie
Drzwi antywłamaniowe pełne już od
Drzwi przeszklone:
- Szczecin 700zł 649 zł
- Bydgoszcz 750zł 649 zł
- Warszawa 850zł 690 zł
Asotyment dostępny do wyczerpania
zapasów magazynowych

499 zł

Kowary, ul, Dworcowa 6
czynne: pon. -pt. 1100 -1800
sob. 1100 -15 00 ; niedz. 1100 -1300
tel. 0 696-417-895 / (075) 76-130-16

ALF
A

AUTO KOMIS

W sprzedaży również okna
nowe i z demontażu oraz
wewnętrzne drzwi pokojowe

Auto Komis Alfa

Największy wybór okien nowych do
natychmiastowego odbioru
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl
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ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051
SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

www.impolsc.pl
AUTO - CAMPING PARK

Szkoła Języków Obcych

Renomowana

Szkoła Języków Obcych

- bo nauka musi być skuteczna

Kursy
językowe
angielski
niemiecki
hiszpański
włoski

francuski
rosyjski
japoński
norweski

uralne
Kursy mat
lne
i gimnnazja
biologia
historia
chemia
fizyka
i inne

ul. Długa, Jelenia Góra
(075) 76 76 006

j. polski
WOS
geografia

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

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

RAMY
Serafin

Experience & Education

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

do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 200 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

Centrum Usług Finansowych
CUF KREDY
TY
najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie
ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni
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