Kto nie lubi wojska,
nie musi wcale do niego
trafić.
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Sędzia wygrał mecz
Karkonosze Jelenia Góra
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Mało kto przewidział fatalne skutki likwidacji wytrzeźwiałki

Policyjny „dołek” pęka w szwach od pijaków, w szpitalu podpici
bezdomni zrażają innych pacjentów. To obraz po zlikwidowaniu
przed kilku laty miejskiej izby wytrzeźwień. – Trzeba ją otworzyć
na nowo – apelują lekarze i policjanci. – Przeżyłem
prawdziwy szok – mówi Daniel Kozłowski, który
przyjechał na oddział ratunkowy jeleniogórskiego
szpitala razem z siostrą. – Siostra leżała na sali,
a obok niej był jakiś nietrzeźwy bezdomny. Nie
mył się chyba od kilku miesięcy. Smród był nie
do wytrzymania.
Podobnych przypadków jest więcej. Lekarze
są bezradni. – Policja i straż miejska nie ma ich
gdzie zostawić, to przywozi do nas. Wystarczy, że mają
drobny uraz, a my nie możemy odmówić pomocy – mówi
Bogdan Świsłocki z oddziału ratunkowego. Co gorsza, tacy
„pacjenci” jeśli, na przykład, po pijanemu uderzyli gdzieś głową
i są przywiezieni przez mundurowych, mają pierwszeństwo do
lekarza przed innymi oczekującymi.
Dlaczego trafiają do szpitala? Bo w policyjnym pomieszczeniu
dla osób zatrzymanych, gdzie mieli trzeźwieć, nie ma miejsc.
Wydzielono w niej dla pijanych jedną salę. A „chętnych” jest
znacznie więcej. W ubiegłym roku zatrzymano ponad 2300
pijanych ludzi. To ponad sześć osób dziennie! Z tego średnio
cztery wyszły zaraz po wytrzeźwieniu, pozostali musieli zostać,
bo za dużo wypili i coś przeskrobali.
Więcej: strona 3
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Godziny grozy
w Cieplicach
Zamknięta ulica Staromiejska, ewakuowani
mieszkańcy kamienic,
policja, straż pożarna,
pirotechnicy: wszystko
z powodu tajemniczej
paczki, którą w miniony
czwartek znalazł w piwnicy jeden z lokatorów.
Tym razem nie był to fałszywy alarm. Pakunek z
plątaniną drutów okazał
się prawdziwą bombą.
Więcej: strona 5
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Spadkobiercy rodu Schaffgotschów chcą urządzić centrum polsko-niemieckie.
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WIADOMOŒCI
FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marek Obrębalski
Szanowni Państwo

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w procesie REWITALIZACJI ALEI WOJSKA
POLSKIEGO w ramach projektu ADHOC „Rozwój historycznych starych miast w Europie
Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków”.
Dnia 30 marca oraz 5 kwietnia 2007 roku o godzinie 9.00 w Hotelu Mercure odbędą się pierwsze
spotkania wszystkich osób i instytucji związanych z al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, zarządców nieruchomości, pracowników Urzędu Miasta oraz uczestników Projektu ADHOC.
Celem spotkania będzie przedstawienie Projektu, zapoznanie Państwa z możliwościami pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu rewitalizacji oraz
wypracowanie wspólnie z Państwem koncepcji rewitalizacji al. Wojska Polskiego.
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie w takich tematach jak:
1. Najczęstsze problemy, z którymi spotykacie się Państwo w Waszym miejscu zamieszkania.
2. Państwa propozycje zmian dotyczące przeznaczenia użytkowego budynków, całego terenu i najbliższego otoczenia.
3. Co osłabia rolę reprezentacyjną al. Wojska Polskiego? Co Państwa zdaniem należałoby zrobić, aby przywrócić taką funkcję?
4. Jakie proponują Państwo zmiany w wyglądzie, sposobie użytkowania oraz stanie bezpieczeństwa w rejonie al. Wojska Polskiego?
Przewidywany czas trwania spotkań około 3 godziny.
Szanowni Państwo,
Prezentowany projekt to przedsięwzięcie o niespotykanej skali w zabytkowych przestrzeniach starych miast. Jestem przekonany, że Jelenia Góra stanie się również przykładem modelowych rozwiązań dla miast Europy Środkowej. Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w tych spotkaniach i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz zaprezentowania
wizji co do przyszłej roli jaką ma pełnić Al. Wojska Polskiego.
Stajemy przed znakomitą szansą i musimy sprostać tym nowym wyzwaniom.
Bliższe informacji na temat spotkania oraz samego Projektu uzyskacie Państwo bezpośrednio w Biurze Projektu ADHOC przy ulicy 1 Maja 65 w godzinach od 10-14 lub pod numerami telefonów: 75 46 172; 75 34 004.

To się u nas nie uda

Wojciech Grzelak, do niedawna
jeleniogórzanin, dziennikarz i
poeta, który wiele lat przemieszkał
na Syberii, w reportażowej książce
o tej krainie, zatytułowanej “Szamani, mumie, ałmysy” opowiada,
jak pokazał syberyjskim Rosjanom
zawierający jakąś zakąskę polski
słoik z zakrętką.
Rosjanie, którzy cudo takie widzieli pierwszy raz w życiu, bo słoiki
tamtejsze zamykane są jednorazowym kapslem i nie nadają się do
powtórnego użycia, obejrzeli obiekt
z podziwem, pokiwali głową nad
zmyślnością urządzenia i orzekli, że
“u nas takie coś nie przejdzie”.
Na pełne zdumienia pytanie,
skoro tak wam sie podoba, dlaczego
nie przejdzie, odrzekli, że normalny
człowiek nie ma do tego głowy.
Nasz słoik, tłumaczyli, kupisz,
otworzysz, wyrzucisz i po sprawie,
a taki z zakrętką trzeba odstawić,
zakrętkę odłożyć, zapamiętać gdzie
się ją położyło...zbyt wiele z tym
kłopotów.
Sprawa sądów dwudziestoczterogodzinnych przez kilka tygodni głośna była w prasie, radiu i
telewizji, ale już o niej cicho, bo
wyparły ją kolejne jednodniowe
czy tygodniowe sensacje. Dyskusja
o tych sądach była jednak wielce
pouczająca, także jej część toczona
w Jeleniej Górze, w tym i na łamach
Jelonki.
W dyskusji tej zwykli ludzie,
najczęściej z umiarkowanym optymizmem wyrażali nadzieję, że

sądy poprawią stan bezpieczeństwa, sprawią, że nie tak bezkarnie
jak dotąd czuć się będą drobne
opryszki, chuligani czy piraci drogowi. Zupełnie inaczej na sprawę
zapatrywali się policjanci, adwokaci
czy sędziowie, a więc ci, którzy mieli
rzecz realizować.
Ze zdecydowanym pesymizmem
podkreślali liczne i nieusuwalne
trudności, nie kryjąc przekonania,
że dziwaczna ta innowacja nie ma
u nas szans.
Kiedy sądy ruszyły, z kilku miejscowości napłynęły nader nieliczne
triumfalne komunikaty, że sąd
dwudziestoczterogodzinny gdzieś
tam skazał drobnego złodzieja,
kibola zachowującego sie po meczu
jak naćpany szympans czy pijaczka
wężykiem jadącego autem.
Znacznie więcej jednak nadeszło
jeszcze bardziej triumfalnych komunikatów, że gdzieś tam odbyła
się rozprawa, po czym sąd jednak
w dwudziestoczterogodzinnym
terminie wyroku nie wydał.
W Jeleniej Górze również debiut
sądu dwudziestoczterogodzinnego
nie wypadł najefektowniej, wyrok
zamiast zapaść został odroczony.
Ci wszyscy, którzy głosili, że wprowadzenie takich sądów jest u nas
niemożliwe, z widoczną satysfakcją
powtarzali, “a nie mówiłem, że to u
nas nie przejdzie”.
Pytani, dlaczego nie przejdzie, odpowiadali podobnie jak ci z Syberii,
“za dużo z tym kłopotów”.
Kiedy ci, którzy mają coś zrobić,

zaczynają
to robić,
mówiąc
przy tym,
że zrobić
się tego nie da, można mieć pewność, że rzeczywiście się nie da.
Nie dlatego, że to niemożliwe, ale
dlatego, że już oni się postarają, żeby
dowieść swojej racji.
Żeby coś zrobić, trzeba chcieć, a
przynajmniej dopuszczać możliwość, że coś jest wykonalne. Nasz
wymiar sprawiedliwości murem
jednak stanął na stanowisku, że
sądy dwudziestoczterogodzinne
wykonalne nie są, a teraz cały wysiłek poświęca udowodnieniu, że jest
to stanowisko jedynie słuszne.
Z socjologicznych badań wynika,
że Polacy są wśród Europejczyków
narodem najskłonniejszym do
narzekań. Z niezwykłym upodobaniem i widoczną wprawą narzekamy na klimat, pracę, zarobki,
rząd. Ale najgorsze jest to, że jeśli
ktoś próbuje coś naprawić, narzekania nie cichną, a tylko zmieniają
treść. Zamiast dotychczasowych
narzekań na zły tego czegoś stan,
wybuchają narzekania na sam
pomysł zmiany.
W rezultacie do zmiany nie dochodzi, co rodzi okazję do kolejnych
narzekań. Ale narzekanie, jako się
rzekło jest ulubioną czynnością
rodaków.

Wojciech Jankowski
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JELENIA GÓRA Mało kto przewidział fatalne skutki likwidacji wytrzeźwiałki

Skacowani po izbie
– Pijani są agresywni i zrażają pacjentów. Ponowne
otwarcie izby wytrzeźwień jest konieczne – uważa
Piotr Binek, dyrektor jeleniogórskiego szpitala.
przegania a oni ciągle wracają.
Ostatnio nawet przyciągnęli tam
sobie starą wersalkę – opowiada
Bogdan Świsłocki.

Radiowóz jak taksówka

Policja także nie kryje potrzeby ponownego otwarcia izby
wytrzeźwień. – Z roku na rok
liczba pijanych zatrzymanych do
wytrzeźwienia jest coraz większa
– mówi nadkom. Edyta Bagrowska, oficer prasowa komendy
miejskiej. Sytuacje, w których
w policyjnej izbie zatrzymań
brakuje miejsc, zdarzają się coraz
częściej. – Ostatnio musieliśmy

Co dzieje się z pijanym, który
trafi do szpitala? Dość, że często
ma pierwszeństwo do lekarza, to
jeszcze placówka wykonuje mu
kosztowne badania krwi, zdjęcie
klatki piersiowej czy też tomografię komputerową. Oczywiście na
koszt firmy, bo wielu klientów nie
ma przy sobie żadnego dowodu
tożsamości, nie wspominając już
o ubezpieczeniu zdrowotnym. A
i nie raz szpital organizuje transport do domu.
– Mieliśmy tutaj niedawno
kobietę – opowiada Grzegorz Skowron, lekarz z oddziału ratunkowego. – Mieszkała w Szklarskiej
Porębie. Nieprzyjemnie od niej
pachniało, żaden taksówkarz nie
zgodził się jej wpuścić do auta.
Musiałem wezwać karetkę. Za jej
przejazd zapłaci niestety szpital,
a to ponad 300 złotych.
„Chorzy”, którzy zostają w
szpitalu na dłużej, muszą być
umyci. Za to odpowiedzialni są
pracownicy oddziału ratunkowego. Co jakiś czas przynoszą
też z domu stare ubrania, bo te,
w których „pacjenci” trafiają do
szpitala, zwykle nie nadają się
nawet do prania.
– My przywracamy człowieka
do normalnego stanu, a on po
kilku tygodniach i tak do nas
wraca. Pijany i brudny – mówi
Bogdan Świsłocki.
Lekarze podkreślają, że takich
stałych klientów jest co najmniej
kilkunastu. Niektórzy celowo
się okaleczają, byle posiedzieć w
ciepłym pomieszczeniu. Zresztą,
nawet po wyjściu do szpitala,
nie muszą iść daleko. Wielu z
nich koczuje przy parkingu koło
oddziału ratunkowego. Jest tam
zadaszony teren a od szybów
wentylacyjnych leci ciepłe powietrze. – Dzwonimy po straż
miejską. Straż przyjeżdża i ich

Robert Zapora

Fot. Krzysztof Knitter

Darmowa kuracja

pacjentów.
Pomoc obiecał też prezydent
Marek Obrębalski. – Komendant
policji kilkakrotnie wspominał
o tej sprawie w rozmowie ze
mną – mówi. – Wprawdzie nie
podjęliśmy jeszcze tego tematu
i w tegorocznym budżecie nie
przewidzieliśmy na otwarcie izby
wytrzeźwień ani złotówki, ale
tego nie da się zrobić z tygodnia
na tydzień. Zainteresuję tym
tematem komisję prawa i spraw
społecznych rady miejskiej. Jeśli
pojawią się konkretne propozycje,
możemy przewidzieć pieniądze
w przyszłorocznym budżecie,
albo wprowadzić zmiany do
tegorocznego.

JELENIA GÓRA Będą podwyżki dla załogi MZK

Pensje w górę
150 złotych więcej mają dostać etatowi pracownicy
przewoźnika.
Związkowcy od kilku tygodni
domagali się zwiększenia zarobków o około 300 złotych. Grozili
przerwaniem pracy.
– W wyniku negocjacji dwóch
organizacji związkowych działających w MZK oraz dyrekcji
ustalono, że strona związkowa
oczekuje uzyskania łącznej kwoty
podwyżki płac w wysokości 150
zł na etat – poinformował Robert
Moskwa, zastępca kierownika ds.
marketingu.
Podwyżka ma być wypłacona w
dwóch ratach.Realizację drugiego
żądania grożących strajkiem, czyli
przywrócenie biletów wolnej jazdy
MZK dla rodzin pracowników,

zależy od stosownej uchwały
rady miejskiej, która ustala taryfę
opłat oraz przysługujące ulgi.
– Jeśli więc rada nada takie
uprawnienia stosowną uchwałą
to staną się one z mocy prawa
obowiązujące – dodał R. Moskwa.
Miejski Zakład Komunikacyjny przypomina pasażerom,
że nadchodzący tydzień jest
ostatnim, w którym obowiązują
stare ceny biletów. Wzrastają w
poniedziałek (2 kwietnia) o 4
grosze. Bilet normalny będzie
kosztował 2, 24 zł.

(tejo)

JELENIA GÓRA Polsko-niemieckie centrum w Cieplicach?

Kładziemy ich na materacach, żeby nic im się nie stało – mówi TadeuszStępień ratownik medyczny
odwieźć pijanego radiowozem
do „aresztu” w Kamiennej Górze, bo u nas nie było już miejsc
– mówi Edyta Bagrowska. – Z
nim musiało pojechać dwóch
funkcjonariuszy. Nawet nie chcę
liczyć, ile kosztował taki przejazd.
A policjanci mogli się przydać
tutaj na miejscu.

Powrót do przeszłości?

Czego potrzeba, aby ponownie
otworzyć izbę wytrzeźwień? Musi
być w niej zatrudniony lekarz, potrzeba kilku sal do wytrzeźwienia.
Jeszcze cztery lata temu miasto na
utrzymanie izby wydawało ok.
700 tysięcy złotych rocznie. Nie
jest to kwota astronomiczna, jak
na warunki Jeleniej Góry. Jednak
radni tamtej kadencji podjęli
uchwałę o likwidacji placówki,
argumentując zbyt wysoki kosztami utrzymania.
– Na pewno zainteresuję tą
sprawą moich kolegów z klubu

Pałac pojednania
Spadkobiercy Schaffgotschów w dawnej posiadłości.

Izby na cenzurowanym
Istniejące niemal w każdym większym mieście izby wytrzeźwień są stopniowo
wyeliminowane z mapy Polski. Argumentuje się to: a to, że popularnie zwane
„żłobki” to relikt socjalizmu, a to – że kosztują za dużo. Co do opłacalności:
instytucja z góry jest skazana na finansowe fiasko, bo większość pacjentów za
nocleg, trzeźwiące zabiegi i szklankę kawy na kaca nie płaci. Cena zresztą była
wygórowana: w Jeleniej Górze około dwustu złotych za dobę. Budżet miejski,
czyli podatnicy, musiał więc na izbę łożyć. W większych aglomeracjach koszta
były kolosalne. W województwie śląskim dokłada się do izb ponad sześć milionów
złotych rocznie. Do tego dochodziły wieści o braku należytej opieki lekarskiej w
izbach i o zgonach pijanych pensjonariuszy.
Najprostszą metodą okazała się likwidacja, choć są miasta, gdzie jeszcze
„wytrzeźwiałki” działają. Nikt jednak nie pomyślał o skutecznej alternatywie,
choćby oddziałach detoksykacyjnych w szpitalach i o w miarę rozsądnym ich
finansowaniu. Przy likwidacji izb zapatrzono się na wzorce zachodnie, gdzie
właśnie na takich zamkniętych oddziałach dokonuje się proces trzeźwienia
nielicznych zresztą spitych do nieprzytomności obywateli.
Zapomniano o polskiej specyfice picia na umór i o dodatkowym zasileniu przynajmniej za część zaoszczędzonych pieniędzy tych instytucji, na których barki spadło
doprowadzenie do stanu używalności mocno nietrzeźwych „pacjentów”.
(tejo)

JELENIA GÓRA Naprawią potrzebne urządzenie

Zainteresowanie pałacem na
placu Piastowskim wyrażają
potomkowie Leopolda Gotarda
Schaffgotscha z Cieplic, jedyni żyjący przedstawiciele rodowej linii.
Schaffgotschowie planują na
wiosnę wizytę w Cieplicach, podczas której obejrzą pałac, dziś
będący siedzibą i własnością Politechniki Wrocławskiej. Założona
przez nich fundacja jest zainteresowana przejęciem zabytku.
Jak nam powiedziano w Towarzystwie Miłośników Cieplic,
Niemcy zamierzają urządzić w
zabytku swoistą izbę pamięci oraz
udostępnić sale na wielkie muzeum. Zgromadzona by tam była
nie tylko bogata kolekcja, którą
ich przodek Leopold zgromadził
w Cieplicach. – Dziś to tylko część
eksponatów Muzeum Przyrodniczego, ale pozostaje jeszcze wiele
innych, cennych militariów, dzieła

sztuki przetrzymywane często
w muzealnych magazynach w
Polsce – usłyszeliśmy.
W salach pałacu przy placu Piastowskim znalazłoby także gościnę Muzeum Karkonoskie, które – z
powodu ograniczonego miejsca
– część przepięknej i bezcennej
kolekcji szkła artystycznego przechowuje w piwnicach.
Gdzie trafiliby studenci, pracownicy naukowi oraz administracyjni Politechniki Wrocławskiej?
Mówi się o przekazaniu uczelni
nieruchomości w Jeleniej Górze,
lub budowie nowej siedziby.
Politechnika, która do tej pory
wzbraniała się przed próbami
przejęcia zabytku przez innych
gospodarzy, na razie zamiaru
Niemców nie komentuje.

(tejo)

Fot. Rylit

– Proszę sobie wyobrazić, że w
jednej sali leży śmierdzący pijak,
a obok jest osoba po zawale
serca, która potrzebuje spokoju
– mówi.
– Ludzie są zniesmaczeni i mają
pretensje do nas, ale tak naprawdę
nic nie możemy zrobić – rozkłada
ręce Dorota Zakręta, pielęgniarka
oddziału ratunkowego.
– Gdyby była izba wytrzeźwień, cały ten margines trafiałby
właśnie tam dodają inne pielęgniarki.

– obiecał nam Wiesław Tomera, radny Platformy Obywatelskiej. Zasiadał w radzie także w
poprzedniej kadencji, kiedy to
zapadała decyzja o likwidacji
izby wytrzeźwień. Jako jeden z
dwóch radnych był przeciwny jej
zamykaniu. – Odtworzenie izby
nie będzie łatwe, gdyż lokal, w
którym się znajdowała, jest wydzierżawiony prywatnej firmie,
która wykonała w nim remont
– mówi. – Można pomyśleć o
jakimś innym miejscu. Być może
w szpitalu udałoby się wygospodarować jakieś miejsce
dla pijanych, na przykład w podziemiach.
Musiałoby być jednak mało uczęszczane przez normalnych

OD WYDAWCY
Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością
przedstawiam Państwu kilka dobrych wiadomości, dotyczących Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com. Zwiększyliśmy
objętość gazety i od dzisiaj – już na stałe – będziemy wychodzić w wymiarze 24 stron, nie zmieniając ceny pisma. Dzięki temu zwiększyła
się liczba ogłoszeń drobnych. Postanowiliśmy też poświęcić całą stronę na
cieszącą się niesłabnącą popularnością „Jelonkę z lotu ptaka”. Od dzisiaj
będziemy także dostarczać więcej wiadomości z powiatu jeleniogórskiego. Nie
znaczy to, że zaniedbujemy Jelenią Górę. Przeciwnie. Będziemy więcej pisali o
naszym mieście. Przy wprowadzaniu tych zmian braliśmy przede wszystkim
Państwa opinie na temat tygodnika. Mam nadzieję, że te nowości Państwo
przyjmą pozytywnie.
Marek Tkacz

Mammograf zacznie działać
Kobiety narzekają na kłopoty z dostępem do badań
mammograficznych w szpitalu.
Powodem są kłopoty z instalacją elektryczną aparatu do ich
wykonywania. Jak zapewnia

dyrekcja szpitala wojewódzkiego
w Jeleniej Górze, mammograf
do końca marca ma być w pełni

sprawny i dostępny dla wszystkich pacjentek.
Naprawa urządzenia jest ważna nie tylko pań, które chcą
się przebadać, lecz także dla
samej placówki, która bez w

pełni sprawnego aparatu nie ma
szans na sukces w konkursie na
wykonywanie badań ogłoszonym przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.

(tejo)

Czy cieplicki pałac zmieni przeznaczenie?
Do sprawy wrócimy.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Piraci nie pomogli poszkodowanemu kompanowi

Bydło na granicy
Czeskie krowy przechodzą nielegalnie do Polski.
Strażnicy graniczni przyzwyczaili się już do ludzi, którzy
prześcigają się w pomysłach,
jak bez odpowiednich dokumentów przekroczyć granicę.
– Jednak sytuacja, z którą od
miesiąca mają do czynienia
funkcjonariusze z placówki SG
w Bogatyni wydaje się niecodzienna – poinformowała por.
Jolanta Woźniak, rzeczniczka
prasowa Łużyckiego Oddziału
Straży Granicznej.
Od kilku dni funkcjonariusze
walczą ze stadem krów, które
niezmienne w tym samym
miejscu przekracza - łamiąc
obowiązujące przepisy- granicę
z Czech do Polski, by spokojnie
paść się na pobliskim pastwisku
i polu.

Całe zdarzenie wygląda nieco
zabawnie, jednak nie do śmiechu jest jednemu z mieszkańców
przygranicznego Kostrzyna. – To
właśnie jego pole i pastwisko jest
celem nielegalnej migracji czeskiego bydła. Krowy jak widać
nie robią sobie nic z faktu istnienia granicy, zdążyły już także
oswoić się z funkcjonariuszami
w zielonych mundurach.
Tych jednak traktują z rezerwą i
na widok patrolu granicznego w
popłochu powracają do Czech.
O wszystkich przejściach
zwierząt przez granicę funkcjonariusze na bieżąco informowali stronę czeską. Służby czeskie
obiecały zająć się właścicielem
niesfornego stada krów.

(tejo)

Kronika policyjna
JELENIA GÓRA
Oszust w pułapce

Poszukiwanego listem gończym przestępcę złapali policjanci.
Podejrzany jest on o liczne oszustwa. 29-letni jeleniogórzanin, dzięki
informacjom operacyjnym policji, wpadł w środę (21 marca) przy
ulicy Wolności. Został zatrzymany, kierował samochodem marki Opel.
Informacje okazały się prawdziwe: mężczyzna okazał się tym samym,
którego listem gończym poszukiwał Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim,
który nakazał aresztowanie 29-latka na trzy miesiące za oszustwa.
Policjanci ustalili dodatkowo, że zatrzymany założył w Jeleniej Górze
fikcyjną firmę, wystawiał fałszywe dokumenty, na podstawie których
wyłudzał telefony komórkowe i usługi telekomunikacyjne.
– W aucie jeleniogórzanina znaleziono dokumenty potwierdzające
wyłudzenie trzech telefonów komórkowych oraz usług telekomunikacyjnych na ponad 4000 zł – poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska
z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Oszustowi grozi za to do ośmiu lat więzienia.

KAMIENNA GÓRA
Małolat się upił

Czternastolatek przepił 100 złotych, które dał mu ojciec. Trafił na
oddział dziecięcy kamiennogórskiego szpitala powiatowego w stanie
upojenia alkoholowego.
– Nie można było nawiązać z nim kontaktu. W końcu stracił przytomność – poinfomował sierż. sztab. Waldemar Oszmian z kamiennogórskiej policji.
Młodemu człowiekowi pobrano krew do badań i poddano detoksykacji. Policjanci ustalili, że wcześniej nastolatek dostał od ojca, który
właśnie wrócił z pracy za granicą, 100 złotych. Pieniądze postanowił
przepić i jak zdecydował, tak uczynił.
W tym samym czasie ojciec chłopaka „oblewał” swój powrót w towarzystwie znajomych. Kiedy zjawiła się u niego policja z informacją o
stanie, w jakim jest syn, mężczyzna był również zamroczony alkoholem.
Miał ponad trzy promile w wydychanym powietrzu.
Sprawa pijanego nastolatka trafi do sądu. Zarzuty postawione zostaną
ojcu, który – sprawując władzę rodzicielską nad małoletnim synem – nie
zadbał o jego bezpieczeństwo i naraził na bezpośredni uszczerbek na
zdrowiu a nawet – utratę życia.

JELENIA GÓRA
Kablarze na celowniku

Policjanci zatrzymali dwóch jeleniogórzan w związku z podejrzeniem
kradzieży kabla telefonicznego. W mieszkaniu jednego znaleziono
kilkanaście sztuk amunicji do broni gazowej, którą miał nielegalnie.
Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę przy ul. Staromiejskiej w
Cieplicach. Patrol zauważył dwóch mężczyzn przy jednej ze studzienek
telekomunikacyjnych. Mężczyźni zaczęli uciekać. Pierwszy w ręce stróżów prawa wpadł 17-latek, 10 minut później jego starszy kolega. Próowali
ukraść 50 mb kabla telefonicznego o wartości nie mniejszej niż 500 zł.
Ponadto w mieszkaniu 17-latka policjanci zaleźli 18 sztuk amunicji do
broni gazowej oraz kilka mb skradzionego kabla telefonicznego. Dodatkowo policjanci ustalili, że zatrzymani są również sprawcami kradzieży
kabla telefonicznego z ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze. Sprawcy trafili
do „policyjnego aresztu”. Przyznali się do zarzucanych im czynów. Odpowiedzą za kradzież, a 17-latek dodatkowo za nielegalne posiadanie
amunicji. Grozi im nawet do 5 lat pozbawienie wolności.

(tejo)

Groźny zbieg ulic
Uderzeniem w latarnię
zakończyła się ostra jazda trzech mężczyzn w
fordzie. We wraku został
ciężko ranny pasażer.
Sprawcy się ulotnili. Szuka ich policja.
Do serii zdarzeń zdarzeń doszło
w miniony czwartek po południu. Kierowca escorta z dużą i
niedostosowaną do warunków
na jezdni prędkością wjeżdża
na ulice Okrężną – Mickiewicza
na osiedlu Czarne. Tu dochodzi
do kolizji.
– Na łuku tych ulic ford wpadł
w poślizg i uderzył kołem w krawężnik, a następnie zderzył się z
prawidłowo jadącym volkswagenem golfem – relacjonuje st. sierż.
Kacper Krauze z Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Sprawca nie zatrzymał się i zaczął uciekać ulicą Mickiewicza w
stronę centrum. Zatrzymało go…
uderzenie w słup latarni ulicznej
około 500 metrów od miejsca
pierwszego zdarzenia.
Kiedy pojawił się patrol policji
drogowej, pogotowie oraz straż
pożarna, w rozbitym aucie nie
było już ani kierowcy, ani pasa-

Fot. Daria Pyrzanowska

BOGATYNIA Pasą się na polskim polu

Rozbity escort chwilę po wypadku.
żera. Pozostał tylko ich 38-letni
kolega. Ratownicy wydobyli go
z pojazdu.
Miał rozcięta głowę oraz poważne obrażenia zewnętrzne. Z
miejsca zdarzenia został przewieziony do szpitala. Tam pobrano
mu krew do badań.
Mimo szybko rozpoczętej akcji
poszukiwawczej, policji nie udało
się natrafić na zbiegłego pirata
i jego kompana. Bezskutecznie
spenetrowano przy pomocy psa
tropiącego okoliczny teren. Mężczyźni najprawdopodobniej byli

pijani. Z całą pewnością mieli
powierzchowne obrażenia na
ciele.
– Spowodowanie wypadku oraz
kolizji, nieudzielenie pomocy
poszkodowanemu oraz ucieczka
z miejsca zdarzenia to zarzuty,

Oskarżeni, nie skazani
Chodzi o 77-letniego Zbigniewa
M., którego przyjęto w 2005 roku
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szklarskiej Porębie.
Prokuratura zarzucała lekarzom
z tej placówki, że nie rozpoznali
u pacjenta odwodnienia ani
zapalenia płuc, które znacznie
wpłynęło na pogorszenie się jego
stanu zdrowia. Nie zrobili mu
podstawowych badań, jak OB,
morfologii krwi, badanie moczu.
Nie zlecili wykonania zdjęcia rtg
klatki piersiowej, kiedy chory
miał gorączkę i kaszel.
Prokuraturę zawiadomił syn
zmarłego. Twierdził, że kiedy przychodził w odwiedziny,
ojciec był bardzo spragniony,
chciał wypić nawet wodę od
kwiatków.
Odwodnienie zdiagnozowali
dopiero lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze,
gdzie Zbigniew M. został przewieziony po ponad 2 miesiącach
pobytu w placówce pod Szrenicą.
Było już jednak za późno, pacjent
zmarł po kilu dniach.
Sprawę badali biegli, którzy
potwierdzili, że nadzór nad
chorym nie był w pełni prawidłowy. Mieli także poważne

zastrzeżenia do dokumentacji
pacjenta z lecznicy w Szklarskiej
Porębie. Stwierdzili, że była
prowadzona lakonicznie i nie
zawierała istotnych informacji o
pacjencie. Zaznaczyli jednak, że
Zbigniew M. już zanim trafił do
ZOL-u był mocno schorowany,
miał złe rokowania, należał do
grupy pacjentów wysokiego
ryzyka i najprawdopodobniej i
tak nie udałby się go skutecznie
wyleczyć.
Dopiero po śmierci okazało
się, że Zbigniew M. był chory
na raka i miał przerzuty. Wykazała to sekcja zwłok. Wcześniej
żaden z lekarzy tego nie zdiagnozował.

(Angela/ TEJO)

Niebezpieczna wysepka
Pasmo zieleni oddzielające dwie nitki ruchu przy ul. Mickiewicza od strony osiedla
Czarne to miejsce częstych wypadków i stłuczek. Kierowcy zjeżdżający od strony
Staniszowa rozpędzają się i nie wyrabiają na raptownie zwężonej jezdni. Okoliczni
mieszkańcy apelują do służb drogowych o lepsze oznakowanie zakątka, a do
kierowców – o zdjęcie nogi z gazu w tym miejscu.

SZKLARSKA PORÊBA Finał sprawy lekarzy

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze warunkowo umorzył
sprawę lekarzy Stanisława S. i Jerzego W. z Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Szklarskiej Porębie. Prokuratura zarzucała im nieumyślne narażenie na utratę
życia pacjenta.

jakie najpewniej usłyszą kierowca
oraz jeden z pasażerów forda
escorta – zapowiadają policjanci.
Trudno będzie potwierdzić tezę,
że jeden z nich prowadził auto
po pijanemu.

Stanisław S. i Jerzy W. nie
przyznali się do zarzucanych im
czynów. Ich adwokat wystąpił do
sądu o umorzenie postępowania
z powodu braku podstaw do
oskarżenia. Powołał się właśnie
na niewykrytą chorobę nowotworową. Uważał, że pacjent w
ogóle nie powinien być przyjęty
do ZOL-u, gdyż placówka przyjmuje jedynie osoby nie wymagające hospitalizacji. Zbigniew M.
do takich nie należał. Przyjęto
go na skutek błędnej diagnozy
lekarzy, którzy wcześniej go
leczyli. Sąd nie przychylił się
do tego wniosku i prowadził
postępowanie.
Zdaniem sądu, zarówno Stanisław S. jak i Jerzy W. dopuścili
się zarzucanego im czynu, ale
sprawa została warunkowo
umorzona. Wyrok w tej sprawie
nie jest prawomocny.

