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JELENIA GÓRA Po zmianie prawa spółdzielcy za bezcen wykupią mieszkania

Cztery kąty za grosik

Kino, sklep ze sprzętem radiowo-telewizyjnym, market
spożywczy, kilka restauracji
oraz kilkadziesiąt mniejszych
sklepów pomieści galeria,
która ma powstać na placu
przy ul., Kilińskiego.
str. 5

Koniec z przerostami
w administracji spółdzielni i absurdalnie
wysokimi czynszami.
Za to dla tysiąca rodzin
jeleniogórzan – szansa na
realizację marzenia o własnym M. Na wykupienie lokalu
wystarczyć
ma kilkaset
złotych.

Trujące powietrze?
Ekolodzy alarmują: w mieście przekroczono standardy jakości środowiska. Czy
wpłynie to niekorzystnie na
zdrowie mieszkańców?
str. 10

To stanie się rzeczywistością, jeśli w życie wejdą
zmiany dotyczące ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, a wiele na to
wskazuje.
– Nie chcemy się cieszyć zawczasu, ale dla nas byłaby to
niesamowita niespodzianka i nieoceniony prezent
od życia – mówią Ewelina i
Daniel z Zabobrza.

Nikt nie ma już wątpliwości, kto zyska, a kto straci
na tych zmianach. Euforia
większości lokatorów nie
daje powodu do radości prezesom większych spółdzielni, którzy mogą zapomnieć
o dość intratnych pensjach
i posadach.
Niezbyt zadowoleni są
także ci, którzy już wykupili swoje mieszkania, a

teraz może się okazać, że
znacznie przepłacili. – Kupiłam lokal trzy lata temu.
Do tej pory spłacam po 200
złotych miesięcznie i będzie
tak aż do 2009 roku – mówi
Regina Urbańska z ulicy
Różyckiego.

Więcej: str. 3
Fot. Krzysztof Knitter

Załoga zapłaci
za długi
Obniżkę wynagrodzeń
o 10 procent zaproponowało
szefostwo Centrum Zdrowia
w Kowarach swoim pracownikom. Co na to pielęgniarki
i lekarze?
str. 10

Wielka majówka
Jak spędzić bez nudy długi
weekend? Gdzie odbędą się
najciekawsze imprezy?
str. 11

– Kiedy ustawa wejdzie w życie, mieszkania będą
o wiele tańsze i nie opłaci mi się sprzedawać
mojego – mówi Regina Urbańska.
REKLAMA

SPORT

miasto

Fot. Arkadiusz Piekarz

Pojedziemy na Euro!

DNI OTWARTE
szkół ponadgimnazjalnych
szczegóły na portalu
jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

jelenia góra

– Obejrzymy gwiazdy światowej piłki na żywo – cieszą
się jeleniogórscy kibice. Już dziś zapowiadają, że pojadą do
Wrocławia na mecze mistrzostw Europy. A co o Euro 2012
sądzą nasi samorządowcy? Jelenia Góra zyska czy straci?
Więcej na str. 3

sport na stronach 14 i 15

Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 15
tel. 075 754 05 50 - 59

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA

REGION Dzięki CASTORAMIE POLSKA firma Grupa Kapitałowa POLCOLORIT SA zdobywać będzie Europę

Fot. Angelika Grzywacz

Dynamiczny rozwój

Zakłady Ceramiczne S.A. POLKOLORIT od dziewięciu lat współpracują z brytyjską
siecią obiektów handlowych „Castorama” - Dom, Wnętrze, Ogród- sprzedających
między innymi materiały budowlane.
Dynamiczny rozwój Castoramy
nabrał jeszcze większego tempa
od 2004 roku. Jest szansa na to,
że obie firmy na tym nie poprzestaną. Wiąże się to między innymi z planowaną budową obiektu
handlowego „Castorama” Dom,

Wnętrze, Ogród, który ma być
usytuowany w Jeleniej Górze w
rejonie ulic Alei Jana Pawła II i
ul. Grunwaldzkiej.
Z tej okazji Dyrektor Generalny
CASTORAMA POLSKA - Claude
ACQUART, razem z najbliższymi

współpracownikami, gościł 17
bm. w jeleniogórskim Ratuszu
podczas sesji Rady Miasta oraz w
zakładzie produkcyjnym POLKOLORIT SA w Piechowicach.
Planowane otwarcie obiektu
handlowego Castoramy w Jele-

Kilkanaście lat w Polsce
W 1994 roku przybyła do naszego kraju grupa założycielska CASTORAMA POLSKA.
Castorama, otworzyła swój pierwszy obiekt handlowy „Castorama” Dom, Wnętrze,
Ogród w Warszawie w 1997, w świetnej lokalizacji : narożnik Alei Jerozolimskich i
ul. Popularnej. Od tego czasu Castorama zrealizowała w Polsce 36 takich obiektów.
W Jeleniej Górze planowany jest następny w którym zatrudnienie znajdzie około
200 osób.

niej Górze (I półrocze 2008 roku)
zwiększy zapewne sprzedaż
wyrobów Ceramiki POLKOLORIT, ale i tak od trzech lat
CASTORAMA odbiera rokrocznie
około 20 procent produkcji POLKOLORIT SA.
Jak powiedział Claude Acquart
to efekt dużego zaufania, jakim
Castorama darzy Grupę Kapitałową POLKOLORIT SA. - To
wieloletnie zaufanie zbudowane
zostało na trzech fundamentach:
wysokiej jakości i terminowości
dostaw Ceramiki POLKOLORIT
oraz terminowych płatności ze
strony Castoramy.
Dobrze rozwijające się partnerstwo daje nam wiele satysfakcji,
oraz dopinguje nas do podnoszenia jeszcze wyżej poprzeczki
naszych przyszłych dokonań
- powiedział Claude Acquart,
który odwiedził niedawno wybudowany zakład produkcyjny
Ceramiki MARCONI w Piechowicach, po którym oprowadzał
go Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej POLKOLORIT S.A. - Wiktor
Marconi.
Claude Acquart zapoznał się z
procesem produkcji płytki ceramicznej Polkoloritu począwszy

od pobrania, zmielenia materiału i przetwarzania w płynną
masę po gotowy wyrób w postaci
pięknej płytki ceramicznej. Pan
Acquart, zwiedzając był pod wrażeniem nowoczesnego zakładu
produkcyjnego. Osobiście na
zakończenie wizyty potwierdził,
że jego firma wybrała dobrego
partnera do współpracy.
- W latach 2004-2006 CASTORAMA była najlepszym klientem
Ceramiki POLKOLORIT. Nasz
rozwój oraz nasze nowe miej-

sca pracy stworzone zostały
pośrednio dzięki CASTORAMIE.
Do tej pory dynamiczny rozwój
CASTORAMY szedł w parze z
rozwojem Ceramiki POLOKOLORIT, a teraz mamy nadzieję,
iż rozwój Ceramiki POLKOLORIT
będzie szedł w parze nie tylko
z CASTORAMA POLSKA, ale i
CASTORAMA EUROPA - powiedział na zakończenie spotkania
Wiktor Marconi.

(ts)

W Europie i na świecie
Grupa Kingfisher do której należy sieć sklepów CASTORAMA jest liderem
w dystrybucji produktów do majsterkowania w Europie i zajmuje trzecie
miejsce na świecie. Grupa jest obecna na rynku brytyjskim, francuskim, polskim, włoskim, chińskim, tajwańskim, koreańskim, hiszpańskim, tureckim i
rosyjskim. Zarządza ponad 650 sklepami w 11 krajach Europy i Azji.
– Będziemy polecać wyroby Grupy Kapitałowej POLCOLORIT SA nie tylko
naszym klientom, ale również postaramy się pomóc aby ta dynamicznie
rozwijająca się firma mogła dostarczać swoje produkty w innych sklepach
sieci na terenie Europy. Pozytywny skutek naszych rekomendacji produkcji
POLKOLORITU w tych punktach handlowych pozwoli firmie jeszcze bardziej
zwiększyć produkcję, a więc i zatrudnienie – powiedział na zakończenie
Pan Claude Acquart.

Nowe inwestycje w zakładach Ceramiki Marconi
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Elektronik-automatyk
Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie techniczne
- mile widziane doświadczenie w branży ceramicznej
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność szybkiego uczenia się

Mechanik
Wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe o profilu
mechanicznym
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność szybkiego uczenia się

Pracownik produkcyjny
Wymagania:

- wykształcenie min zawodowe
- umiejętność szybkiego uczenia się
- dyspozycyjność, sumienność w wykonywaniu obowiązków

CV I LIST MOTYWACYJNY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES FIRMY
lub e-mail : kadry@polcolorit.pl , jkarwin@polcolorit.pl

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

była obecna na targach już po raz
piąty, zaprezentowała kolekcje Greta,
Styl Rosso, Gardenia oraz Gazel. W
ramach Ceramiki Marconi, która
pojawiła się na rosyjskich targach po
raz pierwszy, wystawiono kolekcje
Loft, Texas i Ardesia.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań pozwoli na osiągnięcie wysokiej wydajności produkcji przy równoczesnym zachowaniu
najwyższych standardów jakości.
- Uruchomienie nowej linii produkcyjnej, która zwiększy znacząco
potencjał produkcyjny naszego
zakładu, jest pierwszym etapem jego
dalszego rozwoju. Nowe inwestycje
świadczą także o naszej gotowości
do podejmowania kolejnych wyzwań - powiedział Wiktor Marconi,
prezes zarządu Grupy Kapitałowej
Polcolorit S.A.

POLCOLORIT S.A. to najstarsza
prywatna firma produkująca płytki
ceramiczne w Polsce. Założona w
1984 r., w krótkim czasie stała się

Polcolorit S.A. nagrodzony na
ukraińskich targach
Stoisko Polcolorit S.A. zostało
uhonorowane tytułem na Międzynarodowym Festiwalu Budownictwo i
Architektura 2007, który odbył się w
dniach 27 - 31 marca 2007 w Kijowie.
Targi te uznawane są za największe
tego typu wydarzenie na Ukrainie i
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony klientów
indywidualnych, jak i potencjalnych
partnerów handlowych. Podczas targów, Polcolorit S.A. zaprezentował
kolekcje wchodzące w skład obu

marek firmy. Ceramika Polcolorit
pokazała m.in. kolekcje Styl Rosso,
Greta, Gazel i Gardenia beige/marzone z dekoracjami imitującymi
bambus. Ceramika Marconi, która
debiutowała na ukraińskich targach,
zaprezentowała natomiast kompleksową ofertę płytek ściennych i
podłogowych.
Targi odwiedził również Wiktor
Marconi - prezes zarządu Polcolorit
S.A., który przebywał w tym czasie
w Kijowie w ramach innych spotkań
biznesowych.

jedną z największych i najnowocześniejszych firm na krajowym rynku
ceramiki.
Firma produkuje płytki podłogowe
i ścienne, łazienkowe i kuchenne. Od
2004 r. firma jest notowana na GPW
w Warszawie.
W skład Grupy Kapitałowej Polcolorit SA wchodzi spółka Polcolorit SA
oraz w 100% zależna od niej spółka
Ceramika Marconi.

(ts)

Fot. Marek Tkacz

CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o.,ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice

W zakładach Ceramiki Marconi uruchomiono nowy
wydział produkcji dekoracji. Został on wyposażony w
kompletną nowoczesną linię produkcyjno-wypałową.
W ramach wydziału mogą być wytwarzane zarówno
dekoracje cięte oraz prasowane, jak i kształtki ceramiczne typu london i taco. Produkty te będą powstawały z użyciem technologii monoporosy i gresu.

Udział Polcolorit S.A. w największych targach budowlanych
w Rosji
Grupa Kapitałowa Polcolorit S.A.
była obecna również na Międzynarodowej Wystawie Materiałów
Budowlanych, Dekoracyjnych i Wykończeniowych MOSBUILD, która
odbyła się w Moskwie w dniach
3-6 kwietnia 2007. Tegoroczne targi,
które są największym tego typu wydarzeniem w Rosji, składały się z 11
różnych działów, m.in. podłóg, materiałów budowlanych, materiałów
wykończeniowych, wyposażenia
łazienek. Ceramika Polcolorit, która
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WIADOMOŒCI

Cztery kąty za grosik
Fot. Dariusz Gudowski

Niższe czynsze, kres absurdalnych opłat, a nawet
stworzenie własnej spółdzielni i oddzielenie się od
dotychczasowego zarządcy – to tylko niektóre z możliwości, jakie da nowa ustawa.

Spółdzielcy w Cieplicach liczą na korzystniejsze
dla nich przepisy
W grę wchodzą ogromne pieniądze. Dla porównania, dotychczas średniej wielkości mieszkanie
spółdzielcze można kupić za około
10 tys. zł za metr kwadratowy. Po
zmianach będzie to nie więcej niż
1,6 procenta. Spółdzielca lokator
natomiast będzie musiał uzupełnić
wkład budowlany: zapłaci od trzech
do czternastu procent.
Większość mieszkańców osiedla
Zabobrze do zmian jest nastawiona

pozytywnie. – Z naszych pieniędzy
utrzymuje się wiele zbędnych etatów
w spółdzielni – mówią lokatorzy jednego z bloków przy ul. Karłowicza.
– Mieszkam na parterze, a muszę
płacić za utrzymanie windy, z której
wcale nie korzystam. To absurd
– dodaje pani Ewa z ulicy Noskowskiego. Przekonuje, że lokatorzy
sami potrafią lepiej zadbać o blok
bez utrzymywania spółdzielczej
biurokracji. Nazwisk nie podadzą,

Komu to się opłaci?
Wszyscy, którzy skorzystają z prezentu danego przez państwo i wykupią
mieszkanie lokatorskie na własność, będą mieli pełne prawo do swobodnego
rozporządzania nim: sprzedania, zapisania w spadku, wynajęcia lub użyczenia
nieodpłatnie nie pytając nikogo o zgodę.
Właściciele wraz z zakupem mieszkania otrzymają udział we współwłasności całej
nieruchomości. Staną się właścicielami gruntu, na którym stoi budynek i będą
mogli sami współzarządzać nieruchomością. Zdecydują o wydatkach zarówno
na utrzymanie budynku, jak i remonty.
Z tego prawa skorzystać będą mogli również najemcy mieszkania zakładowego
przejętego przez spółdzielnie czy najemcy lokalu spółdzielczego (mieszkalnego,
użytkowego, garażu, czy pracowni) jeżeli nakłady na budowę tego lokalu w pełnym
zakresie poniósł najemca, nawet jeśli nie są oni członkami tychże spółdzielni.
JELENIA GÓRA Do Wrocławia i na dyrektora

Awanse pod Chojnikiem

Fot. r
yli

t

Aleksandra Jarocińska (na
zdjęciu) będzie następczynią byłego już dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
„Muflon” w Sobieszowie
Henryka Dumina. Znany
etnolog i działacz kulturalny, od lat związany
ze stolicą Karkonoszy,
awansował do urzędu
marszałkowskiego i
przeniósł się do
Wrocławia.
Pani Aleksandra będzie
pełniła funkcję szefowej
sobieszowskiej placówki aż
do czasu
rozstrzygnięcia
konkursu
na to stanowisko.

Obydwojgu animatorom życia kulturalnego nie tylko
pod Chojnikiem
g r a t u l uj e my
zawodowych
sukcesów.

(tejo)

ponieważ boją się szykan. – Ktoś z
zarządu to przeczyta i będę miała
problem, a nie chcę – wyjaśnia
pani Ewa.
Nowa ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych da pole do popisu.
Umożliwi nie tylko wykup lokalu za
niewielkie w sumie pieniądze, ale i
uniezależnienie się od spółdzielczej
administracji.
– Jeśli oczywiście byłaby zgrana
grupa lokatorów, to ja jestem za
– mówi inna lokatorka Elżbieta Juda.
– Jeśli mielibyśmy się rządzić sami
to pewnie wyszłoby taniej. Płacimy
regularnie czynsze, ale kiedy jest
potrzeba wymiany drzwi czy okien,
to odwleka się to przez pięć lat. A
tak można byłoby to zrobić od ręki
– dodaje.