(ROB)

Doktor czeka na wyrok
Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie lekarz Andrzej Ch. z Bolesławca.
Prokuratura zarzuca mu m.in. przyjmowanie łapówek. Lekarz miał wystawiać
lewe zaświadczenia o stanie zdrowia, dzięki którym jego pacjenci mogli uniknąć
powołania do służby wojskowej. Doktora zatrzymano w jego prywatnym gabinecie, kiedy miał przy sobie 100 tysięcy złotych gotówki. Lekarz konsekwentnie
twierdzi, że łapówek nie bierze a tyle pieniędzy miał przy sobie, gdyż akurat w
dniu zatrzymania chciał kupić samochód. W trakcie śledztwa ustalono, że doktor
ma luksusowy samochód oraz kilka posiadłości na terenie całej Polski. Szerzej
o sprawie napiszemy wkrótce.

Kontrabanda
Niemca
Pięćset paczek papierosów wartych 2500 złotych
usiłował przemycić do Polski sąsiad zza zachodniej
granicy.
– Do ujawnienia przemytu doszło na drogowym
przejściu granicznym Radomierzyce-Hagenwerder
podczas kontroli granicznej
autokaru, którym podróżował mężczyzna – mówi por.
Jolanta Woźniak, rzecznik
prasowy Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej.
Papierosy miały ukraińskie znaki akcyzy. Zarówno
skonfiskowaną kontrabandę jak i dalsze prowadzenie
sprawy przeciwko mężczyźnie przekazano funkcjonariuszom Izby Celnej we
Wrocławiu.
To nie jedyne odkrycie
pograniczników. Podczas
wspólnego patrolu funkcjonariuszy SG w Zgorzelcu
oraz mundurowych ze Straży Ochrony Kolei w Węglińcu ujawniono skradzione
elementy kolejowe.
Na trop złodziei naprowadził funkcjonariuszy
pies służbowy, który idąc
po śladzie doprowadził do
miejsca, w którym ukryto
ukradziony złom.
Sprawcy są poszukiwani.

(tejo)
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Godziny grozy przeżyli mieszkańcy Cieplic

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ

Wymiany prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego będą mogli
dokonać za darmo. Sprawa dotyczy tych mieszkańców Jeleniej
Góry, którym urzędnicy zmienili
adres, np. poprzez zmianę numeracji budynków albo też zmianę
nazwy ulicy. To np. kilkadziesiąt
rodzin mieszkających przy ul.
Czarnoleskiej i Nowej na osiedlu
Czarne. Koszty wymiany ich
dokumentów pokryje miasto. Jak
oszacował wydział komunikacji,
wymienione zostaną 62 prawa
jazdy i 87 dowodów rejestracyjnych. Łącznie będzie to kosztowało miasto 5,7 tys. złotych.
Uchwała została podjęta na
wtorkowej sesji rady miejskiej. Z
jej zapisów w przyszłości skorzystają inni. Wkrótce zmieni się na
przykład numeracja mieszkań
przy ul. Podchorążych w okolicach byłej szkoły wojskowej.
Przypominamy ceny dla tych,
którzy muszą wymienić dokumenty z innych powodów. Za
prawo jazdy należy zapłacić
80 złotych, a za nowy dowód
rejestracyjny – 73 złote.

(rob)

Robert Zapora

(tejo)

O pechu może mówić kierowca taksówki mercedesa,
który wybrał się z rodzimego Wrocławia na wycieczkę
do Szklarskiej Poręby. Kiedy chciał zawrócić w centrum miasta, piesek, którego przewoził w samochodzie, wszedł pod hamulec i zablokował urządzenie.
Auto staranowało metalowe barierki i zawisło na
skarpie częściowo wpadając do rzeki.

HOTEL LAS, CZWARTEK
Fot. Patrycja Zapora

Dziękują za życie
Mieszkańcy i służby ratownicze przywykli już do alarmów bombowych, które
w 99 procentach okazują się fałszywe. Bombę na niby „podkładają” bezmyślni
nastolatkowie, aby mieć z tego niezły ubaw lub „urwać” się z lekcji. Czy też
– tak jak w przypadku sparaliżowania alarmem w ubiegłym roku placówki dla
starszych osób w Miłkowie – próbować wyłudzić pieniądze.
Podobnie wyglądała sprawa cieplicka, tyle że tam bomba rzeczywiście była.
Trudno dziękować ratownikom, że zrobili to, co do nich należało, czyli ładunek
zabezpieczyli i zdetonowali. Jednak internauci są odmiennego zdania. I policjantom, i strażakom oraz pirotechnikom wielu napisało szczerze: dziękujemy. Bo
przecież, być może, to właśnie tym ludziom zawdzięczają życie.

Fot. Rylit

Ratownictwo w Euroregionie Nysa – to temat
dwudniowej konferencji, zorganizowanej przez jeleniogórskie pogotowie. O dobrych i złych stronach
ratownictwa rozmawiali przedstawiciele Polski, Czech
oraz Niemiec. Publiczności bardzo podobał się pokaz
ratownictwa w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8.

– Aż się boję pomyśleć, co by było, gdyby wybuchła
– mówi Zofia Ramenda.

UL. SOBIESZOWSKA, SOBOTA

JELENIA GÓRA Czy Wodnik wprowadzi podwyżki?

Woda na młyn
Propozycja władz miasta może doprowadzić do podwyżki cen wody – obawia się Miłosz Sajnog, jeleniogórski radny Wspólnego Miasta.
Sprawa dot yczy projektu
uchwały o zwiększeniu kapitału
początkowego spółki Wodnik.
Miasto chciało przekazać spółce
majątek o wartości 11 milionów
złotych, m.in. część przyłączy i
sieci wodociągowych.
– Przekazanie majątku wiąże
się z naliczaniem amortyzacji od
niego, a to bezpośrednio wpływa
na cenę wody – mówi Miłosz
Sajnog.
Podkreśla, że radni nie mieli
czasu na zapoznanie się z tą
uchwałą. – Nie dostaliśmy wszystkich załączników – mówi Miłosz
Sajnog. – Jak można głosować
nad czymś, czego nie znamy?
– Radni nie mają się czego
obawiać. Przejęcie majątku zaplanowano tak, że cena wody nie
wzrośnie – zapewnił na sesji Jerzy

Łużniak, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
Jednak po protestach radnych,
prezydent Marek Obrębalski
wycofał projekt uchwały z obrad
wtorkowej sesji. – Radni będą
mieli czas na dokładne zapoznanie się z nią. Dopiero po tym
zostanie ona poddana pod głosowanie – mówi Jerzy Łużniak.
Co ciekawe, prezes Wodnika
Stanisław Dziedzic nic nie wiedział o planowanym przekazaniu
sprzętu kierowanej przez niego
spółce. – Przeczytałem o tym w
Jelonce – powiedział nam. – Nie
byłem zaproszony na sesję, nie
uczestniczyłem też w pracach nad
tą uchwałą.
Jak twierdzi, przedstawił radzie
majątek, który spółka chciałaby
przejąć, wraz z harmonogra-

mem. – Zakłada on przejęcie
majątku miasta etapami, by nie
wpływało to na podwyżkę ceny
wody – mówi. – Amortyzacja
rzeczywiście wystąpi przy takiej
operacji, ale uzyskamy też spore
oszczędności. Nie będziemy na
przykład płacić podatku dochodowego od wymiany rur w sieci. W
tej chwili urząd skarbowy traktuje
takie zadanie jako nasz przychód
i każe nam odprowadzać za niego
podatek.
Prezes Dziedzic twierdzi, że nie
zna zapisów projektu uchwały.
– Być może była zgodna z harmonogramem, który przedstawiłem
i rzeczywiście ceny by nie wzrosły
– powiedział.
Cena wody w Jeleniej Górze
wynosi 3,08 złotych za metr
sześcienny brutto i – wg projektu Stanisława Dziedzica – ma
pozostać na stałym poziomie do
2009 roku.

(ROB)

Nieuwaga na jezdni nie popłaca. Przekonał się o tym
właściciel pojazdu marki Dodge, który w sobotę zahaczył
o ciężarówkę z pompą do betonu. Skutki to rozerwana
karoseria przy drzwiach vana.

TEATR JELENIOGÓRSKI, SOBOTA
Fot. Arkadiusz Piekarz

Urząd zapłaci

Jeleniej Górze.
Skąd wzięła się w piwnicy
tego budynku? Czy była to
konstrukcja własnej roboty
czy profesjonalna boma? Tego
na razie nie wiadomo. Policja
wszczęła śledztwo w tej sprawie, ale nie chce ujawniać
szczegółów. Jak powiedzieli
nam mieszkańcy, w okolicy
nie jest zbyt spokojnie, ale to
głównie ze względu na grupy
podpitych nastolatków, wałęsających się do późnych godzin
nocnych. Mało jednak realne,

pieńku z sąsiadami. Być może
chciał ich zaszantażować i w
ten sposób zemścić się.

Fot. Archiwum/Robert Zapora

Blady strach padł na mieszkańców ulicy Staromiejskiej w
nocy z czwartku na piątek. –
Oniemiałam, kiedy pod naszym
domem zjawili się policjanci.
Kazali nam wyjść na zewnątrz
– opowiada Zofia Ramenda,
mieszkanka budynku przy ul.
Staromiejskiej, w którym znaleziono bombę. – Jak dobrze,
że nie wybuchła.
– Przechodziłam tuż obok
tego miejsca, poszłam wyrzucić śmieci – powtarzała z
niedowierzaniem pani Eugenia, mieszkanka sąsiedniego
budynku. Przez kilkadziesiąt
minut przyglądała się akcji
policjantów.
Na ładunek wybuchowy natknął się jeden z mieszkańców,
który sprzątał w piwnicy. Zawiadomił policję. Funkcjonariusze zdecydowali się pakunek
wynieść na zewnątrz. Umieścili
go w betonowym kręgu przed
b u d y n k i e m . E wa k u owa n o
mieszkańców najbliższego
budynku, zamknięto też szkołę
muzyczną, zablokowano przejazd ulicą Staromiejską.
To, że bomba jest prawdziwa, potwierdzili specjaliści z
brygady antyterrorystycznej
Wrocławia, którzy przyjechali
na miejsce zdarzenia. Prześwietlili znalezisko i okazało
się, że zawiera ono ładunek
wybuchowy, któr y mógłby
zawalić cały budynek. Ok. 4
nad ranem w piątek bombę
zdetonowano na poligonie w

by któryś z nich podłożył bombę. Bardziej prawdopodobne
jest, że w piwnicy umieścił ją
były lokator, który miał na

SZKLARSKA PORĘBA, PONIEDZIAŁEK
Fot. Angelika Grzywacz

Bomba w piwnicy
Gdyby doszło do eksplozji, mogłoby zginąć kilkadziesiąt osób. W paczce znalezionej w budynku przy ul.
Staromiejskiej była prawdziwa bomba.



Bardzo ciepło przyjęli widzowie nowy spektakl jeleniogórskiego teatru. Podczas premiery Don Kichote sala
wypełniła się po brzegi a aktorów oklaskiwano długo
po opadnięciu kurtyny.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REGION/KRAJ Jeleniogórscy maturzyści na pielgrzymce w Częstochowie

Trzecioklasiści z większości szkół średnich wrócili
w minioną środę z Jasnej
Góry. Szukali duchowego
wsparcia przed zbliżającym się wielkimi krokami
majowym egzaminem
dojrzałości.
– Modlitwa modlitwą, ale
maturalny stres nieodwołalnie
jest coraz bliżej. I trzeba się
zabrać do nauki. Choć taki
wyjazd na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc – mówili
zainteresowani.
– To taki niepisany zwyczaj.
Przyszli maturzyści jeżdżą na
Jasną Górę co roku od kilku
lat w intencji pomyślnego
zdania testów. Zainteresowanie jest spore. Pojechała
większość uczniów – mówi
Paweł Domagała, dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, który miał liczną
reprezentację.
– Zwyczaj wprowadzili księża, którzy uczą religii – dodał.
Zdaniem duchownych, a także uczniów, oprócz przeżycia
religijnego dla ludzi wierzących, przedmaturalne pielgrzymki mają także wymiar
psychologiczny. To skuteczny
sposób na stres.
– Takie doładowanie akumulatorów i fajna przygoda
– ocenia Magda, licealistka z
popularnego „Żeroma”

Tegoroczna matura zbliża się
nieuchronnie i stresów maturzystom raczej nie oszczędzi.
Ci, którzy do niej przystąpią,
odliczają już dni. I narzekają
na przeładowane programy
nauczania.
– Od czwartego kwietnia
pozostanie nam tylko miesiąc.
Później święta, to wiadomo, że
człowiek nie będzie siedział w
książkach. W sumie zostanie
najwyżej dwa t ygodnie na
powtórki i naukę – przewidują
Piotr, Marcin i Jakub.
Abiturienci zakończą zajęcia
w szkołach w kwietniu na kilka
dni przed maturalnym startem. Znacznie więcej uczniów
niż się spodziewano, wybrało
poziom podstawowy egzaminów. – Wynika to z czystej
kalkulacji. Jeśli uczniowi nie
powiedzie się podczas testu na
poziomie rozszerzonym, może
on stracić punkty i w efekcie
dostać ich mniej, niż gdyby zdawał na łatwiejszym poziomie
podstawowym – argumentują
dyrektorzy.
Podczas zeszłorocznej matury podchodząc do testu rozszerzonego uczeń w niczym nie
ryzykował, bo wcześniej i tak
pisał egzamin podstawowy.
Teraz można więcej stracić niż
zyskać.
Zdaniem pedagogów degraduje to poziom matury.

(tejo)

Fot. Arkadiusz Piekarz

Wymodlić sukces

ZAGADKA NR 8:

Kierujący pojazdem wyprzedzanym:
a) powinien zmniejszyć prędkość w czasie wyprzedzania
b) nie powinien zwiększać prędkości w czasie wyprzedzania
c) nie powinien zwiększać prędkości bezpośrednio po
wyprzedzeniu

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Czytelnicy Jelonki, nawet Ci, którzy mają już prawo jazdy
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z udostępnieniem danych osobowych do celów
marketingowych
3. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy przesłać do naszej redakcji 15 z 18 kuponów
z zaznaczoną poprawną odpowiedzią, drukowanych w kolejnych numerach naszego tygodnika
4. Liczą się kupony z kolejnych numerów tygodnika, nie mogą być to kupony z tego samego wydania
5. W konkursie biorą udział tylko oryginalne kupony, nie przyjmujemy kserokopii
6. Kupony należy zebrać do koperty i przesyłać do naszej redakcji lub wrzucić do skrzynki
kontaktowej, w terminie do 2 tygodni po wydrukowaniu ostatniego kuponu
7. Redakcja Jelonki zastrzega sobie prawo do zmian zasad konkursu i interpretacji kwestii spornych

KUPON KONKURSOWY
WYGRAJ KURS PRAWA JAZDY
Kupon konkursowy NR 8
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

Imię i nazwisko .....................................................
Adres* .....................................................

Tegoroczni maturzyści z opiekunami w dostojnych wnętrzach Sanktuarium na Jasnej Górze.

Telefon* .....................................................
* - dane do wiadomości redakcji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby Jelonki.

Amnestia trwa
Ten rok szkolny będzie ostatnim, w którym obowiązuje tzw. amnestia maturalna.
Mimo jednej negatywnej oceny na teście, ale korzystnego bilansu z pozostałych
przedmiotów, abiturient dostanie świadectwo dojrzałości.
Najwięcej maturzystów decyduje się na poziom podstawowy w liceach profilowanych, najmniej – w szkołach ogólnokształcących. Ze wstępnych rozeznań
wynika, że maturzyści dokonali tradycyjnych wyborów przedmiotów, które będą
zdawali. Z fakultatywnych największym zainteresowaniem cieszy się matematyka,
biologia i geografia. W I LO nikt nie wybrał, na przykład, wiedzy o tańcu. Cztery
osoby zadeklarowały chęć zdawania historii muzyki, dwie będą zmagać się z
historią sztuki.

Jak siê czujesz przed matur¹?

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

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

szkolący w zakresie
kategorii A, A1, B, C, D, B+E, C+E

REGION Ginekolog ma kłopoty

Podejrzany
o aborcję
Czy lekarz trafi do celi za usunięcie ciąży u małoletniej Dajany B.?

Szczerze mówiąc jeszcze nie dociera do
mnie, że niedługo będę musiała podejść
do jednego z ważniejszych w moim życiu
egzaminów. Boję się, ale prawdziwy stres
pojawi się tuz przed samą maturą. Jak na
razie w szkole mamy tak dużo obowiązków,
że nie mam czasu się martwić. Skrócili
nam naukę o jeden rok i dlatego czuję, że
sporo jeszcze zostało do zrobienia.

Katarzyna Grenda

Czuję, że mamy jeszcze spore zaległości
i tym martwię się najbardziej. Jest za
dużo zajęć w szkole i na przygotowania
do matury nie możemy zbyt wiele czasu
poświęcić. Uważam jednak, że nie będzie
ona aż taka straszna. Mam nadzieję, że
będzie nade mną czuwała Opatrzność. W
tym celu byliśmy już w Częstochowie.

Magdalena Swastek

REGION Dobra robota Kawalera Orderu Uśmiechu

Wujcio czyta najmłodszym
Ryszard Kiełek z Karpacza
oswaja dzieci z książkami.
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” znana jest w całym kraju.
Znana nie znaczy jednak realizowana. Niewielu bowiem czynnie
angażuje się i co najmniej godzinę
dziennie czyta najmłodszym.
– Pytałem dzieci, czy ich rodzice czytają im książki – mówi
Ryszard Kiełek, który poświęcił
się akcji. Powiedziały mi, że nie,

chyba że dziadkowie.
Wujcio Rysio, bo tak na pana
Ryszarda mówią dzieci, należy
do kawalerów Orderu Uśmiechu.
Order dzieci wręczyły mu w 1988
roku. Od tego czasu najmłodszym
poświęca większość swojego
wolnego czasu.
– Umawiam, się z dyrektorami szkół i prowadzę zajęcia dla
maluchów – mówi społecznik.
Odwiedziłem już podstawówki w
Jeleniej Górze. Poza tym byłem już

Iza Raszczuk

Myślę, że zawsze przed matura jest jakiś
stres. Najbardziej boje się języka angielskiego
i języka polskiego. Najmniej – geografii. Mamy
zbyt mało czasu na powtórzenie materiału do
matury. W zamian za to szkoła organizuje nam
liczne egzaminy zawodowe i fakultety. Według
mnienaukawszkolepowinnatrwaćdomarca,
pozostały czas powinniśmy poświęcić tylko na
przygotowanie do matury.

Kowarach, Kopańcu, Ścięgnach,
Sosnówce, Podgórzynie, Kostrzycy oraz Mysłakowicach.
Nie jest w stanie nawet określić
ile książek przeczytał w sumie.
– Około kilku tysięcy – szacuje
pan Ryszard. – Zamiast komputera proponuję im książki.
Każdy, kto chciałby do szkoły
lub przedszkola zaprosić Ryszarda Kiełka, może znaleźć go w
Miejskiej Bibliotece w Karpaczu.

Angela

Myślę już o maturze, chyba jak każdy,
ale jakoś wybitnie to się nie stresuję.
Niedługo wyjeżdżamy do Częstochowy,
być może mi to pomoże. Jeśli jednak
powinie mi się noga, nie wpadnę w
depresję. Matura to jeszcze nie koniec
świata. Poza tym mogę podejść do
niej za rok a w międzyczasie skończyć
jakieś studium.

Jeleniej Górze. Do zdarzenia
doszło w marcu w prywatnym
gabinecie doktora M.
Za dokonanie zabiegu lekarz przyjął od pacjentki 1000
złotych.
Przebywa na wolności po
wpłaceniu kaucji w wysokości
5 tys. zł. Za zarzucany mu występek grozi kara więzienia od
trzech miesięcy do trzech lat.

(tejo)

Fot. Angelika Grzywacz

Magdalena Bańka

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze prowadzą dochodzenie w sprawie
Janusza M., 53-letniego lekarza
ginekologa, dobrze znanego w
mieście nad Zadrną.
– Usunął ciążę u małoletniej
Dajany B. za jej zgodą i wbrew
przepisom ustawy – poinformowała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa
Prokuratury Okręgowej w

Pan Ryszard wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze.
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Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznał
Jeleniej Górze na 2007 rok
niecałe 2,2 miliona złotych. To
o prawie pół miliona mniej, ile
wydano na niepełnosprawnych
jeleniogórzan w minionych 12
miesiącach.
Na co przeznaczone będą te
pieniądze? Na dofinansowanie
do turnusów rehabilitacyjnych,
likwidację barier architektonicznych, zakup sprzętu, dofinansowanie zajęć sportowych
oraz pokrycie kosztów prowadzenia warsztatów terapii
zajęciowej.
– Miejmy nadzieję, że w trakcie roku PFRON zwiększy środki, jak to miało miejsce w latach
ubiegłych – mówi Zofia Czernow, przewodnicząca komisji
finansów w radzie miasta.
W ub. roku pierwotnie przyznano 2,3 mln złotych, ale w
trakcie roku fundusz zwiększył
środki o niespełna 400 tysięcy.
Łącznie w 2006 roku na niepełnosprawnych przeznaczono
2,66 mln złotych.

JELENIA GÓRA Doradczyni Leppera winna klęski parkingu wielopoziomowego?

Kto pomógł, a kto zawalił
Co spowodowało, że jedna z największych inwestycji
poprzedniej kadencji skończyła się klapą? Przedstawiamy nowe fakty w wielokrotnie omawianej sprawie
parkingu wielopoziomowego.
Tygodnik „Nie” za upadek parkingu odpowiedzialnością obciąża Violettę Gut, córkę posłanki
Samoobrony Aliny Gut. Reprezentowała ona w sądzie inwestora
Krzysztofa Jeziorowskiego. Warto
cofnąć się w tym miejscu do wydarzeń z 2000 i 2001 roku. Bank
Hipoteczny SA w Warszawie, który udzielił kredytu w wysokości 3

milionów euro spółce Jeziorowskiego Parking 2000 na budowę
obiektu, przeprowadził kontrolę
dokumentacji. – Okazało się, że
protokoły odbioru robót i faktury
inwestora mocno różniły się od
faktur generalnego wykonawcy,
spółki Syrius – czytamy w artykule „Gut familia”, opublikowanym
w „Nie”. – Bank zażądał aneksu

Fot. Krzysztof Knitter

PFRON
dał mniej



Parking wielopoziomowy.

ROB

do umowy i dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Radca prawny Violetta Gut była
w owym czasie pełnomocnikiem
Jeziorowskiego. Tak mu doradzała, że bank w końcu wypowiedział
umowę kredytową. Zażądała od
banku m.in. zwrotu zapłaconych
odsetek i prowizji od kredytu,
próbując dowieźć, że umowa jest
nieważna.
Spór w sądzie trwał kilka lat,
aż ostatecznie Bank Hipoteczny
SA przejął gotowy parking o
wartości 17 milionów złotych
oraz dodatkowo prywatną działkę Jeziorowskiego o wartości 2
milionów złotych. Mama Violetty
Gut Alina próbowała ratować
sytuację, szukając bezskutecznie
pomocy u ministra sprawiedliwości. Zarzucała opieszałość
oraz nieprawidłowości w pracy
Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście, która umorzyła
postępowanie „w przypadku
prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez Bank
Hipoteczny”. Było to jedno z zale-

dwie trzech zapytań, jakie złożyła
w tej kadencji Sejmu posłanka
Alina Gut. Dwa pozostałe – jak
dowodzi „Nie” – także dotyczyły
interesów ludzi związanych bezpośrednio z Samoobroną.
– Nic nie wiedzieliśmy o nieporozumieniach na linii bank
– Krzysztof Jeziorowski – mówi
Józef Kusiak, były prezydent Jeleniej Góry. – To dowód, że parking
miał szansę funkcjonowania a został zamknięty nie z naszej winy,
jak to wówczas przedstawiał
Krzysztof Jeziorowski. Zrobiliśmy
wtedy wszystko, by mu pomóc.
Nawet zamknęliśmy parkingi
przy ul. Jasnej i Grodzkiej, żeby
kierowcy parkowali właśnie tam.
Nadal jestem zdania, że taki parking jest w mieście potrzebny.
Warto jeszcze wyjaśnić, co łączy
młodszą panią Gut z Andrzejem
Lepperem. Jest ona doradcą w
gabinecie politycznym wicepremiera. Występuje w nim jako
Małgorzata Gut. Córka pani Aliny
nazywa się naprawdę Violetta
Małgorzata Gut, a imion używa

– jak widać – stosownie do sytuacji. Ostatnio była jedną z bohaterek ogólnopolskiego skandalu
związanego z odwołaniem ze stanowiska prezesa KRUS Dariusza
Rohde. Były prezes zeznał, że pani
Gut wywierała na niego naciski,
aby ustawił przetarg na obsługę
prawną KRUS. Chciała mieć
wyłączność. Dariusz Rohde na to
nie przystał, więc Andrzej Lepper
odwołał go ze stanowiska.
Sam parking nie ma szczęścia
do właścicieli. Bank Hipoteczny
niedawno sprzedał go lubińskiej
spółce Electus Trade Building. Ta
z kolei na początku tego roku
zbyła go innej lubińskiej firmie
– Presto, za 11,6 mln złotych.
Nie wiadomo, jakie plany wobec
obiektu ma nowy właściciel. Jak
na razie, do otwarcia nie doszło.
Budynek jest zdewastowany, w
podpiwniczonych pomieszczeniach koczują bezdomni a kolejne
piętra opanowali miłośnicy jazdy
na deskorolkach.

Robert Zapora

Piechowice Kupią etat strażnika miejskiego

JELENIA GÓRA Niespodzianka dla piratów drogowych

Wołanie o pomoc

Fotka i mandat na pamiątkę

autor pisma.
– Wszyscy ich tutaj znają –
mówi nam kobieta po 60-tce.
Nie chce podawać nazwiska,
bo boi się zemsty chuliganów.
– Ci ludzie są dorośli, ale nie
pracują, żyją z tego, co uda im
się wyżebrać od przechodniów.
Potrafią cały dzień przesiedzieć
na przystanku autobusowym.

Fot. Robert Zapora

Podchmielone alkoholem osoby
zaczepiają napotykanych ludzi
wyłudzając pieniądze, wszczynając bójki – czytamy w piśmie
mieszkańców, skierowanym do
władz miasta. Podpisało się pod
nim 17 mieszkańców Piechowic
Dolnych. – Pijani załatwiają
swoje potrzeby fizjologiczne tam
gdzie stoją – mówi Adam Bolek,

– Chcemy, by w naszym mieście było
bezpieczniej – mówi Adam Bolek,
prezentując pismo mieszkańców.

Zostawiają po sobie straszny
bałagan. Plują i wyrzucają łupki
od słonecznika. Nie pamiętam,
kiedy ostatnio widziałam tu
policjanta.
Inny problem, to dzikie wysypiska, których na obrzeżach
miasta jest kilka. Nikt nad tym
nie panuje, ludzie po zmroku
bezkarnie wyrzucają na pobocza gruz i śmieci.
– Bezpieczeństwo i porządek
pozostawiają wiele do życzenia
– nie ukrywa burmistrz Piechowic Zofia Grabias-Baranowska.
Między innymi, dlatego zaproponowała wprowadzenie
do miasta straży miejskiej.
– Codziennie otrzymuję informacje, że gdzieś jest brudno,
a gdzie indziej mieszkańcy
się pokłócili i doszło do rękoczynów. Nie mogę osobiście
załatwiać wszystkich spraw.
Takimi sprawami zajmą się
właśnie strażnicy.
Potrzebę wprowadzenia straży widzi też Daniel Potkański, wiceprzewodniczący rady
miejskiej. – Będą patrolować
miasto. Dzięki temu, z parków
i skwerów znikną grupy, spożywające alkohol – mówi.
Miasto co prawda przed laty
wykupiło etat policjanta i płaci
za niego ok. 50 tysięcy złotych
rocznie. Jak mówi Zofia Grabias-Baranowska – funkcjonariusz nie skontaktował się z nią
jeszcze od początku kadencji,
czyli od listopada 2006 roku.
Uchwała o wprowadzeniu
straży miejskiej została przyjęta przez radę jednogłośnie
na ubiegłotygodniowej sesji.

Zgodę na wprowadzenie straży
musieli wyrazić jeleniogórscy
radni, ale i oni przychylili się
do pomysłu władz Piechowic.
Nie bez oporów. – Czy Piechowice nie mogą założyć własnej,
jednoosobowej straży? – pytał
jeleniogórski radny Miłosz
Sajnog. Zdaniem komendanta
Jerzego Górniaka, to zbyt wiele
formalności. – Nasze miasta są
blisko siebie. Nie będzie problemów z dojazdem – zapewnił.
Piechowice wykupią od straży jeden etat. W zamian dwuosobowy patrol z samochodem
będzie do jego dyspozycji dwa
razy w tygodniu po osiem godzin. Piechowice będą płacić
średnio ok. 3,8 tysiąca złotych
miesięcznie straży miejskiej.
Kwota ta zawiera m.in. wypłatę
wraz z pochodnymi, umundurowanie, koszt y paliwa,
telefonów i inne.
Co na to mieszkańcy? – Jeśli
strażnicy mają być tylko dla
zasady, to lepiej ich nie sprowadzać – mówi Adam Bolek.
– Ale jeżeli będą wykonywać
swoją pracę rzetelnie i będzie
ich widać na ulicach, to pomysł
jest naprawdę dobry. Powinni mieć też różne godziny i
dni pracy, żeby chuligani nie
wiedzieli, kiedy mogą się ich
spodziewać.
Jak zapewniają władze, szczegółowe ustalenia dotyczące
obowiązków i godzin pracy
zostaną ustalone przy podpisywaniu umowy ze strażą
miejską, co nastąpi wkrótce.

Robert Zapora

Zostaną wezwani na policję,
tam zobaczą zdjęcie swojego
auta. – W poniedziałek ustawiliśmy radar na ulicy Wolności.
W ciągu godziny urządzenie
zarejestrowało 60 pojazdów,
które przekroczyły dozwoloną
prędkość – mówi podinsp. Maciej
Dyjach, naczelnik jeleniogórskiej
drogówki. – Mamy dane właścicieli tych aut, wkrótce ozstaną
oni wezwani na policję.
Za przekroczenie prędkości
grożą mandaty w wysokości od
50 do 500 złotych oraz od 2 do
10 punktów karnych.
Policjanci twierdzą, że zakupiony niedawno fotoradar jest
bardzo dobry. Może wykonać 3
zdjęcia na sekundę. Dzięki temu,
może sfotografować n a w e t

rząd pędzących aut. Same fotografie są tak dokładne, że bez
trudu da się odczytać nie tylko
numery tablic rejestracyjnych,
ale i rozpoznać kierowców. To jest
przydatne zwłaszcza w sytuacji,
gdy kierowca jechał pożyczonym
samochodem. W takim przypadku on sam otrzyma mandat.
Chyba że nie uda się ustalić jego
danych osobowych, wówczas
karę poniesie właściciel pojazdu.
Urządzenie na razie ustawiane
jest przy drodze na statywie.
Pilnuje je policjant ubrany po
cywilnemu. Wkrótce w pięciu
miejscach miasta, uznawanych
za niebezpieczne, zostaną na stałe
zamontowane specjalne słupy.
Radar będzie umieszczony raz
w jednym raz w drugim słupie.
Kierowcy nie będą wiedzieli,
w którym.

(ROB)

Fot. Krzysztof Knitter

Po zmroku lepiej nie wychodzić z domu – denerwują się
ludzie. – Grupy wyrostków wałęsają się bezkarnie po
ulicach. Jest niebezpiecznie. Władze miasta twierdzą,
że znalazły już sposób na poprawę bezpieczeństwa.

Policyjny fotoradar pracuje od kilku dni, a już zebrał
niezłe żniwo. Kilkudziesięciu kierowców otrzyma
wkrótce mandaty za zbyt szybką jazdę.

We wtorek fotoradar stanął przy ul. Ogińskiego.

REKLAMA

kredyty gotówkowe i hipoteczne
Niezależny Doradca Finansowy

kredyty gotówkowe od 60 000 zł
kredyty konsolidacyjne do 100 00 zł
kredyty samochodowe
kredyty i pożyczki hipoteczne rónież dla firm
kredyty dla małych i srednich przedsiębiorstw
tel. 0692 973 742

Strzegąca niegdyś bramy miejskiej Baszta Zamkowa została obudowana w roku 1584 po zawaleniu się poprzedniczki. Do 1911 roku, czyli czasu powstania wieży widokowej
na Wzgórzu Krzywoustego, baszta witała w swoich progach turystów, którzy wspinali się na jej szczyt, aby podziwiać miasto i okolice. Sąsiednie domy tylko w niewielkiej
części przetrwały. W narożnej kamienicy (dziś bank) była do 1901 roku redakcja dziennika miejskiego i drukarnia. W budynku naprzeciwko – sklepy i zakłady rzemieślnicze.
Pozostałą część kwartału między Jasną i Podwalem rozebrano w na przełomie lat 60 i 70 minionego wieku. Widoczne na fotografii trzy kolorowe kamieniczki powstały na
początku lat 90 ubiegłego stulecia jako niezbyt udolna próba rekonstrukcji części dawnej zabudowy tego rejonu. Kamienice mieszczańskie po północnej stronie ulicy Jasnej
zostały wówczas gruntownie odrestaurowane.
(tejo)



Klimaty przy dawnej fortyfikacji

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot.Marek Tkacz
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WIADOWYDARZENIA / OPINIE
OPINIE Prezydent o pierwszych miesiącach sprawowania urzędu

JELENIA GÓRA Wstyd pod torowiskiem

„Studniówka”
prawie zaliczona

Bilans otwarcia

W czasie nie tak przecież dawnej
kampanii wyborczej z materiałów
Józefa Kusiaka jeleniogórzanie dowiedzieli się, jak w mieście dzięki
niemu jest wspaniale, a z materiałów jego konkurentów, jak z jego
winy jest źle. Wynik pierwszej tury
wyborów prezydenckich pokazał
bez najmniejszych wątpliwości,
że podzielili pogląd tych, którzy
stan miasta uznali za zły i ogłosili
program poprawy.
Programy wyborcze mają to do
siebie, że nie pamiętają ich ani
wyborcy, ani ci, którzy w oparciu o nie dostali władzę. Nikt z
zachwycających sie prezydenturą
Kwaśniewskiego nie pamięta na
przykład, że obiecywał on mieszkanie każdej młodej rodzinie i
nic nie zrobił, żeby to dotrzymać.
Wyborcy rzadko przypominają
sobie niektóre wyborcze obietnice
i próbują, zwykle bezskutecznie
rozliczyć z nich polityków, a ci
zwykle tłumaczą, że nie zrobili
tego, co obiecywali, bo okoliczności się zmieniły.
Poza tym kandydaci z reguły
nie znają dobrze sytuacji, bo nie

Program na kadencję
albo na dwie

Przez ostatnie trzy kadencje Jelenia Góra rządzona była fatalnie.
Samorząd – rady i prezydenci – nie
realizowali jakiegokolwiek długofalowego programu. Zarządzali
po prostu miastem; można było
odnieść wrażenie, że do pełnego
szczęścia wystarcza im to, że
sprawy miejskie jakoś się kręcą.
Rzeczywiście jakoś się kręciły.
Bardzo jakoś.
Tymczasem rządzenie miastem
wielkości Jeleniej Góry to już
polityka, a w polityce podstawą
sprawowania władzy jest właśnie
długofalowy program złożony
z listy celów oraz terminów ich
realizacji.
Wszyscy premierzy, prezydenci
miast czy burmistrzowie uznani
za wybitnych – nie tylko w Polsce
– kierowali państwami czy miastami w oparciu o długofalowe wizje
ich rozwoju.
Taką na przykład wizję miasta jako regionalnego ośrodka
kultury, nauki oraz nowoczesnej technologii przedstawiły i
próbują realizować dzisiejsze
władze Wrocławia. Wrocławianie
zaakceptowali ją, obdarzając swojego prezydenta i radę zaufaniem,
jakiego dotąd nikt rządzący Jelenią
Górą nie miał. Ale też za jakiś czas
rozliczą dziś rządzących z realizacji tego planu.
Długofalowej wizji rozwoju Jeleniej Góry poprzednie samorządy
nie miały. Była oczywiście “strategia rozwoju”, biurokratyczny dokument, wieloznaczny i niejasny
oraz etat “miejskiego stratega” dla
zasłużonego towarzysza SLD.
Nikt jednak poważnie nie zastanawiał się, w jakim kierunku
rozwinie się Jelenia Góra i jak ten
rozwój wzmocnić oraz wesprzeć.
Rządzący w najlepszym razie próbowali łapać okazje; dobrze jeśli
nie były to tylko okazje odnoszenia
prywatnych korzyści ze sprawowania władzy przez samorządowych
polityków i ich prywatnych czy
partyjnych przyjaciół. Zbyt często
były.
Chcę wierzyć, że obecny samorząd ma i wizję rozwoju miasta, i

Wszystkie nasze
pilne sprawy

Rządzenie to nie tylko realizacja
długoterminowego planu, ale i załatwianie bieżących spraw. W Jeleniej Górze takich spraw przez lata
niezałatwionych jest wiele. Chodzi
nie tylko o wykorzystanie wód
termalnych, drogowe i kolejowe
połączenie miasta z resztą Polski i
świata czy wreszcie miejską komunikację w przededniu katastrofy,
ale o rzeczy nieco drobniejsze, a
również dolegliwe.
Na przykład miejskie targowiska, miejsca jak z trzeciego świata,
a w których kupcy i klienci znosić
muszą jednym razem kurz i upał,
innym mróz, jeszcze kiedy indziej
deszcz i błoto.
Targowiska są żyłą złota dla zarządców, którzy bez inwestycji, bez
handlowego ryzyka i bez wysiłku
biorą grube pieniądze nie dając
nic w zamian.
Za te pieniądze, które przez lata
zgarnęli zarządcy tylko dlatego,
że poprzednie władze przyznały
im prawo do żerowania na
gminnym majątku, w miejscu
dzisiejszych targowisk mogłyby
stać hale, w których i kupcy,
i klienci spotykaliby się w
warunkach nie urągających ludzkiej godności

kulturalne. W Jeleniej Górze też
jest na to szansa, tylko ktoś musi
sie tym zająć choćby po to, żeby
poinformować potencjalnych
inwestorów, że takie miejsce
tu jest.
To były tylko przykłady, niezałatwionych spraw jest w mieście
więcej, prezydent powinien zestawić ich rejestr i przedstawić
obywatelom, razem z programem
zajęcia się nimi.

Fot. Dariusz Gudowski

długofalowy – to znaczy obliczony
na co najmniej jedna kadencję
– program jej realizacji. Jeśli ma,
winien jest jeleniogórzanom
przedstawienie go, jeśli nie ma,
powinien opracować go jak najszybciej i również przedstawić.

Beznadziejny stan budynków i obiektów należących
do PKP.

Zaproszenie do rozmowy

Zadaniem prasy jest nie tylko
patrzenie władzy na ręce, ale też
– może nawet przede wszystkim
– umożliwianie dialogu między
tymi, którzy z woli wyborców
rządzą a obywatelami. Dialog
takiego dotąd w Jeleniej Górze
nie było. Okazjonalne spotkania
z wyborcami, na których ludzie

Fot. Krzysztof Knitter

Dzięki temu mógł napisać to,
co chciał. To jednak naraziło go
na poddanie bilansu recenzjom
komentatorów lokalnego życia
politycznego. Taka jest jednak
dola ludzi władzy, że nie tylko ich
działania, ale i słowa są komentowane.
W odróżnieniu od poprzednika prezydent Obrębalski, nie
ograniczył się od zapewniania
jeleniogórzan, że dzięki niemu
jest znakomicie, a będzie jeszcze
lepiej, ale zestawił fakty. Tyle że
wielkie nagromadzenie szczegółowych informacji w bilansie
sprawia, że trudno wyodrębnić
to, co dla miasta istotne od tego,
co ma znaczenie drugo albo i
trzeciorzędne.
Z punktu widzenia prezydenta
ważne jest pewnie z kim się spotkał
i o czym rozmawiał. Z punktu widzenia mieszkańców Jeleniej Góry
niekoniecznie. Mieszkańców miasta interesują konkretne rezultaty,
a nie sposoby ich osiągnięcia.
Sam pomysł informowania
mieszkańców o działalności szefa
miasta wart jest jednak uwagi.
Dobrze byłoby, gdyby na przykład
co kwartał jeleniogórzanie dowiadywali się, co takiego uczynił dla
nich ich prezydent.
Żeby tak się jednak stało, następny komunikat – przedstawiony
na przykład za kolejne sto dni
– lepiej skontruować nieco inaczej.
Spróbujmy zastanowić się, co
powinien powiedzieć prezydent
jeleniogórzanom.

mają dostępu do dokumentów,
poznają ją dopiero wtedy, kiedy
zaczną rządzić.
Stąd bierze sie praktyka sporządzania bilansu otwarcia. Żeby skutecznie rządzić nowy szef miejskiej
administracji – a taką właśnie rolę
pełni prezydent – musi określić na
własny użytek rzeczywisty stan
miejskich spraw.
Obecny prezydent Jeleniej Góry
winien jest jeleniogórzanom taki
raport, bo wybrany został w wyniku przyjęcia przez wyborców, że
naprawi sytuację w mieście.
Jeleniogórzanie mają przekonanie, że sytuacja nie jest najlepsza,
wycinkowo widzą wiele błędów,
głupot i niedoróbek, ale szczegółów
nie znają. Prezydent po stu dniach
rządzenia powinien już je znać i dobrze byłoby, gdyby się swą wiedzą
podzielił z mieszkańcami miasta.

Bez światła w tunelu

i nie narażających
Marek Obrębalski
na szwank zdrowia,
a miasto pozbyłoby się
miejsc bardziej przypomi- nają- probowali załatwiać swoje prycych Afrykę czy Azje niż Europę.
watne sprawy i wylewali prywatPytanie, co w tej dziedzinie za- ne żale to był pozór dialogu.
mierza prezydent Obrebalski.
Tu chodzi o prawdziwą dyskusję
Podobnie Jelechem, miejsce, nad problemami publicznymi,
które wygląda jakby niedaw- dotyczącymi wszystkich mieszno rozegrała sie tam wojna, a kańców. Jeśli jednak to ma być
teraz wśród ruin odradzało się rzeczywiście dialog, a nie tylko
życie gospodarcze. Rozpadające rytualne wypowiedzi polityka,
się budynki i hale mają wprawdzie których nikt poza dziennikarzami
jakichś formalnych właścicieli i nie czyta, a i oni nieuważnie, głos
tymczasowych użytkowników, powinni zabrać również mieszale w rzeczywistości nadzorują kańcy miasta.
je pełnomocnicy dużych spółek,
Opublikowany przez prezydenta
których zarządy nie maja czasu bilans pierwszych stu dni ma
zajmować się czymś dla nich szanse taki dialog zainicjować, pod
drobnym i nieistotnym.
warunkiem jednak, że pierwszą
Władze miasta nie powinny publiczna wypowiedź skierowana
dłużej godzić się na trwanie tej bezpośrednio do obywateli potrakdziwacznej półruiny i zacząć tujemy jako próbę nawiązania
wreszcie poważne negocjacje z kontaktu, a następne wypowiedzi
właścicielami o takim czy innym zawierać będą już nie proste listy
wykorzystaniu pofabrycznych rozmów, spotkań i decyzji, ale
zabudowań. W całej Europie informacje o konkretnych probmiejsca takie są obecnie cenione, lemach.
powstają w nich osiedla, centra
Wojciech Jankowski
przemysłowe, handlowe czy

Pasaż przy ul. 1 Maja: brud, smród i ubóstwo.
Oświetlone, zadbane, czyste,
bez barier dla niepełnosprawnych, może z jakimiś folderami
reklamowymi? Niestety, nie
jest to rzeczywistość, ale marzenia, jak powinien wyglądać
podziemny pasaż. Ten łączący
ul. 1 Maja z Wincentego Pola
to koszmar, przeciwieństwo
marzeń.
Fetor moczu zmieszany ze
zgnilizną i wigocią. Rozpadające
się panele w suficie, bohomazy
na ścianach, schody zupełnie
nieprzystosowane dla osób
poruszających się na wózkach,
czy rodziców z małymi dziećmi.
To czują i widzą liczni jeleniogórzanie, którzy przechodząc
pod torowiskiem, skracają sobie
drogę z ul. 1 Maja ku osiedlu
Zabobrze.
Nic na zmiany nie wskazuje:
przejście jest bowiem własnością Polskich Kolei Państwowych, a zakład nieruchomości
w Wałbrzychu, który zarządza
kolejowymi włościami także
w Jeleniej Górze, remontu nie
planuje.
Ostatnią modernizację przeprowadzono 11 lat temu. Na
krótko zrobiło się wtedy nowocześniej. – Ale o niepełnosprawnych kolejarze zapomnieli:
mimo doskonałej okazji, nie

powstały na schodach ułatwienia dla osób na wózkach – mówi
Leszek Karbowski, prezes jeleniogórskiego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem.
W podobnym stanie są także
inne obiekty formalnie należące
do PKP w okolicy dworca kolejowego. Dawna przychodnia przy
ul. W. Pola została zamknięta na
głucho. Opustoszała niszczeje.
Podobnie budynek administracyjny popularnie zwany „pod
zegarem” przy ul. 1 Maja.
W nieco lepszej kondycji, choć
też wymagającej naprawy, jest
sam dworzec.
Kolejarze argumentują, że nie
mają pieniędzy na remont swojej własności. Liczą na sprzedać
zaniedbanych obiektów. Póki co
zainteresowanie jest nikłe.
Udało się jedynie zbyć dawną
poradnię dziecięcą w oficynie ul.
1 Maja. Powstała tam schludna
kamieniczka z mieszkaniami.
W przypadku przejścia podziemnego sprzedaż w grę nie
wchodzi. Do współfinansowania remontu nie garnie się
także miasto. Zdaniem kolejarzy
powinno, bo z pasażu korzystają
nie tylko pasażerowie PKP, lecz
także zwykli jeleniogórzanie.

(tejo)

Pomysł na piątkę
Fot. Marek Tkacz

Podsumowania pierwszych stu dni po wyborach robią zwykle dziennikarze. Marek Obrębalski wyprzedził ich i
sam ogłosił szczegółowe
sprawozdanie ze swej
działalności.



Założenie Akademii Malucha
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze okazało
się świetnym posunięciem placówki. Do Akademii przy ul.
Skłodowskiej-Curie 12 uczęszcza coraz więcej najmłodszych
mieszkańców miasta, a niełatwo się tam zostać. Dzieci, kiedy

rodzice przebywają w pracy
lub są zajęci, nie narzekają na
brak zajęć. O nudzie każe im
zapomnieć wspaniała atmosfera oraz różne gry i zabawy.
Wymyśla je Ewa Bąk, jedna z
pomysłodawczyń powstania
Akademii oraz opiekunka młodych kursantów.
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RAPORT JELONKI Kto nie lubi wojska, nie musi wcale do niego trafić

Kuszą kratą

Angela

Niestraszna armia

Poborowi, wojska nie trzeba się bać! Zamiast w
mundurze z karabinem, można odsłużyć swoje np.
w straży pożarnej. Studentom natomiast WKU proponuje tzw. przeszkolenie wojskowe – o wiele krótsze,
niż służba zasadnicza.
Rocznie do odbycia służby wojskowej w naszym regionie powoływanych jest 500 – 600 mężczyzn,
którzy osiągnęli wiek poborowy.
Do niedawna wielu z nich uciekało
się do różnych pomysłów, aby
doczekać do wieku dwudziestu
ośmiu lat, który gwarantuje automatyczne przeniesienie do rezerwy. Teraz zasady się zmieniły.
Fot. Angelika Grzywacz

Do Szkocji na wybór Gimnazjum? Dlaczego nie. Z takim
pomysłem wyjdzie w tym roku
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Karpaczu.
W duchu szkockiej kultury
, 21 kwietnia mają się odbyć
dni otwartej szkoły. Już teraz
uczniowie i nauczyciele przygotowują się do hucznego przyjęcia
swoich przyszłych kandydatów.
Zachętą do odwiedzenia ich
szkoły podczas dni otwartych
będzie m.in. wycieczka „po
Szkocji” (obejrzenie szkoły, sal
lekcyjnych, na ten czas stylizowanych na miasta z kraju
wyspiarzy), inscenizacje uczniowskie w języku angielskim,
test sprawnościowy pn. Szkocka
karta rowerowa, nauka tańca
szkockiego, konkurs plastyczny,
kiermasz, kawiarenka oraz
wspólne ognisko.
- Wszyscy chętni mogą aktywnie wziąć udział w obchodach
Dnia Szkota – mówi Alicja Górecka, nauczyciel i współorganizator imprezy. Dzień otwartych
drzwi to okazja do przyjrzenia
się naszej szkole od „kuchni”.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Karpaczu
swoją nazwę „707” zawdzięcza
położeniu geograficznemu.
Znajduje się bowiem dokładnie
707 metrów nad poziomem
morza. Szkoła swoim kandydatom poza wspomnianymi
atrakcjami, oferuje również
szeroką ofertę edukacyjną.

Mjr Jarosław Szymański

JELENIA GÓRA Czy musiało dojść do pożaru?

Naprawili fuszerkę
Lokatorzy z budynku przy ul. Wolności twierdzą, że
mogli spłonąć w wynikiu błędu pracowników administracji. Ta w ciągu kilku dni naprawiłą szkody.
Ze źle przyłączonego komina
zaczął wydostawać się ogień.
Stało się to po tym, jak 21-letni
Radosław Maciejuk rozpalił
w piecu. Wyszedł na chwilę z
domu, a gdy wrócił zastał mieszkanie w ogniu. – Poczułem
zapach spalenizny – opowiada.
– Sufit był już zajęty ogniem.
Na szczęście, nieopodal znajduje się siedziba straży pożarnej. Strażacy przyjechali bardzo
szybko i ugasili pożar.
Winą za wydostanie się ognia
z nieszczelnego komina rodzina
obarcza ZGL „Południe” .
- Mieszkamy tutaj już około
siedmiu lat – mówi Andrzej Żywicki, ojciec Radosława. – Jakiś
rok temu udało nam się uprosić
ZGL, żeby zezwolił na ogrzewanie
pokoju syna. Syn dostał meble
w ramach wyprawki z Domu
Dziecka „Dąbrówka” bo ani ja, ani
konkubina nie pracujemy. Jeśli
pokój nie byłby ogrzewany, nowe
meble nasiąknęłyby wilgocią i
by się zniszczyły. Administracja
zrobiła nam przyłącze do komina.
Nie wyglądało to zbyt fachowo,
ale nic nie mówiliśmy. Myślałem,
że może tak ma być.
Jak mówią lokatorzy, jeszcze w
dniu pożaru na miejscu zdarzenia
pojawili się przedstawiciele ZGL- u.
Przyjechali tuż po ugaszeniu ognia.

- Był u nas dyrektor techniczny z
ZGL Wiesław Kazimierski – powiedziała nam w ubiegłym tygodniu
Dorota Maciejuk. – Powiedział, że
dopilnuje, żeby wykonano nam
remont mieszkania.
Pani Maciejuk nie dowierzała
słowom dyrektora, jednak – ku
jej zdziwieniu – już następnego
dnia w jej domu pojawili się
pracownicy administracji oraz
kominiarze.
– Wykonali od nowa przyłącze
do komina, tym razem zrobili
to fachowo – mówi Andrzej
Żywicki. – Przynajmniej takie
odnoszę wrażenie. Poza tym,
przywieźli nam nowe drzwi.
Sam je zamontuję, bo tak będzie
szybciej. Mają też kupić nową
wykładzinę, która podczas gaszenia pożaru została zalana
przez strażaków.
Nie znaczy to, że mieszkanie
zmieni się nie do poznania.
– Ubolewam nad pojedynczymi
oknami, przez które cały czas
wieje – mówi Andrzej Żywicki.
– Mam nadzieję, że administracja pomyśli o ich wymianie,
bo prosiliśmy o to już chyba ze
dwa lata temu. Jak na razie, bez
skutku. Jak widać, czasami musi
dojść do pożaru, żeby zauważono problemy innych.

Angela

- Nie ma już granicy wieku 24 i 28
lat – mówi major Jarosław Szymański. – Teraz każdy indywidualnie
zadecyduje, kiedy odbędzie służbę
wojskową, nawet jeśli ukończył już
dwadzieścia osiem lat.

Służą w straży

Po określeniu stopnia zdolności
do czynnej służby wojskowej, który
określa lekarz z powiatowej
komisji lekarskiej, kolejnym
etapem jest przeznaczenie do
służby wojskowej, odroczeniu, powołaniu do czynnej
służby wojskowej bądź też
wcieleniu. O ile poborowy
nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, ma prawo w ciągu czternastu dni
odwołać się do wojewódzkiej
komisji lekarskiej. Poza tym
każdy, kto osiągnął wiek
poborowy, ma prawo ubiegać się o służbę zastępczą.
Trwa ona jednak dłużej niż
służba zasadnicza, czyli 18
miesięcy. Z takiej możliwości
w Jeleniej Górze skorzystało
kilka osób. Jednym z nich jest
Grzegorz Sarne, który swoją

służbę zastępczą odbywa w straży
pożarnej. – Napisałem wniosek,
w którym uzasadniłem, że moje
poglądy religijne oraz moralne
zabraniają mi odbywania służby
zasadniczej – mówi Grzegorz Sarne. – Uważam, że służyć ojczyźnie
można w inny sposób, chociażby
właśnie poprzez ratowanie życia, a
nie strzelanie.
Na służbę w straży pożarnej
zamiast w wojsku zdecydował się
też Marcin Rutnicki.
- Komisja stwierdziła, że rzeczywiście moje przekonania są
sprzeczne z programem realizowanym w wojsku – mówi.
Postanowiłem więc odbyć służbę
w inny sposób. Służbę zastępczą
realizuję od poniedziałku do piątku od 8 – 16. Dzięki temu mogę
jednocześnie realizować prywatne
plany życiowe.

Studenci na szkolenie

Gdzie jeszcze można służyć? Np.
w hospicjum, pogotowiu ratunkowym czy w szpitalu.
Również studenci mają możliwość przeszkolenia wojskowego.
Dla nich w tym roku pojawiło się
sporo możliwości, które umożliwią im wywiązanie się ze służby
wojskowej i nie będą kolidowały z
programem studiów.
- Studenci mogą już od kilku lat
przejść przeszkolenie wojskowe,

które trwa do sześciu tygodni lub
długotrwałe przeszkolenie absolwentów szkół wyższych, trwające
około trzech miesięcy – mówi
major Jarosław Szymański.
W pierwszym przypadku studenci będący poborowymi, którzy zaliczyli drugi rok studiów
wyższych zawodowych lub trzeci
rok jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, mogą
odbywać przeszkolenie wojskowe
w czasie tych studiów, a dokładniej
podczas wakacji. Wcześniej jednak
muszą poddać się i zdać pozytywnie egzamin z prowadzonych na
uczelni zajęć z przysposobienia
obronnego.
- Jest to naprawdę prosty sposób
na uregulowanie obowiązku
służby wojskowej w czasie studiów – mówi major Jarosław
Szymański. Poza tym studenci,
którzy odbędą przeszkolenie
wojskowe i złożą wniosek o
powołanie do odbycia przeszkolenia w czasie studiów,
ale nie zostaną na nie powołani, zostaną przeniesieni do
rezerwy z dniem, w którym
staną się absolwentami szkoły
wyższej.

Prawo jazdy za wojsko

Nie jest to jednak koniec
propozycji, jakie dla swoich
przyszłych poborowych przy-

gotowało wojsko.
- Tegoroczni poborowi mogą
również skorzystać z okazji i
zdobyć nowe kwalifikacje przydatne w wojsku jeszcze przed
rozpoczęciem zasadniczej służby
wojskowej – mówi major Jarosław Szymański. W ramach tego
programu Wojskowa Komenda
Uzupełnień organizuje m.in. kursy na prawo jazdy kategorii „C”.
- W tym przypadku koszty kursów pokrywane są przez wojsko
– tłumaczy major Jarosław Szymański. Zainteresowani muszą
jednak przed rozpoczęciem
służby wojskowej złożyć wniosek
o umożliwienie odbycia takiego
kursu, i mają obowiązek podpisania deklaracji, że po zakończeniu
kursu odbędą służbę wojskową,
w ramach której wykorzystają
nabyte umiejętności. Skorzystało z tego już czterdziestu
pięciu przyszłych poborowych,
piętnastu kolejnych już czeka na
rozpoczęcie nowego kursu.
Wszystkich informacji dotyczących możliwości odbycia
służby wojskowej oraz licznych
profitów z niej płynących udziela
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Jeleniej Górze, mieszcząca się
przy ulicy Podchorążych 7.

Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Rodzice schorowanej dziewczynki proszą o pomoc

Fiskus czeka

Pomóżmy Julce

Urząd skarbowy przypomina,
że do końca marca złożyć należy zeznania dotyczące podatku
dochodowego od osób prawnych. Do końca kwietnia muszą
rozliczyć się osoby fizyczne.
Fiskus zapowiada, że nie będzie dodatkowych terminów
na złożenie tych dokumentów.
Pozostało jeszcze tylko kilka
dni zostało na złożenie CIT – 8.
Wszelkie informacje i pomoc w
wypełnianiu tych zeznań można
uzyskać w Urzędzie Skarbowym
w Jeleniej Górze, który mieści się
na ulicy Wolności 121 w pokoju
205 u Anny Gieruk.
Jak mówią jednak pracownicy
urzędu, największą zmorą ich
całorocznej pracy są PIT-y. Jak co
roku apelują o złożenie rozliczeń
zanim na korytarzach zaczną się
tworzyć długie kolejki.
– W tym roku 15 marca mieliśmy 17 tysięcy PIT-ów – mówi
Jan Krzyżak, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Jeleniej Górze.
– To o siedem tysięcy więcej niż
w roku ubiegłym.
Zeznania o wysokości osiągnięcia dochodu od osób fizycznych złożyć muszą wszyscy,
którzy w roku ubiegłym uzyskali jakiekolwiek dochody.
W kwietniu pracownicy będą
przyjmować interesantów wyjątkowo w sobotę (28 kwietnia), a w pozostałych dniach
kończących miesiąc, czas pracy
urzędu zostanie wydłużony do
godziny 18.

Sześcioletnia Julia Konopka ma dziecięce porażenie
mózgowe. Od drugiego
tygodnia życia jest poddawana rehabilitacji. Po
ostatniej operacji laryngologicznej okazało się,
że potrzebuje aparatów
słuchowych.
Julia objęta jest stałą rehabilitacją w poradni neurologicznej,
kardiologicznej, okulistycznej i
ortopedycznej. Wymaga również
opieki logopedycznej i psychologicznej. Rocznie powinna wyjeżdżać co najmniej na trzy turnusy
rehabilitacyjne. Tylko dzięki
takim zabiegom, dziewczynka
ma szansę na dalszy rozwój i
rozpoczęcie normalnego życia.
Niestety wiąże się to z ogromnymi
kosztami.
- Wyjazd na jeden turnus to
wydatek rzędu trzech i pół tysiąca
złotych – mówi mama dziewczynki. Nie wspomnę już nawet
o comiesięcznych wydatkach na
zakup leków immunologicznych
i specjalistycznej diety cukrzycowej. To dodatkowo siedemset
złotych miesięcznie. Najbardziej
przeraża mnie jednak zakup
tych aparatów słuchowych, które
razem z wyposażeniem będą
kosztowały dwanaście tysięcy
złotych.

Julia bardzo długo
nie chodziła. Swoje
pierwsze kroki postawiła w wieku trzech
lat. Później niż inne
dzieci zaczęła też
mówić.
- Córka do dzisiaj
traci równowagę i nie
zna tak wielu słów,
jak inne dzieci – mówi
mama Julii. Niemniej
jej rozwój uległ znacznej poprawie.
Dziewczynka ma
jeszcze problemy ze
wzrokiem. To dziecko
ciągle i na nowo musi
walczyć o każdy nor- Julia jest uśmiechniętą dziewczyką.
malny dzień, i do tego Rodzice robią co mogą, by mogła
jeszcze ten słuch.

Angela

normalnie funkcjonować.

Liczy się każdy grosz
Każdy, kto chciałby pomóc Julce, może przesłać pieniądze na konto Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na konto PKO BP XV o/Warszawa, ul. Łomnicka 5,
01 – 685 Warszawa. Numer konta: 50 1020 1156 0000 7902 0007 7248, z
dopiskiem darowizna na leczenie i rehabilitację Julii Konopka Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”.
- Dla naszej córki ważna jest każda suma – mówi mama Julii. – Sami nie
jesteśmy w stanie pokryć kosztów jej leczenia, rehabilitacji czy zakupu aparatu
słuchowego. Państwa pieniądze przekazane nawet w postaci jednego procentu
pozwolą przede wszystkim na zakup aparatów słuchowych dla Julii oraz na
kontynuowanie jej leczenia w odpowiednich ośrodkach rehabilitacyjnych i zakup
sprzętu do jej dalszego rozwoju psychoruchowego i edukacyjnego. Z całego serca
z góry dziękujemy za każdy grosz.

Fot. Angelika Grzywacz
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Tasowania w radzie

Przełomowym dla jeleniogórskiej rady miejskiej
okazał się początek minionego tygodnia.

Fot. Krzysztof Knitter

W poniedziałek (19 bm), w
dniu imienin Józefa, Sąd Apelacyjne we Wrocławiu rozstrzygnął na korzyść Lewicy
i Demokratów protest wyborczy,
w części oddalony wcześniej
przez Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze.
Temida wrocławska stwierdziła, że mandat radnej należy
się Grażynie Malczuk z LiD,
a nie Dorocie Dobek z „Naszego
domu”. Potwierdzono zatem,
że w dniu jesiennych wyborów
głosy w komisji nr 5 na osiedlu
Zabobrze zostały nieprawidłowo policzone. To także stwierdzili jeleniogórscy sędziowie,
ale nie orzekli, że nadwyżkę,
którą przypisano D. Dobek,
w rzeczywistości powinna dostać
G. Malczuk.
Pani kanclerz Kolegium Karkonoskiego wkrótce zasiądzie w
gronie radnych wzmacniając siłą
swój klub, który zrówna się ze
Wspólnym Miastem (po sześciu

przedstawicieli). – Sprawiedliwości stało się zadość – skomentowała radna in spe. Zabrakło
szybszej egzekucji prawa. G. Malczuk nie ukrywa rozczarowania
postępowaniem sądowym, które
– choć w końcu okazało się dla
niej korzystne – wprowadziło
wiele zamieszania. Postawiło
w dziwnej sytuacji zarówno jej
osobę, jak i Bogu ducha winną
Dorotę Dobek, która (nie ze
swojej winy przecież) mandatu
będzie musiała się zrzec.
Tak oto Wspólnemu Miastu
przybędzie jeden konkurent
z klubu po lewej stronie. Nie ma
jednak tego złego, co na dobre by
nie wyszło. We wtorek w dzień po
imieninach Józefa, radni wybrali
na sesji wiceprzewodniczących.
Do prezydium dostała się Anna
Ragiel z WM oraz były zastępca
prezydenta miasta Józef Sarzyński z LiD, którzy będą w różnych
sytuacjach zastępować szefa rady
Huberta Papaja z PO.
Prawo i Sprawiedliwość kandydata nie wystawiło, a wśród
zwolenników spiskowej teorii
dziejów od razu zaczęło huczeć
od plotek o nieformalnej koalicji Platformy Obywatelskiej

z WM oraz LiD. PO od plotek się
zdynsowało argumentując, ze
stanowisko wiceprzewodniczącego ma ułatwić tylko pracę rady,
a z polityką miasta niewiele ma
wspólnego.
Zauważamy jednak pewne
nieformalne zbliżenie na łonie
kontaktów międzyklubowych:
Anna Ragiel, na co dzień prezes
oddziału jeleniogórskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, była w części poprzedniej
kadencji radną Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Do rady dostała się „tylnymi drzwiami” po
namaszczeniu przez eks-prezydenta Józefa Kusiaka Stanisława
Dziedzica na stanowisko szefa
spółki Wodnik.
Przed jesiennymi wyborami
samorządowymi radna A. Ragiel
zmieniła front polityczny: zapisała się do Wspólnego Miasta i
odniosła wyborczy sukces. Przy
wspomnieniu nie tak dawnych
czasów będzie jej teraz na pewno raźniej w prezydium rady
w towarzystwie Józefa Sarzyńskiego.

(tejo)

Ale cyrk

JELENIA GÓRA Wagary odwołane!

Ciekawe zarządzenie można
wyczytać w annałach Urzędu
Miejskiego w Jeleniej Górze.
Otóż tyczy ono aktualizacji
stawek czynszu za dzierżawę
gruntów niezabudowanych
w stolicy Karkonoszy pod
lokalizację cyrków i wesołych
miasteczek. Kto chciałby sobie
działeczkę na cyrk lub lunapark wydzierżawić, proszę
bardzo. Tylko zapłacić za
to trzeba odpowiednio: 334
złote i 29 groszy oraz 63 złote
i 70 groszy za dobę. Zarządzenie było jednym z ostatnich
podpisanych przez byłego
prezydenta Józefa Kusiaka.
Gruntów niezabudowanych
w mieście nie brakuje, ale
na nadmiar „cyrków” chyba
narzekać nie musimy. Wesołe
bywa to nasze miasteczko!