Pochopna radość

Tymczasem według zarządców
spółdzielni ustawa nie przyniesie
poprawy sytuacji.
– Uważam, że ludzie – i to nie wszyscy, bo nie wszyscy sądzą, że będzie
lepiej – cieszą się za szybko – mówi
Marian Leńko, prezes największej w
stolicy Karkonoszy Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zdaniem prezesa to ciągle tylko
projekt ustawy, a w ciągu ostatnich
sześciu lat był już zmieniany kilkakrotnie.
– Jeśli miałby wejść w życie, to dla
mieszkańców i spółdzielni przyniesie same straty. Podam przykład.
Dotychczas nasi lokatorzy mieli
prawo do wymiany okien za pół
ceny. Na remonty były pieniądze
spółdzielni, która gromadziła dodatkowe fundusze na przykład z reklam
czy innych źródeł. Po tych zmianach
takich możliwości nie będzie i skąd
lokatorzy wezmą pieniądze? Jeśli
ktoś uważa, że na takie zmiany
stać mieszkańców to szybko się
rozczaruje, bo ja wiem, że nie stać
– podkreśla M. Leńko.
– Kiedy dostaje się coś w prezen-

cie, to przeważnie się o to nie dba.
Uważam, że nikt na tym nie wyjdzie
dobrze. Spółdzielnie żądzą się własnymi prawami i tak powinno być
– sceptycyzmu nie kryje Jan Gabryś,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Ostoja.

Doza pesymizmu

I choć niektórzy lokatorzy już
skaczą z radości (Ewelina i Daniel
z Zabobrza planują po wykupieniu na korzystnych warunkach
mieszkania, powiększenie rodziny),
pesymistów nie brakuje.
– Mam mieszkanie od dawna
– mówi Pani Jadwiga z Zabobrza
III. – Powinna zostać ta spółdzielnia.
Jestem już w podeszłym wieku i nie
chce mi się z nikim użerać.
Nie mają powodów do radości
ci, którzy mieszkanie zakupili już
wcześniej i nie mogli skorzystać z
takiego życiowego bonusa, jaki teraz
się szykuje
– Wykupiłam lokal za grube pieniądze – mówi Elżbieta Juda. Wtedy
wpłacić trzeba było około miliona
(starych) złotych, ale w międzyczasie nastąpiła waloryzacja i okazało
się, że wyszło ponad pięć milionów.
Jeśli ta ustawa przejdzie, państwo
powinno pomyśleć, co z tymi, którzy
włożyli w mieszkania takie pieniądze. Gdzie tu jest sprawiedliwość?
– pyta pani Elżbieta.

Będzie zamieszanie

W spółdzielniach nie ma jeszcze
trzęsienia ziemi, ale sporo popłochu
już jest. Choć nikt na razie nie przewiduje, że ludzie stracą tam pracę.
– Mimo tego całego zamieszania
ktoś i tak będzie musiał przecież
obsługiwać te budynki – mówi Jan
Gabryś, prezes Ostoi.
Jakie skutki przyniesie ustawa w
rzeczywistości dowiemy się po jej
uchwaleniu a do tego czasu należy
jeszcze poczekać.

JELENIA GÓRA Nowy rektor Kolegium Karkonoskiego

Zmiana (nie)oczekiwana
Prof. dr hab. Henryk Gradkowski od września najważniejszą osobą na uczelni.
Henryk Gradkowski jest literaturoznawcą i dotychczasowym
prorektorem Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Zastąpi
ustępującego rektora prof. dr. hab.
Tomasza Winnickiego.
Zmiana na stanowisku szefa
uczelni nastąpiła w wyniku końca
kadencji i przeprowadzonych
wyborów.
Gradkowski był jedynym kandydatem i zyskał poparcie niemal
wszystkich elektorów. Dotychcza-

Ulga przy zakupach
Powstanie oczekiwany przez wielu duży sklep.
Trwają prace wyburzeniowe
dawnych warsztatów w pobliżu
byłej szkoły zawodowej Fampy.
W tym miejscu ma stanąć pawilon sieci Lidl.
To będzie już trzecia placówka
tej firmy w stolicy Karkonoszy,
ale pierwsza w Cieplicach. W
uzdrowisku jak na razie nie ma
większych sklepów, a mieszkańcom ich brakuje.

Zakupy na większej przestrzeni już cieszą ciepliczan.
Mniej zadowoleni są okoliczni
handlowcy, którzy obawiają się
plajty. – Nie będziemy musieli
po większe zakupy jeździć do
Jeleniej Góry – mówią mieszkańcy z osiedla Orle.

(tejo)

Na razie straszą sterta gruzu i buldożery

(Angela) (tejo)

Kupili szpital

Olśni nas blask Euro
Wielkie nadzieje ma poseł
ziemi jeleniogórsko-legnickiej
Jerzy Szmajdziński, zagorzały
kibic.– Na pewno przed nami
dynamiczny rozwój infrastruktury – uważa poseł Szmajdziński.
– Trzeba pomyśleć o wjeździe
do Polski od strony południowej
granicy. Powstaną nowe drogi.
Hubert Papaj, przewodniczący
jeleniogórskiej rady miejskiej,
liczy, że podczas Euro odwiedzą
Jelenią Górę kibice ze Starego
Kontynentu. – Jeśli tutaj zatrzymają się chociaż na dzień lub
dwa, to może będą chcieli kiedyś
wrócić na urlop – mówi. – Jest

(tejo)

JELENIA GÓRA Będzie market w uzdrowisku

JELENIA GÓRA Jak skorzystać na Mistrzostwach
Europy w 2012?

Największa futbolowa
impreza w Europie da
szansę na rozwój Jeleniej
Górze.

sowy rektor nie mógł kandydować
ze względu na zmiany organizacyjne w procedurze wybierania
władz uczelni. Jej rektorem jest od
początku powstania KK, czyli od
1998 roku.
Jeszcze nie wiadomo, kto będzie
zastępcą nowego rektora. Swoje
stanowisko prof. Gradkowski obejmie we wrześniu. Do tego miesiąca
trwa kadencja ustępującego prof.
Winnickiego.

Fot. Dariusz Gudowski

JELENIA GÓRA Po zmianie prawa spółdzielcy za bezcen wykupią mieszkania

ponadto szansa na poprawę
połączenia z Wrocławiem. Zarówno chodzi mi o remont drogi,
jak i o połączenie koleją.
Najmniejszym optymistą jest
Robert Prystrom, lider stowarzyszenia Wspólne Miasto. – Już dziś
widać, że Wrocław niechętnie
dzieli się pieniędzmi na inwestycje z innymi miastami. Obawiam
się, że teraz będzie jeszcze gorzej.
Przecież w stolicy Dolnego Śląska trzeba wybudować stadion,
lotnisko, drogi dojazdowe. Na to
pójdą pieniądze unijne – mówi. –
Większe nadzieje mam pod względem rozwoju turystyki. Ale miasto
musi przygotować ciekawą bogatą
dla przyjeżdżających, bo jak na
razie, nie potrafimy wykorzystać
naszych atutów – podkreśla.
Euro będzie wielkim wydarzeniem dla jeleniogórzan. Póki co

jedynym pewnikiem jest wybór
Wrocławia jako organizatora
części meczów oraz fakt, że
polska reprezentacja na pewno
do Euro 2012 – jako gospodarz
– awansuje.
– Do takiej imprezy będą potrzebne wielkie inwestycje. Na
pewno przy nich będą pracować firmy budowlane z całego
Dolnego Śląska, w tym także
z Jeleniej Góry – mówi Bogusław Kempiński, budowlaniec i
twórca największych sukcesów
piłkarskiego Kem-Budu Jelenia
Góra w latach 90-tych. – Nie
wspominając już o promocji
futbolu wśród młodzieży. Nasi
młodzi piłkarze obejrzą na
żywo najlepszych.

(DOB)

Urząd Marszałkowski we
Wrocławiu sprzedał zabytkowe obiekty poszpitalne
przy ulicy Jagiellońskiej w
Jeleniej Górze Cieplicach.
Udało się to po ponad sześciu latach. Tyle czasu minęło
od przeprowadzki placówki do nowych obiektów
szpitala wojewódzkiego w
Jeleniej Górze. Od tamtej
pory obiekt stał opustoszały
i niszczał.
Cieplicki szpital kupiła
spółka z Wielkopolski, która
sprowadza do Polski używane ciężarówki i furgonetki marki Mercedes. Za
zrujnowaną nieruchomość
(prawie 34 tysiące metrów
kwadratowych z zabudowaniami) zapłaci do kasy
urzędu ponad trzy miliony
złotych.
Jeszcze nie wiadomo, jak
nabywca urządzi to miejsce.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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 WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Po aferze ze szczurem w chlebie nie przyszedł na
rozprawę

REGION Czy zaginione dzieci piły alkohol?

Nocny alarm
Kilka godzin trwały w nocy z czwartku na piątek
poszukiwania 9-letniej dziewczynki i o trzy lata starszego chłopca.
dzieci. Zostały odnalezione całe
i zdrowe.
– Dzieci wychowują się w rodzinie zastępczej – zaznacza
nadkom. E. Bagrowska. Policja
prowadzi postępowanie wyjaśniające, dlaczego aż tak bardzo
oddaliły się od domu i nie chciały
wrócić. Będą przesłuchani opiekunowie małoletnich.
Wiadomo, że Dąbrowica jest
rodzinną miejscowością chłopca. Z kolei z informacji straży
pożarnej, która także wzięła
udział w akcji, wynika, że dzieci
zostały odnalezione, kiedy spały.
Wiele wskazywało na to, że piły
wcześniej alkohol. W organizmie
miały niewielkie jego stężenie.
Nie potwierdza tego policja.

(tejo)

Kronika policyjna

bochenek. „Bohater” twierdził
też, że został bardzo źle potraktowany przez piekarza, do którego
zgłosił się, by tę sprawę uczciwie
wyjaśnić.
Prawda była „trochę” inna.
Mężczyzna zażądał od właściciela piekarni 500 złotych odszkodowania w zamian za nie
nagłaśnianie sprawy. Piekarz
stanowczo odmówił twierdząc,
że w jego piekarni przestrzegane
są najostrzejsze normy higieny i
nie jest możliwe, by gryzoń dostał
się do pieczywa.
Ponadto, chleb, który pokazał
mu „poszkodowany”, był mniejszy od tego, który wypiekany jest
w jego piekarni. Nikodem P. nie
miał też paragonu ze sklepu, a na
bochenku nie było etykiety.
Pomówiony piekarz złożył zawiadomienie do prokuratury.
Przeprowadzone śledztwo potwierdziło, że w zakładzie stosowany jest nowoczesny proces

Przedłuża się proces Nikodema P., oskarżonego o próbę wyłudzenia
korzyści majątkowej od
jednego z jeleniogórskich
piekarzy.
Na piątkowej rozprawie miało
zakończyć się postępowanie.
Gdyby tak się stało, w ciągu
kolejnego tygodnia zapadłby
wyrok. Rozprawa została jednak
odroczona, gdyż nie stawił się ani
oskarżony, ani ostatni świadek,
który był do przesłuchania.
Nikodem P. trafił na czołówki
gazet w 2005 roku. A to za sprawą
szczura, którego podobno znalazł
w chlebie, kupionym w jednym
ze sklepów w Jeleniej Górze.
Opowiadał szczegółowo dziennikarzom, kiedy i gdzie kupił
chleb oraz jak odkrył obrzydliwe
znalezisko.
Podkreślał, że jest bardzo wrażliwy i aż go cofnęło, gdy przekroił

technologiczny i nie mogło dojść
do zapieczenia szczura.
Sprawca został aresztowany.
Potem jeszcze wyszło na jaw, że
pochwalił się swoim współaresztantom swoimi „wyczynami”
z chlebem i szczurem. Okazało
się, że chleb z gryzoniem w
środku przygotował mu znajomy
piekarz.
Przeciwko Nikodemowi P. toczy
się jeszcze kilka innych spraw.
Do niedawna przebywał on w
areszcie, ale nie wrócił z przepustki. Za to sąd skazał go na 5
miesięcy pozbawienia wolności.
Wyrok jednak nie jest jeszcze
prawomocny i Nikodem P. wciąż
cieszy się wolnością.
Za próbę uzyskania korzyści
majątkowej od piekarza mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 23 maja.

Strażnicy graniczni z Jędrzychowic nie zezwolili na
wjazd do Polski ciężarówce z ładunkiem 16,5 tony
odpadów – złomu metali
aluminium.
– Przewoźnik – obywatel
naszego kraju - nie posiadał
zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na transport odpadów
na terytorium RP. Odpady
zawrócono do miejsca ich
nadania – Austrii – dodaje
por. Joanna Woźniak, rzeczniczka Łużyckiego Oddziału
Straży Granicznej.
Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem na przejściach są też próby przewiezienia do Polski na lawetach
wraków samochodów. W
mijającym tygodniu pogranicznicy już zawrócili pięć
pojazdów nadających się
tylko na złom.

(tejo)

(DOB)

REGION Rannego przewieziono do szpitala śmigłowcem ratunkowym

Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymała lwówecka policja.
Upojony alkoholem człowiek przejechał 5 km z Popielówka do Lubomierza. Wpadł przed sklepem monopolowym. Jechał, aby dokupić coś
mocniejszego, ponieważ podczas „biesiady” skończył się alkohol.
Był tak pijany, że policjanci mieli kłopot z przeprowadzeniem
badań alkotestem. Dopiero po jakimś czasie udało się stwierdzić, że
rowerzysta miał cztery promile alkoholu w organizmie. To na razie
niechlubny rekord wśród pijanych uczestników ruchu drogowego.
Mężczyzna trafił przed Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim. Tam w
trybie przyspieszonym został skazany na rok ograniczenia wolności,
wykonanie 30 godzin prac społecznych. Orzeczono wobec niego
także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na cztery lata.

JELENIA GÓRA
Skończyła się miłość

41-letni mieszkaniec województwa zachodnio-pomorskiego,
który przebywał w Jeleniej Górze, od dłuższego czasu utrzymywał
znajomość z jedną z mieszkanek stolicy Karkonoszy. „Przyjaźń”
skończyła się jednak, a pozostały wzajemne pretensje. Mężczyzna
sam postanowił dochodzić swojego i 17 kwietnia około godz. 22
włamał się do mieszkania swojej byłej lubej.
Jego łupem padły pieniądze, damska bielizna oraz alkohol o łącznej wartości blisko 2000 zł. Sprawca ukrył się w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Okradziona wszczęła alarm i wezwała policję.
Funkcjonariusze łatwo znaleźli złodzieja w jego kryjówce.
– 41-latek trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna jest aktualnie
objęty dozorem policyjnym za groźby karalne wobec pokrzywdzonej. Za kradzież z włamaniem zatrzymanemu grozi kara
pozbawienia wolności nawet do 10 lat – poinformowała nadkom.
Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.

JELENIA GÓRA
Pobił, okradł, posiedzi

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o rozbój. 20-letni
bandyta został już aresztowany na trzy miesiące. Był już karany.
Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 kwietnia przy ulicy Poznańskiej w Jeleniej Górze. Sprawca zaatakował przypadkowego
mężczyznę. Na początku zażądał od niego pieniędzy. Kiedy ten
odmówił bandyta go pobił, po czym ukradł mu telefon komórkowy i 200 zł. Łączne straty pokrzywdzony oszacował na 1200 zł.
Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali napastnika po dwóch dniach.
Przedstawiono mu zarzut rozboju, za co grozi mu nawet do 12 lat
pozbawienia wolności.

REGION
Postrach po wojnie

Na wyrobisku skalnym między Piechowicami i Michałowicami
znaleziono pocisk artyleryjski. Okazał się on niewybuchem z
okresu II wojny światowej. Groźne znalezisko zabezpieczyła
policja. Pocisk został wywieziony przez patrol sapersko-minerski
z Bolesławca.

(tejo)

Kraksa przed Bolkowem
cykl chciał wyprzedzić samochód, w którym jechała jego
żona. Nie zdążył uciec przed
sunącym do Jeleniej Góry renaultem.
Poszkodowanego motocyklistę z miejsca wypadku do
szpitala zabrał śmigłowiec
ratunkowy.
Obydwa pojazdy były na
jeleniogórskich numerach
rejestracyjnych. Droga była
zablokowana przez około półtorej godziny. Szczegółowe
okoliczności zdarzenia ustala
policja z Jawora.