Sprawa na lodzie
Prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski spotka
się dziś (poniedziałek), aby
porozmawiać o zasadach powstania w mieście sztucznego
lodowiska. Miniona zima zbyt
łaskawa dla przedsiębiorców,
którzy chcieli urządzić takie
prawdziwe, raczej nie była.
Synoptycy doliczyli się zaledwie kilkunastu dni z ujemną
temperaturą.
Teraz władze chcą się uniezależnić od przewrotności
klimatu i urządzić lodowisko
na stałe. Pytanie, kiedy i gdzie
amatorzy ślizgania znajdą się
na takim lodzie, pozostaje
otwarte. Wątpliwości mają
być rozwiane dziś. Miejmy
nadzieję, że nie przez zbyt
ciepłe wiatry.

(tejo)
Grażyna Malczuk

Józef Sarzyński

Anna Ragiel

Sposób na ministra
Roman Giertych zadziwiłby się obywatelską postawą
jeleniogórskich uczniów.
Fot. Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Nowa rajczyni, nowi wiceprzewodniczący

Szóstoklasiści z „dwójki” nie żałują,
że 21 marca zostali w szkole.
Rzecz tyczy minionego tak
zwanego dnia wagarowicza
vel pierwszego dnia wiosny
(21 marca), który w dobie
postępu Ministerstwa Oświaty
i Wychowania (to oczywiste
przejęzyczenie, bo chodzi o Ministerstwo Edukacji) znalazł
się na cenzurowanym.
Ministerstwo odradziło także
wiosenne rytuały w postaci
tradycyjnego topienia kukły
marzanny tudzież innych obyczajów związanych z obcym
nam przecież kulturowo tak
zwanym świętem wiosny.
Sporą inicjatywą w ramach
poparcia ministerialnych apeli
wykazali się uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2, którzy – wagary odwołali. Stwierdzili, że
w klasie jest cieplej i przytulnej, a na włóczęgę po mieście
nie mają ochoty. Nie tylko nie
topili marzanny, ale zrezygnowali także z przebrań, które w
epoce rozluźnienia obyczajów

nie zawsze świadczyły o prawidłowym moralnym kierunku wychowania młodzieży
polskiej.
Z kolei uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze zorganizowali
w pier wszy dzień wiosny
kolorowy marsz. Wyrazem
poparcia obecnej doktryny
ministerialnej była rezygnacja
z utopienia wspomnianej już
marzanny. Takie nieformalne
zobowiązanie podjęli także
wychowankowie przedszkoli
jeleniogórskich.
Wydaje się, że taka postawa na pewno się Romanowi
Giert ychowi spodoba. Nie
spodobała się, ku ubolewaniu miłośników ciepłych pór
roku, naturze. Pierwszy dzień
wiosny powitał wszystkich
leżącym śniegiem i dokuczliwym zimnem.

(tejo)

OKIEM NACZELNEGO Niech grafficiarze codziennie taplają się w śmierdzącej farbie, byle w swoim mieszkaniu

Dzikie normy wandalizmu
Pomalowanie farbą w spreju samolotu stojącego na lotnisku, mimo ścisłej ochrony bez przerwy czuwających „antyterrorystów” okazało się jak przełknięcie bułki z masłem
dla pewnych grafficiarzy w Poznaniu. W stolicy Karkonoszy
portu lotniczego z prawdziwego zdarzenia brak, toteż
rodzimi krajanie uzbrojeni w puszki z farbą z podobnym
skutkiem wyżywają się na pociągach i kamienicach.
Zakryte pod kapturem oblicze jednego ze złoczyńców, bo
trudno inaczej nazwać palanta,
który bazgrze farbą po nie swoim
samolocie, pokazała jedna ze
stacji telewizyjnych, w dodatku
zniekształcając głos owego młodzieniaszka.
Ten, podsycany przez reportera,
z pasją opowiadał, jak to mu się
udało, pozostając niezauważonym, pomazać niemal ćwiartkę
powierzchni statku powietrznego
czymś, co nazywa się „tag”. Pisząc
po polsku oznacza to bazgrolony
podpis danego grafficiarza na
jego „dziele”.
Wniosek ze zdarzenia nasuwał
się prosty i naganny dla służb
porządkowych. Jeśli uzbrojeni w
puszki zakapturzeni gówniarze

przedostają się przez ochroniarskie zasieki i niszczą jakimś
tagiem samolot, to co dopiero
może zrobić facet, który chce
maszynę porwać i sterroryzować
pasażerów oraz załogę, a za cel
lądowania wybrać, na przykład,
któryś z obiektów strategicznych
państwowej administracji?
Zakapturzeni jeleniogórzanie o
pokroju zmysłów podobnym do
rzeczonych młodzieńców, aż tak
ambitni nie są. Na lotnisku przy
Łomnickiej jest kilka awionetek,
poturbowany przez wichurę Antek (AN – 2) zwany „Zośką” czeka
na remont a szybowce stoją w
hangarach w nadziei na powiew
karkonoskiej fali. Pobazgrać te
nasze samolociny, które od kilkudziesięciu lat – mam wrażenie,

że ciągle te same – rozsławiają
niebo nad Jelenią Górę, to żaden
w sumie wyczyn.
Za to czynem heroicznym godnym bohatera „Pieśni o Rolandzie”
jest atak rodzimych grafficiarzy na
mury jeleniogórskiego śródmieścia czy starego miasta oraz na
wagony i lokomotywy ze „stajni”
Polskich Kolei Państwowych.
Elementy potencjalnego zagrożenia dla intruza, wspólne
z międzynarodowym portem
lotniczym w Poznaniu, a których
grafficiarz unikać powinien, są.
Miasta zgodnie z nazwą strzeże
straż miejska. Jest – kiepski, bo
kiepski – ale jednak monitoring
wizyjny placu Ratuszowego.
Dworca i tego, co pozostało na
jego szynowym otoczeniu pilnują
funkcjonariusze Straży Ochrony
Kolei oraz dziurawe miejscami
ogrodzenie, rzecz jasna bez kolczastych drutów. Tak oto zadanie
utrudnione, a wykonane – tym
bardziej wydaje się bohaterskie.
Efekt oglądamy na co dzień
nie tylko my, szarzy mieszkańcy
miasta, ale i szanowny pan pre-

zydent i jego urzędnicza świta,
która w dni robocze przekracza
bramy urzędu miejskiego czy to
w magistracie na placu Ratuszowym, czy przy ulicy Sudeckiej.
Zagryzmolone sprejami miasto:
od rynkowych arkad, po pieczołowicie odnowione kilka lat temu
fasady domów przy Konopnickiej
i 1 Maja, a nawet cokół Bramy
Wojanowskiej, po którym „niewidzialne ręce” cyklicznie bazgrolą. Wymieniać można długo, a
problem pozostaje. I wydawać by
się mogło, że poza rozwiązaniem
skrajnym, rozwiązania nie ma.
Po dobroci nie wyszło miłościwie nam panującemu panu poprzedniemu prezydentowi, który
w przypływie dobrej woli wymyślił grafficiarskie mistrzostwa i
ufundował najlepszym, którzy
– nie czyniąc nikomu krzywdy
wyżyli się farbą na styropianowych tablicach – nagrody.
Dostali, między innymi, możliwość bezkarnego pobazgrolenia
w przejściu podziemnym pod obwodnicą przy ulicy nomen omen
Obrońców Pokoju. No i pobazgrali.

Tyle że na zasadzie: „daj im palec,
to ci całą rękę zabiorą”, na bohomazach w przejściu nie poprzestano, co miało być założeniem i
celem powodzenia całej akcji.
Wręcz przeciwnie: szkaradne
malowanko nie tylko na murach
nabiera rozpędu stając się powoli
jedną z dziko obowiązujących
norm. I to wskutek działania
ludzi z pozoru tylko normalnych.
Widać to na przedstawionym
przykładzie z poznańskiego lotniska. Tam dla dziennikarzy
drapieżnej telewizyjnej stacji
było ważniejsze nagłośnienie
ominięcia przez siedemnastoletnich bezmózgowców ze sprejem
w ręku ochroniarskich barier, niż
napiętnowanie zjawiska niszczenia cudzej własności.
Tak oto młodzi jeleniogórzanie
mają kolejny wzór do naśladowania. Na zasadzie idiotycznej,
ale bijącej rekordy popularności
wśród polskiego „kwiatu młodzieży”, amerykańskiej serii
telewizyjnej Jackass, w której
to banda niezbyt rezolutnych
wyrostków rzuca się, na przykład,

pod rozpędzony samochód i usiłuje jak najszybciej wstać, zanim
ten ową bandę rozjedzie.
Niedługo po wyczynie odmóżdżonych poznaniaków poszedł
w ich ślady wierny adorator, co
za cel obrał sobie jeleniogórską
bocznicę kolejową. Wagon oszpecił farbą, a chroniącego porządku
sokistę, który go złapał – poturbował i zwyzywał.
Może nasza władza, kiedy ktoś
z „upupionych i kochanych” grafficiarzy wymaluje jej „taga” na
czole i wypluje zawartość puszek
farby na służbowe i prywatne
samochody, nieco się opamięta
i zastosuje bardziej radykalne i
dające nauczkę środki.
Nieco metaforycznie, Boże
broń, niedosłownie, można potraktować ostrzeżenie jednego z
premierów z czasów dawnych,
który rzekł, że jeśli ktoś rękę na
władzę (ludową – w oryginale)
podniesie, to władza na pewno
mu tę rękę… Ciąg dalszy Państwo
znają, a jak nie znają, to proszę
się domyśleć.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

REGION Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
TEATR

Don Kichote
27-30 III, godz. 10 oraz 31 III godz. 19,
Duża Scena, Bilety: 26 i 17 złotych
Z ogromnego bogactwa wątków powieści
Cervantesa realizatorzy przedstawienia
wybrali kilka wiodących. Losy hołdującego
niezłomnym zasadom moralnym, a przy
tym krewkiego rycerza i jego rozmiłowanego w plebejskich dowcipach giermka
pokazane są w sposób, który łączy humor
z liryzmem, ironię z prawdziwym współczuciem, baśniowo-mityczne elementy
z pytaniami, które od czasów Cervantesa
nie straciły na aktualności.

Trans Atlantyk
wg Witolda Gombrowicza
1 IV, godz. 19, Scena Duża, bilety:
26 i 17 zł
Bohater powieści Gombrowicza nosi
jego nazwisko i również jest pisarzem.
W przededniu II wojny światowej
przybywa do Argentyny, gdzie poznaje
środowisko tamtejszej Polonii. Galeria
groteskowych postaci: dyplomatów,
biznesmenów, samozwańczych artystów, urzędników, arystokratów składa
się na zbiorowy portret polskiego
piekiełka.

INNE

Pieśni patriotyczne
26 III, godz. 11, JCK
Koncert laureatów I Przeglądu
Piosenki i Pieśni Patriotycznej.
Organizatorzy – Młodzieżowy dom
Kultury, mają na celu wspieranie
wychowania patriotycznego młodego pokolenia.
Idzie wiosna
26 III, godz. 17,
ODK galeria Promocje
Wiosenne nastroje – to tytuł
otwieranej w poniedziałek wystawy
fotografii autorstwa Urlicha Pilza.
Autor urodził się w 1942 roku w
Kostrzynie a fotografuje niemal
przez całe życie, chętnie współpracuje przy tym z młodzieżą, dzieląc
się swoim doświadczeniem. Jest
członkiem Górnośląskiego Związku
Sztuki oraz grupy artystycznej
EURO-ART.
Fotografia marca
28 III, godz. 18, MDK Muflon
Podsumowanie konkursu fotograficznego „Fotografia miesiąca marca 2007”. W programie prezentacja
oraz wręczenie nagród laureatom.
Klimaty Jordanii i Synaju
29 III, godz. 19,
Muzeum Przyrodnicze
Muzeum Przyrodnicze zaprasza
na prelekcję pt. „Po bezdrożach
Jordanii i Synaju cz. I”. Prelegentem
będzie Daniel Graczyk – alpinista,
podróżnik, wychowanek piechowickiego klubu krajoznawczo-turystycznego Morena. Wraz z nim
widzowie przeniosą się na pustynie
Jordanii, odwiedzą też klasztor św.
Katarzyny na Synaju.
Koncertowo i kameralnie
29 III, godz. 17,
Filharmonia Dolnośląska,
bilet: 5 złotych
Filharmonia zaprasza na koncert
zespołów kameralnych Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki.

Konkurs recytatorski
30 III – 1 IV, od godz. 11, JCK
W JCK odbędzie się etap eliminacji
rejonowych 52. Ogólnopolskiego
Koncertu Recytatorskiego.
Wycinanka żydowska
do 31 III, JCK
W ramach projektu Judaizm – zagubione ścieżki kultur, Jeleniogórskie Centrum Kultury zaprasza na
wystawę prac Marty Gołąb pt.
„Wycinanka żydowska”. elementy,
z jakich są zbudowane prace, mają
znaczenie symboliczne, odnoszą
się do relacji miedzy człowiekiem
a Bogiem. Autorka to absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, od lat jest związana z
Festiwalem Kultury Żydowskiej w
Krakowie, Wiedniu, Ljubljanie czy
Los Angeles i San Francisco.
Tropem słońca
do 31 III, JCK – Galeria Korytarz
W Galerii Korytarz można podziwiać fotografie Pawła Janczaruka.
Wystawa ma tytuł „Ślad Słońca”.
Autor pochodzi z Zielonej Góry,
jest członkiem tamtejszego towarzystwa fotograficznego.
Zdjęcia młodego artysty
do 30 IV, ODK – Galeria „Hall”
Marek Koprowski fotografią zajmuje się od kilku lat. Głównymi tematami, są: krajobraz, architektura
oraz fotografia eksperymentalna.
Uczestniczył w wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą .Na
swoim koncie ma również kilka
wystaw indywidualnych. W 2005
r. zdobył I miejsce w konkursie
„Jelenia Góra i Jeleniogórzanie”,
oraz jako pierwszy Polak zdobył
główną nagrodę w międzynarodowym konkursie „Ziemski Raj”
organizowanym w Czechach, gdzie
został uznany za najlepszego autora Euroregionu Nysa, a w 2006
r. zajął III miejsce w prestiżowym
Biennale Fotografii Górskiej w
Jeleniej Górze.

JELENIA GÓRA W momencie robienia zdjęcia nie powinno się myśleć – uważa Piotr Komorowski

W stronę mroku

Rozmowa z fotografikiem Piotrem Komorowskim, którego prace od
22 marca można oglądać
w Galerii BWA.

Inspiruje mnie kategoria samego
bycia, jako cząstka, podmiot we
wszechświecie. To jest pewnego
rodzaju ucieczka od tego, co
wokół jest normalne. Ucieczka w
sztuczność. Nagle dorośli ludzie
przebierają się i wchodzą w pewne role, zaczynają grać.
W.W.: Ale czy poprzez taki
mały teatr i wyzbycie się na
moment swojego racjonalizmu, można dowiedzieć się
jakiejś prawdy o sobie?
P.K.: Tak, wejście w taką rolę
jest katalizatorem do pewnych
zachowań. To jest ukazanie odwrotnej, ciemnej strony księżyca.
Ci ludzie poprzez swój gest i bycie
właśnie w takiej sytuacji, stają się
bardziej podświadomi. Te fotografie muszą nieść pewien ładunek
symboliki.
W.W.: Pańskie fotografie
są takim trochę nieprzyjemnym, groźnym snem. Czy ta
symbolika ma mieć jakieś
konkretne przesłanie?
P.K.: Mówiąc patetycznie, założeniem było, aby zaprezentować
dobro i zło. Na przykład portrety
mają podtytuł „Inkarnacje”, czyli
inkarnujące się jasne i te ciemne
strony człowieka, których na co
dzień nie pokazujemy i Pan to
wyczuł, że coś jest nie tak, że jest
coś mrocznego i groźnego. Chcę
to wydobyć. Każdy ma zarówno
złe, jak i dobre strony. Opozycja

Wojciech Wojciechowski:
Czy poznawanie człowieka
to największa przygoda?
Piotr Komorowski: Myślę, że
tak, jak najbardziej. Bez człowieka nie ma nic.
W.W.: Taka myśl się nasuwa, gdy oglądam Pana
wystawę.
P.K.: Dlatego też taki tytuł wystawy czyli „Personifikacja”. W
zasadzie wszystko można spersonifikować. Każdy stan psychiczny
ma ludzką postać.
W.W.: Każda z twarzy na
tych zdjęciach jest niecodzienna. Są to również osoby w nietypowych kostiumach i pozach. Nasuwają
się skojarzenia ze snem, a
nawet z aurą dzienników
Krystiana Lupy. Czy robiąc
te zdjęcia, inspirował się
Pan właśnie snami?
P.K.: Sny bezpośrednio mnie nie
inspirują, ale można powiedzieć,
że to są takie nocne wędrówki.
O tyle jest to sen, że sytuacje na
zdjęciach są niewiarygodne,
sztuczne, nieprawdopodobne i
w tym sensie pozwalam sobie
śnić na jawie w tych fotografiach.

musi być zawsze. Te fotografie
to jest ciekawość i pochylenie się
nad naturą i samym byciem.
W.W.: A czy dzieje się tak,
że po zrobieniu zdjęcia patrzy Pan na nie i widzi zupełnie coś innego niż Pan sobie
wcześniej założył?
P.K.: Tak, to jest regułą. W momencie robienia zdjęcia nie powinno się właściwie myśleć. Ja
się czuję reżyserem, który stwarza
pewną możliwość...
W.W.: ... ale reżyser też ma
pewien plan, konspekt?
P.K.: Konspekt jest w głowie,
ale on jest bardziej auryczny.
Stwarzam sytuację, przybliżam
do siebie ludzi i mówię, jak bym
chciał i jak ma być. To są długie
naświetlenia. Na ten moment ja
otwieram obiektyw, wychodzę i
to się dzieje. Gdy ja jestem obecny
jako podglądacz, to fotografie nie
mają takiego wymiaru jaki bym
chciał. Ale gdy wyjdę i zostawię
ludzi z sytuacją, to wtedy na
zdjęciach widać to coś, tą tajemnicę. To może być mały gest, jakiś
niuans.
W.W.: Na niektórych zdjęciach widzimy nagie ciała.
Jaki ma Pan stosunek do
nagości w sztuce?
P.K.: Kwestia nagości, to w
Polsce wciąż bardzo dziwny
problem. Jeżeli nagość nie jest
pornografią, to nie widzę powodu

aby o tym dyskutować. Na świat
przychodzi noworodek i robimy
mu zdjęcie, jest to nasze podstawowe ubranko. Nie bądźmy
pruderyjni. Ludzie oglądają w
domu to, co oglądają, a potem
krytykują rozmaite propozycje
różnych galerii. Podejrzewam, że
Adam i Ewa, zanim założyli sobie
listki, całkiem dobrze się czuli.
W.W.: W Pana fotografiach
jest pewna metafizyka i magia, coś nie z tego świata. A
czy odpowiadają Panu zdjęcia reporterskie, na przykład te przygotowywane na
World Press Photo, gdzie
jednak dominują często
brutalne sytuacje, których
tłem są konflikty zbrojne lub
kataklizmy?
P.K.: Nie przepadam za taką
sztuką, ponieważ w tym obszarze
jest wyścig szczurów, czyli kto
zrobi bardziej okrutne i agresywne zdjęcie. Takie fotografie
już niespecjalnie robią wrażenie.
Rodzina siedzi sobie dziś przy
stole, a w dzienniku konflikt i
podobne ujęcia. To jest dodatek
do konsumpcji. To jest też produkt
konsumpcji. Zapotrzebowanie na
fotografie typu paparazzi tworzą
media. Myślę, że ta fotografia
reporterska gdzieś się gubi.
W.W.: Dziękuję za rozmowę.

JELENIA GÓRA Kto zwycięży w tegorocznej lidze?

Rockowe granie na finiszu

Wielki finał Jeleniogórskiej Ligi Rocka Festival
już w najbliższy piątek.
Gościem imprezy będzie
grupa Wańka Wstańka.
Wcześniej wystąpią finaliści,
czyli zwycięzcy poszczególnych
eliminacji. To Lolitas Masturbate
z Wałbrzycha, 69 (Częstochowa),
Know (Wrocław), Monoceros (Tychy) oraz Cocroach (Mieroszów).
– Liga rocka to już impreza ogólnopolska, najlepiej świadczy o tym
fakt, że uczestniczą w niej zespoły z
całego kraju – mówi Andrzej Patlewicz, organizator imprezy.
W jury zasiądzie m.in. Mietek Jurecki, niegdyś związany
z Budką Suflerą oraz Wojciech
Czerniatowicz – szef muzyczny
Polskiego Radia Wrocław. Jury
wybierze najlepszych w 5 kategoriach: najciekawszy gitarzysta,
basista, perkusista, wokalista lub
wokalistka oraz najlepszy zespół.
Jest o co walczyć. Wśród nagród

KINO
Kino Lot
Sposób na rekina
26 – 29 III, godz. 16.15, 19
animowany, dla dzieci, prod. USA/Korea
Południowa 2006,
Kino Marysieńka
300
26 - 29 III, godz. 16, 128.15

Fot. Krzysztof Knitter
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Zespół Cocroach będzie walczył o zwycięstwo
w tegorocznej Lidze Rocka.
jest m.in. sesja nagraniowa w
profesjonalnym studiu, wydanie
maxi singla oraz instrumenty i
akcesoria muzyczne.
Finał imprezu uświetni gwiazda
wieczoru – rockowa grupa Wańka Wstańka & The Ludojades,

obchodząca w tym roku 20-lecie
istnienia. W lutym br. zespół zakończył prace nad nową płytą,
zatytułowaną „Rzeczniepospolita”.
Premiera planowana jest w kwietniiu bieżącego roku.
Liga Rocka odbędzie się w piątek

dramat, historyczny, prod. USA 2007,
od 15 lat

26 – 29 III, godz. 18
dramat,
prod. Niemcy/Polska 2006, od 12 lat

Rocky Balboa
26 - 29 III, godz. 20.30
dramat, prod. USA 2006, od 15 lat
Kino Grand
Strajk

Dream Girls
26 – 29 III, godz. 20
dramat, muzyczny,
prod. USA 2006,
od 12 lat

30 marca, o godz. 17 w sali Nova
Jeleniogóskiego Centrum Kultury.
Bilety (12 złotych) sprzedawane są
już w kasie JCK. Będzie można je
nabyć także przed koncertem.

(ROB)

DKF Klaps
Grbawica w DKF-ie
27 III, godz. 18,
JCK – Klub Kwadrat,
bilet 9 zł (karnet – 28)
Jeleniogórskie Centrum Kultury zaprasza
na projekcę filmu Grbawica w reż. J. Zbanic. Prod. Austria, Bośnia i Hercegowina,
Niemcy, Chorwacja.
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JELENIA GÓRA Świat zaklęty przez migawkę

Powiększenia z dawnego świata
W szczegółach może nie
tkwi „diabeł”, ale na pewno sporo można w nich
podpatrzeć. Zwłaszcza
na zdjęciach analizując
ich powiększenia. Dziś
wycieczka w przeszłość
śladem spostrzeżeń często pomijanych przez
oglądających fotografie dawnej Jeleniej Góry
oraz uwiecznione na
nich miejsca, które przecież ostały się do dziś.
Który to rok? Nie wiadomo.
Pewnie początek XX wieku. Na
pewno jest godzina piętnasta i
cztery minuty wskazywana przez
ozdobny uliczny zegar wieńczący
elewację kamienicy, w której od połowy 19. stulecia mieścił się zakład
zegarmistrzowski (najpierw Fritza
Hampela, później – Heinricha
Mentzela. Raczej ciepła pora roku.
Leniwa Schiladeuerstrasse (dziś
Konopnickiej).
Zdyscyplinowani przechodnie
kroczą dystyngowanie chodnikami. Nobliwe małżeństwo: on coś
jej czyta na głos nie patrząc na
drogę. Ona – zdaje się nie zwracać
specjalnie uwagi na partnera, lub
w skupieniu słucha.
Para z córką. Dziecko, które jako
jedyne na obrazku, wnosi trochę
żywiołowości podskakując na trotuarze. Dwie damy, pewnie przyjaciółki. Panowie w surdutach.
Mijają bez większego zainteresowania witryny składu materiałów
lnianych Haehnela oraz sklep z
towarami różnymi Central Bazar. Przechodnie na zakupy nie
przyszli: nie mają żadnych toreb,
jedynie parasolki, chyba przeciwsłoneczne. W oddali zatrzymuje
się dorożka. Jeszcze dalej sunie
jeden z nielicznych wówczas automobilów.
Śródmiejska popołudniowa sielanka, której czas odmierza wspomniany zegar, obrazek niemal
wyidealizowany w porównaniu
z dzisiejszym zabieganiem. Ale
prawdziwy.

Odwiedziny na rynku
Markt, czyli plac Ratuszowy:
epoka mniej więcej ta sama, sądząc
po strojach dwóch dam zmierzających ku ratuszowej przybudówce,
siedmiu kamieniczkom kupieckim, zwanymi także „Siedmioma
Domami”.
Na ich parterach – wytworne
sklepy i punkty usługowe. Od
nasłonecznionej strony (jest letnie
popołudnie) nieco ochłody i cienia
dają modne wówczas i praktyczne
markizy zamontowane w wiel

kamienicach: zarówno nad witrynami jak i oknami.
Jedynie dwie kamienice od strony magistratu mieszczą biura
urzędników, dla których w ratuszu
zabrakło miejsca. Ale – jeśli zdjęcie zrobiono przed 1910 rokiem
– wciąż mieszkają tam kupcy,
którzy na parterze prowadzili,
rozbudowane o kilka metrów w
głąb Marktu, sklepy.
Nie widać jeszcze charakterystycznego łukowatego łącznika,
którym można przejść z głównego gmachu magistratu do jego
przybudówki.
Za to w tle majaczy się wejście
do ratuszowych podziemi, do
restauracji Rathaus Keller, która
pod magistratem działała blisko
200 lat. Z przyczyn nieokreślonych
przybytek zamknięto.
Nobliwe panie raczej tam nie idą:
gośćmi piwnicy byli raczej mężczyźni. Legenda głosi, że na piwo
przechodzili tamtędy rajcy miejski,
znudzeni sesjami. Korzystać mieli z
tajnego przejścia… Jak to legenda,
pewnie część prawdy zawiera.
Związaną zwłaszcza z konsumpcją
przez ówczesnych samorządowców złocistego trunku.
Piwnice pozostały zamknięte
do 2004 roku, kiedy otwarto tam
„Piwnicę rajców”. Wcześniej jedno
z pomieszczeń dawnego wyszynku
służyło… funkcjonariuszom Służby
Bezpieczeństwa, którzy zainstalowali
tam odbiorcze urządzenia podsłuchowe podłączone do telefonów
niektórych mieszkańców placu
Ratuszowego jak i (podobno) urzędników pracujących w magistracie.
Centralkę rozebrano dopiero
na początku XXI wieku podczas
remontu piwnicy przeprowadzonego przy okazji robót wykopaliskowych w ratuszowych
podziemiach.
Bohaterki zdjęcia nie myślą na
pewno o aż tak odległej przyszłości.
Udają się – być może do jednego
z najwytworniejszych salonów
fryzjerskich (dla pań i panów),
zakładu rodziny Wecke.
Salon, oprócz finezyjnych fryzur,
miał w ofercie mydła najlepszych
gatunków i najwytworniejsze
pachnidła.
Mniej więcej tam, gdzie znajdowało się wejście do wspomnianego
przybytku, jest dziś dziwna konstrukcja z bruku, wykonana podczas remontu nawierzchni placu
Ratuszowego przeprowadzonego
pod koniec XX wieku.

Droższa dorożka
Oprócz tramwajów, szybkim i w
miarę wygodnym – choć droższym

– środkiem transportu były dorożki. Oczywiście w ciepłych porach
roku. Zimą bywały zastępowane
saniami.
Często znajdują się one w kadrach fotografii obrazujących
dawne miasto. Dorożkarze działali
na własny rachunek. Mieli kilka
miejsc postojowych (między innymi blisko dworca głównego)
skąd wozili głównie spieszących
się klientów, którym nie chciało
się czekać na tramwaj, lub wybierali się tam, dokąd tory nie
prowadziły.
I choć linia wiodła ku hotelowi
Drei Berge (dzisiejszy Hotel Europa) na Banhofstrasse (1. Maja),
podróżni – którzy chcieli się tam
zatrzymać na noc – często wybierali właśnie konny transport.
Pewnie zdarzali się także klienci,
którzy dorożką wybierali się na
zakupy do pobliskich sklepów.
Wszelkiej marki tytonie, cygara i
papierosy w niewielkim salonie
tytoniowym, a tuż obok (tam,
gdzie dziś jest salon Empik-u oraz
sklep z odzieżą) piętrowy skład z
towarami do wyposażenia mieszkań, głównie z meblami i akcesoriami kuchennymi, należący do
nijakiego Jentego.

Był fryzjer, jest fryzjer
Jadąc tramwajem w stronę dworca po przebyciu kilkuset metrów
dawni jeleniogórzanie znajdowali
się w miejscu, które przez następujące lata niewiele się zmieniło.
W tym samym miejscu jest
fryzjer damski i męski, tyle że
do 1945 działający pod szyldem
Georga Langera (zachował się
nawet identyczny, jak w chwili
powstania zakładu w 1901 roku
jego układ i być może – późniejsza
część wyposażenia. Dalej – dawny
rzeźnik z masarnią na zapleczu
rozbudowaną przez właściciela
Juliusa Riesela.
Jeszcze dalej – w kamienicy o
charakterystycznych płaskorzeźbach na fasadzie, które przedstawiają… baranka paschalnego
(trudno jednoznacznie wskazać
powód takiej dekoracji, być może
była to tylko ozdoba wymyślona
przez projektanta?) – działał sklep
kolonialny prowadzony przez
kupca o słowiańsko brzmiącym
nazwisku: Karl Kuba.
Nie ma już cienia, które dawały
latem rosnące po przeciwległej
stronie ulicy wiekowe kasztanowce. Część wycięto jeszcze przed
1945 rokiem, pozostałe – za polskich czasów.
Dalszy ciąg za tydzień

(tejo)

Schidauerstrasse (dziś ul. Konopn

ickiej)

Banhofstrasse (1 Maja) z górnej perspektywy
go

Markt (pl. Raruszowy). W tle salo

n z meblami

ybudówce ratusza.

Zakład fryzjerski w prz
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SPORT
JELENIA GÓRA Piłka nożna – klasa okręgowa

JELENIA GÓRA Taniec towarzyski

Zasłużyli na wygraną

Srebro tancerzy
Para taneczna Wiktoria Wior i Jacek Jeschke
z klubu Szok Jelenia Góra wywalczyła 2. miejsce
w tańcach standardowych.
Wystartowali podczas Mistrzostw Polski w tańcach towarzyskich w hali przy ul.
Złtniczej. Organizatorami
mistrzostw byli Polskie Towarzystwo Taneczne, Federacja
Tańca Sportowego, Dolnośląski Okręg PTT , Szkoła Tańca
Kurzak i Zamorski. W imprezie
wzięło ogółem udział 250 par.
W drodze po srebro Wiktoria i
Jacek musieli się zmagać aż z 86
duetami. Spośród nich wyżej od
jeleniogórzan sędziowie ocenili
jedynie umiejętności Katarzyny
Szymańskiej i Szymona Kulisia
z klubu Corte Warszawa. Srebro
jest kolejnym laurem młodej

jeleniogórskiej pary. Największym sukcesem Wiktorii i Jacka
jest trzecie miejsce na mistrzostwach świata w tańcach standardowych, zdobyte w ubiegłym roku w Rydze. Miesiąc
temu młodzi jeleniogórzanie
zwyciężyli w Mistrzostwach
Polski w dziesięciu tańcach
w Gliwicach. Wiktoria i Jacek
trenują razem od pięciu lat.
Wiktoria jest uczennicą II klasy
gimnazjum Szkoły Społecznej w
Sobieszowie, a Jacek uczęszcza
do III klasy gimnazjum przy
Zespole Szkół Artystycznych w
Cieplicach.

Futboliści Karkonoszy Jelenia Góra prowadzili 1:0 do
100 minuty meczu z Chrobrym Nowogrodziec. Zaraz
potem stracili bramkę na
własne życzenie i zgodnie
z życzeniem sędziego głównego Alojzego Matejewicza
z Bolesławca.
Około 100 zziębniętych kibiców
oglądało w pierwszej połowie nudne
widowisko, bo grający pod wiatr
gospodarze, nie mogli poradzić sobie
ze szczelną obroną gości, którą dowodził Artur Milewski. Dopiero w 25
min. po rzucie wolnym z około 30 m.
Daniela Kotarby ładną główką z pola
karnego popisał się Robert Turczyk,
ale piłka przeleciała obok lewego
słupka bramki przyjezdnych. W 38
min. padła bramka: po dwóch błędach obrońców Chrobrego, Paweł
Walczak strzelił do pustej bramki,
zdobywając prowadzenie dla Karkonoszy. Goście, choć przeważali, nie
stworzyli ani jednej groźnej sytuacji
pod bramką miejscowych.
W drugiej połowie gospodarze od
60 min. spotkania zdecydowanie
przeważali. Niestety zmarnowali
kilka okazji do podwyższenia wyniku. Stało się tak przy akcjach Macieja
Suchaneckiego, Krzysztofa Smolińskiego i Łukasza Kowalskiego, który
zostawiając za sobą obrońców Chrobrego, pędził z piłką tak zapamiętale,
że znalazł się za linią końcową.
To się zemściło, bo zmobilizowało
gości, którzy pod koniec meczu
zdecydowanie przeważali. Mieli
ułatwione zadanie, bo wyraźnie
sprzyjał im sędzia główny, gwiżdżąc
po ich myśli, wysyłając na trybunę
trenera miejscowych – Artura Setę.

(KED)

WROC£AW Sport szkolny

Trzecie w regionie
Drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych zajęła trzecie miejsce w rozegranym we
Wrocławiu finale wojewódzkim rozgrywek szkół
ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt.
64:33. W wielkim finale mistrzostw ZS Polkowice wygrał
z XII LO z Wrocławia 44:33.
Organizatorzy finału nagrodzili
także najlepsze zawodniczki w
poszczególnych zespołach. W
drużynie z Jeleniej Góry wyróżniono w ten sposób Justynę
Dudek. Skład zespołu ZSO i T:
Agnieszka Kret, Justyna Dudek,
Marzena Kowalczyk, Magda
Kosmo, Katarzyna Sobołtyńska
i Katarzyna Włoszczyńska,
Marta Kowiel, Anna Janik.
Opiekunem drużyny jest Sylwia
Szwaja.

(KED)

JELENIA GÓRA Ekstraklasa koszykówki kobiet

Odpadły bez walki
Koszykarkom AZS Kolegium Karkonoskie nie
udało się wygrać choćby
jednego meczu w I rundzie play-off z Lotosem
Gdynia. W trzecim pojedynku obu zespołów
jeleniogórzanki uległy, po
meczu bez historii, aktualnym wicemistrzyniom
Polski 51:88.
Podopieczne trenera Rafała Sroki podeszły do meczu z Lotosem
jakby bez wiary w zwycięstwo,
zaś w ich grze brak było waleczności i zadziorności znanej
z innych ligowych pojedynków.
Wiele do życzenia pozostawiała
także skuteczność jeleniogórzanek, zwłaszcza w rzutach za 3
punkty, (zaledwie 15 %, 3 trafione
na 19 prób). W KK najkorzystniej
zaprezentowała się Natalia Mała-

szewska. Mecz od początku toczył
się pod dyktando gdynianek,
które z każdą minutą gry budowały sobie coraz wyraźniejsza
przewagę punktową. Do przerwy
przewaga gdynianek wynosiła już
22 punkty (45:23). Po zmianie
stron gdynianki w pełni kontrowały wydarzenia na parkiecie
a dystans punktowy pomiędzy
oboma zespołami rósł z minuty
na minutę. W 37 minucie po
rzucie Magdaleny Leciejewskiej
Lotos wygrywał już 86:45 , by w
całym meczu triumfować 88:51.
Tym samym KK uległ w I rundzie
play-off Lotosowi 0:3.
AZS KK – Lotos Gdynia 51:88
(11:22, 12:23, 12:20, 16:23)
AZS KK: Małaszewska 17, Penn
14, Beachem 11, Scott 3, Bogdan
3, Wójcik 2, Kret 1, Gawrońska,
Dłutowska, Arodź, Myćka.

(KED)

Fragment meczu Karkonosze - Chrobry
Karkonosze niepotrzebnie cofnęły
się do głębokiej defensywy, broniąc
rozpaczliwie wyniku. Matejewicz
przedłużył mecz o ponad 10 min.,
choć wszystkie przerwy w tym spotkaniu nie trwały dłużej niż 3 min.
Ponadto seryjnie dyktował rzuty
rożne. Po ostatnim – wyrównanie
głową zdobył Jacek Jaworski. Zaraz
potem arbiter główny zakończył
mecz.
Karkonosze Jelenia Góra – Chrobry Nowogrodziec 1:1 (1:0)
Bramki: P. Walczak (38.) i J. Jaworski (101.).
Żółte kartki: Paweł Walczak, Łukasz Kowalski i Krzysztof Smoliński,
czerwona: Mariusz Kowalski – Ciepiela.
Karkonosze: Michał Dubiel – Wojciech Bijan, Krzysztof Smoliński,
Maciej Wawrzyniak, Bartłomiej
Chrząszcz, Paweł Walczak (89.

Przemysław Wajda), Robert Turczyk,
Daniel Kotarba (46. Tomasz Malinowski), Maciej Suchanecki, Łukasz

Kowalski (88. Mariusz Kowalski
– Ciepiela).

Janusz Cwen

MOIM ZDANIEM
Pisanie o stronniczych sędziach piłki nożnej stało się nudne.
Nie można jednak przejść obojętnie obok tego, co wyrabiał w
ostatnich minutach wspomnianego meczu Alojzy Matejewicz.
Faule widział przeważnie u gospodarzy, dyktował wydumane
rzuty rożne dla gości i wyraźnie przedłużał ponad miarę mecz. Takie zachowanie
prowokuje awantury na stadionach. Omal nie doszło do samosądu nad wszystkimi sędziami po zakończeniu spotkania. Uratowali ich nie tylko ochroniarze, ale
również: działacz sportowy Leszek Walczak i trener Artur Seta, wprowadzając
bezpiecznie do szatni.
Powstaje pytanie: kogo winić za takie wydarzenia? Podczas procesów sądowych
o pobicie winę ponosi nie ten, który oberwał, tylko ten, który awanturę wywołał i
doprowadził do zajścia. Oczywiście, nie powinno dojść do tego, do czego doszło
po zakończeniu wspomnianego meczu. MKS Karkonosze poniesie pewnie jakąś
karę, ale wątpliwości na temat stopnia winy i kary pozostaną.
Janusz Cwen
JELENIA GÓRA Koszykówka

Fot. Krzysztof Knitter

Finał wojewódzki zmagań
żeńskich zespołów koszykarskich ze szkół ponadgimnazjalnych rozegrano we wrocławskiej hali Orbita, gdzie
na co dzień występują m.in.
koszykarze Śląska Wrocław. W
pierwszym z pojedynku półfinałowym zawodów jeleniogórzanki uległy po zaciętym meczu XII LO z Wrocławia 37:43.
W drugim z półfinałów Zespół
Szkół Ogólnokształcących z Ziębic przegrał z Zespołem Szkół z
Polkowic 29:55. W spotkaniu o
brązowy medal jeleniogórzanki
rozgromiły drużynę z Ziębic

Fot. Krzysztof Knitter
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To będzie próba

Z bardzo trudnymi rywalami przyjdzie się zmierzyć w
ćwierćfinale Mistrzostw Polski kadetom MKS Sudety
Jelenia Góra.

Jocelyn Penn i Kelia Beachem pożegnały się
z jeleniogórską publicznością

Pożegnanie Amerykanek
Po meczu odbyła się miła i wzruszająca uroczystość pożegnania dwójki „jeleniogórskich” Amerykanek Jocelyn Penn i Keili Beachem. Obie te koszykarki zamierzają za oceanem wziąć udział w dniach od 28 marca do 15 kwietnia, w testach
do zawodowej ligi WNBA. Doceniając wkład Keili i Jocelyn w wywalczenie przez
AZS awansu do play-off i jednocześnie ligowe utrzymanie, zarząd jeleniogórskiego
klubu pozwolił im na wcześniejsze rozwiązanie kontraktu i wyjazd z Polski. Już
bez nich AZS zmierzy się 31 marca o godz. 15.00, w pierwszym meczu w walce
o miejsca V-VIII z ŁKS – em Łódź.

Podopieczni trenera Leszka
Oleksego, rywalizację ligową na
szczeblu makroregionu dolnośląsko – lubuskiego zakończyli
na trzecim miejscu, za Śląskiem
Wrocław i Turowem Zgorzelec.
Wynik ten dał im prawo gry w
fazie ćwierćfinałowej Mistrzostw
Polski oraz możliwość rywalizacji z bardzo wymagającymi
przeciwnikami. Jeleniogórzanie
w dniach 30 marca – 1 kwietnia
zmierzą się podczas turnieju w
Inowrocławiu, z miejscowym
Sportino, Prokomem Trefl Sopot
i MKKS Rybnik. Awans do półfinału wywalczą dwie najlepsze
ekipy rywalizacji. – Zdajemy
sobie sprawę z siły naszych
rywali, ale postaramy się powalczyć – mówi trener Sudetów L.
Oleksy. Trzon jego zespołu stano-

wią chłopcy z roczników 1991 i
1992: Rafał Jakubowski, Marcin
Radziszewski, Jakub Popkowski,
Wojciech Wróblewski, Oktawian
Kubus, Radosław Hajbowicz, Maciej Kiełbasa, Aleksander Raczek,
Paweł Przydryga, Michał Kozak,
Krzysztof Studniarek i Maksymilian Wojtas . Większość z nich
to uczniowie Gimnazjum nr 1.
– Nasza drużyna jest bardzo perspektywiczna, gdyż w lidze makroregionalnej rywalizowaliśmy
z koszykarzami o rok starszymi
od nas –mówi trener L. Oleksy.
– Chłopcy są bardzo waleczni,
bardzo chętni do treningów i co
ważne mają także nie najgorsze
wyniki w nauce.

(KED)
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JELENIA GÓRA Juniorki MKS Finepharm wywalczyły złoty medal

Udany
sprawdzian

Wygrane
faworytów
Bez większych niespodzianek przebiegała rywalizacja
w I rundzie play-off w lidze
MOS amatorów w siatkówce.
Spośród drużyn, które po
fazie grupowej zajmowały
niższe miejsca od swoich
przeciwników w parze w I
rundzie play- off zwycięsko
z rywalizacji wyszedł jedynie Sylwia Team, który 3:1
pokonał Jeżów Sudecki. W
pozostałych parach triumfowały, bez starty seta, wyżej
notowane zespoły. W kolejnej fazie ekipy te zmierzą
się ze sobą, a stawką ich
pojedynków będzie awans
do turnieju finałowego ligi,
z udziałem trzech najlepszych ekip.
Wyniki I rundy play – off:
Areszt Śledczy – Grotołaz
3:0, Jeżów Sudecki – Sylwia
Team 1:3, Bóbr Marciszów
– II LO 3:0, MOS – Simet
0:3,Młode Wilki – Nieprzekupni 0:3, Gwardia – Wodnik 3:0.
W II rundzie play – off zagrają: Areszt Śledczy – Simet
(27 marca, godz. 19, sala
MOS przy ul. Skłodowskiej),
Bóbr Marciszów – Gwardia
(28 marca, godz. 19, sala II
LO) i Sylwia Team – Nieprzekupni (29 marca, godz. 19,
sala II LO).

(KED)

sobie z dziurawą obroną Zagłębia,
notując przy tym bardzo wysoką
skuteczność w ataku. Po 30 minutach jeleniogórzanki prowadziły
już 25:13 i po przerwie szansę
na występ otrzymały piłkarki
rezerwowe. W kolejnym spotkaniu
„ofiarą” MKS – u padła Sośnica
Gliwice pokonana 34:27 (17:12).
Wprawdzie zespół z Gliwic był
zdecydowanie bardziej wymagającym przeciwnikiem od Zagłębia,
jednak tylko w pierwszych 10
minutach gry można było mieć
wątpliwości, która z drużyn zwycięży w tej potyczce. W 11 minucie
MKS wygrywał jedynie 6:5 lecz od
tego momentu jeleniogórzanki
poprawiły zdecydowanie grę w
ofensywie, co przy dobrej obronie
pozwoliło im na szybkie wypracowanie sobie bezpiecznej przewagi.
Znakomitą partię rozgrywały
przed przerwą M. Dąbrowska i
po zmianie stron S. Kobzar. która
w 44 min. wyprowadziła gospodynie na 9 bramkową przewagę
26:17, co ostatecznie przesądziło losy rywalizacji. Jako że po
dwóch dniach zmagań zarówno
jeleniogórzanki jak i gdańszczanki
miały po dwa zwycięstwa, o tym
która z tych drużyn zagra o złoto

Po końcowym gwizdku radości jeleniogórzanek nie było końca
MP zdecydował ich bezpośredni
pojedynek. Mecz ten był typowym
spotkaniem walki.
Pierwsza połowa meczu była
wyrównana, z lekkim wskazaniem na gdańszczanki. Po zmianie
stron jednak nastąpił prawdziwy
koncert gry jeleniogórzanek. MKS
imponował zwłaszcza skutecznością w obronie, mając prawdziwą
ostoję w postaci bramkarki M.
Maliczkiewicz. Jej interwencje mo-

mentami odbierały gdańszczankom ochotę do gry i pozwoliły
gospodyniom konsekwentnie
budować bezpieczną przewagę.
Znakomicie funkcjonował także
tak ulubiony przez nasz zespół
kontratak, z którym nie radziły
sobie mocno zbudowane ale
nieco przyciężkawe zawodniczki znad morza. W 56 minucie
po serii pięciu bramek z rzędu
dla gospodyń, na tablicy był

WROC£AW Sześciobój myśliwski

Wyłowili medale
Rewelacyjnie wypadli zawodnicy z naszego regionu w jubileuszowych XXX
Okręgowych Zawodach w
Sześcioboju Myśliwskim,
które odbyły się na strzelnicy we Wrocławiu.
Zawody te są konkurencją sportową, startujący strzelają m.in. do
rzutek oraz do tarczy. Pochodząca
z Piechowic a reprezentująca
barwy Koła Myśliwskiego Głuszec
z Lwówka Śląskiego drużyna w
składzie: Wiktor Marconi oraz
bracia Paweł i Grzegorz Pogorzelscy, zdobyła garść medali.
Wiktor Marconi okazał się najlepszy w tzw. klasie powszechnej,
uzyskując 439 punktów na 500
możliwych. Drugie miejsce zajął
Bogdan Markowski a trzecie
– Grzegorz Pogorzelski.
W klasie mistrzowskiej zwyciężył Paweł Pogorzelski z wynikiem
427 punktów. Drugi był Wiesław
Marona a na najniższym stopniu
podium stanął Jacek Terlecki.
W zawodach wystartowało 65
strzelców z okręgu jeleniogórskiego. Ale to nie koniec osiągnięć
naszych reprezentantów. Wiktor
Marconi otrzymał puchar za
najlepszy wynik zawodów. Koło
Głuszec natomiast zdobyło pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej w kategorii open. Warto
podkreślić nieco słabszą postawę

doświadczonych i niezwykle zasłużonych dla tego sportu zawodników. Józef Liczner, Krzysztof
Zabuski, Piotr Gąsiorowski oraz
Kazimierz Stopczyk znaleźli się
poza podium w konkurencjach
indywidualnych.
– Zawody były dla nas bardzo
udane. Pewnie nie zajęlibyśmy
pierwszego miejsca drużynowo,
gdyby nie zaangażowanie trenera

wynik 35:26. Nic już nie było
im w stanie odebrać gospodyniom zwycięstwa. Ostatecznie
mecz zakończył się wygraną
naszego zespołu 38:30.
Drugi finalista MTS Żory,
także wygrał wszystkie swoje
pojedynki grupowe: z Samborem Tczew 42:26, KKS Kielce
28:21 oraz Kusym Szczecin
30:26.

(KED)

(KED)
JELENIA GÓRA II Liga koszykarzy

Derby dla Sudetów

Wojciecha Karpia – powiedział
Wiktor Marconi. – Warto podkreślić także wzorową organizację.
To było przedsięwzięcie na europejskim poziomie – dodał.
Koło Głuszec zakwalifikowało
się tym samym na mistrzostwa
Polski kół. Jego członkowie natomiast znaleźli się w reprezentacji
okręgu Jelenia Góra.

(ROB)

Fot. Wojciech Karp

Mistrzostwa Polski juniorek
w piłce ręcznej były jednym z
największych wydarzeń sportowych w naszym mieście w
ostatnich latach. Jelenia Góra po
raz pierwszy otrzymała prawo
organizacji imprezy tej rangi. Na
starcie zawodów stanęło osiem
najlepszych juniorskich zespołów
szczypiornistek w kraju.
Gospodynie, MKS PR Finepharm,
uznawane były za faworytki. Głównym ich atutem poza dobrym
wyszkoleniem technicznym, było
doświadczenie i ogranie w meczach ekstraklasy.
Jak pokazał przebieg pojedynków grupowych nadzieje na tytuł
Mistrza Polski dla gospodyń turnieju żywione przez ich kibiców
były w pełni uzasadnione. W
pierwszym meczu grupowym
podopieczne trenera Dariusza
Jarosza rozgromiły Zagłębie Lubin
48:26 (25:13).
Mecz od początku toczył się
przy zdecydowanej dominacji
jeleniogórzanek, które górowały
nad swoimi rywalkami co najmniej o klasę. Finepharm był
lepszy w każdym elemencie gry
i już po 10 minutach prowadził
11:1. Gospodynie łatwo radziły

Wiktor Marconi wraz z Pawłem Pogorzelskim
i Grzegorzem Pogorzelskim

Koszykarze KS Sudety Jelenia Góra przełamali się po
dwóch kolejnych porażkach na własnym parkiecie
pokonali Olimpię Dozorbud Legnica 83:71
Fot. Arkadiusz Piekarz

Mamy złoto! Juniorki MKS Finepharm Jelenia Góra po
dramatycznym meczu pokonały 30:27 (13:13) MTS Żory
i wywalczyły upragnione mistrzostwo Polski.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Nasze mistrzynie

Badmintoniści z jeleniogórskiego klubu Chojnik wzięli
udział w krajowym turnieju
juniorów, młodzików i juniorów
młodszych – Kason Mazovia
Cup, który odbył się w Sochocinie pod Warszawą.
Turniej był rozgrywany w
trzech kategoriach wiekowych:
do lat 19, 16 i 13. W zawodach
odbywających się na dwóch
halach sportowych uczestniczyło ponad 350 zawodników
i zawodniczek. Oprócz czołówki naszego kraju, w turnieju
wystąpili jeszcze zawodnicy z
pięciu krajów tj. Biłorusi, Rosji,
Ukrainy, Czech i Słowacji. W
tym gronie znaleźli się również
jeleniogórscy badmintoniści w
składzie: Adam Bułat, Melania
Kozdra, Paweł Słomka, Artur
Korba, Marcin Uram, Beata
Korkuś i Dominik Staniszewski.
Wśród jeleniogórzan najwartościowszymi wynikami w
zawodach mogą się poszczycić:
Beata Korkuś, Adam Bułat i Artur Korba, którzy w grze singlowej uplasowali się na miejscach
17-24. Na duże brawa zasługuje
również debel juniorów: Adam
Bułat, uczeń II LO i Paweł Słomka, uczący się obecnie w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w
Słupsku. Po wspaniałym trzysetowym pojedynku ulegli jednej
z najlepszych par deblowych w
swojej kategorii wiekowej, zajmując ostatecznie 17 miejsce.

Maciej Miłoń po wejściu na parkiet uratował
honor Sudetów
Pojedynek Sudetów z Olimpią
jak przystało na derby przez
większość czasu gry był zacięty,
a losy wygranej ważyły się do
końcowych minut gry. Jeleniogórzanie rozpoczęli zmagania
słabo, co wykorzystali goście wychodząc na prowadzenie 9:2. Do
końca trzeciej kwarty trwała walka kosz za kosz. Przełomowym
momentem było pojawienie się
na parkiecie w ostatniej kwarcie
(35 min.) Macieja Miłonia. Gracz
ten zdobywając 9 punktów z
rzędu wyprowadził swój zespół
od stanu 60:64 dla gości, na
prowadzenie 69:64. Oliampię
dobił Mariusz Matczak rzucając
celną trójkę oraz skutecznie
egzekwując rzuty wolne.
Sudety Jelenia Góra – Olimpia Legnica 83:71 (19:19,
16:20, 21:16, 27:16)
Sudety: Miłoń 23, Wilas 16,
Matczak 14, Samiec 13, Kiciński

7, Olszewski 4, Niesobski 3, Wilusz 3, Pielech, Milancej.

(KED)
POZOSTA£E WYNIKI
Pogoń R. – AZS Szczecin
60:68
Rybnik – Doral
102:79
Rawia – AZS Opole
59:105
Polonia Leszno – Pogoń P.
73:96
Stal II – Zabrze – po zamknięciu numeru

TABELA

1. Rybnik
2. AZS Szczecin
3. Pogoń Prudnik
4. Zabrze
5. Sudety Jelenia G.
6. AZS PO Opole
7. Śląsk II Wrocław
8. Doral Kłodzko
9. Pogoń Ruda Śl.
10. Rawia Rawicz
11. Olimpia Legnica
12. Polonia Leszno
13. Stal II Ostrów

22
23
21
20
21
21
22
21
21
21
21
21
21

41
38
37
34
34
34
32
32
31
28
28
24
21

+379
+156
+256
+144
+70
+267
+79
+79
-21
-228
-154
-396
-631

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Mazda 323 F, grudzień 1993r., poj.
1.6 16V, wspomaganie kier, elek., szyby, klima, centr. Zamek, kolor wiśniowy,
stan b. dobry, 5 drzwiowy, cena 5000
zł (przygotowany do rejestracji) tel.
0509-961-735
■ Fiat 126p Sedan rok 1992 stan dobry cena 600 zł tel. 0505-297-246
■ Sprzedam części do forda escorta
89 rok: oraz zderzak niebieski tylny do
BMW E-36. Tel.: 0663 782 408
■ Sprzedam mercedesa 123, rok
1982, 2,4 diesel, oryginalny przebieg
248 tys., oryginalny lakier. stan idealny! Tel. 0501 080 950
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Sprzedam działkę budowlaną 2500
m kw. Ogrodzona, uzbrojona z widokiem
na Karkonosze położona w Cieplicach
tel. 0665-722-600
■ Sprzedam działkę ogrodniczą, zagospodarowaną z altanką ul. Sudecka tel.
075/642-03-14
■ Sprzedam lub zamienię 60 m kw
Szklarska Poręba na mniejsze w Jeleniej Górze. Strych do adaptacji – dodatkowo. Kontakt 075/717-40-79
■ Do sprzedania sklep – 52 m. kw.
Rynek we Wleniu (15 km od Jeleniej
Góry) Sklep posiada zaplecze, toaletę,
ogrzewanie tel. 075/75-215-89
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie
700 m. kw. Pomieszczenia socjalne,
chłodnie, hale produkcyjne, rampy. Tel.
075/647-36-73
NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Pokoje 1 lub 2 osobowe do wynajęcia w Cieplicach. Telefon 075
6480732
■ 3 osobowa rodzina wynajmie mieszkanie, ok.50 m kw. najchętniej w ok.
szkoły nr 10.na dłuższy okres czasu.
cena do 500 zł. tel. 0667 749 996
NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Zamienię mieszkanie 3 pokojowe
64m2 na os. Czarne na 2-pokojowe
w Jeleniej Górze. Tel.(075) 647 1002

05-72 lub 0662-142-682
■ Sprzątanie mycie okien, prasowanie
tanio i solidnie tel. 0788-902-024
■ Technolog żywności wyższe wykształcenie, doświadczenie w produkcji
i handlu. Obsługa komputera, prawo
jazdy kat. B tel. 075/647-36-73
■ Kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego podejmie pracę od
zaraz na terenie Jeleniej Góry Tel. 0
783 137 786
■ Młody, uczciwy podejmie od zaraz
każdą jakąkolwiek pracę z zakwaterowaniem. Tel. +48 501 966 688
■ Podejmę pracę jako opiekunka
do starszych osób i dzieci od zaraz
podstawowy niemiecki tel. +48 665
464 941

RÓŻNE
Sprzedaż
■ Okazja komin z elementów beton zagęszczony 2 komorowy 8 m. wysokości
postawisz w 1 dzień i bardzo tanio do
sprzedania 075/755-75-56
■ Dr e wno kr okwie r ozbiór kowe
– sprzedam 20 sztuk. Dom 075/75215-89 kom. 0696-134-428
■ Mała witryna – serwantka 150 cm
wys. – cena 1500 zł – wyczyszczona
na biało tel. 075/75-216-94
■ Lniana odzież damska, męska
– oferuje producent Siedlęcin tel.
075/71-37-338
■ Sprzedam panele podłogowe. Kolor
dąb rustykalny, struktura WG, grubość
7 mm, najwyższa dostępna w Polsce
klasa ścieralności AC 4. 23zł/m 2
604923300
■ Do sprzedania 2 pianina CALISIA.
atrakcyjna cena.0603 517 772
■ Sprzedam segment pokojowy 3-czesciowy z barkiem .tel:0663 782 408
■ Sprzedam mini wieże samsung
z mp3 nową, nie używaną. 500 zł
tel:0663 782 408
■ Sprzedam aparat Nikon 5,1 mega
pixel. Stan idealny - cały komplet tak
jak był kupiony, 4 miesięczny cena do
uzgodnienia kontakt: 0608 628 670
RÓŻNE
Kupno
■ Kupię tanio bieżnie Może być używana Pilne 075-76-16-212 kom.:
0508-200-426

PRACA
Dam prace
■ AVON - zostań konsultantką - prezenty na powitanie, wpisowe gratis.
Zadzwoń (075) 75 584 48; 606
736 939
■ Firma budowlana „Dom pod klucz”
zatrudni murarzy i cieśli schodowych.
Zarobek od 2 tys. zł tel. 0507-445930
■ W domu możesz wysiedzieć jajko,
u nas zarobisz na święta. 75/64806-20
■ 75/64-80-640 od zaraz 12 osób do
nowego oddziału

RÓŻNE
Różne
■ Zespól Muzyczny „RESPECT” - wesela i inne imprezy okolicznościowe,
3 osobowy – z wokalistką, profesjonalny sprzęt - świetne młode głosy.
Zapraszamy na przesłuchania!! Tel.
665209669
■ Dyskretne pokoje tel. 075/75216-94
■ Oddam portal internetowy z domeną
com + serwer 5gb opłacony na pół
roku, tylko mieszkańcowi Jeleniej Góry.
tel.669417059

PRACA
Podejmę prace
■ Złota rączka, wszystkie prace budowlane. Dachy ślusarstwo, prawo jazdy (B), inne propozycje. Tel. 075/713-

RÓŻNE
Usługi
■ Laminowanie wielkoformatowe.
Laminujemy materiały o maksymalnej
szerokości 1m i dowolnej długości.

Zadzwoń umów się wcześniej. Jedyni
w regionie świadczymy takie usługi.
tel. +48 693 800 490
■ Studio „Magik” kosmetyka, fryzjerstwo, solarium, ul. Os. Robotnicze 5b,
Jelenia Góra tel. 075/752-41-41
■ Renowacja i układanie parkietów,
podłóg, paneli, schodów, wysoka jakość
prac. Bezpyłowo, zachodnie maszyny.
tel. 075/764-79-90
■ Zakład budowlany „Nea” wykona:
fundamenty, ściany, stropy, dachy, wykończenia wnętrz, hydraulika elektryka,
kanalizacja kom. 0516-146-163
■ Zespól Muzyczny „RESPECT” - wesela i inne imprezy okolicznościowe,
3 osobowy – z wokalistką, profesjonalny sprzęt - świetne młode głosy.
Zapraszamy na przesłuchania!! Tel.
665209669
■ Fotografia ślubna - tel.0 505 810
724
■ Remonty, malowanie, tapetowanie,
panele podłogowe i ścienne tel. 0600501-194
■ Tłumaczenia - angielski, profesjonalnie, terminowo, 0660 360 718
■ Fotografia ślubna - tel.0 505 810
724
■ Masz firmę? Płać mały ZUS - do 50%
MNIEJ! tel. 607 122 636
■ Beskidzki Dom Maklerski. Nasi
Konsultanci dojeżdżają do Klientów.
tel. 501 721 340
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi
ocenę ryzyka zawodowego w Państwa
Firmie oraz sporządzi odpowiednią
dokumentację z tego zakresu. tel.691
824 739
■ Przeprowadzki kompleksowe. Najwyższa jakość i największe doświadczenie. Tel. 075-7673971; 0694559227;
0516146075; www.przeprowadzkikompleksowe.prv.pl

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

Przeprowadzamy absolutnie wszystko- mieszkania, biura, banki, pianina,
elementy nietypowe-sprawnie i niedrogo 075 6417885 lub 0601 240 582
■ P.H.U. „SEB-POLO” poligrafia &
salonik prasowy zaprasza! Karty doładowujące każdy nominał! ul. Ogińskiego
9 tel. 0515 795 999
■

EDUKACJA
Włoski dla początkujących, zwłaszcza dla wyjeżdżających do Włoch
- tanio! Tel. 788 991 578
■ Angielski - korepetycje, gimnazjum,
liceum, matura, egzaminy FCE,CAE,CPE,
0660 360 718
■ Chemia dla gimnazjum korepetycje(także I klasy LO i technikum), bardzo dobry poziom, miła i
przyjazna atmosfera, tanio. Info: 606
875 179
■ Historia, język polski-przygotowanie
do matury.tel.075 642 02 36
■

DROBNE
Tanie pokoje dla ekip robotniczych
tanie jedzenie również na wynos. Tel.
075/75-216-94
■

ELEKTRONIKA
KOMPUTERY
Kupno
■ Kupie niedrogą mp3 w dobrym stanie. darl@dami.pl i GG 5982078
■ Kupie radio CB „President Lincoln”
w dobrym stanie. Maciek tel. 0603
097 197
■ Skupuję uszkodzone telefon komórkowe ( po zalaniu, po upadku,
nie włączające się, bez zasięgów itp)
Interesują mnie modele starsze i
nowsze. Kontakt ze mną: 504-554-515,
GG: 8565169. U mnie możesz wymienić
uszkodzony aparat na sprawny.
■ Kupie Samsunga x830 Najlepiej
nowy, czarny Do 650zł Kontakt: 0502
594 420
■ Kupię odkurzacz „ECO ELKOMP”
może być na części. 668-10-10-84
■ Skup radio odtwarzaczy samochodowych e-mail: spaax@o2.pl
■ Urządzenie wielofunkcyjne HP PSC
1410 potrzebuję na części może być
bez tuszy, bez zasilacza, nawet z połamaną obudową potrzebuję sprawną
elektronikę jacfor@wp.pl
ELEKTRONIKA
KOMPUTERY
Sprzedaż
■ Sprzedam nokie 3510i w stanie
dobrym. pełna dokumentacja pudełko
ładowarka. dzwonki polifoniczne, GPR,
oryginalny panel. CENA= 90 ZŁ do uzg.
Tel. 0/788-950- 717
■ Do sprzedania kartę grafiki GF 4 mx
440 64mb w bardzo dobrym stanie nie
kręcona karta jest najmocniejsza z tego
wypustu w cenie 40 zł informacje pod
nr kom. 517263198
■ Głośniki wysoko tonowe (gwizdki),
głośniki średnio tonowe, i zwrotnicowe głośnikowe z Altusow 140 tel.
517900425 lub 075/7649316
■ Mixer 4 wejścia CD lub gramofonowe
,2 wejścia gramofonowe i 2 wejścia
mikrofonowe efekty dźwiękowe podsłuch kanałów korektor graficzny stan
bdb cena 250 zl oraz wzmacniacz
Yamaha 2x100w 075/7649316 lub
517900425 mogę sprzedać osobno
■ Solton ms 100 z Twardym dyskiem
Cena do uzgodnienia- 2650 zł lub
zamienię na Gem Genesys Pro: soltona SG-1 z dopłatą Jelenia Góra tel.
075/7649316 517900425 e-mail:
jackie5@interia.pl
■ Sprzedam Monitor LG 17 w bdb
stanie za 350zl tel. 0504 706 707
■ Mam do sprzedania Dysk Twardy
Samsung 250 GB 7200 obr. w cenie
245 zl mogę wystawić rachunek. nowy
2 lata gwarancji. tel.509499644 GG
2146534 adamek223@tlen.pl
■ Sony Ericsson k300i 169 zł PUDŁO
KPL tel. 0514 770 272
■ Sprzedam telefon Motorola L6 stan
dobry komplet pudełko Cena 300zl do
uzgodnienia Tel. 695061469