Wyprzedzał motorem
auto, w którym jechała
żona i zderzył się czołowo
z innym samochodem.
Do groźnego wypadku doszło
w sobotę około godz. 19 dwa kilometry przed Bolkowem na trasie
Jelenia Góra – Wrocław.
Motocyklista, który ze stolicy
Karkonoszy podążał w kierunku
Wrocławia, nie zachował ostrożności i zderzył się z jadącym z
przeciwka renault megane
kombi.
Według niepotwierdzonych
informacji, prowadzący moto-

(tejo)

Fot. Emis

LUBOMIERZ
Jednośladem z czterema promilami

Sobotni wypadek wyglądał bardzo groźnie

JELENIA GÓRA Podczas lotu otworzyła się klapa samolotu

Wypadek na lotnisku
– Wezwałem pogotowie, którego pracownicy stwierdzili brak
obrażeń zarówno u pilota jak i u
pasażera – mówi Jacek Musiał.
Jak wykazały badania, pilot był
trzeźwy.
W trakcie składania wyjaśnień pilot stwierdził, że musiał
wrócić na lotnisko (leciał na

Awionetka lądowała awaryjnie we wtorek po południu na płycie lotniska
przy ulicy Łomnickiej. Na
szczęście, nikomu nic się
nie stało.
Jak się dowiedzieliśmy, załoga odbywała rekreacyjne loty stosunkowo
nowym samolotem. Niedługo po
starcie niespodziewanie w maszynie
otworzyła się kabina.
– Samolot ultralekki WT9 Dynamic, pilotowany przez jego właściciela, mieszkańca Opola uległ uszkodzeniu podczas manewru lądowania
– opowiada Jacek Musiał, dyrektor
Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Przyczyną wypadku była utrata kierunku tuż przed przyziemieniem, co spowodowało
zetknięcie się z płytą lotniska. W
wyniku tego nastąpiło złamanie
podwozia i uszkodzenie śmigła.

swoje macierzyste lotnisko)
gdyż niespodziewane otworzyła się kabina. Niestety, podczas
fazy wyrównania bezpośrednio
przed przyziemieniem nastąpiło dalsze otwarcie kabiny. To
spowodowało częściową utratę
sterowności, trawers samolotu
i jego uszkodzenie.

Podobny samolot kosztuje około
stu tysięcy złotych. Niewykluczone, że przyczyną otwarcia
się kabiny była wada fabryczna.
Szczegóły ustali Komisja Badań
Wypadków Lotniczych Urzędu
Lotnictwa Cywilnego.

Fot. Krzysztof Knitter

Zgłoszenie o tym, że dzieci
nie wróciły do domu, policjanci
otrzymali około godziny 14.
– Wyszły z domu w Rybnicy z
zamiarem sprzedaży makulatury. Nie wróciły o umówionej
porze – mówi nadkomisarz Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Nie przyniosły rezultatu pierwsze poszukiwania, po których
policjanci oraz strażacy przystąpili
do wzmożonej akcji. Sprawdzono
pobliskie lasy i łąki. Także bezskutecznie. Działania były prowadzone
mimo zapadającego zmroku.
Na ślad chłopaka i dziewczynki
udało się natrafić dopiero o godz.
2 po północy aż w Dąbrowicy,
odległej o kilka kilometrów od
miejsca zaginięcia i zamieszkania

Oszust się miga

Przemyt
śmieci

Nikt nie ucierpiał w wyniku przymusowego lądowania

(tejo)
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Zagospodarują zaniedbany plac przy ul. Kilińskiego?

JAK MIN¥£ TYDZIEÑ

Realna wizja

Fot. Prezentacja PARKRIDGE

TAK BÊDZIE

Tak ma wyglądać galeria Focus Park
(widok od strony ul. 1 Maja)

– Będzie tam kino, sklep ze
sprzętem radiowo-telewizyjnym, market spożywczy, kilka
restauracji oraz kilkadziesiąt
mniejszych sklepów – wymieniała Magda Książek, członek
zarządu spółki, podczas prezentacji inwestycji.
Pod galerią zostanie wybudowany dwupoziomowy parking
na ok. 500 miejsc. Wjazd dla
samochodów dostawczych zaplanowano od ul. Kilińskiego.
Tamtędy będzie też wjazd na
parking.
Przedstawiciele Parkridge
nie zdradzili jeszcze, jakie
dokładnie sklepy będą w galerii. – Jeśli chodzi o sprzęt
RTV, rozmawiamy z Saturnem
– mówiła Magda Książek. – Z

innych branży, będzie u nas
działał prawdopodobnie market spożywczy Alma. W sprawie
kina rozmawiamy z dwoma
sieciami: Multikinem oraz
Cinemą City.
Łącznie obiekt przy ul. Kilińskiego będzie miał ok. 35
t ysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z czego
powierzchnia handlowa to ok.
18 tys. m. kw. Pracę w galerii
znajdą także miejscowi przedsiębiorcy. Parkridge zapewnia,
że 30 procent sklepów będzie
przeznaczonych właśnie dla
handlowców z regionu.

Odłogiem przez lata

Teren przy ul. Kilińskiego nie
ma szczęścia do inwestorów.

Zdania podzielone

Jak mówi zastępca prezydenta, powstanie galerii spowoduje spore ożywienie w
centrum miasta. – Paradoksalnie, pomoże to miejscowym
handlowcom – podkreśla Jerzy
Łużniak. – Obecnie na zakupy
ludzie jeżdżą najczęściej do
marketów na Zabobrzu. Jestem
przekonany, że otwarcie galerii
przyciągnie do centrum wielu
klientów.
Nie wszyscy to przekonanie
podzielają. - Na pewno na
początku stracimy klientów
– mówi Ewa Chliwna, ekspedientka sklepu cukierniczego
Bombonierka, znajdującego się
vis a vis planowanej inwestycji.
– Później pewnie i tak do nas
wrócą.

Fot. rylit

Przedstawiciele Parkridge zapowiedzieli jeszcze, że chętnie
włączą się w życie społeczne
miasta.
Zaoferowali, że zasponsorują
klub sportowy. – Może to być
także działalność kulturalna.
Ale w tym zakresie oczekujemy propozycji od władz miasta – mówiła Magda Książek.
– Parkridge sponsoruje żeńską
drużynę siatkówki z Bydgoszczy (walczącą o medale w
ekstraklasie pań).
Sprawdziliśmy. – Firma przekazała klubowi łącznie milion
złotych w okresie dwóch lat.
Z tego, co wiem, to rzetelny
sponsor, nie było kłopotów
z przekazaniem pieniędzy
– powiedział nam Krzysztof
Wypijewski, dziennikarz sportowy Ekspressu Bydgoskiego.
– Niestety, umowa kończy się
po tym sezonie.
Jak zapewnili przedstawiciele
Parkridge, galeria Focus Park w
Jeleniej Górze otworzy drzwi
dla klientów w drugiej połowie
2009 roku.
Parkridge działa w Polsce od
2003 roku, jest właścicielem 3
galerii handlowych w Polsce:
w Bydgoszczy, Zielonej Górze i
Rybniku. Wszystkie są w budowie a ich otwarcie ma nastąpić
jeszcze w tym, a najpóźniej na
początku przyszłego roku. W
planach Parkridge jest budowa
5 kolejnych galerii, w tym tej w
Jeleniej Górze.

(DOB)

Przebudowa przy markecie
W Jeleniej Górze wkrótce ma powstać także market budowlany Castrorama.
Zostaną zabezpieczone wały powodziowe i przebudowany wyjazd z ulicy
Grunwaldzkiej. Największe kontrowersje budzi lokalizacja. Castorama miałaby
powstać vis a vis Tesco, tuż przy najbardziej zakorkowanym skrzyżowaniu w
mieście. Zostanie tam dobudowany jeden pas. Kolejny powstanie na odcinku
ul. Jana Pawła II, by umożliwić wyjazd samochodów z Grunwaldzkiej w
prawo, w kierunku Cieplic, Szklarskiej Poręby i Piechowic. Ponadto będzie
można ominąć skrzyżowanie, przejeżdżając przez parking marketu do drogi
w kierunku Cieplic.
W Polsce Castorama ma 36 marketów. Jeleniogórski sklep miałby 7 tysięcy
metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Obok powstanie parking
na ok. 250 miejsc. To na razie melodia przyszłości, gdyż przynajmniej rok
potrwają formalności związane z tą inwestycją. Sama budowa potrwa ok.
czterech miesięcy.

JELENIA GÓRA Nie płacą za wywóz nieczystości

Podrzucanie brudów
Nieuczciwi korzystają ze
śmietników innych mieszkańców.
– Podjeżdżają pod nasze kontenery, często niezłymi samochodami i wyrzucają tam własne odpadki. Jakby swoich koszy nie mieli.
A to my musimy ponosić koszty
wywozu śmieci – piszą lokatorzy
jednego z bloków Spółdzielni
Mieszkaniowej Fampa.

Zauważają nie tylko właścicieli
pobliskich domów jednorodzinnych, ale i samochody z tablicami
rejestracyjnymi spoza Jeleniej
Góry.
W bagażnikach mają… worki
wypchane śmieciami. Zwracanie
im uwagi niewiele daje. Po prostu
wzruszają ramionami i mówią,
że mogliby i tak wyrzucić to na
pobocze. A tak dbają o czystość.

Innym kłopotem są tak zwani
rozpruwacze. – To najczęściej
miejscowi zbieracze złomu, makulatury oraz „nurkowie”, którzy
wśród odpadków szukają cennych
rzeczy. Rozpruwają nożem worki
z nieczystościami i często wywalają ich zawartość z pojemników
– relacjonują jeleniogórzanie,
nie tylko z Cieplic. Potem do tego
przychodzą psy i koty. Roznoszą

po okolicy resztki jedzenia. A
wiatr rozwiewa papiery.
Brudasów straż miejska może
zdyscyplinować tylko wtedy,
jeśli przyłapie ich na wyrzucaniu
śmieci tam, gdzie nie powinni
tego robić. Można także spisać
numery rejestracyjne danego
pojazdu i zawiadomić o tym
stróżów miasta.

(tejo)

Sławny szwajcarski kucharz Kurt Scheller oceniał
świąteczne potrawy podczas obchodów tak zwanej
Małej Wielkanocy, zorganizowanej przez Miejski
Dom Kultury „Muflon” w Sobieszowie we wnętrzach
łomnickiego pałacu. Gościom najbardziej smakowała
niewyszukana świąteczna szynka i żur.

UL. JASNA WTOREK
Fot. Krzysztof Knitter

Stragan ze wszystkim w miejscu przyszłej galerii

Sprawdzamy obietnice

Zaczęły się prace wykopaliskowe przy ulicy Jasnej.
Archeolodzy już odsłonili dawne piwnice wyburzonych
tu kamienic. Przyglądali się temu mieszkańcy, którzy
przed laty tam mieszkali. Wykopaliska to konieczność
przed planowaną zabudową terenu nowymi domami
mieszkalno-usługowymi.

UL. DŁUGA PIĄTEK
Fot. Krzysztof Knitter

TAK JEST

W 2000 roku kupiła go spółka
Atlant. Obiecywano złote góry,
miała powstać galeria Forum.
Skończyło się na postawieniu
tablicy informacyjnej o planach zagospodarowania tego
terenu. Właściciel Atlanta zwodził samorząd i proponował
kolejne terminy rozpoczęcia
budowy. Pod koniec ubiegłego
roku spółkę Atlant wykupił
Parkridge, deweloper z brytyjskim kapitałem. Czy tym razem
skończy się na obietnicach?
– Wierzę, że plany budowy
dojdą do skutku – mówi Jerzy
Łużniak, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry. – Świadczą o tym
intensywne działania Parkridge oraz fakt, że na ukończeniu
jest plan zagospodarowania
przestrzennego tego terenu.

ŁOMNICA NIEDZIELA

Jeden z bardziej cenionych artystów młodego pokolenia
Artur Grabowski pokazał w Biurze Wystaw Artystycznych
najnowszy permormance „en w wu”. Do działań zaangażował licznie przybyłą publiczność.

UL. 1 MAJA

SOBOTA

Fot. Dariusz Gudowski

Fot. Krzysztof Knitter

– Wybudujemy tam olbrzymią galerię handlową – zapowiedzieli przedstawiciele spółki Parkridge, którzy chcą
zainwestować w teren po byłym targowisku miejskim.
Samorządowcy wierzą, że tym razem nie skończy się
na obietnicach.



W Galerii pod Brązowym Jeleniem Jeleniogórskiego
Centrum Kultury otwarto wystawę fotografii Janiny
Peikert, pełnomocnika rektora Kolegium Karkonoskiego ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która dała się
namówić do pokazania swoich fotografii z podróży do
Azji szerszemu gronu widzów.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Wielkie talenty niewielkiej szkoły

JeleNia góra W obstawie straży miejskiej i policji

„Siódemka” wspaniałych
Wyjątkowo uzdolnieni
uczniowie z podstawówki
w centrum miasta.

Fot. Angelika Grzywacz

Gala rozdania nagród dla
niezwykłych uczniów Szkoły
Podstawowej nr 7 była wielkim
wydarzeniem dla wszystkich.
W miniony czwartek uhonorowani, rodzice i nauczyciele nie
kryli dumy.
Nagrody przyznano w dwóch
kategoriach: szczególne osiągnięcia w roku 2006 oraz aktywny udział w dziedzinach
matematycznych, literackich,

recytacji, przyrodzie, sporcie,
muzyce, plastyce i teatrze.
– Już po raz czwarty jako lider
wspierania uzdolnień i zainteresowań wręczam nagrody
imienia naszego patrona szkoły
– Adama Mickiewicza „Talent
2006” – powiedział nam Piotr
Grosman, nauczyciel i pomysłodawca całego przedsięwzięcia.
– Musiałem ciężko pracować,
by otrzymać to wyróżnienie
– powiedział nam Jakub Dyła,
nagrodzony za osiągnięcia
teatralne. Trzeba było być odważnym. A to bardzo chłopcu
pomogło przełamać nieśmia-

Uczniowie z SP nr 7 podczas gali „Talent 2006”.

KONKURS

„MOJA ULICA 1 MAJA”
Jeleniogórskie
Centrum Kultury
w ramach Święta
ulicy 1 Maja – organizuje konkurs
„Moja ulica 1 Maja”.
Zapraszamy wszystkich jeleniogórzan
do udziału w zabawie. Czekamy na
fotografie jeleniogórzan lub naszych
gości zrobione na
głównym trakcie ul.
1 Maja w Jeleniej
Gór y. Fotografie
z którymi wiąże się
jakaś osobista lub
dotycząca życia miasta historia.
Zgłaszający powinien złożyć w sekretariacie JCK przy ul
1.Maja 60 fotografię
wraz z krótkim opisem historii (max.
1 strona maszynopisu) której dotyczy
zdjęcie.
Najlepsze historie
zostaną nagrodzone
cennymi nagrodami
podczas występów
na estraadzie głównej w dniu 1.Maja
2007r.
Na zdjęcia wraz z opisem
czekamy do 27 kwietnia
w sekretariacie JCK

łość nie tylko w szkole, ale i
w życiu.
Zaproszeni rodzice byli bardzo zadowoleni.– Dla mnie to
przede wszystkim ogromna
duma – mówi Agnieszka Dyła.
– Cieszymy się, że szkoła
zorganizowała taką imprezę
– powiedziały Daria Skoczke i
Emilia Rybak. – Dzięki takim
sukcesom mamy większy zapał
do dalszej pracy, bo wiemy, że
warto.
Odkrywanie talentów uczn i ów t o s p e c j a l n o ś ć „ s i ó demki”.
– W naszych dzieciach drzemią talenty, które nie zawsze
są zauważane przez rodziców
czy otoczenie – mówi Elżbieta
Rybak, dyrektor SP nr 7. – To
że jesteśmy małą placówką daje
nam możliwość dostrzeżenia
ich i umożliwienia dzieciom
rozwoju. Na to nie mogą sobie
pozwolić większe szkoły – dodaje E. Rybak.
Nagrody wręczali także m.in.
Alina Obidniak, była dyrektorka Teatru „Norwida”, jego
aktorzy Tadeusz Wnuk i Piotr
Konieczyński, Anna Szymańska
z Teatru „Cinema” w Michałowicach, Aneta Sikora-Firszt z
Muzeum Karkonoskiego oraz

Renata Jabłońska, sekretarz
Ligi Ochrony Przyrody.

Angelika Grzywacz

Moc sukcesów
Największe osiągnięcia w ubiegłym
zdobyli m.in. Oskar Potaczek - I
miejsce w dolnośląskim konkursie
literackim na najpiękniejszą baśń,
grupa teatralna „Radosna Siódemka”
– statuetka „Kobierzyckiego Arlekina”
na V Dolnośląskim Integracyjnym
Festiwalu Teatrów Amatorskich w
Kobierzycach za przedstawienie
„Bajki dla Krzysia” A.A. Milne’a oraz
wyróżnienie na XVII Ogólnopolskim
Festiwalu – Płockim Kramiku Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca
2006” w Płocku za prezentację
spektaklu „Karaluchy” S.I. Witkiewicza, Joasia Bączyk za I miejsce
w XI Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym „Gdy się Chrystus rodzi”,
Michał Kaczałko – wyróżnienie w VI
edycji Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Rembrandt – czarodziej światła” oraz Marcin Kazienko
– I miejsce w Międzynarodowym
Zapaśniczym Turnieju Młodzików
– Styl Klasyczny w Bielawie - w
kategorii 38 kilogramów.

Dobita przez PO
Danuta Wójcik straciła mandat radnej.
Siedem głosów radnych Platformy Obywatelskiej wystarczyło
podczas wtorkowej sesji do wygaszenia mandatu przedstawicielce
Wspólnego Miasta.
Powód: pismo wojewody, którego zdaniem D. Wójcik naruszyła
ustawę mówiącą, że radny nie
może prowadzić działalności
gospodarczej z wykorzystaniem
majątku gminy.
Kobieta ma pawilon handlowy
na targowisku Zabobrze. Grunt
należy do miasta. Wprawdzie
Wójcik podpisała umowę z zarządcą targowiska Kazimierzem
Wilkiem, a nie bezpośrednio z
miastem – jednak – jak czytamy w
piśmie – nie ma to znaczenia.
Na to powołali się radni PO. Ich
zdaniem mandat radnej Wójcik
wygasł samoczynnie 3 miesiące
po wyborach a uchwała rady to
jedynie formalność.
Za wygaszeniem mandatu radnej była Platforma Obywatelska
(7 głosów), przeciw PiS i Wspólne
Miasto (6 głosów), a Lewica i
Demokraci i radna komitetu Nasz
Dom (5 głosów) wstrzymali się
od głosu.
Wspólne Miasto już wysłało
wniosek do wojewody o unieważnienie uchwały. Jeśli orzeczenie
będzie dla nich korzystne, radna

Wójcik wróci do rady. Jeśli natomiast uchwała się uprawomocni,
miejsce ex-radnej zajmie Miłosz
Kamiński ze Wspólnego Miasta.
– Nie muszę być radną, by działać w obronie mieszkańców i ich
reprezentować – podsumowała
Danuta Wójcik. – Nadal uważam,
że nie łamałam prawa i z pełną
świadomością przystępowałam
do wyborów. Dziękuję mieszkańcom, którzy przyszli na sesję, by
mnie poprzeć – dodała.
Z obawy przed ekscesami zwolenników WM ratusza i okolic
strzegły patrole straży miejskiej
i policji. Jak się okazało, zupełnie
niepotrzebnie.

(DOB)

Fot. Krzysztof Knitter



Danuta Wójcik
po głosowaniu

ZAGADKA NR 12:
Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien:

a) ułatwić mu przejazd
b) zatrzymać się – w każdej sytuacji
c) zjechać na chodnik lub pobocze – w każdej
sytuacji

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 12
Prawidłowa odpowiedź na zagadkę to:

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

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

Sponsorem nagrody jest:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar”

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ogród ze smakiem życia
Wiosna to pora, którą miłośnicy ogrodów lubią najbardziej. To czas kiedy wszystko budzi się do życia. To miejsce wyciszenia i spokoju wymaga jednak poświęcenia i
włożenia sporo czasu i pracy w jego zagospodarowanie.
Na szczęście najnowsze technologie uprawiania i pielęgnowania ogrodów pozwalają na szybkie i profesjonalne
rezultaty oraz dają szansę na zaoszczędzenie czasu.

Na początek coś
dla zdrowia

Dla tych, którzy poza wylegiwaniem się na leżaku w
letnim słoneczku przyjemność
przebywania w ogrodzie czerpią również z pielęgnowania
sadzonek, firma CNOS-Vilmorin ma miłą niespodziankę. W
tym roku prawdziwą rewelacją
są kiełki, które jako nowość
na polskim rynku cieszą się
ogromnym zainteresowaniem.
A co mówią o nich sami producenci i dlaczego kiełki stały
się prawdziwym hitem wśród
sadzonek?
- Kiełki są przede wszystkim źródłem życia i witamin.
Nigdzie indziej nie występuje
tak wiele substancji witalnych
i odżywczych, jak w kiełkującym nasionku! Postanowiliśmy więc poszerzyć nasz
asortyment, aby mieli Państwo jeszcze łatwiejszy dostęp
do zdrowej żywności! Firma
CNOS-Vilmorin od dłuższego
już czasu posiada w swojej
ofercie nasiona na kiełki. Seria
Domowy Ogródek to idealny
sposób, aby zapewnić uprawie
kiełków odpowiednie dla ich
wzrostu warunki. Nasz nowy

całoroczny produkt to wielokrotnego użytku przezroczyste
pudełko z wygodnym sitkiem
i odpowiednią ilością nasion
lucerny lub rzodkiewki, czy
„mieszanki delikatnej”. Każde
nasionko jest twarde i z reguły
nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, jeśli jednak ziarno
doprowadzić do kiełkowania,
staje się ono miękkie, do tego
stopnia że można je spożywać na surowo. Wówczas jest
bardzo cennym produktem
spożywczym. W podobnym
opakowaniu oferujemy rów-

nież nasiona rzeżuchy. Pudełko
ułatwia uprawę, poprzez wysiew nasion na sicie i codzienne uzupełnianie wody przez
wygodny niewielki otwór.
Seria Domowy Ogródek to nie
tylko odpowiednie narzędzia
do uprawy, ale również propozycja ciekawych przepisów
na wykorzystanie kiełków i
rzeżuchy, które to dołączyliśmy
do opakowania. W tej małej
niepozornej roślince jest cały
komplet witamin.

zmieniającą się kompozycję. By
ułatwić ich uprawę oferujemy
krążki o większej średnicy
(40cm), które noszą nazwę
maty nasiennej. Stosowane
są przy produkcji gruntowej
(klomby), a także przy kreowaniu kwitnących cały sezon
gazonów. Uzupełnieniem tego
ogrodowego raju są trawniki,
po których w słoneczne poranki można delektować się
delikatną, pieszczącą stopy i
zmysły rosą.

Zdrowo, ale
i przyjemnie

Jak stworzyć sobie
taki nastrój?

W tym sezonie firma CNOSVilmorin oferuje również sposób
na to, aby praca w ogrodzie była
jeszcze przyjemniejsza. Jaki?
- Równomier ny wy sie w
nasion, brak konieczności
stosowania pracochłonnej
przerywki i dorodny plon to
podstawowe zalety naszego
nowego produktu, który możemy użyć nie tylko wtedy,
gdy posiadamy „prawdziwy”
ogród, ale także jedynie jego
namiastkę, w postaci balkonu
czy parapetu okiennego.
Taśma nasienna to po prostu
warstwy rozpuszczalnej w wodzie bibułki, pomiędzy którymi
równomiernie rozmieszczono
nasiona, często różnych gatunków, ale o podobnej wielkości
i terminie zbioru. Bibułka ulega biodegradacji, a z nasion
wyra-stają dorodne siewki, a
potem silne i zdrowe dorosłe
roślinki. Metoda ta gwarantuje
równomierne rozmieszczenie
nasion w rzędzie i właściwą
głębokość wysiewu. Taśmy
mają głównie zastosowanie
przy produkcji gr untowej,
natomiast do doniczek lub
skrzynek polecamy krążki nasienne, do uprawy całorocznej
w pomieszczeniach. Wystarczy
tylko przykryć bibułkę ziemią i
obficie podlewać. Dzięki temu
można stworzyć swoją własną
domową zielarnię, a w niej
świeże przyprawy do kuchni
w zasięgu ręki.

Produkty nie tylko
dla ciała

„Dla duszy” natomiast proponujemy Państwu mieszankę nasion kilku gatunków kwiatów
jednorocznych, tworzących
w miarę upływu lata stale

Najkrótsza i najprostsza droga to kosiarki samojezdne
Stiga. Są one dobrą inwestycją
dla właścicieli dużych ogrodów, ceniących sobie zarówno
wypielęgnowany trawnik, jak
i własny czas, komfort i lekką
pracę. Zarówno kosiarki samojezdne, jak i ciągniki Stiga
dostępne są w różnych rozmiarach, modelach i grupach
cenowych.
Jakie modele są na rynku najbardziej cenione i znane?
Park to najbardziej prestiżowa
rodzina kosiarek samojezdnych
w asortymencie Stiga. Park wyposażony jest w przegubowy
układ kierowniczy, a niektóre
modele posiadają napęd na 4
koła. To idealne rozwiązanie
dla tych, którzy mają bardzo
duże ogrody, o nierównej powierzchni, z wzniesieniami.
Szerokość koszenia wynosi od
95 cm do 125 cm.
Stiga Park 4WD natomiast
posiada napęd na 4 koła i potrafi prawie wszystko. Może swobodnie pracować na śliskich
wzniesieniach, zatrzymać się i
bez trudu ruszyć ponownie, bez
poślizgu i uszkodzenia trawnika, w górę i w dół. Przegubowy
układ kierowniczy oznacza, że
maszyna jest wyposażona w
przegub w środku, który zapewnia mały promień skrętu. Tylne
koła podążają zawsze śladem kół
przednich.
Agregat tnący zamontowany z
przodu umożliwia dotarcie także
w trudne miejsca co umożliwia
koszenie trawy pod krzewami,
wokół drzew, klombów itp.

Całoroczna korzyść?

Wiele modeli kosiarek samojezdnych Stiga jest nośnikiem
narzędzi.
Możliwość zastosowania różnorodnych akcesoriów sprawia, że maszyny te stają się
urządzeniami wykorzystywanymi przez cały rok. Dla przykładu – można zamontować
przyczepkę transportową, zimą
odśnieżarkę, wiosną i jesienią
szczotkę zamiatającą. Dodatkowo ergonomiczny fotel na
sprężynach z podłokietnikami
gwarantuje wykonanie pracy
bez bólu kręgosłupa.

To jednak nie wszystko

Kosiarki samojezdne mogą
być wyposażone w system

Multiclip, który posiada wiele
zalet. Wszystko zaczęło się 22
lata temu. Jako profesjonaliści
w dziedzinie utrzymania zieleni zastanawialiśmy się, czy
uzyskanie i utrzymanie idealnego trawnika musi być tak
czasochłonne i wieloetapowe.
Po pierwsze trawa musi być
ścinana. Następnie wszystkie
ścinki muszą być dokładnie
zebrane i usunięte. W końcu
trawa powinna być podlana
i wzbogacona odpowiednimi
nawozami. Po przestudiowaniu
tego problemu pod wieloma kątami znaleźliśmy rozwiązanie:
Multiclip - technika polegająca
na ścięciu trawy i ponownym
posiekaniu każdego źdźbła na

gleby, przez co można rzadziej
podlewać trawnik.

drobne kawałeczki. W rezultacie nie trzeba zbierać trawy do
kosza i opróżniać go, martwiąc
się o składowanie, wyrzucanie,
czy kompostowanie ścinków
trawy, co przy dużej powierzchni trawnika ma znaczenie...

Reasumując, dzięki naszym produktom oraz
sprzętom miłośnicy ogrodów ponownie tej wiosny
zachwycą się efektem swojej pracy. Naszym głównym
celem jest to, aby uprawianie roślin w ogrodzie czy
mieszkaniu stało się jeszcze większą przyjemnością,
swego rodzaju odskocznią
od codziennego zgiełku,
„wyścigu szczurów”.

- Oszczędność czasu
i pieniędzy

Dzięki systemowi Multicip w
procesie koszenia został wyeliminowany etap zbierania ściętej
trawy. To sprawia, że koszenie jest
łatwiejsze i szybsze, mniej zużywa
się paliwa i emituje spalin.

- 50% ciszej

Zamknięta konstrukcja obudowy kosiarek Multiclip powoduje, że cały hałas zostaje
skierowany w dół i niejako
pochłonięt y przez ziemię.
Dzięki temu, poziom hałasu
jest zredukowany o połowę
w porównaniu z tradycyjną
kosiarką do trawy.
Dla mniejszych ogrodów
firma STIGA proponuje wielki
wybór kosiarek elektrycznych
i spalinowych. Zapraszamy do
zapoznania się z ofertą.
- Dodatkowo serwis kosiarek
Stiga na miejscu.

- Naturalny nawóz,
mniej podlewania

System Multiclip sprawia, że
trawa zostaje pocięta na bardzo
drobne kawałeczki, które z
łatwością opadają na ziemię i
“znikają” pomiędzy źdźbłami
trawy. Szybko ulegają one
rozkładowi, zamieniając się w
naturalny nawóz. Innymi słowy dzięki systemowi Multiclip
oszczędzasz pieniądze, które
wydałbyś na sztuczny nawóz
i czas, w którym musiałbyś
go wysiać. Ściółka ze ścinków
trawy zapobiega wysychaniu

Więcej informacji na
www.agro-jg.com.pl lub
www.stiga.pl oraz w sklepie przy ulicy Wolności 225
w Jeleniej Górze ( telefon
075 645 11 95) lub Na I – go
Maja 61 w Jeleniej Górze (
telefon 075 645 11 91).
(ts)

Największe osiedle mieszkaniowe w stolicy Karkonoszy budzi wiele krytycznych opinii, nawet wśród jego mieszkańców. Tymczasem, widoczne z pokładu samolotu prezentuje się ciekawie, zwłaszcza widoczny
fragment Zabobrza III. To koncepcja urbanistyczna zrealizowana u schyłku lat 80-tych ubiegłego wieku. W porównaniu do innych części osiedla, zaskakuje regularną formą ułożenia bloków i dość rozsądnym
zagospodarowaniem zielonej przestrzeni między nimi. W ten krajobraz „wpisuje się” kościół św. Wojciecha, pochodzący z XVI wieku i rozbudowany w latach 80-tych oraz największa w mieście Szkoła Podstawowa
nr 11, widoczne w górnym planie fotografii. Jest też gmach szpitala wojewódzkiego, budowany przez przeszło 20 lat (1980-2000). Zwraca przy tym uwagę symetryczny układ wieżowców, które łączą wizualnie
ulice Kolberga, Moniuszki oraz Noskowskiego. Szkoda tylko, że z ziemskiej perspektywy Zabobrze wygląda dużo mniej imponująco.
(tejo)



Brzydkie piękno Zabobrza

JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Fot.Marek Tkacz
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WYDARZENIA
JELENIA GÓRA Gospodarski bałagan w centrum stolicy Karkonoszy

Jeleniogórski rynek to miejsce, którego nie opuszczają
turyści krajowi i zagraniczni. Wydawałoby się, że powinien być „perełką” . Jest wręcz przeciwnie.
Wystarczy się przespacerować
pod arkadami jeleniogórskiego rynku, zaczynając od ulicy Szkolnej.
Nie tylko na brudnych ścianach,
ale i na sufitach „królują” tak zwane
bohomazy pseudografficiarzy. Ciągnie się to aż do ulicy Jasnej. Potem
przyjemne zaskoczenie. W pierzei,
gdzie znajdują się trzy restauracje:
Pokusa, Retro i Sorrento - ściany i
sufity pysznią się odświeżoną bielą
tynków. To jednak zasługa właścicieli tych lokali, o czym później.
W innych miejscach starówki
nie jest tak słodko. Pozostałe dwie
pierzeje są brudne i nie zachęcają
do spacerów, a tym bardziej do
przesiadywania przy stolikach na
zewnątrz Kurnej i Pyrnej Chaty

oraz pozostałych lokali w podcieniach.
Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że kiedyś był jeden właściciel
tego i nie tylko - miejsca w naszym
mieście. Kolejno: ADM, później
ZGM, a potem ZGL i co roku, przynajmniej przed Świętem 1 Maja,
ekipy tych firm myły specjalnymi
urządzeniami wspomniane ściany
podcieni, czyli arkady jeleniogórskiego rynku, no i nie było
grafficiarzy.
Teraz jest gospodarzy kilku: ZGL
„Północ” zarządza tylko kamienicą
Rynek 10, tuż przed ul. Jasną i
tam podcienia są wymalowane.
Reszta znajduje się pod zarządem
wspólnot mieszkaniowych i tutaj

Rynek nie miał szczęścia
Powojenna historia jeleniogórskiego rynku to jedno pasmo nieszczęść
budowlanych. Najpierw wynikające z wrogiego stosunku do wszystkiego
co poniemieckie komunistycznych władców tak zwanych Ziem Zachodnich.
To spowodowało zrujnowanie w ciągu kilku lat wszystkich kamienic Pl.
Ratuszowego. Potem z braku szacunku do tradycji. podczas remontu
jeleniogórskiego rynku zniszczono jego elewacje, gdzie były nawet pozłacane i posrebrzane stiuki oraz figurki. Część z nich leżała na placu przed
Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze. Potem te unikalne zabytki zniknęły.
Teraz jeleniogórski rynek miast być atrakcją turystyczną, odstręcza od
odwiedzania naszego miasta.