Sprzedam aparaturę gitarową firmy
Lanej, produkcji angielskiej. Aparatura
nowa z chorusem dystorszyn, odbiór
bardzo dobry. Moc 65 Wat - moc
muzyczna 100 Wat. Gitara elektryczna
firmy \”Mensfild\” kolor wiśnia - nowa
z całym wyposażeniem i pokrowcem
twardym, do tego \”Chorus\” firmy
Bosh. Telefon (075) 64 13 997 tylko
wieczorem godz.19
■ Sprzedam 2 wspaniałe telefony
motorola V975 na gwarancji jeszcze
200 miesięcy działająca w każdej
sieci oraz morotola c650 simlocka na
plus polecam gg3731651 tel. 0691
125 465
■ Sprzedam nowy dysk zewnętrzny
MAXTOR OneTouch III 200GB USB 2.0.
300zł ! ! ! Kontakt: 695 212 075
■ Telewizor philips 14 cali z video
prawie plaski kineskop b. mały kolor
czarny tel. 0514 429 751
■ Sprzedam zasilacze ACP-8E i ACP12E do telefonów Nokia oryginalne po
10 zł. Tel. 075 6422295 lub 0509
095 150
■ Sprzedam dekoder d2mac Philips
CTU 900/00 + pilot. Cena 20 zł tel.075
6422295 lub 0509 095 150
■ Sprzedam Nokie N70 stan dobry,
komplet, simlock Orange. Cena:560
zł Kontakt:gg:8701387, tel.: 0606
277 658
■ Sprzedam nowa Nokie 2610, sim
lock na ere, komplet Cena: 180zł
Kontakt: 502 594 420
■ Sprzedam używaną Motorole V3,
czarna, komplet, na gwrancji, używana
2 tygodnie Cena: 330zł Kontakt: 502
594 420
■ Sprzedam używanego Sony Ericsson
K800i, używany około 2 miesięcy,
stan idealny. Komplet, bez sim locka,
karta 64mb Cena: 880zł Kontakt: 502
594 420
■ Sprzedam używanego LG KG800
różowy, używany 7dni!! Komplet, bez
sim locka Cena: 699zł Kontakt: 502
594 420
■ Spr zedam nową Motorole L6,
komplet, bez sim locka Cena: 285zł
Kontakt: 502 594 420
■ Sprzedam nowe Nokie 6111, dwie
sztuki, kompletne, bez sim locka, kolor
czarny Cena: 550zł/szt Kontakt: 502
594 420
■ Mam do sprzedania aparat cyfrowy
Conica Minolta Z6 w super stanie,
aparat jest z akcesoriami .Telefon
kontaktowy tel. 0662 009 700
■ Sprzedam komputer AMD
Sempron[tm]2400+1.72 GHz, 256
MB RAM w zestawie monitor klawiatura
mysz drukarka wszystko sprawne cena
za zestaw jaka mnie satysfakcjonuje to
1300zł rok temu zapłaciłem za niego
2400zł tel. kontaktowy 605-131-072
ps drukarka hp jest nowa monitor z
płaskim kineskopem
■

MOTORYZACJA
Kupno
■ Fiata 125p za rozsądna cenę z
gazem lub bez najlepiej z Jeleniej
Góry okolice PILNIE 075 7132 202
668502076
■ Kupie samochody cale lub uszkodzo-

ne odbieram własnym transportem z
Jeleniej Góry i okolic (60 km) gotówka
od ręki tel. 0885 588 345
■ Kupię używanego Volkswagena passata lub golfa kombi z silnikiem diesla.
Rocznik 1992 i młodszy. tel.605-381252 e-mail: ap69@tlen.pl
■ kupie fiata 126p w stanie obojętnym
lub przyjmę zamian za wyrejestrowanie.
Tel. 0785 524 378 sms tez
■ Powypadkowe auta kupie po 92
roku stale aktualne e-mail 888auto@
poczta.fm tel. 0601 742156
■ Kupię Renaulta Twingo, rocznik
1992-1995, w pełni sprawnego. Za jak
najniższą kwotę :-). tel. 695 449 389
■ Kupie stacyjkę do Citroena Ax.
Kontakt 509 503 125
■ Kupie halogeny do Forda Escorta
RS mogą być z kierunkami ale nie
koniecznie (montowane w zderzaku).
Tel. 508268137
■ Kupię felgi do Cinquecento w dobrym
stanie niedrogo. Tel. 0506 931 627
■ VARALDA Hur towy skup katalizatorów! Cały kraj. Wysoka cena.
Pewny interes Tel.669078915 mail:
katmaster@wp.pl
■ Kupie Każde Auto Całe lub Uszkodzone tel. 0889 177 436
■ Kupie Alufelgi 14” o rozstawie 4x98,
mogą być z oponami lub bez kwota
jaką chce przeznaczyć to 400 zł adam.
kulczas@wp.pl tel. 0509-095-054
■ Kupie felgi stalowe rozstaw śrub
4*98 tj. od fiata i starszych modeli
seata i/ lub opony letnie 13” w rozmiarze 175/70/13 lub podobne. najlepiej
dwie sztuki lecz może być komplet. Tel.
0888-224-741
■ Kupie forda focusa - wyłącznie
bezwypadkowego i z książka serwisowa. Kontakt: 0605 030 050, e-mail:
kossa_1@interia.pl
■ Kupię toyote do 1000zł model
dowolny. pilnie 605925109
■ Kupię Vana w cenie do 12000 zł.
W dobrym stanie. Może być któryś z
modeli: Evasion, Ulysse, Espace. Rok
produkcji: nie wcześniejszy niż 1996 r.
Moc silnika nie więcej niż 110 KM. Auto
nie bite z lakierem fabrycznym. Musi
mieć ABS. Najchętniej z małopolski.
Oferty proszę kierować na adres mdybich@poczta.onet.pl nr gg 187027
■ Kupię pilnie rozrusznik do Reno 19.
Kontakt 0512 472 896
■ Drzwi przednie od kierowcy ASCONA
kupię 0601-145-684
■ Poszukuje do passat a lis twę
aluminiowa na dach kt ór a jes t
pod relingami(długimi) do kombi
tel.0515453589 odpowiem na sms
■ Kupię Opla Calibre w rozsądnej cenie
najlepiej z instalacją gazową nr tel.:
0603 313 486
■ Kupie Corse 1.2 rocznikowo 19931996 tel. 0508 770 465
■ Kupie żuka tel. 0698 500 249
■ Kupie golfa 4 1,6 lub 1,9 TDI ofert
proszę przesłać na maila majusi@
op.pl
■ Kupię tanio bagażnik dachowy do
HONDY ACCORD Rok 1992. e-mail:
niuska123@orange.pl
■ Kupię układ wydechowy do MATIZA w
dobrej cenie e-mail: spaax@go2.pl
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REKLAMA
zestawy do bram
przesuwanych
zestawy do bram
garażowych
zestawy do bram
dwuskrzydłowych
systemy paring
szlabany
akcesoria
dodatkowe
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SIMONA

ZAPRASZA

SIMONA
ul. Karola Miarki 42
Jelenia Góra
tel. 075/ 64 32 335
fax. 075/ 64 32 336
kom. 0 513 099 461

NOWO OTWARTY TARTAK
ATRAKCYJNE CENY TARCICY

FUTURE K&K

ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE

Sp. z. o. o
UL. WOJSKA POLSKIEGO 26

58-500 JELENIA GÓRA

TEL.FAX (075) 75 224 36

P £Y T Y O S B
P £Y T Y W I Ó R O W A
P £Y T Y M E B LO W A
SKLEJKA
US£UGI STOLARSKIE
PANELE POD£OGOWE
PARAPETY

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

AUTO KOMIS

ALF
A

Firma DSE Draexlmaier
Systemy Elektryczne Sp z o.o.

Auto Komis Alfa

Ogłasza nabór pracowników do pracy na stanowisku:

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

MONTER PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

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

- Umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu.
- Rzetelność i terminowość wypłat
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z działem personalnym pod numerem telefonu: 75-38-939
lub składanie ofert w siedzibie firmy przy
ul. Spółdzielczej 45 w Jeleniej Górze

Jelenia Góra ul. Wolności 225 Tel.Fax 075/ 645 11 95

www.agro-jg.com.pl

KREDYTY

hipoteczne i gotówkowe
bez zaświadczeń o dochodach
bez ograniczeń wieku, bez BIK
100 tys. Rata od: 400 zł

126 m2, czynsz 0 zł
5 pokoi, 2 łazienki
ogrzewanie gazowe
w 3 miesiące

181 000

Specjalnie dla Ciebie

Rata: 800 zł

Jelenia Góra ul. Jasna 12/13

do 15 tys. bez zaswiadczeń
tel. 0692 973 742 www.tanikredyt.com.pl
GOTÓWKOWE

OGRÓD

Projekt, realizacja, pielęgnacja
Oczka wodne, kaskady
Trawniki, Nawodnienia

ul. Daniłowskiego 1 Jelenia Góra
Tel. 0-75/75-521-06 vis a vis Fampy
Zatrudnię sprzedawcę w sklepie ogrodniczym

sklep@agro-jg.com.pl

Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

Domy pod klucz

KUPON

OGRÓD

NOWE - stan deweloperski
w cenach od 2100 zł/m2
BEZ PROWIZJI za pośrednictwo !!!

RABATOWY

SKLEP OGRODNICZY
Drzewa i krzewy ozdobne
Nasiona, cebulki, nawozy
Środki ochrony roślin
Narzędzia ogrodnicze
Folie i siatki plastykowe
Doniczki
Uwaga! Uwaga! Uwaga!

SERWIS

MIESZKANIA

Oferujemy:

POLECA

kosiarki
traktory
pilarki
kosy
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tel./fax 075 76 46 022
Tel: 0600 042 617,
0 696 550 078

...rozum i bądź rozumiany...

- Wykształcenie minimum podstawowe
- Umiejętność pracy w grupie
- Zdolności manualne, dokładność
- Dyspozycyjność (praca w systemie 3 zmianowym)

M E B LO W E

nasz drugi sklep ul. 1 Maja 61

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

A KC E S O R I A

www.ckj-family.eu

angielski
niemiecki
hiszpański
włoski
francuski
rosyjski

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMY
CENTRUM TECHNICZNE

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
SZUKASZ PRACY? EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!

elektronarzędzia
narzędzia ręczne
okucia
zamki
artykuły ścierne
artykuły metalowe

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!!!
job.trade@vp.pl
tel. kom. 0 608 553 783

HURTOWNIA OPON

ROTEX!

opony wysokiej jakoœci!
w najlepszej cenie!
niemiecka precyzja!

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

Biuro: ul. Bankowa 36
58-500 Jelenia Góra
Magazyn:+48 075 764 83 16 kom. 0692 481 627

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

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

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

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

Izabela
Oleksy

CHCESZ ZAMIEŚCIĆ

REKLAMĘ

W NASZEJ GAZECIE?!!

NIE CZEKAJ !

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE Z KONSULTANTEM
DO SPRAW REKLAMY

KUBA
SEBA
JACEK

693 800 490
697 740 731
508 082 888

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Kupię felgi do Poloneza najchętniej
4 szt. Kontakt: 514124459 szczm@
poczta.onet.pl
■ Kupie alufelgi z oponami do fiata
sieny 14” rozstaw śrub 4x98, jeżeli
pasują to mogą być 4x100 w razie
czego proszę pisać na e-maila adam.
kulczas@wp.pl GG: 2408286 lub sms
0509 095 054
■ Kupie alufelgi 16 bądź 17 cali
- rozstaw śrub 5x114,3mm - średnica
piasty 67.1mm - ET 38 oferty proszę
kierować na adres: bowas@vp.pl
■ Kupie MAZDE 323 F zarejestrowaną
lub na części tel. 0606 424 436
■

MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Rozrusznik WV 1.6TD tel. 075 64
51 995
■ Sprzedam sprężyny obniżające o
-40mm do golfa 3 firma GT Cupline,
średnio twarde. Cena 50 pln Tel. 508
737 458
■ Do sprzedania felgi z oponami
205/45 R16 7.5Jx16 H2 ET 35 Wielkość bieżnika na każdej 5mm.1 felga
naprawiana. Stan ogólny dobry. Cena
900 do negocjacji. Tel. 508737458
■ FORD SIERRA 91R SKŁADAK +GAZ
poj.2000cm+gaz kolor srebrny. opłaty
ważne do 08,08,2007 spalanie gazu
na 100km/ 11,litr. cena 1500. tel,0788-901-885
■ FORD MONDEO SEDAN Rok produkcji:
1995 Przebieg km: 194000 Silnik: 1,8
TD kolor metalik welurowa tapicerka,
elektryczne lusterka, ABS, 2 poduszki
powietrzne, centralny zamek, halogeny,
aluminiowe felgi, radio-magnetofon
(ford),szyberdach, wspomaganie kierownicy, hak, podgrzewane siedzenie
cena: 8000 PLN loco: śląskie tel.:
0324763559, 0667 990 996
■ Mazda 323 1.5 87r. niebieska,5
drzwi,258000km,skrzynia automatyczna, malowana we wrześniu 2006r.
cena 950 zł do uzgodnienia tel. 0608095-699
■ Honda CRX 1991r. 1600 cm3
16V. Elektryczne szyby, elektryczny
szyberdach, alu felgi. Auto zadbane
! Do obejrzenia w Jeleniej Górze tel.
0691 936 505
■ Fiat tipo 1.4 94r. biały 5 drzwi,127
tyś. km ważne OC i bad. tech. opony
lato-zima, AA, CZ, BS, H, RM, stan
dobry. cena 3150 zł-do uzgodnienia.
Tel. 0608-095-699
■ Do sprzedania części :komplet
siedzeń (przednie i tylne), centralny
zamek +alarm, skrzynia biegów (5)
i inne...- ceny do uzgodnienia 0508
304 820
■ Części Fiesta Diesel silnik 1.8 Diesel,
skrzynia biegów 5, lampy, fotele, klapa,
maska, błotniki, szyby, siłowniki szyb
el., dach z szyber dachem org., koła
baki, zawieszenia, i inne z demontażu
od 10zł tel. 0889 177 436
■ Sprzedam VOLVO V 70 - 1998r. ,
170 KM / benzyna, pełna opcja , stan
techniczny bardzo dobry . Tel. kom.
787 103 770
■ Sprzedam vw sharana96r.stan bardzo dobry warto tel. 0509 908 954
■ Sprzedam honde civic rok. 1994

niebieski metalic trzydrzwiowy ben.1.4
zarejestrowany w kraju opłacony ważny
przegląd przeb.117tys. nie zgnity małe
zużycie paliwa zadbany cena 8.400 zł
do uzgodnienia. Tel. 0 507 367 466
■ Astra 98 r. inst. gazowa w miejscu
Kola zapasowego, pełna dokumentacja,
el. szyby centralny zamek, wsp. kierownicy, bordowy kolor, cena to 9000 DO
NEGOCJACJI, więcej informacji 0502
700 832
■ Opel Tigra 1.6 16v 1995r zarejestrowany, ubezpieczony, kolor czarny,
alufelgi, opony zimowe, elektryczne
szyby, lusterka i szyberdach, halogeny,
po wymianie wielu części eksploatacyjnych: pasek rozrządu z napinaczami,
pasek alternatora z napinaczami, wymieniony rozrusznik, tłumik końcowy,
tarcze hamulcowe, termostat. Cena
7800zł.tel 601567141
■ Sprzedam Ford Scorpio 2.0 z 88r w
bardzo dobrym stanie, OC ważne rok,
ciemny bordo, ABS, opony letnie + zimowe, 1200zł (do negocjacji), sprzedaje
bo wyjeżdżam, kontakt:075/7541126,
do obejrzenia na Zabobrzu
■ VW T4 max długi i wysoki 1994 rok,
biały. po remoncie zawieszenia, silnik
stan bdb, nowe opony, zarejestrowany,
ubezpieczony, blacharka do poprawek.
cena 12000 tys- brutto. fakt. VAT.
kontakt 0503 989 690
■ Sprzedam VW Golf III rocznik 1996,
1,9tdi 3drzwiowy, czerwony, obniżony,
sprowadzony, zarejestrowany. Stan
bardzo dobry. cena 8700 kontakt 0
75 75 531 13
■ Sprzedam fiata 126el rok produkcji
95 rok. Zielony metalik, garażowany,
w ciągłej eksploatacji, stan blacharki
dobry, silnika bdb. Cena 650 zł i
niepodległa negocjacji. Ważny przegląd
i ubezpieczenie do jesieni. Informacje
pod nr tel. 0603 286 771.
■ Sprzedam Mercedesa VITO. rocznik
96,pojemność 2,0L, przebieg 104tys,
wiśniowy, przeszklony, 8osobowy
centralny zamek, elektryczne szyby
i lusterka. Sprowadzony z Niemiec,
zarejestrowany. Stan idealny. Kontakt
0 607-592-170
■ Sprzedam Fiata BRAVO 2.0l. 20V ,
1996r., czarny, bezwypadkowy, sprowadzony w lipcu 2005r. użytkowany przez
niepalącą kobietę z małym dzieckiem;-)
Auto posiada pełne wyposażenie,
oprócz skóry. Cena: 10tys.zł. Kontakt:
Dorota 0607 612 312
■ Koła do Forda Mondeo lub Escorta
14 opony letnie cena po 60 zł szt. Tel.
0517 900 425 lub 075/7649316
■ Spr z edam Susuki S WIFT r ok
prod.1996 elektryczne szyby, elektryczny zamek, immobilajzer, Zapasowe
części. Uszkodzone przednie zawieszenie. Kontakt 0512 472 896
■ Felgi 16* 4*100 205/55 gwiazdy sprzedam lub zamienię na 14*
tel.0605 994 250
■ Sprzedam Forda Fieste, 1991r,
czerwony, 3-drzwiowy,zarejestrowany,
opłacony, 3 lata w kraju, pierwszy właściciel, stan dobry. CENA : 2000zł Linki
do zdjęć przesyłam za pośrednictwem
GG:8313711
■ Sprzedam Renault 19 1,9 Disel, 3

drzwiowy, Samochód w stanie dobrym
od kobiety. Bardzo ekonomiczny. Posiada OC i AC. tel. 0662 153 058
■ VW Golf III - 95r -silnik VR6 2,8cm3 – przeb.- 76tyś-czarny , 3
drzwiowy, pełna elektryka, el.szyby,
lusterka, szyberdach, centralny zamek
+ pilot(funkcja otwierania i zamykania
szyb z pilota lub kluczyka), klimatronic,
ciemna tapicerka, fotele kubełki,
tylna kanapa dzielona, alufelgi, auto
na chodzie, do drobnych poprawek
blacharsko -elektr- (kosmetyka). cena
do negocjacji - lub zamiana na mały
samochód dla kobiety- np. Seicento.
Jelenia Góra -tel. 0691328832
■ Sprzedam Forda Galaxy 2.0 Rok
1996. Przebieg 153tyś.km. Ciemnozielony metalik. 7 siedzeń, przednie
obracane. ABS, klimatyzacja, ogrzewana podłoga, alufelgi, przednie poduszki, bezwypadkowy, zarejestrowany
i ubezpieczony. Po wymianie olejów,
płynów i filtrów. Radioodtwarzacz. tel.
7648660 ; 0 609 042 643. e-mail:
cezar@dami.pl
■ Sprzedam Renault 5 stan tech.
sprawny na chodzie zarejestrowany
ubezpieczony bez przeglądu rok.1985
poj.1.100 5 drzwiowy cena 600zl do
uzgodnienia tel.0695 061 469
■ Części citroen, ford, vw golf 1,2,3
passat, mercedes 123 . Posiadam
różne części z demontażu więcej inf
0889 177 436
■ VW Polo kombi 82r., poj 1035ccm,
kolor niebieski, w pełni sprawny,
zadbany, eksploatowany przez kobietę,
sprzedam lub zamienię na przyczepkę
bagażowa, więcej inf. 0889 177 436
■ Ford Escort Kombi srebrny zadbany
3500 zł lub zamienię na Mondeo
kombi lub Omegę B kombi tel. 0693
675 615
■ Sprzedam Mazdę 323 Kombi 1994r.
1600 z nowym gazem, niecały rok w
Polsce 756429397, 0696 536 720
■ Sprzedam Fiata Cinquecento 700;
1996r przebieg: 99000 kolor: niebieski metalik (blue laser) autoalarm
centralny zamek na pilota blokada
skrzyni biegów radio odtwarzacz opony
zimowe dzielona tylna kanapa bezwypadkowy Tel.: 0 601 582 597 e-mail:
qmaty@o2.pl
■ Sprzedam części do mazdy 626 po
92roku, lub to co zostało w całości. Cena:
do uzgodnienia Kontakt: 502 594 420
■ Sprzedam lusterko lewe, kompletne
do Fiata Punto II, manualne, nowe, oryginalne. Cena 50 zł. Tel. 692 696 238
lub email: pawelsuski@interia.pl
■ VW TRANSPORTER T4 2002r.165tys.
km.TDI.biały.9 osobowy, postojowe
ogrzewanie, pierwszy właściciel, bez
wypadku, na niemieckich numerach
cena 39.000zł. tel.075 7531057 kom.
0603 307 747
■ Sprzedam tylnią klapę do Mazdy
626 Hatchback Kompletna z blendą
Stan bdb Cena: 450zł Kontakt: 502
594 420
■ Sprzedam przednią szybę do Mazdy
626 po 93 roku Prawie nowa Cena:
250zł do uzgodnienia Kontakt : 502
594 420
■ Sprzedam drzwi lewe, kompletne,

tylnie i przednie Stan bdb Cena:
Przednie 270zł Tylnie 240zł Komplet
490zł Kontakt: 502 594 420
■ Sprzedam skrzynie biegów do Mazdy
626 po 92 roku Stan Bardzo dobry,
bez lewej półosi Cena:450zł Kontakt:
502 594 420
■ Sprzedam audi a4 97 rok 1600
pojemność ,abs. elektryka, poduszki, radio, ciemny niebieski metalik,
atrakcyjny wygląd na alufelgach, sprowadzona za cenę 15500 to jest cena
ostateczna do tego dochodzą opłaty
około 1000 złotych pomogę załatwić
formalności więcej pytań pod nr 0506
536 942 lub 075/71 72 024
■ Sprzedam tico 1997r sprzedam
tanio samochód tico rocznik 1997.
przejechanych 87.tyś, w dobrym stanie
więcej informacji pod numerem 0603
749 802
■ Sprzedam Ford Ka 1,3 rok. prod.
1998. tel. 0505 089 709
■ Sprzedam busa reno trafic tanio. na
chodzie Tel. 0669 423 322
■ Posiadam wszystkie części do
e21 316 benzyna rok 1980 tel. 0503
935 341
■ Opel kadett do sprzedania części :
skrzynie biegów (5), centralny zamek
+alarm, komplet siedzeń (przednie i
tylne) i inne...- ceny do uzgodnienia
tel. 0508 304 820
■ Sprzedam fiat 126p 1993r zielony
ciemne t ylne szyby po wymianie
podłogi i progów w ciągłej eksploatacji
do drobnych poprawek blacharskich
cena:400zl do uzgodnienia tel:0669
367 277
■ Honda shadow vt750 wersja kanadyjska,1983, piękny soft chopper,
szybki, zwinny, napęd kardana itd. jak
ktoś wie o co chodzi to nie trzeba dużo
tłumaczyć. dodatkowo oddam 2 kaski,
wolny wydech, prosty ster. musze
sprzedać bo rodzina mi się powiększa
tel. 0502 426 427
■ Do sprzedania Volkswagen Bora
1.6 16v benzyna rok produkcji 2000
przebieg 102tys km srebrny metalik,
bezwypadkowy, kupiony w salonie,
garażowany, pier wszy właściciel,
serwisowany w ASO, limitowana seria
zestawy radiowego marki ‘Blaupunkt’
ze zmieniarką 10płyt CD, alu felgi +
komplet opon zimowych, c. zamek +
alarm, właściciel niepalący, stan b.
dobry! CENA 25,000zł kontakt 0608
329 142
■ Sprzedam opla astrę 1,7D, 1993r,
kombi, roleta sportowy grill, komplet
zimowych opon, RO-MP3, po wymianie
klocków, tarcz, pasków, stan blacharki
oraz silnika b. dobry tel. 0605-596-207
■ Sprzedam Nabe Momo do fiata lub
zamienia na jakąś inna do renault. cena
50 zł kontakt: 0663 177 793
■ Do sprzedania 2 spojlery na klapę
pasują do wielu aut. zdjęcia mogę
przesłać na meila. cena to ok 60 pln za
jeden Kontakt: 0663 177 793
■ Peugeot 205 XL. 1.4 benzyna, składak `96 Komplet nowych opon letnich,
opony zimowe na felgach(używane) i
części zamienne. Hak holowniczy Zarejestrowany z ważnym ubezpieczeniem.
Tel.: 0502 143 070

Sprzedam Hak do Audi80 B4 cena
180zł. Tel. 0788 222 551
■ Sprzedam fiata cinqueczento 704
94rok cena do uzgodnienia nr tel.
0609 812 794
■ Felgi stalowe do mercedesa z oponami zimowymi komplet 4 sztuki cena
220zl tel. 075/76 120 80
■ Daewo Tico rok 2000, pojemność
800cm3, zielony metalik zderzaki w
kolorze nadwozia, centralny zamek,
immobilaiser, alarm. Tel. 0 507 849
329
■ Samochód Audi Avant 1994r, 1,9TDI,
kolor ceglasty, przebieg 120tys km,
centralny zamek immobiliser, elektryczne szyby i lusterka, klimatyzacja,
welurowa tapicerka, roleta bagażnika.
Sprowadzony z Niemiec. Stan bardzo
dobry. Cena 13000zł+opłaty tel. 0 75
755 31 13
■ Spr zedam samochód Peugeot
306. Rok produkcji 1994, kolor biały,
przebieg 150t ys km,5 drzwiowy,
centralny zamek, elektryczne szyby i
lusterka. Sprowadzony z Niemiec, bezwypadkowy. Stan bardzo dobry. Cena
3700+opłaty.Pojemność silnika 1,6l
benzyna. Kontakt : 0 607-592-170
■ Sprzedam opla kadetta kombi
rocznik 1989 kolor czerwony ,przedni
zderzak w kolorze czerwonym lusterka
również stan auta przeciętny .Auto nadaje się do jazdy odpala bez problemu
ale jak wiadomo w oplach słaba jest
blacharka i widać to na tym samochodzie .Auto sprzedam bardzo tanio mój
tel.075/643 77 87
■ Sprzedam skode faworit rok produkcji 1990 ważny przegląd i oc pojemność
1.3+instalacja gazowa ważna do
2013roku do małych poprawek blacharko lakierniczych cena {1.500zl
do małej negocjacji kontakt pod nr tel.
075/713-07-99 lub 0-695-430-88
■ Sprzedam golfa z 1977 z silnikiem z
1983r biały jak na ten rocznik zadbany
tel. 0604 513 967 Strzegom woj.
dolnośląskie powiat świdnicki
■ spr zedam skuter derbi famos
,50cmm, zielony, ma dozownik oleju,
bagażnik cena :1000zł(do negocjacji)
tel. 075 75 41 862
■ Skoda 105S 82r., I właściciel od
nowości, zadbana oryginalny lakier
i przebieg 46900km, kolor zielony,
stan ogólnie b. dobry!!! cena 1000zł
tel. 0889 177 436
■ MATIZ rocznik 1999,autoalarm,centralny
zamek, radio CD-MP3,komplet kół zimowych, pierwszy właściciel, akumulator 2
lata,8500zł-tel. 0502 254 212
■ Nowe turbosprężarki .Tańsze o 30%
niż w serwisie. Gwarancja ,faktura vat tel.
0607 570 447
■ Felgi stalowe do różnych modeli samochodów i w różnych rozmiarach, więcej
informacji pod tel:0-693-651-934 lub
e-mail: phustah@vp.pl
■ Sprzedam nie używany uniwersalny
katalizator do pojemności 1500. Tel. 0661
112 957
■

MOTORYZACJA
Zamiana
■ Zamienię działkę z pięknym widokiem na[ Śnieżkę ]na auto. Cena działki
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to 15zł za 1m.Pow.dzia.15000m.tel.
0512-227-250
■ Sprzedam lub zamienię maskę do
mitsubihy eclipse w kolorze czerwonym z grafitti oryginalnym na maskę
czerwona bez grafitti więcej inf. 669
644 659 lub GG 9652977 zawsze nie
widoczny! mogę przesłać fotki maski
na maila
■ Zamienię dwie motorynki jedna
chyba chodzi nie jestem pewien plus
kupa części i silnik 3 biegowy zamienię
na malucha sprawnego tel. 0667
472 983

NIERUCHOMOŚCI
Kupno
■ Kupię dom dwu rodzinny, tel.
0601558501
■ Kupię kawalerkę na Zabobrzu,
bez pośredników za max 70 tys. tel.
692785677
■ Kupię grunt rolny w okolicach
Jeleniej Góry. Kontakt pod nr tel:0665
199953
■ Pilnie kupię 2-pokojowe na
Zabobrzu lub w pobliżu Zabobrza
max. do 130000.(pośr ednikom
dziękuję)tel.606457315
■ Kupię mieszkanie w Cieplicach: 3
pokoje, do I piętra, własne ogrzewanie
lub z sieci, dobry stan budynku. Kontakt, tel. 508290939
■ Kupię mieszkanie najchętniej w
Jeleniej Górze lub okolicy. Kontakt
662 197 021
■ Kupię własnościową kawalerkę
w Jeleniej Górze. Bez pośredników!
0608496653
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe centrum lub okolice małej poczty cena do
120 tys tel. 607729565
■ Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z
balkonem do 140 tys. 504-289-423
■ Kupię mieszkanie 40-50 m2 z CO w
Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy. Może
być do remontu. tel.691 328 832
■ Kupię mieszkanie w Sobieszowie w
bloku, lub na osiedlu Orle , 2 pokojowe,
na parterze lub I piętrze - od właściciela. Tel. 502861941
■ Kupię własnościowe mieszkanie
min.2-pokojowe lub niewielki dom w
Rybnicy, Barcinku, Starej Kamienicy,
Goduszynie lub Siedlęcinie. Może być
do remontu. Tel. 0603339171
■ Kupie działkę budowlaną, uzbrojona
w Cieplicach za rozsądna cenę, bez
pośredników. tel.: 603498282
■ Kupię mieszkanie w okolicy Jeleniej Góry w cenie do 45tyś. tel.
694208132
■ Kupię mieszkanie w Mysłakowicach
w cenie do 45tyś tel. 694208132
■ Kupię mieszkanie 2-pokojowe 3855 m2, z CO, najchętniej Centrum
lub Zabobrze. Bez pośredników. Tel.
502-135-092
■ Kupie mieszkanie 2 lub 3 pokoje
w Jeleniej Górze bez pośredników, do
zamieszkanie od zaraz lub do małego
remontu. Tel.: 0608353749
■ Kupie mieszkanie 3-pokojowe na
Zabobrzu, do 140 tyś. zł. Nr kontaktowy- 504 289 423
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe w
bloku na ul. Zapolskiej w Sobieszowie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Parter lub 1 piętro. Tel. 502 861 941
■ Kupie działkę budowlaną, uzbrojona
w gminie Podgórzyn lub w Cieplicach
lub w Sobieszowie za rozsądna cenę,
bez pośredników. tel:660383600
■ Kupię dla siebie mieszkanie 2-3
pok.(z C.O) w Jeleniej Górze lub w Cieplicach do 120 tys. zł. - tel.693647381
warlock01@poczta.onet.pl
■ Kupię dom dwurodzinny , najlepiej z
niezależnymi wejściami , W rozliczeniu
mogę dać dwa mieszkania na Zabobrzu
2 i 3 pokojowe .tel.504 251 311
■ Kupię mieszkanie, najlepiej bez
pośredników, w centrum Jeleniej
Góry, ok. 50m2, rozkładowe, w cenie
odpowiadającej jego wartości. Tel.
600874334, po 16.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Mam mieszkanie 3 pokoje ( 6, 9,
15m, )na ul. Karłowicza. Po remoncie,
! piętro, balkon, czynsz 238 zł. Cicho,
bardzo dobra lokalizacja, nieuciążliwi
sąsiedzi. Cena ofertowa 136 tys. tel.0887 276 577
■ G a r a ż s p r z e d a m n a u l .1 - g o
Maja 65 (skrzyżowanie z Wojska
Polskiego).Cena do negocjacji. Tel.
0697970678
■ Pilnie sprzedam duży dom w Cieplicach. 509355550 po 18/oo
■ Sprzedam ładne, rozkładowe mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu III 51m2
(Kiepury) z dużym balkonem, wysoki
parter, gaz, ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Cena 150 tys. zł Bez pośredników.
Tel. 075 7672407
■ Pilnie sprzedam 3 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu 504 289 423
■ Parter starej kamienicy w Janowicach Wielkich (200 m) teraz o 10%
taniej. Kontakt: 508290939
■ Sprzedam działkę ogrodowa z murowana altana, na działce znajdują
się drzewka owocowe i dużo trawy.
Wiadomość 600649490
■ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje
38m2 na Karłowicza cena 110 tyś tel.
603402703
■ Sprzedam działkę z warunkami
zabudowy, pozwoleniem na budowę,
projekt domu, dziennik budowy- wpis
rozpoczęcie prac budowlanych. Działka
położona jest w Wojcieszycach- w dolnej części, jest to działka siedliskowa
O,30 arów z widokiem na Karkonosze.
Cena 30 zł za m2. Tel.075-75-510-11
0512-034-474
■ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie
509 949 961
■ Mam do sprzedania działkę budowlaną 3000m/2.Działka ta jest blisko
drogi na Górę Szybowcową. Na działce
jest gaz, prąd jest pięć metrów od
działki, piękne widoki i spokojna okolica
.Telefon kontaktowy 662009700
■ Sprzedam komfortowe mieszkanie
dwupoziomowe w centrum Piechowic105m+ antresola 220 tyś kontakt
605449514
■ Sprzedam dom na wsi do remontu 3
km od Czochy.0512 306 993
■ Sprzedam 3 pokoje 63m Zabobrze
III 2 piętro budynek z cegły ocieplony
175 tys. tel. 511398180