Fot. Krzysztof Knitter

Antywizytówka miasta

Pierzeja arkad w pobliżu restauracji: Retro, Pokusa i Sorrento prezentuje
się dobrze. Pozostałe podcienia arkad jeleniogórskiego rynku – fatalnie
zaczynają się schody, ponieważ byli
dzierżawcy ZGL, przyzwyczajeni
do tego, że remonty robili za nich
administratorzy, oczekują tego
samego obecnie. A niestety, tak
być nie może.
W tej sytuacji chwała restauratorom wspomnianej pierzei, gdzie
mieszczą się: Retro, Pokusa i Sorrento. Jednak coroczne odnowienie
podcieni kosztuje każdego z nich
około 700 zł, ponadto muszą płacić
za czynsz około 2 tys. zł miesięcznie
oraz za prąd, gaz i 3 tys. zł rocznie
za podatek gruntowy, a także,
kilkaset zł miesięcznie za dzierżawę

ogródków na pl. Ratuszowym w
okresie letnim.
- Od dziewięciu lat ślę pisma do
urzędu miasta z prośbą o wykupienie lokalu, który prowadzę od
27 lat. Otrzymuję tylko wykrętne
odpowiedzi. Nowe władze miasta
są bardziej przychylne rozwojowi
prywatnej przedsiębiorczości i
mam nadzieję, że wreszcie doczekam się zrozumienia z ich strony,
a wówczas będę mógł we własnym
już lokalu zmienić jego wystrój na
korzystniejszy– powiedział Jerzy
Wiśniewski, szef restauracji Retro.
Jakie więc jest wyjście z tej wyda-

wałoby się patowej sytuacji?
Jak powiedziała Lucyna Januszewska, dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej Północ w Jeleniej
Górze, prowadzone były już rozmowy na ten temat ze wspólnotami
mieszkaniowymi, znajdującymi się
w jeleniogórskim rynku.
– Niebawem odbędzie się spotkanie właścicieli i użytkowników
lokali w centrum w tej sprawie.
Mam nadzieję, że przyniesie pozytywny skutek –mówi Lucyna
Januszewska.

Czas
rozliczeń
Kto jeszcze nie złożył
rozliczenia podatkowego,
powinien się pośpieszyć.
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze informuje
o przedłużonym czasie
pracy w nadchodzącym
tygodniu. Od 23 do 27
kwietnia urzędnicy przy
ulicy Wolności 121 będą
pracowali do godziny 18.
Od 15.30 do 18 dyżurujący
przyjmą roczne zeznania
podatkowe. W sobotę,
28 kwietnia, w urzędzie
będzie prowadzony dyżur
w godz. 8 – 14. Ostatni
dzwonek na złożenie PITów to poniedziałek 30
kwietnia. Tego dnia urząd
skarbowy będzie otwarty
do godz. 20.00. Dyżurni
pracownicy obsłużą petentów w godz. 15. 30 do
20. Zeznania będą przyjmowane w sali obsługi
klienta na parterze (pokój
nr 28).
Lepiej złożyć zeznanie w
terminie, gdyż spóźnialscy mogą zostać ukarani
grzywną w wysokości
nawet kilku tysięcy złotych. Więcej informacji
na temat rozliczeń a także
kontakt do urzędu skarbowego, można znaleźć na
stronie www.us.jgora.pl.
(tejo)

Janusz Cwen

JeleNia góra Z mapą i kompasem

JELENIA GÓRA Rodzina nie chce opuścić domu przeznaczonego do rozbiórki

Skauci zorientowani

Eksmisja brzmi jak wyrok

Jednego punktu szukaliśmy
chyba z godzinę, potem nie
starczyło nam czasu na resztę
– przyznał Paweł Pypeć, jeden
z uczestników.
Ostatecznie w kategorii młodszych zwyciężyły Kasia Kołodziejczyk i Ewelina Gawlik z 8
drużyny „Burza” z Piechowic.
Wśród starszych najlepsi byli
Kamil Lupul i Damian Barański
z 6 drużyny „Kora Brzozowa” z
Jeleniej Góry. Następne marsze
już jesienią.

(DOB)

Fot. DOB

– Marsze to element szkolenia
harcerskiego. Każdy powinien
umieć odnaleźć się na mapie
– powiedział komendant hufca
ZHP Marian Łata.
Uczestnicy otrzymali mapy i
musieli dotrzeć do punktów w
terenie. Łatwe? Sęk w tym, że
niektóre części mapy były zasłonięte. W innym etapie wycięsto
kwadraty mapy i ułożono je
obok. Przypominało to puzzle.
Uczestnicy zgodnie podkreślali, że najtrudniejszy był etap
nocny, (odbył się 3 etapy).
– W nocy biega się inaczej.

Łukasz Kidawa na trasie pierwszego etapu

– Urzędnicy zagrozili, że
zabiorą mnie z domu siłą
– mówi Tadeusz Zimny, który wraz z rodziną mieszka
w budynku przeznaczonym
do rozbiórki. – Proponują mi na zamianę same
rudery, nie mogę się na to
zgodzić.
Obiekt przy ul. Ludowej, w którym
mieszka rodzina Tadeusza Zimnego,
ma być zrównany z ziemią a grunt
przeznaczony na sprzedaż. – Na
jakiej podstawie wydano decyzję o
rozbióce budynku, skoro nikt u mnie
nawet nie był? – pyta Tadeusz Zimny.
– Komisja stanęła na moście nieopodal domu, popatrzyła, i poszła.
– Włożyłem sporo pracy w ten
dom. ZGL dał materiały a ja wyremontowałem korytarz, bo wchodziło się jak do meliny – mówi.
Przyznaje, że dom jest w złym stanie
technicznym. - Powinno się założyć
klamry, bo pęknięta jest ściana
– mówi. Ponadto, mieszkanie zalało
podczas ubiegłorocznej powodzi.
- Kiedy się tu wprowadzałem w 1995
roku, nikt mi nie powiedział, że to
teren zalewowy – mówi Zimny.
Zakład Gospodarki Lokalowej Południe wskazał rodzinie mieszkanie
zastępcze, przy ul. Łabskiej, ale ta
nie zgodziła się na przeprowadzkę.

Dlaczego? – W budynku przy ul.
Łabskiej trzeba wymienić dach i
naprawić kominy, a ZGL i wspólnota
mieszkaniowa, która tam działa,
nie chcą się na to zgodzić – mówi.
– Zaproponowali, że zrobią remont,
czyli połatają dziury. Ale to nic nie da.
Podczas deszczu woda i tak będzie
zalewała mieszkanie.
Potrzeba też wymienić tam podłogi. Jak twierdzi Zimny, naczelnik
wydziału gospodarki lokalowej Zofia
Janocha zagroziła jego rodzinie, że
jeśli się nie wyprowadzą, zabierze
ich siłą z domu przy Ludowej.
– Zrobimy tak, jeśli nie bedzie innego wyjścia – potwierdza zainteresowana. – Dom przy ul. Ludowej jest
w fatalnym stanie i rodzina musi go

opuścić jeszcze przed zimą. Jeśli panu
Zimnemu nie podoba się mieszkanie
przy ul. Łabskiej, poszukamy innego.
Jeśli znowu odmówi, przeniesiemy
go do hotelu, do czasu znalezienia
odpowiedniego lokum.
Dlaczego ZGL nie chce wymienić
dachu przy ul. Łabskiej? – Nie ma pieniędzy. To kosztuje od 30 do 50 tys.
złotych – wymienia Zofia Janocha.
– Staramy się spełniać oczekiwania
pana Zimnego. Szukamy mieszkania w Cieplicach i z ogródkiem.
Proponowaliśmy mu wcześniej
mieszkanie przy ul. Wolności, ale
narzekał, że jest za mała komórka
na narzędzia. Teraz przeszkadza
mu dach.
ZGL dysponuje jedynie tzw. lo-

kalami z odzysku. Są one wolne
w wyniku śmierci lokatorów lub
nakazu eksmisji. – Najczęściej są
one w fatalnym stanie, wymagają
remontu – mówi Zofia Janocha.
I taki remont ZGL przeprowadza.
– Jeśli już mam prawo wyboru, to
nie chcę się przenosić do gorszego
mieszkania, niż te, w którym mieszkam – mówi Tadeusz Zimny.

Fot. Dariusz Gudowski

Sporym zainteresowaniem cieszyły się harcerskie
mistrzostwa w marszach na orientację.

– Nie opuszczę mojego mieszkania, dopóki ZGL nie zaproponuje mi przyzwoitego lokum – mówi Tadeusz Zimny

(DOB)
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WIADOMOŒCI
Dyżur dziennikarza
Angelika Grzywacz
pn. – śr. w godz. 8 – 10
czw. – pt. 14 – 16

Masz ciekawe informacje, spostrzeżenia?
Przyjdź osobiście lub zadzwoń
ul. Klonowica 9 tel. (0 75) 75 444 00
JeleNia góra Zanikający zawód trzyma się dobrze

Szewska pasja
Zygmunt Lichoń jest szewcem pokoleniowym. Był
nim jego dziadek - Władysław, pochodzący z Rytro
(pomiędzy Starym i Nowym Sączem), był ojciec - Stanisław, jest i on, urzędując od 1989 roku.
Zygmunt Lichoń prowadzi zakład przy ul. Różyckiego, naprzeciwko zabobrzańskiego „Ronda”.
Przyznaje, że co często myśli o
porzuceniu wykonywanego od
tylu lat zawodu, bo ciągle znajduje
się na styku opłacalności tego interesu. Opłaty ZUS, podatki, wydatki
na materiał oraz inne opłaty powodują, że często niewiele zostaje
na życie. „Żniwa” są tylko jesienią
i na wiosnę. Cieszy się, że była łagodna zima, bo ludzie zdarli więcej
butów i przynoszą je do naprawy,
dzięki czemu trochę zarabia. Jak
powiedział, chyba już pociągnie w
zawodzie do emerytury, bo ma to
zajęcie i dobre strony. Przychodzi
do niego sporo przyjaciół. Od
czasu do czasu, jak choćby z okazji
imienin Jerzego i Wojciecha zrobili
„szewski poniedziałek” w ubiegłą
sobotę. Po robocie – oczywiście.

Janusz Cwen

Fot. Krzysztof Knitter

Dziadek pana Zygmunta przyjechał do Jeleniej Góry w 1954 roku.
Początkowo pracował w spółdzielniach, potem „na swoim”, jak później jego ojciec Stanisław. Wówczas
było sporo szewców, ale i roboty
w bród. Porządne, skórzane buty
były szyte i wiązane drewnianymi
kołkami. Wymagały co pewien
okres naprawy, ale można je było
nosić latami. Były zdrowe dla nóg.
Stopy się nie pociły.
Teraz zalały nasz rynek – jak
mówi Pan Zygmunt - tanie buty z
tworzywa sztucznego, przeważnie
z ceraty, które niszczą i wypaczają
nogi. Nie opłaca się ich naprawiać,
bo często koszt tego zabiegu jest
droższy od kupna nowej takiej
pary. Jednak potwierdza się w tym
miejscu powiedzenie, że biednego
nie stać na tandetę.
Dlatego Pan Zygmunt poleca
buty ze skóry.

Zygmunt Lichoń korzysta z prostych i starych narzędzi, m.in. z widocznej w tle maszyny do szycia
SINGER z 1930 roku

KOWARY Pracownicy szpitala nie zgadzają się na zmniejszenie zarobków

Załoga zapłaci za długi

Obniżkę wynagrodzeń o
10 procent zaproponowało szefostwo Centrum
Zdrowia w Kowarach
swoim pracownikom.
– Odejdziemy – zapowiadają pielęgniarki. Czy los
lecznicy w Bukowcu jest
zagrożony?
– To sposób na zbilansowanie
bieżącej działalności jednostki
– mówi Jacek Makowski, prezes
Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kowarach.
Placówkę oddłużono 4 lata
temu i zobowiązania w wysokości 14,5 miliona złotych przejęło
starostwo. Powołany wówczas
w miejsce ZOZ-u PCZ zdążył
już „wypracować” 2,5 miliona
złotych długu.
Obniżka wynagrodzeń dotyczy
wszystkich, oprócz członków zarządów związków zawodowych
(złożenie im wypowiedzeń
jest bardzo skomplikowane).
Pracownicy otrzymali wypowiedzenia z końcem marca i
propozycję zawarcia nowych
umów.
– To niemoralne – mówią pielęgniarki oddziału wewnętrznego.
– Będę zarabiała ok. 150 złotych mniej, czyli jakieś 1100
złotych na rękę – wyliczyła
Grażyna Sochacka. – Nie mogę
się na to zgodzić.
– Mam powiedzieć mojemu
synowi, żeby przestał studiować, bo mama nie będzie miała
pieniędzy? – pyta zdenerwowana Bożena Krupińska, która w
kowarskim szpitalu przepracowała 23 lata.
Oddziałowa Zofia Antoniczak
podkreśla, że pracy jest sporo.
– Nasz oddział ma pełne obłożenie, harujemy – mówi. – Ale
jak będzie trzeba, odejdziemy.
Przecież nie ma bezrobotnych
pielęgniarek. Na pewno jakaś
praca się dla nas znajdzie.

Fot. Krzysztof Knitter
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– Nie zgadzam się na obniżenie pensji - mówi Zofia Antoniczak,
pielęgniarka oddziałowa
W trudniejszej sytuacji są salowe. Już dziś zarabiają one grosze,
bo ok. 700 złotych na rękę. Po obniżeniu pensji, będą miały mniej,
niż kasjerki w supermarkecie.
Czarę goryczy przelał fakt,
że PCZ ma zapłacić ponad 100
tysięcy złotych likwidowanemu
ZOZ-owi. Za co? Za dzierżawę budynków, które formalnie należą
do ZOZ-u, a Powiatowe Centrum
Zdrowia z nich korzysta. W nich
mieści się Zakład OpiekuńczoLeczniczy i hospicjum.
– Można było te budynki przekazać PCZ lub wydzierżawić nieodpłatnie. Ludzie mają godzić się
na mniejsze zarobki, a starostwo
nie potrafiło przypilnować takich
spraw – mówi Henryka Kępińska,
przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność.
Pracownicy mają do połowy
maja określić, czy będą pracować
na nowych, gorszych finansowo
zasadach. Jeśli się nie zgodzą,
automatycznie zostaną zwolnieni, nastąpi to z końcem czerwca.
Wówczas dyrekcja będzie musiała
zatrudnić kogoś na ich miejsce.
Wśród załogi panuje przeko-

nanie, że starostwo, właściciel
PCZ, najchętniej by się pozbyło
placówki.
– Nic podobnego. Zależy nam
na tym, by szpital nadal istniał
– podkreśla starostwa Jacek Włodyga. – Zamknięcie np. oddziału
wewnętrznego spowoduje, że
ciężko chorzy nie będą mieli
gdzie pójść. Oddział wewnętrzny
jeleniogórskiego szpitala też jest
mocno obłożony.
Jak twierdzi starosta, nie ma
zagrożenia upadku szpitala. Zawsze przecież można go sprzedać.
Przejęciem PCZ zainteresowane
są koncerny medyczne z Niemiec
i Szwajcarii. Szwajcarzy posiadają

kilkanaście szpitali na terenie
Niemiec i chcą rozszerzyć teren
działania na Polskę i Czechy. Sęk
w tym, że zajmują się głównie
opieką psychiatryczną i rehabilitacją związaną z urazami tego
typu. Czy zatem inne oddziały,
jak wewnętrzny, ginekologia,
chirurgia, przestaną istnieć?
– Jeśli nawet byśmy sprzedali
szpital, to z zastrzeżeniem, że ma
świadczyć nieodpłatne usługi na
rzecz mieszkańców. Ściśle określimy zakres tych usług – mówi
Jacek Włodyga.

(DOB)

Cios dla pacjentów?
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach to 2 przychodnie, po jednej w Kowarach i Karpaczu, szpital Bukowiec, hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Same przychodnie średnio miesięcznie udzielają ok. 60 tysięcy porad. Szpital
w tym okresie przyjmuje ok. 6 tysięcy pacjentów.
– Ludzie nie mają się czego obawiać – podkreśla prezes Makowski. – Mimo
propozycji obniżek płac, załoga pracuje normalnie, każdy pacjent ma zapewnioną
bardzo dobrą opiekę.
– Rzeczywiście, nie mogę narzekać. Opieka jest znakomita – dodał Henryk
Hartwig, pacjent oddziału wewnętrznego.

Trujące powietrze?
Ekolodzy alarmują: w
mieście przekroczono
standardy jakości środowiska.
– Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Oddział w Jeleniej
Górze zawiadomił, że teren miasta
Jeleniej Góry został zakwalifikowany
do obszarów, na których występują
przekroczone standardy jakości
środowiska – poinformował jeleniogórski urząd miejski.
To powód, dla którego fundusz
może dofinansować ze swoich
środków profilaktykę zdrowotną
najmłodszych mieszkańców Jeleniej
Góry. Dotyczy to wyjazdów dzieci z
podstawówek i uczniów gimnazjów
do miejscowości, gdzie powietrze

jest czystsze.
Jak to określono, do miejscowości,
które zapewniają warunki do naturalnej regeneracji zdrowia dzieci. Oferta
dotyczy wakacji, czyli okresu od 20
czerwca do 31 sierpnia 2007 roku.
– Nie dziwię się, że będą dopłacać.
U nas, kiedy zimniej, jak ludzie
zaczną palić w piecach, to nie ma
czym oddychać. Taki smród – podkreśla Helena Bednarczyk z osiedla
w sąsiedztwie ulicy Reja.
Podobnie jest w centrum, a nawet
w uzdrowiskowych Cieplicach.
Z powodu zapylenia powietrza
zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy
są, zdaniem lekarzy, narażeni na
choroby dróg oddechowych. – Wypoczynek nad morzem bardzo się
niektórym przyda – mówi internistka Halina Skurzyńska.

Jelenia Góra ma status miejscowości uzdrowiskowej, gdzie normy są
bardzo rygorystycznie zaostrzone.
– Istotnie w roku 2006 stwierdzono w obszarze miasta przekroczenia
dopuszczalnych stężeń w powietrzu
pyłu lotnego drobnego o frakcjach
ziaren poniżej 10 ľm, tlenku węgla
i ozonu – potwierdza Ewa Tomera,
naczelniczka wydziału ochrony
środowiska i rolnictwa urzędu.
I uspokaja, że taka sytuacja ma
charakter wyłącznie lokalny, nieodnoszący się do całego miasta i okresowy, który wiąże się z podwyższeniem stężeń w sezonie grzewczym.
Przyczyną w głównej mierze są wyziewy z indywidualnego ogrzewania
budynków i lokali mieszkalnych
w wyniku spalania coraz gorszego
jakościowo paliwa.

Zdaniem urzędników, choć wielu
jeleniogórzan zmodernizowało
ogrzewanie mieszkań na proekologiczne (głównie gazowe), a liczba
takich inwestycji rośnie, tradycyjne
metody grzewcze robią swoje.
Tłumaczenie nie wszystkich przekonuje. – Mimo dopłaty z urzędu
na montaż pieca gazowego nie
mam pieniędzy, a co dopiero na
coraz wyższe rachunki? Palę tym,
co najtańsze. Na więcej mnie nie
stać – ubolewa zastrzegająca sobie
anonimowość pani Jadwiga z ul.
Powstańców Wielkopolskich.
Sytuacja nie poprawi się: wzrastające ceny gazu i energii elektrycznej
skutecznie zniechęcają ludzi do
zastosowania coraz droższych ekologicznych rozwiązań.

(tejo)

Fot. Arkadiusz Piekarz

JELENIA GÓRA Z powodu emisji szkodliwych spalin dzieci dostaną dofinansowanie na regenerację zdrowia

Tam złożysz wniosek
Ile osób skorzysta z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej dotyczącej finansowego wsparcia najmłodszych wyjeżdżających na wakacje w czyste regiony? Jeszcze nie wiadomo. Na razie do 20 maja
zbierane są wnioski. Można je dostać w jeleniogórskim oddziale WFOŚiGW przy
pl. Ratuszowym 31/32. Dostępne są na stronie internetowej
www.fos.wroc.pl
Informacje można uzyskać również pod tel. nr (075) 75 32 869.
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Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres: ul. Klonowica
9, 58-500 Jelenia Góra lub e-mailem: redakcja@jelonka.com
JeleNia góra W Żeromie lepsi z Norwida

Mistrzowie w sieci
Fot. Arkadiusz Piekarz

Olimpiada wiedzy o internecie Dialnet Masters.

Zwycięska drużyna z cieplickiego
II LO im. Norwida
Jak łączyć się przez WiFi, co
oznacza skrót ISDN, jak może
wyglądać adres IP? – m. in. na
takie pytania musiało odpowiadać dziewięć czteroosobowych
drużyn z liceów oraz dziesięć z
gimnazjów.
W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 im. Żeromskiego konkurowały ze
sobą drużyny z Jeleniej Góry,
Mysłakowic, Starej Kamienicy,
Świeradowa Zdroju i Ząbkowic
Śląskich.
Ich zadaniem było także rozwiązać krzyżówkę oraz pobiec
w sztafecie do stolika, na którym leżały części komputera.
Punkty zdobywało się za szybkość i prawidłowe wskazanie
urządzeń sieciowych – modemów, routerów, skrętek itp.
Pierwsze miejsca zdobyli II Li-

ceum Ogólnokształcące im. C.K.
Norwida oraz Gimnazjum nr 1
im. Tadeusza Kościuszki, obydwie
placówki z Jeleniej Góry.
– Chcieliśmy zorganizować
pierwszą w Polsce olimpiadę
w formie nauki przez zabawę
– tłumaczy Piotr Bober, koordynator Dialnet Masters. – Dzięki
temu przekazujemy młodzieży
wiedzę o telekomunikacji i
internecie, tworząc przyjazne
dla sieci środowisko. Zadania
ułożyliśmy przy współpracy z
Politechniką Wrocławską.
W sumie wystartowało 480
drużyn oraz 1200 zawodników
z Dolnego Śląska.
Zdobywcy najlepszych miejsc
z dwunastu turniejów wezmą
udział w finale olimpiady 1
czerwca we Wrocławiu.

Arkadiusz Piekarz

Wielka majówka
Jedenaście dni laby! Taki
relaks czeka tych, którzy
odpowiednio zadysponują
czasem podczas zbliżającego się weekendu majowego. Co robić, aby się
ciekawie zabawić?
Dla niektórych wolne zacznie
się już w najbliższą sobotę i
potrwa do kolejnej niedzieli.
Nie wszyscy jednak wyjadą
na majowe wakacje. Wielu
pozostanie w Jeleniej Górze
i okolicach. Warto, bo będzie
sporo się działo.

Wesoło w Jeleniej Górze
i Cieplicach

1 maja (wtorek) radzimy
spędzić popołudnie na miejskim
deptaku, ulicy 1 Maja, która tradycyjnie w tym dniu obchodzi
swoje imieniny. Cała Majówka
tętnić będzie życiem.
Na trakt wyjdą klowni, będzie
moc konkursów dla dzieci i coś
dla starszych, choćby pokaz
ciężkich motocykli. Kto zgłodnieje, będzie mógł skosztować
dań z jeleniogórskich restauracji. Do tego wystawa fotograficzna „Portret ulicy 1 Maja”,
pokaz brazylijskiego tańca
walki capoeira, rozstrzygnięcie
konkursu na zdjęcie z historią
pochodzącą z popularnego
traktu i uczta dla fanów muzyki
i kabaretu: rozśmieszy Koń Polski, zagrają Grupa Swingująca
z ODK, a gwoździem programu
będą Czerwone Gitary.
W długi weekend zaczyna
się też największa impreza
uzdrowiskowej części Jeleniej
Góry „Wiosna Cieplicka”. Po
kiermaszu kwiatów i roślin
ozdobnych, zapowiada się mocne kabaretowe otwarcie, w
którym wystąpi krakowska
Piwnica pod Baranami (3 maja,
muszla koncertowa). 4 maja
w Teatrze Zdrojowym będzie
można posłuchać Krzysztofa
Daukszewicza (godz. 19), dzień
później Elity, a 6 maja (niedziela) – Kabaretu Paka.

Moc imprez
pod Szrenicą

Wyciszenie w Staniszowie

Największy majówkowy zawrót
głowy zapowiada się w Szklarskiej Porębie. Tam już od soboty
imprez zaplanowano tyle, że trudno będzie wszystkie odwiedzić.
Zakończą się w sobotę, 5 maja.
Podczas Majówki Artystycznej
obejrzymy wystawę z okazji 103.
rocznicy urodzin słynnego fraszkopisarza Jana I. Sztaudyngera
(ZSO w Szklarskiej Porębie). 29
kwietnia w parku Esplanada
wystąpi o godz. 18 kabaret Hrabi.
Później cała seria koncertów,
występów oraz happeningów.
Gwiazdą Majówki będzie Józef
Skrzek, który z gośćmi wystąpi
5 maja o godz. 20 w parku Esplanada.
Dla miłośników mocnych wrażeń przygotowano Majówkę
Ekstremalną, zaplanowaną na
Kruczych Skałach. Będzie można
zmierzyć swoje siły w wspinaczkach skałkowych i na linowych
mostach. Dawka wielu atrakcji z
adrenaliną zapewniona.
Do tego Planowane Wędrowanie, czyli gra terenowa dla
miłośników turystyki pieszej,
uczestnicy otrzymują komplet
materiałów – mapa, regulamin
i zadania do wykonania. Każdy,
kto weźmie udział w zabawie
otrzyma zestaw wydawnictw
o Karkonoszach i Górach Izerskich
Wspomnijmy o Walońskiej
Majówce (Stara Chata Walońska) oraz 5 maja – wycieczka
szlakiem walonów, na którą
chętni zbiorą się przed kościołem
Niepokalanego Serca NMP o
godzinie 10.
Na Skwerze Radiowej Trójki
– Skołowana Majówka: cykl
imprez dla fanów cyklizmu (od 1
do 5 maja). W parku Esplanada 1
maja – Cyrkowa Majówka z festiwalem sztuki cyrkowej. Wreszcie
– Śnieżna Majówka (2 maja)
na trasach Polany Jakuszyckiej,
gdzie narciarze po raz ostatni w
tym sezonie posmakują jazdy
na nartach i ogrzeją się podczas
biesiady przy ognisku.

Kogo takie wielkie imprezy
męczą, będzie mógł odpocząć
w sielskiej atmosferze Pałacu w
Staniszowie. W przypałacowym
parku, przy dźwiękach różnej
muzyki. Tam majówka zacznie
się w niedzielę, 29 kwietnia koncertem instrumentalistów dętych
orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej. 1 maja – mocniejsze klimaty: występ grupy Coffe Break na
pałacowych tarasach (godz. 17), a
3 maja – nuta patriotyzmu: w sali
balowej recital polskiej muzyki
klasycznej da pianista Krzysztof
Gotartowski (godz. 18).

Odjazdowo na Szybowcowej

Pokazy lotnicze Aeroklubu Jeleniogórskiego, koncerty, projekcje
filmów niezależnych, ciekawe
wystawy, to tylko niektóre z pro-

Jelenia Góra otrzymała nominację
do nagrody Złote Formaty w kategorii
„plakat reklamowy” za afisz propagujący Wrzesień Jeleniogórski 2006.
W miniony czwartek miastu
przyznano drugą nagrodę w tym
konkursie. Autorką nagrodzonej
pracy jest Edyta Kulla.
Festiwal jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia wydarzenia, dzięki któremu uda się zbudować mocny
i rozpoznawalny wizerunek miasta.
Został skierowany do samorządów,
mediów, ekspertów i autorytetów w
dziedzinie promocji miast.

(tejo)

Kto zorganizowanych imprez
nie lubi, będzie mógł wolny czas
wykorzystać na wycieczkę po regionie i w góry. Choćby do schroniska Samotnia przy Kotle Małego
Stawu. Wędkarze tłumnie ruszą
nad pobliskie stawy i glinianki na
otwarcie sezonu szczupakowego.
Sporych rozmiarów drapieżniki
można przy odrobinie szczęścia
złowić w żwirowni w Wojanowie,
czy stawie zwanym Balatonem w
Staniszowie. Widoki Karkonoszy
uatrakcyjnią wędkowanie na
stawach ptaszyńskich w Cieplicach.

(tejo)

Tak na 1 Maja bawiono się w zeszłym roku

Prestiż w nagrodę
Organizatorem i pomysłodawcą
jest Grupa Ströer w Polsce, jeden z
liderów rynku reklamy zewnętrznej
w Polsce i Europie, obecny w 12
krajach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas uroczystej gali rozdania
nagród w Hotelu Intercontinental
w Warszawie.
Edyta Kulla ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od
2000 roku prowadzi pracownię
witrażu i szkła przy Jeleniogórskim
Centrum Kultury. Realizuje autorskie
projekty edukacji, wykonuje witraże
w kraju i zagranicą.
Gratulujemy.

A może na ryby?

Kłopoty w ruchu
W Podgórzynie i okolicach szykuje się gratka dla miłośników kolarstwa. Od
1 do 3 maja potrwa II Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta
Gminy Podgórzyn. Mniej ucieszy to kierowców, którzy muszą przygotować
się na utrudnienia w ruchu. 2 maja będzie zamknięty dojazd do Podgórzyna
w godz. 16 do 20, nie będzie przejazdu przez Żołnierską od kościoła do
numeru 44 i obwodnicą Jana Pawła II. Autobusy MZK linii nr 4 i 18 będą
kończyły bieg w tych godzinach na przystanku w Podgórzynie obok boiska
sportowego.
Dzień później nie będzie możliwy dojazd do Przesieki, Borowic i Sosnówki
w godz. 12 – 15

KRAJ Afisz Edyty Kulli wysoko oceniony

Drugie miejsce w Polsce
za plakat 48. Września
Jeleniogórskiego.

pozycji Majówki na Szybowcowej,
która popołudniami 1 i 2 maja
zgromadzi chętnych na szczycie
pasma gór Kaczawskich.