Do sprzedania bezpośrednio nowe,
2pokojowe mieszkanie w bloku na III
piętrze z balkonem o pow. 67 m2 .
Cena 2100 zł. /1m2. e-mail: mwitulska@wp.pl
■ Sprzedam budynek mieszkalno- gospodarczy+ gospodarczy w Bolkowie,
ul. Lipa 68 o pow.mieszkalnej-250m.
kw.+działka 0,60ha tel. kontaktowy0607 304 393
■ Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
po remoncie, Szklarska Poręba Górna,
70 m garaż bez pośredników tel. 0-75
717 22 81
■ GARAŻ sprzedam-róg 1 Maja i
Wojska Polskiego(1Maja 65). tel.0
697 970 678
■

NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Mam do wynajęcia mieszkanie na ul.
Długiej 65m2.Dwa pokoje ogrzewanie z
sieci wejście od Długiej na pierwszym
piętrze. Ofer ta -na biuro, gabinet
1400zl,na mieszkanie 1000zl.Kontakt
norbi32@wp.pl
■ Chciała bym wynająć mieszkanie
najlepiej komfortowe z wyposażeniem. najlepiej na Zabobrzu nr Tel.
0669948013
■ Mam do wynajęcia mieszkanie 3
pokojowe w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. Ponad 100 metrowe, wyremontowane i pomalowane w żywe kolory.
kontakt pod nr: 0514 332 317
■ Pilnie poszukuje lokalu do wynajęcia
na parterze pod działalność gospodarcza (prowadzenie biura) o powierzchni
od 55-80/90 m 2. lokalizacja nie musi
znajdować się w centrum Jeleniej Góry,
663-774-171
■ Poszukuję pomieszczeń magazynowych wraz z zapleczem biurowym
i socjalnym na terenie Jeleniej Góry
lub w bliskiej okolicy. Kontakt: 662
197 021
■ Wynajmę dwa pomieszczenia lub
cały domek(z możliwością zakupu) na
biuro w Jeleniej Górze lub okolicy do
50km. Zbyszek. Tel. +48 885 73 96
37 e-mail: zbyszek.mask@epf.pl
■ Wynajmę pokój w Jeleniej Górze do
300zł z opłatami tel. 0504706707
■ Szukam pokoju do wynajęcia 2
osobowego z niewielkie pieniądze w
Jeleniej Górze tel. 0783572254
■ Pilnie szukam niedrogie mieszkanie
do wynajęcia, może być kawalerka. Tel.
667 26 88 33
■ Jeżeli interesuje Cię ładna i duża
kawalerka, położona w cichej i spokojnej okolicy zadzwoń!! 695 416 628 i
075 64 14 636
■ Lokal 26m.w centrum miasta.
czynsz 1300zł brutto. odstąpię od
23.03. tel. 504122147
■ Do wynajęcie atrakcyjny lokal handlowo-usługowy w centrum Szklarskiej
Poręby, 601 581318
■ Wynajmę lub sprzedam lokal w
Piechowicach . Sala sprzedaży około
30m ,zaplecze 20m ,podpiwniczony
na całej powierzchni . Więcej informacji
pod nr tel. 0757552300
■ Małżeństwo z dzieckiem wynajmie
na dłużej nie drogo mieszkanie w Jeleniej Górze. tel. 0664-622-532

Po remoncie , umeblowane , ładne
mieszkanie w Cieplicach os. XX Lecia
wynajmę od września 756429397,
696536720
■ Parter ,miejsca parkingowe ,pow
110 , 160m2 nowe lokale przy głównej trasie Jelenia Góra -Cieplice.
508240827
■ Poszukuje kawalerki na terenie
Zabobrza tanio w miarę umeblowanej
tel.698144290
■ Wynajmę pokoje 2 osobowe, dostęp
do internetu, 2 łazienki, kuchnia,
piękna okolica. kontakt pod numerem
510799284
■ Pilnie szukam mieszkania do wynajęcia w Szklarskiej Porębie (do
600zł)lub pokoju z oddzielnym wejściem i dostępem do kuchni. Kontakt:
603292643
■ Poszukuję współlokatora lub współlokatorki, mam do wynajęcia pokój,
blisko centrum, umeblowane, internet
aleksczarnecka@o2pl, gg4054322,
505185045
■ Pokój do wynajęcia w cieplicach
Wolności 694258713
■ Pilnie Poszukuje Mieszkania do
wynajęcia w okolicach Matejki Piłsudskiego tel. 517 924 541 lub 669-599165 ( po godzinie 15.30 )
■ Posiadamy powierzchnie biurowe
oraz magazyn do wynajęcia w Jeleniej
Górze przy ul. 1 Maja. tel.: 508117-324
■ Młode małżeństwo poszukuje na co
najmniej rok, 2, 3-pokojowego mieszkania do wynajęcia w Michałowicach,
Jagniątkowie lub Górzyńcu. Może być
nie umeblowane. Tel. 0665016367
■ Do wynajęcia pokój dla dziewczyny.
tel.075/64-73-676
■

NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Zamienię mieszkanie komunalne w
Szklarskiej Porębie o powierzchni 65m
3 pokoje kuchnia łazienka +piwnica
strych garaż ogródek na mieszkanie w
Jeleniej Górze o podobnej powierzchni
kontakt 604 384 669
■ Zamienię mieszkanie trzypokojowe
64 m2 na os. Czarne na dwupokojowe w
Jeleniej Górze tel. (075)647 10 02
PRACA
Dam prace
■ Zatrudnię osoby do sprzedaży obnośnej Tygodnika Jelonka.com na terenie:
JELENIA GÓRA, PIECHOWICE, KARPACZ,
SZKLARSKA PORĘBA, KOWARY - dowolne godziny pracy - wynagrodzenie
zależne od zaangażowania w prace
- dogodne warunki Zadzwoń lub napisz:
tel. 0693-800-490 GG 8776035
■ Potrzebny korepetytor fizyka studia
1 rok. Tel. 0601 553 838
■ Zatrudnimy pomocnika budowlanego do pracy na terenie Jeleniej Góry.
Mile widziane doświadczenie w pracy
na budowie. Prosimy przesyłać oferty
zawierające CV. jghurt@o2.pl
■ Poszukuję webmastera który zna
się na pozycjonowaniu stron. Kontakt:
gg:664856 tel.669417059
■ Szukam doświadczonej opiekunki
do dziecka. Praca na Zabobrzu od

kwietnia. tel. 0508 240 830
■ Firma zatrudni operatora strugarki
czterostronnej WEING, wymagane
doświadczenie i chęć do pracy. 0603-607-364
■ Zatrudnimy młodych ludzi do Działu
Malarni. Nie wymagane doświadczenie,
jedynie dobre chęci. W celu uzyskania
dalszych informacji zapraszamy do
nas: ul. Żymierskiego 73, Piechowice.
Numer tel.: (075) 76 12 413
■ Firma handlowa: praca biurowa, znajomość komputera, komunikatywność,
uczciwość, dyspozycyjność, osoba
młoda. tel. 0600-886-120
■ Zatrudnimy piekarzy. Praca zmianowa, umowa o pracę. Oferty proszę
kierować na adres rafal.soja@neostrada.pl
■ Zatrudnimy sprzedawców- branża
spożywcza. Oferty (CV, list motyw)
proszę przesyłać na adres rafal.soja@
neostrada.pl
■ Zatrudnię magazyniera z prawem
jazdy kat. B w Kowarach. Tel. 0601885-011
■ Poszukuję opiekunki do rocznego
dziecka . Wyjazd do Francji ,więcej
informacji pod nr tel. 0667 212 143
■ Legalna praca w Niemczech w
kafejce przy basenie na sezon. Imienne
zapotrzebowanie złożę w Urzędzie Pracy. Zapewniam zakwaterowanie. Oferty
na e-mail: bam3@poczta.fm
■ Firma ARIM sp. z o.o. zatrudni na
etat instalatorów (lub pod wykonawstwo) do układania wykładzin PCV.
Kontakt: 0 601 14 84 14 lub e-mail:
biuro@arim.com.pl
■ Przyjmę mężczyzn z Bolkowa lub
okolic, wiek powyżej 40 lat z samochodem. Kontakt: 698-183-301
■ Dam prace sezonową w Niemczech
przy zbiorze tytoniu. (lipiec i sierpień
)Dla dwóch osób, najlepiej dziewczyny
z chłopakiem. E-mail: bodzio9876@
wp.pl
■ Szukam dziewczyn do sprzedaży
okularów słonecznych na terenie
Jeleniej Góry, Cieplic. Piotrek 609760-700
■ Zatrudnimy instruktorów nauki
jazdy kat. A, B oraz kat. C+E.+48503
675 954
■ Niemiecka firma zatrudni pracowników ochrony osób i mienia. Mile
widziana licencja, ale nie konieczność.
Miejsce pracy: cała Polska e-mail:
duriasz60@ 02.pl
■ Salon fr yzjer s ki(działa od 9
lat)zatrudni pilnie fryzjerki lub fryzjerów
na b. dobrych warunkach finansowych i
socjalnych e-mail: duriasz60@02.pl
■ Potrzebny montażysta do okien i
drzwi. 0510 253 666
■ Poszukuję młodej, operatywnej
kobiety z wyczuciem estetyki do pracy
w Studio Dekoracji. Tel. 0*693 021
008 e-mail:skowalczyk1@o2.pl
■ Zostań konsultantką, zarabiaj na
swoje potrzeby, bądź samodzielna!
Wpisowe gratis! Atrakcyjny program
startowy! Miłe niespodzianki! Możliwość rozwoju! Szkolenia! Tel. 0697
663 802
■ Pracowników do dociepleń oraz
dekarzy przyjmę praca na terenie

Jeleniej Góry i okolic tel. 0603 332
134 - praca od zaraz
■ Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy z własnym samochodem. Wymagane doświadczenie. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Praca zmianowa tel.
kont.0500-333-281
■ Auto myjnia w Jeleniej Górze zatrudni od zaraz osobę dyspozycyjną i
operatywną. Tel. 0605 624 541
■ Praca w biurze obsługi klienta.
Sprzedaż okien i drzwi. Znajomość
obsługi komputera, fakturowanie i
wyceny. tel. 0503 989 690
■ Karczma w Szklarskiej Porębie
zatrudni kelnerkę o miłej aparycji.
informacje pod nr 0 601 657 589
■ Zatrudnię barmankę w pizzeri wymagana prezencja. praca zmianowa.
atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 0500333-281
■ Legalna praca dla murarzy w Belgii
dobrze płatna informacji udzielamy
pod numerami tel.:0667212139 lub
0757534178
■ Dekarza-blacharza zatrudnię praca
na terenie Jeleniej Góry tel. 0603
332 134
■ Zatrudnię kelnerów. tel. 075 641
58 20
■ Przyjmę pilnie, do pracowni ceramiki
w Jeleniej Górze, pana, na stanowisko
odlewnika, na okres 6 tygodni. Kontakt
0 607 307 977

PRACA
Podejmę prace
■ Młody uczciwy kierowca kat B
SZUKA PRACY Tel. 605-450-812 GG
62-459-47
■ Podejmę każdą prace. 10letnie
doświadczenie w handlu ( Przedstawiciel Handlowy, Kierownik Sprzedaży )
Kontakt wojtekmach@poczta.onet.pl
■ Szuk am pr acy pr zy obsłudze
aparatów diagnost yki medycznej
509759452 lub 0757611879
■ Po liceum medycznym opiekunka
dziecięca szuka pracy w żłobku lub
domu opieki tel. 0509 759 452
■ Młoda dziewczyna(ale z doświadczeniem) zaopiekuje się dzieckiem. E-mail:
marysiaxxx@onet.eu
■ Sprzedawca szuka pracy. Jestem
uczciwą osobą i pracowitą .Do nie
dawna prowadziłam własny sklep spożywczy. Mój numer tel. 607940844
■ Główna księgowa, wykształcenie
wyższe podyplomowe, 8 letni staż na
stanowisku kierowniczym, doskonała
znajomość prawa podatkowego, VAT,
ZUS, Podejmę pracę od zaraz. Tel.
516 171 246
■ Posprzątam mieszkanie, umyję okna
tel. kont.0785573229 lub e-mail.
joanna2465@op.pl
■ Szukam dodatkowej pracy, może być
roznoszenie ulotek obsługa komputera,
pisanie tekstów na komputerze itp.
na terenie Jeleniej Góry. Proszę o
kontakt na adres e-mail: bluszczyk_6@
gazeta.pl
■ Jestem absolwentką wyższych
studiów o kierunku informatyka z tyt.
inżyniera. Poszukuje pracy biurowej,
przy komputerze na terenie Jeleniej
Góry. Kontakt: 607666295

Jestem rzetelny punktualny i pozytywnie nastawiony do pracy mam 20
lat. E-mail: krzysiekjg@o2.pl
■ Młody miły kulturalny sumienny
szuka pracy. Kontakt pod nr tel. 781
957 543
■ Podejmę pracę jako kierowca prawo jazdy Kat. B,D kurs na przewóz
osób- tel. 0-604 720 822
■ Technik ochrony Środowiska podejmie pracę od zaraz, dwuletni staż
pracy w biurze. W ubiegłym roku
podjęłam naukę w Zaocznym Studium
Kosmetycznym w Jeleniej Górze zdobywam zawód kosmetyczki. Tel. 0512
524 132
■ Młody, uczciwy, odpowiedzialny
podejmie pracę jako kierowca. Tel.
0-667-765- 383
■ Murarz, tynkarz wykona roboty
budowlane oraz ocieplenia budynków.
tel. (0-75) 76-73-214
■ Mgr Prawa pilnie podejmie pracę.
Posiadam 6-cio letni staż pracy w
bankowości. Znajomość procedur
kredytowych i windykacyjnych. Oferty
na e-mail: rkgut@interia.pl
■ Młody uczciwy kierowca kat B SZUKA
PRACY Tel. 0605-450-812
■ Podejmę pracę w jako kucharz lub
pomoc kuchenna, lub w małej gastronomii tel.(0)609 849 414
■ Młoda 23 letnia z J. Góry szuka
pracy- doświadczenie w obsłudze
klienta, pracach biurowych, prawo
jazdy kat B, komunikatywność tel.
0514 421 145
■ Podejmę pracę na cały etat. Znajomość obsługi komputera, doświadczenie w handlu, komunikatywność,
rzetelność, pracowitość. Jestem młoda,
dyspozycyjna, chętnie i szybko się uczę.
Proszę o kontakt 0503-312-357
■ P.R.S. Fromako poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds.
marketingu. Wymagania: - wykształcenie wyższe, - bardzo dobra znajomość
pakietu Office, - samodzielność i operatywność w działaniu, - kreatywność.
Oferty proszę przesyłać na adres:
goetze@fromako.pl
■ Pani bez nałogów posprząta mieszkanie i dom zadzwoń 0783 752 751
■ Pragnę pracować, nie boje się żadnej
pracy, szybko się uczę. Dobra obsługa
komputera, i wiele innych umiejętności.
Czekam na oferty z Jeleniej Góry. e-mail
- kwiatek7@amorki.pl
■ Podejmę praktycznie każdą pracę.
Mam 20 lat i posiadam dużą mobilizacje do pracy. Odpowiedzi proszę
przesyłać na adres krzysiekjg@o2.pl
■ Posiadam praktykę jako kasjersprzedawca, znajomość kasy fiskalnej
oraz stoiska nabiału z obsługa klienta.
Wykształcenie zawodowe- Kucharz
małej gastronomii. Tel.- 0669-520-658
Tylko Jelenia Góra
■ Szukam pracy - znajomość komputera doświadczenie w handlu prawo jazdy
własny samochód jestem osobą młodą i
energiczną może potrzebujesz właśnie
kogoś takiego jak ja tel. kontaktowy
0605-131-072
■ Szukam pracę na okres wakacji lub
na weekendy na terenie Jeleniej Góry i
Mysłakowic. Posprzątam lub zaopiekuję
■
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się dzieckiem. Mam 17 lat, obecnie
uczę się w technikum hotelarskim. Tel.
0500 278 830
■ Szukam pracy najchętniej od zaraz.
W budownictwie lub jako kierowca
doświadczenie w handlu i budownictwie
dyspozycyjny z własnym samochodem
kontakt 0605-131-072
■ Podejmę prace w roli opiekunki
do dzieci lub osoby starszej ,mam
doświadczenie w tym kierunku e-mail:
ja67@poczta.fm
■ Operator Koparko-ładowarki wszystkie typy. Prawo Jazdy kat. B chętny do
pracy. Tel. kom. 0507 372 395 czekam
na propozycje
■ Kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego podejmę pracę
na terenie Jeleniej Góry, ambitny i
dyspozycyjny tel. 0 783 137 786
e-mail rekrut10@interia.pl
■ Szukam pracy jako spawacz MAG.
Mam 27 lat. Posiadam kwalifikacje
PN-EN 287-1 metoda 135 Prawo jazdy
kat. B tel. 0669 241 401
■ Szukam pracy posiadam prawo jazdy
kat. B najchętniej chciałbym podjąć
prace jako kierowca mam 19 lat. Tel.
0667-130-707
■ Szukam uczciwego pracodawcy z
możliwością przyuczenia w zawodzie
kierowcy (duże zestawy kraj, zagranica) posiadam kat. C+E, kurs na przewóz
rzeczy, badania psychotechniczne.
Kontakt 0-667-765-383
■ Technik stolarstwa szuka pracy.
Technik Technologii Drzewnej specjalizacja Meblarstwo. Praktyka przy produkcji schodów oraz mebli dla dzieci.
Prawo jazdy kat. B tel. 0606 887 013
■ Inżynier szuka pracy, tel. 0501
650 179
■ Chętnie podejmę się opieką nad
małymi dziećmi za granicą(Niemcy,
Austria) jetta11@tlen.pl
■ Absolwentka technikum budowlanego podejmie pracę najlepiej związaną z
zawodem. malwa0312@o2.pl
■ Studentka IV roku studiów dziennych poszukuje pracy dodatkowej, z
możliwością dowolnego organizowania
czasu pracy. E-mail: pin-kaa@wp.pl

RÓŻNE
Sprzedaż
■ Narożnik kuchenny + dwa taborety
+ stół. kolor okładziny zielony , drewno
ciemny brąz...używany , bardzo zadbany
jak nowy za połowę ceny czyli 275 zł
zdjęcia na e-mail. Tel. 0609 325 082
■ Polecam szczenięta owczarka niemieckiego z profesjonalnej hodowli tel.
0602 767 947
■ Sprzedam rzeczy z Tokio Hotel (nie
używane) poduszka z całym Tokio Hotel
35 zł, poduszka z Tomem 15 zł i buty
z TH (firmowe) 80zł szczegóły będę
odpisywać na e-malie. Chętnych proszę
o kontakt na kitty_15@onet.eu
■ Do sprzedania Śliczne akwarium
wraz z rybami i osprzętem oświetlenie nocne ryby dorodne okazy cena
jaka mnie interesuje to 7000tys zł
akwarium jest kompletne filtr z lampa
uv akwarium kapitalnie się prezentuje
niesamowity efekt tel. kontaktowy
605-131-072

Tanio sprzedam śliczne wiosenno jesienne Nike oraz buciki bartka numer
21 tel. 0667 212 139
■ Mam do sprzedania 2,5kg klocków
lego jest tego naprawdę sporo Twoje
dziecko będzie wreszcie miało zajęcie i to na długi czas a ty będziesz
wreszcie odpoczywać a wszystko to
za jedyne 200zł naprawdę warto tel.
605-131-072
■ Sprzedam rower szosowy w dobrym
stanie, tel. 0603 516 409
■ Sprzedam klimatyzator model;
KY-26/A.Stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia.Tel.603 516 409
■ Sprzedam przyrząd do ćwiczeń, stan
bardzo dobry, cena okazyjna. telefon
603 516 409
■ Do sprzedania duży kwiat domowy
„fikus Beniamin” zielono- biały. Wysokość ok.2 m. Zdrowy, zadbany. Cena do
uzgodnienia. Tel. 663-548-504
■ Sprzedam nowe, pełne opakowania
pieluszek Pampers 1 Newborn i rozmiar 2. Super okazja!!! Kontakt: 605
344 226
■ Sprzedam dwie suknie balowe
-niebieska, rozm 38, długa, gołe
plecy(60zł). Złota-długa na ramiączka
(150zł)Kontakt dorota.piatek@wp.pl
0-788-172-805
■ Sprzedam rower marki X-PRO Shogun. Cena 300 zł. Osprzęt 18 biegów
marki shimano, widelec amortyzowany.
Tel.0756414758 GG 10724721 e-mail
danut44@tlen.pl
■ Strój komunijny dla dziewczynki(alba
z atlasu, wianuszek, rękawiczki i pelerynka) możliwość wyboru poszczególnych komponentów. Cena kompletu
100zł, możliwość negocjacji. Kontakt
tel.075 7557103 lub kom.517 626
224
■ Do sprzedania TANIO mały szczeniaczek \”border collie\” ale bez rodowodu!! Pilne pisać na GG 7324831
■ Tanio sprzedam mało używana suknie wieczorowa 0667 212 139
■ Sprzedam w bardzo dobrym stanie
brązową kurtkę divers -50zł 0667
212 139
■ Pilnie kupię drabinę aluminiową długości ponad 7m. tel. 693 100 000
■ Przyjmę lub kupie ziemie czarna w
ilości ok. 80 t tel. 0603 402 703
■ Sprzedam granatowy śpiwór w
bardzo dobrym stanie cena 35 zł
0667 212 139
■ Sprzedam łóżeczko dziecinne z
szuflada w bardzo dobrym stanie z
materacem i pościelom jest także
baldachim 0667 212 139
■ Sprzedam tanio suknie ślubną białą
z gorsetem w malowane z brokatu kwiaty. suknia jest w bardzo dobrym stanie
rozmiar 42.cena 250zł.(jelenia góra)
tel. 0668-352-228
■ Sprzedam bardzo ładny, owalny stół
o wymiarach 155x90, po rozłożeniu
195x90, kolor średni orzech i 6 tapicerowanych krzeseł.(Kupione 6 m-cy
temu). Tel. 0601 748 332
■ Sprzedam narty zjazdowe Rossignol
9x oversize sportowa narta gigantowa
dł. 174cm + wiązania Axium 300
stan bardzo dobry, model wyczynowy,
idealna nar ta do długich skrętów
■

r-17m.Więcej informacji pod nr tel.607342-976
■ Piękna suknia ecri stan bdb, po
czyszczeniu, rozm 38, gorset zdobiony
koronka i cekinami, spódnica lekko
rozkloszowana satyna i koroni. kupiona
w salonie przy Różyckiego tel. 0503
956 777
■ Posiadam odkurzacz nowy pro
action czerwony nowy moc 1300 watt
cena 80 zł. Tel. 0514 429 751
■ Do sprzedania fotelik samochodowy
firmy renolux 0-18kg,posiada instrukcje. Fotelik jest w rewelacyjnym stanie,
kupiony w 2006r. cena 120,00zł. Tel.
075-64-14-923
■ Sprzedam ładny wózek, cena 1500zł
tel.0516-086-025
■ Sprzedam aparat fotograficzny
marki Premier m-101, analogowy automatyczny. Af mini F 3.5 34 mm, funkcja
makro, samowyzwalacz, redukcja czerwonych oczu, wyświetlacz LCD, kolor
grafitowy, nowy akumulator. Futerał i
pasek w komplecie. Stan bardzo dobry,
mało używany, cena 100 zł. Tel. 075
6422295 lub 509095150
■ Sprzedam drewniany kwietnik pokojowy na 6 miejsc. Stan bardzo dobry,
cena 30 zł. tel. 075 6422295 lub
501 346 661
■ Sprzedam dwie klatki ( chomik, wiewiórka itp.)duże kolorowe + poidełko.
Cena 30 zł. Tel.075 642 22 95 lub
0501 346 661
■ Sprzedam komplet lamp łazienkowych: lampa i 2 kinkiety - białe kule.
Cena 30 zł. Tel.075 642 22 95 lub
0501 346 661
■ Sprzedam metalowe oprawki od
okularów dziecinnych czarne model
Lode ( do 6 lat) + etui oraz oprawki
srebrne (od 11 lat)+ etui. Stan bardzo
dobry. Cena 30 zł. Tel. 075 642 22 95
lub 0501 346 661
■ Sprzedam wózek dziecięcy tako
granatowo- błękitny. Stan bardzo dobry.
torba. 0694 371 355
■ Sprzedam sukienkę wieczorową
w kolorze czarnym na ramiączkach,
z boku rozporek, z przodu ozdobne
piórka, rozmiar 40,raz używana, mogę
przesłać zdjęcia. Kontakt: 0-697380-759
■ Sprzedam sukienkę tzw. „małą czarną” z odpinanymi ramiączkami, rozmiar
38,raz używana, mogę przesłać zdięcia.
Kontakt:0-697-380-759
■ Mam do sprzedania gitarę Admira
Paloma. Stan bardzo dobry, mało
używana. Gratis pokrowiec i struny:)
Cena 450 zł. Kontakt: olap156@wp.pl
GG: 9096949 tel.: 0501 419 290
■ Sprzedam tanio rower bmx na
gwarancji i nie uszkodzony. Rower ma
około 2 lata, większość czasu stał w
domu. Możliwość zobaczenia roweru i
jazdy. Więcej informacji pod numerem
komórkowym 667219740
■ Do sprzedania mam 2 biurka w
kolorze ciemnej wisni jedno mniejsze
i drugie większe a także narożnik ,
mebelki idealnie pasują do sklepu ,
prawie nowe zdjęcia mogę wysłać na
e-maila kontakt: kret-pl@wp.pl
■ Sprzedam akwarium z rybami i
akcesoriami. pojemność około 85

litrów. Pokrywa górna z oświetleniem,
2 filtry, 2 grzałki z termostatem, sprzęt
czyszczący. ryby są zdrowe!!! tel.
:663-548-504
■ Sprzedam wycieczkę do Tunezji
26.04-03.05.2007, wylot z Wrocławia,
all inclusive, dla 2 osób, cena 1570 zł/
osobę. tel. 693-044-421
■ Sprzedam wózek inwalidzki akumulatorowy, po przystępnej cenie. Tel.
075/64-28- 561
■ Pralka automatyczna Polar używana
ale sprawna. Sprzedam tanio(170zł)
tel. 0609 325 082
■ Sprzedam euro palety 10 szt. cena
20 zł/ szt. stan bardzo dobry tel.
0696-795-008
■ Sprzedam za niewielką cenę nowy,
nieużywany kominek szwajcarski email: marysiaxxx@onet.eu
■ Sprzedam kuchenkę ,srebrna, ardo,
termo obieg, stan dobry, cena 500 zł.
Tel. 0509 908 964
■ Sprzedam słoneczko z ikei, lampa
na 3 żarówki, w bdb stanie, mało
używanatel.0509 908 964
■ Sprzedam spodnie marki Campus
- nowe, nie używane, bez metki-nie
trafiony prezent. Kolor khaki, bojówki,
nogawka prosta ale szeroka, niskie w
kroku, mocny materiał, 6 kieszeni-4 na
zamek, 2 na rzepy. Regulowany obwód
pasa, dla osoby szczupłej do ok. 170cm
wzrostu. Tel. 0505 151 271
■ Sprzedam kołowrotek spiningowy z
przekładnią ślimakową firmy JIM HILE
,stan bardzo dobry, rozmiar 2000,waga
300g, dobra cena! Telefon kontaktowy
0662 009 700
■ Sprzedam bojler elektryczny 140 l.
stan dobry cena atrakcyjna tel. kont. 0
695-820-812
■ Sprzedam Klarnet Yamaha 450S.
Stan dobry. Nowe opoduszkowanie.
Więcej Informacji: zlukasiak@op.pl tel.:
0888 964 024
■ Sprzedam kuchenkę gazową „wromet”, kolor brązowy. Kuchenka używana, ale ogólnie sprawna (brak jednego
kurka). Do odebrania z Osiedla Orle.
Zainteresowanych proszę o tel. 75
64 74 650
■ Sprzedam elegancką sukienkę
na halce z krótkim rękawkiem plus
marynarka, komplet w delikatnym
szaro-niebieskim kolorze, rozmiar
40,raz używana. Mogę przesłać zdięcia.
Kontakt:0-697-380-759
■ Sprzedam stęple budowlane. zostały
mi po budowie. miejsce odbioru: Janowice Wielkie. Tel. 0606 120 270
■ Sprzedam okno PCV o wymiarach
176cm X 182cm.Na dole dwa skrzydła
górna część stała w zaokrąglona w
kształcie łuku. tel. 0503 989 690

RÓŻNE
Kupno
■ K u p i e k l o c k i l e g o ! Ta n i o
gg:2074333
■ Kupię używaną szafę typu KOMANDOR w stanie bardzo dobrym lub
dobrym. Tel.075 613 72 99
■ Kupie niedrogo w b. dobrym stanie
fotelik samochodowy dla dzidziusia do
13kg z możliwością używania go jako
nosidelko. tel. st. (075)6137259,

kom.691237151
■ Kupię płyty podłogowe OSB. Tel.
0693 100 000 lub andyz@hot.pl
■ Kupię plan wystawek w Niemczech
w okolicach Drezna tel. 0608 480
312
■ Kupie suknię wieczorową
rozm.38,40 tel. 0507 746 559
■ Kupie używane ciuszki dla chłopca
lat6.110cm.chetnie oryginalne. tanio!!!
tel.(075)753-18-40 .po 18-tej. kom.
0604-22-18-29
■ Kupie dwuteownik 160 z rozbiórki
lub tanio 6 szt. o długości 7,2m; 1 szt.
o długości 7,4m i 3 szt. 6,6m. Telefon
781952050
■ Kupię kozy zakolczykowane lub
nie w rozsądnej cenie płacę gotówką
tel.: 0695 174 052; 0695 604 878
odbieram własnym transportem
■ Kupie małego kotka perskiego lub
mieszańca z perskim do 100 zl.0605
525 626
■ Kupię koła do wózka Quinny speedi
sx. 0505 058 001
■ Sprzedam komplet wypoczynkowy w
kolorze szarym/ srebrnym ( rozkładana
sofa dla 2 osób, 2 fotele, 2 pufy) tel.
0662 153 058
■ Sprzedam szafę z lustrem - nowa,
ładna. tel. 0662 153 058

RÓŻNE
Różne
■ Przygarnę rybki akwariowe np.:
neonki, gupiki, glonojady tel:075 75
41 862
■ Przygotuje lub pomogę w zorganizowaniu imprez gastronomicznych,
okolicznościowych poprowadzę każda
kuchnie, gastronomie tel.0661 813
072, catering4@vp.pl
■ Oddam gruz wymieszany z ziemią-dwie wywrotki w miejscowości
GODUSZYN TEL.0605 598 956
■ Zaadoptuje malutkiego kotka do
8-tyg. tel. 0602 267 752
■ Szukamy chętnych osób na jednodniowy wyjazd do LEGOLANDU w Danii
z okazji dnia dziecka.Wyjazd31.05-powrót02.06.Bra kuje nam 9osób. Łączny
koszt ok.300zł. tel.0 601 347 407
■ Nauka jazdy Władysław Kozłowski
oferuje szeroki zakres usług w zakresie
szkolenia przyszłych kierowców, tanio
i profesjonalnie. Nauka jazdy a także
douczanie. Tel. kontaktowy:(075)75
50 234 lub 0603 052 813
■ Posiadam hurtowa sprzedaż jaj
.podejmę się przywozu wszędzie konkurencyjne ceny już od 0.19 groszy.
Świeże i dobre mój numer tel. 0510
111 069
■ Poszukuje partnera do tańca towarzyskiego. Najlepiej jakby już miał
styczność z tańcem, ponieważ ja tańczę
ok. roku i 2 miesięcy. Mam 17lat i
167 cm wzrosty. Proszę o kontakt
gg-7915848
■ Oddam ziemię z działki w Jeżowie Sudeckim. Tel. 603321533 lub
601064631
■ Szyby kominkowe na wymiar, żaroodporne - samoczyszczące, pyrolityczne. Wymiana uszczelek, sznurów, pełen
serwis. Więcej informacji udzielam
telefonicznie lub poprzez e-maila:
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serwis.kominkowy@wp.pl tel.: 502860-941