Fot. Archiwum

Jasio

REGION Pomyśl już teraz, gdzie spędzisz długi weekend

Fot. UM

wasze fotki Nasze Pociechy

11

Nagrodzona praca autorstwa E. Kulli

Ruszy wyciąg
27 kwietnia (piątek) po
przerwie konserwacyjnej
na wiosenno-letni sezon
zostanie uruchomiony
wyciąg krzesełkowy ze
Szklarskiej Poręby na
Szrenicę. Wjazd popularną kanapą jedną z sekcji
kosztować będzie 13, 50
zł dla dorosłych. 10 zł
dla dzieci oraz 7,50 zł od
osoby dla grup zorganizowanych. Za przejażdżkę na Szrenicę dwoma
sekcjami kolei linowej z
dolnej stacji wyciągu na
Szrenicę trzeba będzie
zapłacić odpowiednio: 20
zł, 14 zł oraz 12 zł.
(tejo)
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ROZMAITOŒCI / OPINIE
REGION Poprawia się stan torowisk i przejść przez szyny

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Jakość (nie) po kolei

Bądźmy
optymistami
a drugie pół – ważniejsze – w
Jeleniej Górze łatwiej mi dostrzec
kontrast między jeleniogórzanami
a wrocławianami. Jedni i drudzy
wyglądają podobnie, mają podobne problemy, a jednak tamci
z Wrocławia są znacznie skłonniejsi do okazywania optymizmu.
Nadmiernego, jeśli popatrzeć na
wrocławskie korki na ulicach, na
szpetotę zaniedbanych śródmiejskich dzielnic, na hałas i brud.
Przyjemniej jest być optymistą
niż pesymistą. Ale optymizm i
pesymizm poza tym to mają wspólnego, że się sprawdzają. Cokolwiek
kiedykolwiek ważnego zostało
zrobione, jest dziełem optymistów, którzy uwierzyli, że to się da
osiągnąć. Pesymiści w tych samych
warunkach przestrzegali, że to się
nie uda i albo nic nie robili, albo
brali się do dzieła bez przekonania
i rzeczywiście nie udawało im się.
Za to mieli gorzką satysfakcję, że
przewidzieli klęskę.
Łatwo być optymistą, kiedy
wszystko idzie dobrze. Tylko że
wtedy niekoniecznie trzeba nim
być właśnie dlatego, że wszystko
idzie dobrze, więc i pesymistom nie
powodzie się źle. Znacznie trudniej
jest być optymistą, kiedy sprawy
mają się gorzej niż chcielibyśmy.
Ale właśnie wtedy optymizm
jest najpotrzebniejszy, bo tylko
optymiści zdolni są sprawić, żeby
poszły lepiej.
Jest szansa, że będzie lepiej niż
jest, ale mimo to apeluję do pesymistycznej większości jeleniogórzan:
spróbujcie choć przez jeden dzień
w tygodniu być optymistami. Na
przykład w poniedziałki. Jako
optymista wierzę, że mój apel
poskutkuje.

Wojciech Jankowski

Społeczeństwo Jeleniej Góry
z aprobatą ocenia inicjatywę
Polskich Kolei Państwowych,
które w ostatnim czasie znów
ograniczyły rozkład jazdy połączeń lokalnych. Jeździ mniej
pociągów do Szklarskiej Poręby,
a w planach nie jest wykluczone
wymazanie kolejnych składów do
pobliskich miejscowości, dokąd
jeszcze pociągi dojeżdżają.
Ograniczenia pozytywnie wpływają na jakość torowisk. Dzięki

temu, że jeździ tamtędy coraz
mniej lokomotyw i wagonów, nie
ulegają one degradacji poprzez
używanie.
Na jakości zyskują też przejścia
przez torowiska. Mniej pociągów
znaczy mniej wypadków i mniejsze ryzyko. Zwiększa się także
liczba chętnych, którzy przez tory
przechodzą. Ostatnio dołączyło
do nich stado kóz z gospodarzem. Zarówno mężczyzna jak
i zwierzęta dziękują kolejowym
decydentom za ułatwienia!

(tejo)

PKP cieszy się z nowych użytkowników
swojego majątku

JELENIA GÓRA Radny też człowiek i może się napić… wody mineralnej

Rada wysoce zanudzona
Jak usiedzieć na krześle
rajcy przez kilka godzin
sesji.

Fot. Krzysztof Knitter

Projekt budowy sklepu Castoramy w Jeleniej Górze wywołał
mnóstwo emocji. Na forum Jelonki
kwitnie wolność słowa, dyskutanci okładają się argumentami
jak kijami, aż im wirtualne zęby
dzwonią.
Niektórzy cieszą się, że potanieją
materiały budowlane i zwiększy się
wybór, inni przewidują całkowite
zakorkowanie skrzyżowania Grunwaldzkiej z Jana Pawła II, już teraz
zatkanego, jeszcze inni wróża, że
radni utrącą inicjatywę i sklepu
nie będzie, a są też tacy, którzy w
imię sprawiedliwości domagają się
budowy Castoramy w Cieplicach, a
nie w pobliżu Tesco. Choć poglądy i
argumenty są różne, ogólnie przeważa pesymizm: Cieplice znowu
zostaną pokrzywdzone, ulice się
zakorkują, radni przeszkodzą.
Polacy, jak wiadomo są mistrzami Europy, a może nawet
świata nie tylko w narzekaniu,
ale i wyszukiwaniu powodów
do narzekań. Wygląda na to, że
jeleniogórzanie tworzą czołówkę
w kraju mistrzów.
Socjologowie tłumaczą polską
skłonność do pesymizmu i narzekań historycznymi doświadczeniami, bo też historia nas nie
rozpieszczała, fundując nam najpierw zabory, potem po krótkim
epizodzie niepodległości z wielkim
kryzysem gospodarczym, rządy
nazistów i komunistów.
Wysoką pozycję jeleniogórzan
wśród rodaków w tej konkurencji
można wytłumaczyć doświadczeniami ostatnich lat. Miasto przestało być stolicą województwa i po kilku burzliwych pierwszych latach
dziewięćdziesiątych, przeżyło długi
czas gospodarczej stagnacji.
Jako człowiekowi spędzającemu pół tygodnia we Wrocławiu,

Brawa dla kolejarzy za nowatorskie rozwiązania.

Fot. Janusz Lewicki
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Mało kto z radnych jeleniogórskich
pilnie słucha przedłużających się
przemówień podczas ratuszowych
nasiadówek. Uwagi starcza na godzinę, może dwie, ale co potem?
I na to samorządowcy mają sposób. Są przecież telefony komórkowe, wyposażone w tyle rozwiązań
multimedialnych, że o nudzie nie
ma mowy. Wie o tym doskonale
radny Krzysztof Mróz (PiS), który
z komórką podczas sesji się nie
rozstaje (nawet pod stołem).
Józef Sarzyński, wiceprzewodniczący rady (SLD) lubi przecierać
okulary, oddawać się lekturze
oraz bacznie obserwować otoczenie. Lubi też pisać SMS.
Z kolei Wiesław Tomera jest
znanym fanem wód mineralnych. Ich zapach najpierw dokładnie analizuje
wzrokowo i węchowo, po
Józef Sarzyński wypatruje czym mineralną esencją
gasi pragnienie, kiedy za-

schnie mu w gardle po częstych stołem. Dlatego szef rady Hubert
przemowach.
Papaj (PO) robi za wzór. Niestety
Receptą na nudę dla wiceprze- nie wszyscy go naśladują.
wodniczącej Anny Ragiel (Wspólne
(tejo)
Miasto) jest uśmiech pasujący do
większości sesyjnych sytuacji.
Niektórzy radni zajmują się także
szeptaniem z ucha do ucha. Przoduje
w tym PO, ale i PiS nie jest daleko w
tyle. Poplotkować na sesji lubi też
Bożena Makieła (Wspólne
Miasto).
Powagę urzędu
radnego zachowuje tymczasem Cezariusz
Wiklik (SLD),
który większości
posiedzeń przysłuchuje się z niezmienną marsową miną.
Nudzić się
nie wypada za
Wiesław Tomera degustuje
prezydialnym

OKIEM NACZELNEGO Paniczne reakcje po publikacji pamiętników hitlerowskiej pilotki są pozbawione rozsądku

Kto się boi Hanny Reitsch
Ma o czym dyskutować jeleniogórski świat wielbicieli
słowa pisanego. Okazję dała pozycja napisana przez
rodowitą jeleniogórzankę, która świetnie radziła
sobie w lotnictwie, osobiście znała i popierała wodza
III Rzeszy.
Jedni ją potępiają w czambuł,
inni – wychwalają pod niebiosa,
na których biła szybowcowe
rekordy. I siedziała w brygadzie
samobójczej za sterami bombowców zrzucających wybuchowy
ładunek na bezbronnych ludzi.
Hanna Reitsch, duma nazistowskiej propagandy. Pilotka
oblatywaczka, która w świetle
faszystowskich jupiterów grała
bojowniczą rolę w wojnie o wielką Germanię. Dobra znajoma
czarnych charakterów Himmlera,
Hitlera, Goeringa i Goebelsa.
Przeznaczenie chciało, że przyszła na świat w Hirschbergu,
była córką okulisty i mieszkała
w latach młodości przy Prome-

nadzie nr 11.
Los zdecydował, że ten sam
Hirscheberg, po tym, jak Hitler
strzelił sobie w łeb, spowodowawszy wcześniej śmierć milionów
ludzi, stał się Jelenią Górą, a
Promenada – po uproszczeniu
zmieniających się nazw – jest dziś
ulicą Bankową. Wciąż jest willa
numer 11, pamiętająca czasy
Hanny Reitsch.
Pilotka okazała się nie tylko
sprawną lotniczką, ale i dość
utalentowaną pisarką, choć nie
tak błyskotliwą jak w kokpicie.
Napisała po wojnie biografię, w
której opowiedziała nie tylko o
czasach Hirschbergu i swoich
nazistowskich znajomych z ber-

lińskiego piedestału. Z Hitlerem
Adolfem jej nazwisko uwieczniono w jednej z ratuszowych ksiąg.
Zarówno wódz, jak i pilotka
zostali, bowiem, honorowymi
obywatelami miasta Hirschberg.
I de facto są nimi do dziś.
Napisała książkę bez ukrywania
więzi i nadziei, jakie łączyła z
ideologią nazistowską i jej propagatorami, choć do NSDAP nigdy
się nie zapisała.
Książkę na polski zgrabnie
przetłumaczyła pani Agnieszka
Kossowska. I podniosło się larum.
Niektórzy z góry tom skazali na
banicję. Jak wypociny Hitlera
„Mein Kampf”, które „zyskały”
miano książki zakazanej, a przez
to jeszcze bardziej rozchwytywanej, choć nudne to jak flaki
z olejem.
Zarzucono pilotce, że zamiast
zbuntować się przeciwko bezsensowi i okrucieństwu nazizmu,
wiernie służyła czarnym ideom

brunatnych faszystów. I jeszcze
teraz za to ją się chwali!
Ci, którzy najgłośniej krzyczą,
jakoś wycia potępienia nie wydają, kiedy na księgarskich półkach
leżą setki pozycji poświęconych
Hitlerowi, z których można poznać intymne szczegóły życia
„tego bruneta z wąsikiem”.
Zapewne nie bez ciekawości
obejrzeli film „Upadek”, gdzie
w realistyczny sposób przedstawiono zarówno marny koniec
III Rzeszy jak i psychodeliczny
charakterek tego faceta, który
rozpętał II wojnę światową.
Nie protestują, kiedy telewizja emituje programy o
Leni Riefenstahl, sztandarowej
postaci nazistowskiego kina
propagandowego, której dzieła
do dziś – z punktu widzenia
sztuki – nie treści, uważane
są za reżyserski majstersztyk.
Jakoś nie oburza ich starsza
pani, dawna hitlerowska „ob-

lubienica”, która u schyłku
akt ywnego życia zajęła się
podwodnym filmowaniem i
kręciła niewinne kolorowe
obrazki z dna oceanu.
Można przedstawić przecież kontrowersyjne postaci
w sposób miły i przyjemny,
co czynią zupełnie bezkarnie
autorzy różnych pozycji. Taki
na przykład pan Adolf Hitler
był zdeklarowanym wegetarianinem, co powinno spodobać
się zwolennikom roślinożerców. Z kolei Heinrich Himmler
wprost uwielbiał opiekować się
kotami, więc ma plusa wśród
działaczy towarzystw opieki
nad zwierzętami.
A że obydwaj byli bezdusznymi katami, to już sprawa
drugorzędna.
Ale Hanna Reitsch, choć
już dawno nie ma jej wśród
żywych, polską (a może jeleniogórską?) dumę narodo-

wą drażni a publikowanie jej
pamiętników to ósmy grzech
główny.
Czytelnikom prawa do własnych poglądów odmówić nie
można. Po co jednak ta zajadliwość? Dzielenie historii na
taką, o której pisanie to wręcz
obowiązek, oraz taką, o której
za samo wspomnienie należy
się chłosta pod pręgierzem?
– Prawda odkrywa rany, ale
tylko dzięki szczerości można wiele wyjaśnić i osiągnąć
pojednanie – pisze Reitsch,
nieco skonfundowana swoimi
faszystowskimi fascynacjami.
Obłudnie się ich nie wypiera,
choć zdaje sobie sprawę z
ogromu nieszczęć, jakie na
świat sprowadził br unet z
wąsikiem. A na kartach swojej
autobiografii pilotka bywa
szczera aż do bólu.

Konrad Przezdzięk
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ZAPOWIEDZI / KULTURA

TEATR

Na pełnym morzu
23 IV godz. 9 i 11 oraz 24 IV godz. 13,
Scena Studyjna, bilety: 17 i 13 złotych

Igraszki z diabłem
27 IV, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet:
10 złotych

Don Kichote
26 IV o godz. 10 i 27 IV o godz. 10 i 19,
Scena Duża, bilety: 26 i 17 złotych

Potęga teatru, czyli Muminki
29 IV, godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilet:
10 złotych

Merylin Mongoł
28 i 29 IV, godz. 19, Scena Studyjna,
bilety: 24 i 17 złotych
INNE

Od starożytności do współczesności
23 IV, godz. 17, galeria Promocje, ODK
otwarcie wystawy malarstwa Dietera
Strahla „Od starożytności do współczesności”

Rodzinne granie
26 IV, godz. 17, sala Filharmonii
Dolnośląskiej, bilety: 10 i 5 zł
koncert kameralny Rodzin Muzykujących Państwowej Szkoły Muzycznej

Światła o zmierzchu
24 IV, godz. 18, DKF Klaps: sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30,
bilet 9 zł
projekcja filmu „Światła o zmierzchu”
reż. A. Kaurismaki (Finlandia, Niemcy,
Francja)

Wiekowy las
27 IV, godz. 14, Muzeum Przyrodnicze
otwarcie wystawy „Las sprzed 300
mln lat”

Dwie wystawy
24 IV, godz. 17, BWA, bilet: 2 zł
otwarcie wystawy „Dziedzictwo” oraz
wystawy malarstwa Brunona Podjaskiego (wystawa czynna do 22 V, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00, w
sobotę w godz. 10.00 – 16.00)
Fotografia kwietnia
25 IV, godz. 18, MDK Muflon
podsumowanie konkursu fotograficznego „Fotografia kwietnia ‘2007”,
spotkanie z fotografikiem Januszem
Jaremenem pn. „Na pograniczu sztuki”
Najpiękniejsze kwiaty
26 IV, godz. 14, MDK
podsumowanie konkursu plastycznego
„Kwiaty łąk i ogrodów”
Multimedialne wulkany
26 IV, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
prezentacja multimedialna „W krainie
wygasłych wulkanów (Pogórze Kaczawskie)” - Piotr Norko

Gitarowe granie z Tomasikiem
27 IV, godz. 18, JCK – klub Kwadrat,
bilety: 9 i 6 złotych
koncert gitarowy z cyklu „Gitara w
Centrum” w wykonaniu Dominika
Tomasiaka
Łagodne granie
29 IV, godz. 17, Pałac Paulinum, wstęp
bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja
miejsc
koncert z cyklu „Muzyka w Pałacu
Paulinum” w wykonaniu Marcina
Wyrostka (akordeon)
Kabaretowe dźwięki
30 IV, godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilet:
15 złotych
gala w stylu retro czyli wspaniałe
piosenki kabaretowe (Seksapil, Miłość
Ci wszystko wybaczy, Już taki jestem
zimny drań, Ada to nie wypada, Walc
Francois, Ach jak przyjemnie, Powróćmy jak za dawnych lat i wiele innych).
Udział biorą soliści, para tancerzy,
konferansjer i akompaniator