RÓŻNE
Usługi
■ Remonty, Przeróbki, Przeglądy,
Usuwanie awarii instalacji gazowych
tel. 0888 294 871
■ Usługi transportowe dla osób fizycznych i firm Star 200 3-stronna
wywrotka 6,5 t FHU „TRANS-TOM” tel.
0601 560 859
■ Remonty domów i mieszkań: regipsy, panele, tynki, gładzie, wylewki,
malowanie, montaż drzwi, okien, rolet,
kafle, przeróbki wodno-kanalizacyjne,
docieplenia itp. tel.0665 642 115
■ Mont aż i Remont y Ins t alacji
Gazowych - kotłownie, centralne
ogrzewania, usuwanie usterek; przeglądy okresowe. Projekty, odbiory.
f aktur y VAT t el.(075)7643680
kom.0605326247
■ Kapie Ci z kranu? Masz „coś” zapchane? Stare kafelki? Masz dość
niespodzianek? Szybko, fachowo i
solidnie wyremontuję Ci Twoją łazienkę.
Tel. 602-491-399
■ Szyby kominkowe na wymiar, żaroodporne - samoczyszczące, pyrolityczne. Wymiana uszczelek, sznurów, pełen
serwis. Tel.: 0502-860-941
■ Praga - stare miasto - palmiarnia
Liberec - Babylon - Góra Jeżtet Skalne
Miasto +48 505 092 579
■ Bus to Volkswagen T4 Carawelle
8-mio osobowy + klima. tel. kont. +48
505 092 579
■ Do dyspozycji Bus 8-mio osobowy
lub BMW 730. tel. kont. +48 505
092 579
■ Odchudzę każdego, kto naprawdę
chce tego konsultant; specjalista d/s
kontroli wagi i niedowagi Łukasz Kocik
tel.: 0663 084 186
■ Zaprojektuje i wykonam urządzenia
elektroniczne do sterowania automatyką domową, urządzenia alarmowe,
systemy pomiarowe. Kontakt ewsd75@
o2.pl lub 0605 965 852
■ Wyjazdy do Holandii w czwartki i
niedziele. Powrót w piątki i poniedziałki.
Busy z klimatyzacją doświadczeni kierowcy. Telefon +48692 555 900
■ Dekarstwo, remonty dachów, obróbki blacharskie, remonty dachów na
zabytkowych budynkach, rynny, instalacja odgromowa.Tel.0660 580 251
■ Pawlacze , szafy, szafki,
szafeczki,(drzwi przesuwne lub na
zawiasach) zabudowy wnęk rur skosów
itp. tel. 075/75 350 92 kom. 0603
328 832
■ Wynajem rusztowań fasadowych
(elewacyjnych)telefon kontaktowy
075 755 99 95
■ Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek meblowych i samochodowych.
Tanio, dokładnie-profesjonalnie. Tel.
0601 566 508
■ Szybkie transfery na lotnisko do
Pragi. Konkurencyjne ceny szybka i
fachowa obsługa. Do wynajęcia Bus
z kierowcą 7i8 osobowy oraz autokar
klasy lux 49 miejsc. Tel.: 075 75 315
42 kom. 0669 543 025
■ Naprawy elektryczne maszyn i

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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urządzeń przemysłowych. Sterowania
maszyn. Elektromechanika Tadeusz
Liber 075 6421597, 0608 812 320
■ BUS do Berlina w niedziele z Berlina
w piątki tel.075 7531057 kom. 0603
307 747
■ Gabinet Stomatologiczny, Jacek Łoś,
Umowa z NFZ i prywatnie. Jelenia Góra
Okrzei 20.tel 0-607-106-335
■ Profesjonalne usługi fotograficzne
-zdjęcia ślubne -fotografia okolicznościowa Tel.0 505 810 724 fotografia.
jg@op.pl
■ Sprzątanie mieszkań Renata tel.
0691 240 266
■ Cyklinowanie podłóg Tanio. Numer
kontaktowy 0692-222-641
■ Systemy alarmowe, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, domofonowe, telewizji obiektowej. tel.513109-126
■ Profesjonalna Oprawa Muzyczna
imprez okolicznościowych. Dobra Zabawa z Dobrą Muzyką. Zespół muzyczny
Danmar na każdą imprezę. Zespół dla
bardzo wymagających. www.danmar.
tychy.pl
■ Profesjonalny montaż stolarki
okienno - drzwiowej. Szybko sprawnie
i solidnie.Fakt.VAT.tel.503989690
(umów się na montaż)
■ Przewóz i odbiór osób : Jelenia Góra
/okolice/ - lotnisko Wrocław, Lotnisko
Wrocław - Jelenia Góra /okolice/. Każda godzina, każdy dzień - miła obsługa
:) Tel. 0502-560-107
■ Usługi transportowe 1.5 tony Kraj
zagranica tel. 0608-736-426
■ Przyjmę zlecenie r ysowania w
programie AutoCAD/AutoCAD Mechanical. Kontakt: 0606 952 368 www.
vuko.prv.pl
■ Młodzieżowy Obóz Motoryzacyjny.
Prawo jazdy na obozie ,kończy się
egzaminem 16 sierpnia 2007.Więcej
na www.obozmotoryzacyjny.boo.pl lub
0601 577 455
■ Żelowe tipsy w domu klientki, pełna
gama kolorów, bogate zdobnictwo, naturalne, french, zdobione na życzenie,
Koszt wykonania tipsów+ dojazd 45,050,0 z zależności od wzorka. Telefon 0
669 409 204
■ Masaże; relaksujące, aromaterapia
,masaż gorącymi kamieniami, masaże:
włoskie, masaże klasyczne. Gabinet;
tel. 0606 424 970
■ Nauka pływania od podstaw i
szkolenie do egzaminu na studia
indywidualnie u instruktora i byłego
zawodnika absolwenta AWF Warszawa
Częstochowa tel. 0662 074 475
■ Transport Towarowy - TANIO - 1,3 t
- 12m3 0 503 027 361
■ Firma zajmuje się kompleksową
adaptacją poddaszy, sucha zabudowa
płytami g-k, szpachlowanie, malowanie,
glazura oraz wszelkie prace związane
z remontami mieszkań. nr 0663
683 083
■ Zespół Muzyczny, 3 osobowy, z
wokalistką. Profesjonalny sprzęt,
świetne głosy. Wesela i inne imprezy
okolicznościowe. Tel. 0665 209 669
■ Pianina, for tepiany - strojenie,
naprawa, remonty, transport ,wypożyczanie tel. 0607-308-794

Na zamówienie wyroby szydełkowe,
haft, tkactwo ręczne, oraz wyroby na
drutach. Tel. kom. 668 519 457
■ Kredyty hipoteczne-oferta 10 banków. Ubezpieczenia - pełen zakres.
Dojeżdżamy do klienta. Kontakt tel.
76 48 660 i 0 609 042 643. cezar@
dami.pl
■ Usługi Budowlane tel. 0605 082
624
■

EDUKACJA
Pomogę w nauce uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum. Tel. 0698254-893
■ Korepetycje z matematyki, fizyki,
chemii dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Cena za pełną godzinę (nie
lekcyjną) wynosi 15zł. Kontakt: 0668
381 086
■ Pisanie wypracowań prac dialogów
i innych oraz korepetycje z języka
Rosyjskiego i niemieckiego. kontakt
tommyjg@tlen.pl
■ Korepetycje z języka polskiego,
dodatkowo pomoc przy pisaniu prac,
prezentacji maturalnych, gwarantowane
wyniki. Tanio. Nr tel. 0788 080 023
■ Przepiszę pracę, nie drogo. kontakt:
aqwilina@wp.pl
■ Matematyka korepetycje, testy
kompetencji. Drugie dziecko gratis.
Tel. 0691 037 800
■ Dobre korepetycje z matematyki.
Szkół podstawowa, gimnazjum. Kontakt
0 509 503 125
■

DROBNE
Przyjmę reklamę na samochód! Duży
przebieg po jeleniej górze i okolicach.
Czekam na wszelkie propozycje. Tel.
0605 925 109
■ Oddam malutkie pieski- mieszanceowczarek niemiecki- rottweiler- możliwość oddania za 3 tyg. możliwość
obejrzenia. kontakt pod numerem tel.
0697 948 798
■ Nauka gry na bębnach afrykańskich
od podstaw na płycie CD + rozpisane
rytmy na papierze!!! Bardzo jasna i
zrozumiała nauka! Więcej informacji
pod nr: 0-513-981-540
■

KOMPUTERY
Sprzedaż
■ Sprzedam zestaw komputerowy gotowy do pracy starszy model procesor
166mhz dysk 2,5 gb pamięć 65 mb
monitor kolor klawiatura głośniki cena
100zl tel. 075/721-28-24
■ Mam do sprzedania monitor hyundai
Q770 17”. W bardzo dobrym stanie
wizualnym i technicznym. Cena do
uzgodnienia pod numerem tel. 0514987-779
■ Sprzedam keyboard Yamaha PSR
520,100% sprawny, stan dobry - cena
do negocjacji tel. 0691-328-832
■ Sprzedam lub zamienię na na telefon komórkowy siemens s55 z
akcesoriami, telewizor LCD samsung
le32r72b 32cale.ekran w telewizorze
jest uszkodzony, nie ma pilota a reszta
działa dobrze wymiana ekranu trochę
kosztuje, więc może komuś przyda się
na części. cena 200 złotych e-mail:
piotrek.w24@wp.pl

MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Sprzedam Citroen ZX Rok produkcji
- 1993 1900 cm3 diesel spalanie 6
l/100 km! 5-cio drzwiowy hak holowniczy radio odtwarzacz panasonic
roczne opony zimowe dużo części
ubezpieczenie do marca 2008! cena
- 3000 zł Łukasz tel.: 0505-764-444
gg 7532127
■ Saab 900 S Turbo, czarny. Rok 1992
pojemność 1985 cm 146 KM. Przebieg
181.000. Bezwypadkowy, stan bardzo
dobry. Tel. 0660 406 857 lub 75 64
25 695
NIERUCHOMOŚCI
Kupno
■ Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe
w Jeleniej Górze - bez pośredników. Tel.
0 608 353 749
■ Kupię działkę budowlana ok. 1000
m2 może być mniej w jeleniej górze
najchętniej na osiedlu czarnym cena
40000-60000 zł. Proszę o kontakt pod
numerem telefonu 0 887-092-486
■ Kupię mieszkanie 40-50 m2 z CO w
Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy. Może
być do remontu. Telefon kontaktowy 0
691 328 832
■ Kredyty hipoteczne od 1,95%CHF i
4,65PLN. Do 30 lat. Oferta 10 Banków.
Dojeżdżam do zainteresowanych.
Pomoc na całym etapie procesu kredytowego. Ponadto pełna obsługa
w zakresie ubezpieczeń. tel. 0 609
042 643
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
■ Sprzedam mieszkanie na poddaszu
na Krasickiego w Jeleniej Górze, dwupoziomowe 70 m kw cena 220 tys.
WIADOMOSC pod numerem telefonu
0 516 493 615 dzwonić najlepiej wieczorkiem a weekendy cały dzien.
NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
najlepiej na Zabobrzu III od zaraz.
Kontakt pod numerem tel. 0 608 538
911 (para pracującą)
■Szukam lokalu (dwa
pomieszczenia)lub całego domu z
możliwością wykupienia na biura w
Jeleniej Górze lub okolicy do 50 km
. Zbyszek kontakt pod numerem tel.
+48 885 73 96 37 e-mail: zbyszek.
mask@epf.pl
PRACA
Dam prace
■ Zatrudnię na podstawie umowy o
dzieło kolporterów na terenie Jeleniej
Góry i okolic. Mile widziane osoby z
własnym samochodem. Kontakt pod
numerem telefonu: 0 669 543 025
lub gg 9913333
■ Praca dla kobiet w Czechach od
zaraz. Umowa, dobre warunki pracy i
płacy. Wyjazd z Jeleniej Góry. Kontakt:
PU Wakat Plus; 58-500 Jelenia Góra,
ul. 1 Maja 60; tel. 075 641 21 21 w
godz. 10-15. telefon komórkowy 0 695
561 020; 0 608 838 651
■ Zarób tysiąc lub więcej tygodniowo,

wykorzystując własny komputer i
własny czas. W celu uzyskania więcej
informacji wyślij do mnie e-mail na
adres kamila1011@buziaczek.pl Do
zobaczenia na szczycie!
■ Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa
niedaleko Świeradowa Zdroju zatrudni
prezesa. Mile widziany emeryt lub rencista. kontakt pod numerem telefonu:
0 516 331 123

PRACA
Podejmę prace
■ Podejmę pracę w OCHRONIE najlepiej od zaraz przepracowałem 9 lat w
ochronie pozwolenie na bron licencja
1 stopnia numer GG 1531469 proszę
pisać cały czas.
■ Zaopiekuje się dzieckiem, na stałe
lub dorywczo. Chętnie na terenie
Zabobrza. Kontakt na beatka_ot_tak@
o2.pl
■ Jestem studentem dziennym w
Jeleniej Górze. mam wolne tylko weekendy. Szukam pracy dobrze płatnej na
terenie miasta Jelenia góra. Interesują
mnie tylko stanowiska kierownicze.
Nic w sumie nie umiem i szukam
doświadczenia zawodowego. Kontakt:
Pilnapraca@poczta.fm
■ Podejmę pracę na cały etat. Znajomość obsługi komputera, doświadczenie w handlu, telemarketingu. Jestem
młoda, uczciwa, odpowiedzialna ,dyspozycyjna. Proszę o kontakt pod numerem
telefonu 0-503-312-357 lub kontakt
e-mail: ezukaa@poczta.onet.pl
■ Język niemiecki-wszystkie stopnie
zaawansowania. Kontakt pod numerem
telefonu 0 507 581 384
■ Mam 17 lat i z wielka chęcią Zaopiekuje się dzieckiem w rożnym wieku od
poniedziałku - piątku po godzinie 15 W
soboty i niedziele cały dzień. kontakt gg
7324831, e-mail: Ewelinaa16@op.pl
■ Mam 40lat,szukam stałej pracy jako
kierowca posiadam duże doświadczenie
trasy krajowe. Prawo jazdy kat B,C
Pracodawco wspomóż, daj szansę
podjęcia pracy, zadzwoń teraz a zyskasz
lojalnego, uczciwego pracownika.
Posiadam aktualne badania okresowe
i psychotechniczne dla kierowców,
książeczka sanepidu, Poważne oferty
proszę o kontakt pod numerem telefonu
+48 694 365 347
■ Mgr ekonomii szuka pracy półroczny
staż w banku zachodnim WBK, prawo
jady kat. B obsługa komputera, urządzeń biurowych. Więcej informacji pod
numerem telefonu: 0 504/ 804 104
RÓŻNE
Sprzedaż
■ Sprzedam 2-letnia kuchenkę firmy
AMICA w kolorze inox ,model SC0300
w bardzo dobrym stanie -mało użytkowaną. Kuchnia posiada takie funkcje
jak -, piekarnik, opiekacz, rożno, termo
wentylator i itp. Więcej informacji pod
numerem telefonu; 0 507 319 309
■ Sprzedam kuchenkę brązowa pod
zabudowę zas 230/380 volt 4 palniki
piekarnik z regulacja temperatury cena
100 złotych. Więcej informacji pod
numerem telefonu 075/721-28-24
■ Sprzedam solidny basen pojemność

około 4500 litrów kolor niebieski cena
100 złotych basen jest bez osprzętu tzn.
filtra i pompki Więcej informacji pod
numerem telefonu; 0 507 319 309
■ Sprzedam prawie nowy rower górski
koła 26 cali oświetlenie bagażniki biegi
w kierownicy cena 200 złotych. Więcej
informacji pod numerem telefonu; 0
507 319 309
■ Sprzedam w dobre ręce Psa rasy
wyżeł weimarski krótkowłosy, srebrzystoszary, rodowodowy ur. 8.05.06
(10 miesięcy) - odchowany, komplet szczepień, paszport, bez wad po
Championach - rodowód/ metryka
w załączeniu, ułożony, zdjęcia: www.
wyzel.aga.pl Więcej informacji pod
numerami telefonów: 0 601 882 771
lub 075.76 119 89
■ Posiadam trzyletniego psa rasy
labrador w kolorze „Toffi” (niespotykany kolor). Poszukuję dla niego
odpowiedniej partnerki. Zainteresowani
proszę o niżej wymieniony nr telefonu:
0 514 987 779
■ Fachowa opieka informatyczna dla
firmy i domu. Bogata oferta, indywidualizacja usług, rzetelność wykonania.
GWARANCJA NAJNIŻSZYCH CEN Jesteśmy na każde Twoje wezwanie. Przyjdź
lub zadzwoń Wincentego Pola 10 (teren
stacji diagnostycznej Ewal) 58-500
Jelenia Góra tel. 0756453904, 0692
873 600 Więcej informacji www.
JORK.net.pl
■ Tanio sprzedam meblościankę w
dobrym stanie. Szczegółowe informacje
pod nr telefonu 0 607 733 282
■ Sprzedam szafę narożną w bardzo
dobrym stanie. Wymiar 90cm na
200cm. Kolor jasny. tel. 692 668 303
e-mail: plastic2@box43.pl
■ Zdjęcia z komina celwiskozy - ciekawe. Więcej informacji pod numerem
telefonu: 0 693 237 456
■ Przyjmę psa rasy bokser sukę. Więcej informacji pod numerem telefonu:
0 514 065 835

RÓŻNE
Poszukuję osoby do jednorazowego
wycięcia drzew ogrodowych, z własnym
sprzętem. Więcej informacji pod numerem telefonu: 0-609-324-393
■

RÓŻNE
Usługi
■ Udzielę korepetycji z gramatyki angielskiej uczniom szkół podstawowych
oraz pomogę w jej zrozumieniu. Nauka
z możliwością dojazdu do ucznia. Koszt
to jedyne 15 zł za godzinę. Tel. 0 694
594 790
■ Zespół muzyczny *Contrast* oferuje oprawę muzyczną wszelkich
imprez tanecznych - wesela, bankiety,
studniówki, zabawy, festyny. Bogate
doświadczenie w wykonywanej profesji, profesjonalne nagłośnienie .
Bogaty reper tuar, dopasowany do
wszystkich grup wiekowych gości. Na
życzenie klienta dostarczamy płytę
demo zespołu, indywidualnie ustalamy
przebieg imprezy i repertuar. posiadamy własny transport. Konkurencyjne
ceny. Zapraszamy do współpracy. tel.
+48698647918 www.contrast.prv.pl

Profesjonalne usługi fotograficzne
-zdjęcia ślubne -fotografia okolicznościowa Tel.0 505 810 724 fotografia.jg@
op.pl www.fotografia.jgora.pl
■ Przewóz Osób Volkswagenem T4
8-mio osobowym. - wycieczki - narty
- lotniska - rajdy samochodowe - przewóz
pracowników - wesela - przysięgi itp. Tel.
kontaktowy 0 505 092 579
■ Taxi osobowe Taxi bagażowe BUS tel.
kom. 0 608-736-426
■ Przegrywam filmy z kaset VHS na
plyty DVD. Kontakt: bartstep@plusnet.pl
■ Kompleksowe wykończenia wnętrz
- fachowo, solidnie w przystępnych
cenach. Gwarancja zadowolenia. 0 605
594 203
■ Posiadam busa forda transita maxi
2003 podejmę każdą prace mój numer
tel. 0 510 111 069. lub e-mail: cecylia.
lojek@neostrada.pl
■ Świadczę usługi transportowe - KAMAZ wywrotka. Tel. 0 608 649 813
■ Masaże: relaksujący, odchudzający,
ujędrniający, aromaterapia, akupresura,
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI i MASAŻE
WŁOSKIE ZAPRASZAM!!! Gabinet tel. 0
606 424 970
■ Masz kłopoty z komputerem? nie
umiesz zainstalować systemu? Wiesza
Ci się? masz wirusa? pomogę. Mój
telefon. 0 500 403 203
■ Sześcioosobowy rodzinny zespół
muzyczny grający na żywo przeboje różnych dziesięcioleci poleca oprawę wesel,
bankietów. tel. 0 608 847 243
■ Kompleksowe remonty mieszkań i
łazienek tel. 0 606 224 367
■ Przerobie konsole x box by czytała
wszystkie formaty, wgrywam polski interfejs x box media center. Wszystko bez
rozbierania i u klienta w domu. Szybko i
tanio. Telefon 0 500 403 203
■ Napiszę pracę licencjacką, referat,
pisma procesowe, podania i inne. Więcej
informacji pod numerem telefonu 0 607
75 88 96
■ Ułożę kostkę brukową granitową
krawężniki oraz wykonam wszelkie prace
na cmentarzu. Najtaniej i solidnie. Więcej
informacji pod numerem telefonu: 0
605 925 109
■ Transport towarowy kraj i zagranica
Mercedes 308, szybko i tanio, także
przeprowadzki i inne. Więcej informacji
pod numerem telefonu: 0 605 063 176
■

EDUKACJA
Język niemiecki - wszystkie stopnie
zaawansowania. Więcej informacji pod
numerem telefonu: 0 507 581 384
■ Udzielę korepetycji z gramatyki
angielskiej uczniom szkół podstawowych
oraz pomogę w jej zrozumieniu. Nauka
z możliwością dojazdu do ucznia. Koszt
to jedyne 15 zł za godzinę. Więcej
informacji pod numerem telefonu 0
694 594 790
■

DROBNE
Szukam drwala z własnym wyposażeniem. Więcej informacji pod numerem telefonu: 0-609-324-39 3
■ Poszukuję dużej sali (w okolicach
Jeleniej Góry)do wynajęcia na jedną
noc w czerwcu. E-mail: marysiaxxx@
onet.eu
■
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REKLAMA
Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza
okres
prenumeraty

cena
gazety

liczba
gazet

cena
prenumeraty

miesiąc
kwartał
pół roku
3 kwartały
rok

1zł
95gr
90gr
85gr
80gr

4
13
26
39
52

4zł
12,35zł
23,40zł
33,15zł
41,60zł

- KUCHARZY

POLCOLORIT S.A., ul. Jeleniogórska 7,58-573 Piechowice
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

- KONSERWATORÓW

Specjalista ds. Kontroli Jakości

- RECEPCJONISTKA/RECEPCJONISTA

- wykształcenie minimum średnie;
- znajomość obsługi pakietu MS Office;
- mile widziane osoby z doświadczeniem
na w/w stanowisku;
- rzetelność, sumienność w wykonywaniu
obowiązków;
- umiejętność szybkiego uczenia się

- POMOC KUCHENNA

ZGŁOSZENIAOSOBISTE

ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK W GODZ. 9-11

3%

Hotel CORUM***
Karpacz ul.Kościuszki 12-14
Tel. 0775 76 18 533

RAMY
Serafin

n
po
u
k

y
ow
t
ba
ra

„Tanie kuchnie - szeroki wybór”
Jelenia Góra, ul. Okopowa 6
wjazd od ulicy Zgorzeleckiej

tel. 075 64 354 94

POLCOLORIT S.A.

Hotel CORUM*** w Karpaczu
zatrudni osoby na stanowiskach:

23

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

Specjalista ds. Systemów Informatycznych
- wykształcenie wyższe;
- znajomość bazy danych ORACLE;
- znajomość SQL;
- rzetelność, sumienność w wykonywaniu
obowiązków;
- umiejętność szybkiego uczenia się
CV I LIST MOTYWACYJNY PROSIMY
KIEROWAĆ NA ADRES FIRMY:
POLCOLORIT S.A.
UL. JELENIOGÓRSKA 7
58-573 PIECHOWICE
lub email : kadry@polcolorit.pl

pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

ul. Sudecka 10 Jelenia Góra
tel.+48 075 646 60 50
www.nkop.com.pl

YTY
KRED
E
ECZN
T
O
P
I
H

najnowsze oferty:

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

Wydawanie zaświadczeń
Bezpłatny transport
Skup aut
Sprzedaż części
tel. 606333435, 604241422

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY FISKALNE

Fabryka Papieru Piechowice S.A.

Ul. Tysiąclecia 49
58-573 Piechowice
Tel. 075/7547818

zatrudni:

ul. Wojska Polskiego 15 Jelenia Góra 58-500
tel. 075 64 16 570 www.kkf.com.pl

elektryków, elektroników, elektromechaników

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe średnie lub zawodowe,
- kilkuletnie doświadczenie pracy w zawodzie,
- uprawnienia SEP minimum do 1kV,
- mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń
dźwigowych.

Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia na miejscu.
Nie trać czasu na chodzenie po serwisach i sklepach. Zamów
kuriera, który zgłosi sie do Ciebie, odbierze tonery do regeneracji,
a po napełnieniu dostarczy je pod wskazany adres.
Gwarantujemy najniższe ceny w mieście!
Serwis drukarek. Wystawiamy faktury vat. Tel. 0697 74 07 31

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

BEZPŁATNY

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

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

MOTORYZACJA

DRUKUJ NAJTANIEJ I Z GWARANCJĄ!

1. Cieplice, 2-pok, 42 m, 125.000
2. Centrum, komfortowe, 2-pok, 50 m2 z ogródkiem, 156.000
3. Umeblowana parterówka z poddaszem użytk., 115m2, 520.000
4. Cieplice, nowe budownictwo, dwupoziomowe, 4-pok, 240.000
5. Nowe mieszkanie 2-pok, 57m2, parter, 155.000
6. Tylko 150.000, 63 m, 3-pok, Cieplice
7. Ładny, przedwojenny domek, 4 km od centrum 260.000
8. Karpacz, 90 m, 155.000 „Nkop”
9. Sobieszów, willowe, 257.000 i 230.000
10. Do wynajęcia lokal handlowy, 72 m, Zabobrze 2.500 zł
11. Centrum, do wynajęcia lokale usługowe, 35 zł/m2
12. Ok. Karpacza, nowa, komfortowa parterówka, 560.000
13. Cieplice, 101 m, kamienica, 180.000, ok. Pl. Piastowskiego
14. Sobieszów, piętro domu 107m2, 5-pok +strych 77m2, 270.000
15. Sześć nowych apartamentów w centrum, 75 i 80 m2
16. Dom w Jeżowie, 5-pokoi, 150 m2, działka 700m2, 320.000
17. Za lotniskiem, 2-pok, 53 m2, 99.000
18. Mysłakowice, 3-pok, 61 m2, 135.000
19. Wojków, atrakcyjne mieszkanie 2-pok, 145.000
20. Sobieszów, pół domu osobne wejście, 4-pokoje, 295.000

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

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
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WYWIAD / NASZE POCIECHY

wasze fotki Nasze Pociechy

Julia

Nikola

JELENIA GÓRA

Ryszard Wach: Boli mnie sposób, w jaki mnie potraktowano, ale...

Nie będę rozpaczał
Z Ryszardem Wachem,
naczelnikiem wydziału
oświaty urzędu miasta,
zwolnionym przez prezydenta Jeleniej Góry,
rozmawia Angelika Grzywacz:

Ola

Radek

Julia

Oliwia

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

Angelika Grzywacz: Pańska
kariera zawodowa przypomina prawdziwy maraton...
Ryszard Wach: Ów maraton rozpoczął się od przyjazdu do Jeleniej
Góry w 1976 roku. Na początku nie
miało to nic wspólnego z pracą, bo w
Jeleniej Górze zakochałem się już w
szkole średniej, kiedy przyjechałem
tu na wycieczkę. Urzekły mnie góry
i postanowiłem tu zostać na stałe. Na
początku podjąłem pracę w Szkole
Podstawowej nr 14. Dziewięć lat
później zaproponowano mi pracę
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
na stanowisku pedagogicznym.
Kolejną pracą było Prewentorium
Kolejowe w Janowicach Wielkich. Byłem tam kierownikiem
wychowania. 1 Września 1989
roku ówczesny inspektor oświaty
zaproponował mi pracę w charakterze starszego wizytatora. Po
zmianach reformy samorządowej
(1 września 1990 roku) podjąłem
pracę w Kuratorium Oświaty
jako starszy wizytator. 13 lutego
1995 roku wygrałem konkurs na
naczelnika Wydziału Oświaty w
Jeleniej Górze. Tą funkcję spra-

wuję prawnie do końca kwietnia
tego roku.
Z czym Pana zdaniem związane było złożone na Pana
ręce wypowiedzenia?
Przede wszystkim to nie zostało
ono złożone na moje ręce. I to
chyba najbardziej boli. Zwolnienie
nie miało charakteru zwykłego
wypowiedzenia ale pokrętnego
czyszczenia stanowisk. Nikt nie
powiedział mi wprost na spotkaniach, że szykują się jakieś zmiany.
Nie wiem, czy wynika to z braku
kultury, czy może odwagi. Można
to było załatwić inaczej. Uważam, że
doświadczenie i wiedzę z dziedziny
oświaty mam bardzo dużą. Oficjalnie moje wypowiedzenie dotyczy
zmian organizacyjnych w oświacie,
ale dobrze wiem, że żadnych zmian
nie będzie. Podejrzewam, że naraziłem się pewnym ludziom z ratusza.
Wdałem się w dość ostry spór na
temat pewnej sprawy.
Co to za sprawa?
Chodziło o dwie niepubliczne
szkoły pomaturalne, które nie dopełniły obowiązków w zakresie
przekształcenia jednostki w sposób nakazujący przez ustawę.
Ludzie, którym się naraziłem nie
reprezentowali interesów miasta
i prezydenta. Stanęli po stronie
tych szkół. Prezydent natomiast
nawet nie został poinformowany,
że obowiązek przekształcenia szkół
w ogóle istnieje.

Jak przyjął Pan to wypowiedzenie?
Na początku, podobnie jak pozostali zwolnieni, złożyłem pozew sądowy o bezpodstawne zwolnienie z
pracy. Później jednak wycofałem go,
zresztą jako jedyny. Przywrócenie
mnie do pracy nic by nie zmieniło.
Nie chcę pracować z takimi ludźmi.
Nie jestem rozżalony czy załamany.
Wręcz przeciwnie. Teraz będę miał
czas, żeby odpocząć i fizycznie i
psychicznie. Niemniej uważam, że
to co zrobiono ze mną i z innymi
pracownikami, których zwolniono,
jest nieludzkie. Zmiany były i zawsze
będą, ale żeby je
przeprowadzać
trzeba mieć chociaż podstawy
dobrego wychowania oraz
szacunku dla
innych. Za-

miast tego pojawiło się tchórzostwo i
brak elementarnej kultury.
Czy ma Pan już pomysł na
życie?
Oczywiście. Przede wszystkim
odpocznę. Nigdy nie miałem czasu
na normalne wakacje czy urlop.
Nie ukrywam, że podupadłem na
zdrowiu, więc potrzebna mi jest
rehabilitacja. Poza tym zostałem
prezesem Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Będę miał więcej czasu, żeby
zaangażować się w pełnienie tej
społecznej funkcji. No i w mieszkaniu czeka na mnie sporo prac remontowych. Chcę też zgłębić studia
prawnicze, być może założę własną
firmę zajmującą się doradztwem z
zakresu prawa pracy, samorządu,
statusu nauczyciela czy szkoleń w
ramach oświaty. Podejmę pracę jeśli
pojawi się jakaś ciekawa propozycja,
ale będę znacznie ostrożniejszy w doborze zarówno współpracowników,
jak i zakresu obowiązków.
Dziękuję za rozmowę

Fot.Angela
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– Mam sporo pomysłów na życie
– mówi Ryszard Wach

REKLAMA

GAZEL

„ Wybrane kolekcje Polcolorit-u,
które były prezentowane
na tegorocznych targach
Budma 2007 w Poznaniu.”

CORRIDA

Zapraszamy do oglądnięcia
prezentowanych kolekcji w naszym
Sklepie Firmowym

SIGMA

SALON FIRMOWY
Ul. Jeleniogórska 7
58-573 Piechowice

Pon-po 9.00-17.00
Sobota 9.00-14.00
GRETA

Prezentowane kolekcje nawiązują do trendów
prezentowanych na Światowych targach
ceramicznych Cersaie 2006 odbywających
się w Bolonii, Włochy.”

tel. +48 75/75 473 10 i 75/75 473 12

LEN

fax.+48 75/75 473 26 www.polcolorit.pl

TANGO