KINO

Kino Lot
Turistas
23 – 26 IV, godz. 20
horror, prod. USA 2006, od 15 lat

Pani Henderson
23 – 26 IV, godz. 17
dramat/komedia, prod. Wielka
Brytania 2005, od 12 lat

Stefan malutki
23 – 26 IV, godz. 16, 18
animowany, prod. Argentyna/Hiszpania 2006, od 12 lat

Kino Grand

Kino Marysieńka
Listy z Iwo Jimy
23 – 26 IV, godz. 19
dramat wojenny, prod. USA 2006,
od 15 lat

Wakacje Jasia Fasoli
23 – 26 IV, godz. 14, 16, 18, 20,
komedia, prod. Wielka Brytania
2007, od 12 lat

Tajemnice Karkonoszy
W Muzeum Miejskim Domu
Gerharta Hauptmanna w
Jeleniej Górze można oglądać jubileuszową wystawę
fotografii „Karkonosze”.
To zbiór prac Karkonoskiego Oddziału Związku
Polskich Artystów Fotografików.
Jedziemy autobusem linii nr 15
MZK. Mijamy Cieplice, Sobieszów
i wjeżdżamy na górę. Na niej
willa. Wchodzimy do środka i
schodami z czerwonym dywanem idziemy w górę, stopień za
stopniem. Po lewej pomieszczenie, a w nim zapuszczamy się
w świat pełen mgieł, śnieżnych
rzeźb i szarych skał. Riesengebirge u Hauptmanna.
Wystawa fotografii „Karkonosze” została zorganizowana z
okazji 60 – lecia Związku Polskich
Artystów Fotografików. Można
obejrzeć prace Janiny Hobgarskiej, Jana Kotlarskiego, Tomasza
Mielecha, Janusza Moniatowicza,
Tomasza Olszewskiego, Jerzego Wiklendta oraz Wojciecha

Zawadzkiego. Sama propozycja
zorganizowania wystawy akurat
o takiej tematyce wyszła od Janusza Moniatowicza.
Może się wydawać, że Karkonosze nie są tematem nowym.
Może się także wydawać, że góry,
które widzimy za oknem, oprócz
szlaków i wystających korzeni nic
ciekawego w sobie nie kryją.
W końcu znamy ten krajobraz z
widokówek i pieszych wycieczek.
Więc w czym rzecz? Wszystko
zależy od tego, jak na ten temat
spojrzymy.
Jerzy Wiklendt patrzy przez
mgłę. Jego obiektyw chwyta świat
tajemniczo i sprawia wrażenie
nieosiągalnego. Brakuje tylko
Elsynoru i sceneria do „Hamleta”
gotowa. Ciekawa jest woda w
potokach Wojciecha Zawadzkiego.
Przypomina miękkie białe futro lub
biały proszek, który spada na zanurzone w strumyku kamienie. Inna
woda jest w ujęciach Janiny Hobgarskiej, gdzie każdy strumień to
kosmyk włosów i stanowi kontrast
do żywiołowych i pieniących się
potoków z prac Jana Kotlarskiego.
Karkonoska natura na większości

Fot. rylit

Będzie się działo

JAGNI¥TKÓW Niebanalne spojrzenie fotografików na góry

Wystawę można oglądać do 3 września
z fotografii została pokazana w
kolorach bieli, czerni i betonowej
szarości. Ale z tego porządku wyłamują się bajecznie kolorowe prace
Janusza Moniatowicza. Artysta
przyznał w krótkiej rozmowie, że
poszukiwał w Karkonoszach kolorów i góry zawsze były dla niego
magicznym miejscem pełnym
barw. – W Karkonoszach czuję się
wolny – powiedział.
Dlaczego warto zobaczyć tą
wystawę? Na to pytanie można
odpowiedzieć cytując Harolda

Pintera, angielskiego dramaturga,
pisarza i laureata literackiej Nagrody Nobla. Opisując świat w jednym
ze swoich dramatów powiedział,
że „na zewnątrz jest świat, który
ma wszelkie cechy nam znane,
a jednak jest zupełnie niewytłumaczalny i przerażający, dziwny i
niepokojący”. Po prostu Karkonosze. Wystawę można oglądać do 3
września 2007.

Wojciech
Wojciechowski

JELENIA GÓRA Nowa pozycja na rynku księgarskim

Latanie było jej życiem
Autobiografia doświadczalnej pilotki III Rzeszy
Niemieckiej, jednocześnie jeleniogórzanki Hanny Reitsch.
„Latanie – moje życie”, pamiętniki Hanny Reitsch po raz
pierwszy przetłumaczoną w
Polsce i to w Jeleniej Górze przez
Agnieszkę Kossowską i wydaną
przez Janusza Jaremena, promowano podczas poniedziałkowego spotkania w jednej z
jeleniogórskich księgarń.
Był, miedzy innymi, Ivo Łaborewicz, szef kierownik jeleniogórskiego oddziału Archiwum
Państwowego, Jacek Musiał,
dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego, Marcin Zawiła, historyk
i dyrektor Grodzkiej Biblioteki
Publicznej oraz tłumaczka Agnieszka Kossowska i wydawca
Janusz Jaremen.

Podziękowano wszystkim,
którzy przyczynili się do ukazania się książki na rynku. Nie
zabrakło pytań, czy wydawca
nie obawia się, że pozycja przyniesie negatywny oddźwięk.
– Nie, ponieważ nie skupiono
się w niej na polityce, jaką
realizowała w czasie wojny
autorka, opisująca swoje przeżycia związane z lotnictwem
– powiedział na spotkaniu
Janusz Jaremen.
Taką wartość książki dla
Jeleniej Góry potwierdził również autor przedmowy Ivo
Łaborewicz.
– Niewiele z lat trzydziestych
i czterdziestych pozostało z
dokumentacji Jeleniej Góry
– mówił. – Większość z dokumentów z tamtych lat zaginęła.
Ta książka jest więc uzupełnieniem tej dokumentacji. – Być
może nie jest ona tak szczegó-

Fot. Krzysztof Knitter

REGION Wydarzenia i kultura
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Janusz Jaremen, Ivo Łaborewicz,
Marcin Zawiła i Agnieszka Kossowska
łowa i dokładna jakbyśmy sobie
tego życzyli, niemniej stanowi
ważną wartość – dodał.
Z dystansem podszedł do
książki Jacek Musiał.
– Dla lotników opisy zawarte
w książce, które dotyczą latania
dla naszych lotników mogą być

ciekawe, co do pozostałej treści
proponowałbym zostawić to
czytelnikom – powiedział.
Pozycja kosztuje 28 złotych.
Ma 250 stron i kilka ilustracji.

(angela)

WA¯NE TELEFONY

ALARMY
Policja			
Straż Pożarna		
Pogotowie Ratunkowe		
GOPR			
Pogotowie Energetyczne		
Pogotowie Gazowe		
Pogotowie Ciepłownicze		
Pogotowie Wodociągowe		
Numer alarmowy ogólny		

997
998
999
985
991
992
993
994
112

POLICJA
Komenda Miejska		
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

75 20 700
75 20 150
75 20 464

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

75 46 101
75 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT

RUDA ŒL¥SKA Ekstraklasa piłki ręcznej kobiet

Rewanż dla Zgody
W pojedynku rewanżowym I rundy play-off o miejsca
V-VIII w ekstraklasie piłki ręcznej kobiet zawodniczki
MKS PR Finepharm Jelenia Góra uległy na wyjeździe
Zgodzie Ruda Śląska 23:29.
W pierwszym pojedynku padł remis po: 23. Mecz w Rudzie Śląskiej
stał na bardzo dobrym poziomie,
zaś obie drużyny postawiły na
obronę. Doświadczone zawodniczki Zgody górowały jednak nad
podopiecznymi trenera Zdzisława Wąsa ograniem i boiskowym
cwaniactwem. Po początkowych
wyrównanych kilku minutach,
gospodynie wypracowały sobie kilkubramkową przewagę. W 10 min.
było już 7:3 i dystans 3-5 goli na
korzyść Zgody utrzymywał się aż do
końcowych minut pierwszej odsłony. Zryw jeleniogórzanek tuż przed
przerwą pozwolił im zniwelować
stratę do drużyny z Górnego Śląska
do dwóch goli (11:13). Po zmianie
stron gospodynie kontrolowały
przebieg wydarzeń na parkiecie. W
50 min. było już 25:18 dla Zgody i

losy pojedynku były przesądzone.
Ostatecznie mecz zakończył się
porażką jeleniogórzanek 23:29.
Tradycyjnie najskuteczniejszą
zawodniczką MKS PR była Marta
Gęga, która zdobyła 11 goli.
Lepsza w dwumeczu Zgoda
zmierzy się w pojedynkach o V lokatę z AZS Politechniką Koszalin.
Jeleniogórzanki czeka dwumecz
o VII miejsce w ekstraklasie z
Łącznościowcem Szczecin. Pierwszy mecz odbędzie się w Jeleniej
Górze (29 IV, godz. 15.00).
Zgoda Ruda Śląska – MKS PR
Finepharm 29:23 (13:11)
MKS PR: Maliczkiewicz, Skompska – Gęga 11, Buchcic 3, Dąbrowska 3, Kobzar 3, Oreszczuk 2,
Bogusławska 1, Kasprzak, Dyba,
Odrowska, Kocela.

(KED)

BOLES£AWIEC Biegi na orientacje

Medale Paulinum
Z sukcesami wystąpili zawodnicy MKS Paulinum
Jelenia Góra w Mistrzostwach Dolnego Śląska UKS
i Otwartych Mistrzostwach Bolesławca w biegach na
orientację na dystansie klasycznym.

Fot. MKS PAULINUM

Przed tygodniem zakończyły się rozgrywki w Polskiej Lidze Koszykówki
Kobiet. O podsumowanie
sezonu oraz występów koszykarek Kolegium Karkonoskiego poprosiliśmy ich
trenera Rafała Srokę
Grzegorz Kędziora: Czy
ósme miejsce Pana satysfakcjonuje?
- Ósme miejsce, jakie zajęliśmy w
lidze, jest spełnieniem oczekiwań,
gdyż stanowi wykładnię aktualnych
możliwości zespołu. Główny cel, jaki
postawiliśmy sobie przed sezonem,
czyli utrzymanie w lidze, został
wykonany. Mnie jako trenera cieszy
fakt, iż uczyniliśmy to awansując
do fazy play – off, a nie w walce o
miejsca IX-XII. Proszę zauważyć, iż w
czołówce ligi nie było niespodzianek.
Jedynym zespołem, który zaskoczył
in minus, są Cukierki Brzeg
Czołowymi postaciami zespołu było trio zawodniczek
zza oceanu. Jak się Panu z
nimi pracowało?
- Współpraca z zawodniczkami zza
oceanu przebiegała bardzo dobrze.
W znaczący sposób podniosły one
poziom gry zespołu, do którego
starały się dostosować także Polki.
Co ważne, wszystkie Amerykanki
nie nosiły głowy w chmurach i nie
izolowały się od polskich koleżanek.
Na boisku żadna z nich nie grała
dla siebie, ale dla zespołu. Najlepiej
świadczy o tym fakt, iż Jocelyn Penn,
która była trzecim strzelcem ligi,
oddawała bardzo mało rzutów i
nie grała egoistycznie. Dzięki temu,
iż w otoczeniu Amerykanek było

dużo osób znających język angielski,
odnoszę wrażenie, iż czuły się one u
nas dobrze, Nie były odosobnione i w
znacznym stopniu rozumiały nasze
zwyczaje i kulturę.
Czy zawodniczki krajowe
były jedynie dodatkiem dla
Amerykanek?
- Polki miały równie duży wpływ
na nasze zwycięstwa co Amerykanki, gdyż o sile drużyny decyduje
cały zespół. W moim odczuciu
wyróżniającą się zawodniczką była
Natalia Małaszewska. Zdarzały jej
się błędy, ale jej gra przynosiła wiele
korzyści dla zespołu. Duży wkład
w dobre wyniki KK wniosły także:
Dorota Wójcik i Magda Gawrońska.
Obie są typowymi graczami zadaniowymi i często nie było widać ich
efektownych akcji. Pojedyncze dobre
mecze miały również Dorota Arodź
oraz Iza Bogdan.
Co było główną siłą prowadzonego przez Pana zespołu?
- Na początku sezonu, gdy gra
zawodniczek zza oceanu była jeszcze dla naszych przeciwników
niewiadomą, staraliśmy
się w pracy na treningach
równą wagę przykładać
do ataku jak i obrony.
Jako że w lidze graliśmy dość wąskim
składem, aby zaskoczyć
rywali w dalszej części rozgrywek, zmienialiśmy systemy obrony
(każdy swego, strefa kombinowana
4+1, strefa 2+3 i strefa agresywna na
całym boisku 1-3-1). W drugiej części
rozgrywek postawiliśmy zwłaszcza
na defensywę strefową 2-3. Ten styl
obrony szczególnie pasował Amerykankom, które w ten sposób broniły
wcześniej przez kilka lat za granicą.

Jakie będą najbliższe miesiące
dla Kolegium Karkonoskiego?
- Dla mnie jako trenera oraz dla
zarządu klubu nie ma właściwie
okresu wolnego. Już teraz zaczynamy pracować nad budowaniem zespołu na nowy sezon. Zamierzamy
zorganizować obóz dla zawodniczek
zainteresowanych występami w
naszej drużynie oraz zespołów młodzieżowych grup (na bazie umowy
patronackiej z MKS MOS Karkonosze). Staramy się być także w
kontakcie z managerami
reprezentujących zawodniczki z USA i Europy.
Najważniejszą kwestią,
od której będzie zależała przyszłość naszego
klubu, jest zdobycie
tytularnego sponsora,
który wesprze nas
finansowo.

Mamy
już wyt ypowaną
grupę firm, z
którymi podejmiemy
rozmowy
o współp r a c y.

– Szukamy sponsora tytularnego
dla klubu na przyszły sezon
– mówi Rafał Sroka

K£ODZKO II Liga koszykówki mężczyzn

Nie wykorzystali szansy
Biegacze z Paulinum na podium w kat. M 18-20

KOBYLNICA Badminton

Dobry występ Chojnika
Badmintoniści klubu Chojnik Jelenia Góra udanie
zaprezentowali się w Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w Kobylnicy koło Słupska.
Spośród reprezentantów jeleniogórskiego klubu najlepiej wypadła
Magda Kamińska. W grze mieszanej w parze z Pawłem Murawskim
(UKS 2 Sobótka) jeleniogórzanka zakończyła rywalizację na
miejscach 9-12 (nie rozgrywano
pojedynków o kolejne miejsca). W
grze podwójnej kobiet para M. Kamińska i Oliwia Zimniewska (UKS
Orkan Przeźmierowo) odpadła w
ćwierćfinale. W grze pojedynczej

kobiet Beata Korkuś znalazła się z
gronie zawodniczek sklasyfikowanych na miejscach 9-16.
Pozostali zawodnicy Chojnika
tj. Paweł Słomka i Adam Bułat
w grze pojedynczej jak i w grze
podwójnej, w której występowali
razem, trafili na zawodników ze
ścisłej czołówki kraju i po zaciętych
pojedynkach do 18 i 19 przegrali
pierwsze pojedynki w turnieju.

(KED)

W ostatnim pojedynku
w sezonie 2006/07 w II
lidze koszykarze KS Sudety Jelenia Góra ulegli
na wyjeździe Nysie Doral
Kłodzko 86:97.
Zespół z Kłodzka w sezonie
2006/07 wyjątkowo nie leżał
jeleniogórzanom, gdyż był jedyną
ekipą, której dwukrotnie udało
się pokonać zespół prowadzony
przez trenera Ireneusza Taraszkiewicza. Przyczyną porażki
Sudetów w Kłodzku była słaba
gra zespołu w defensywie. W żadnym z wcześniejszych meczów
w całym sezonie jeleniogórzanie
nie stracili aż 97 punktów. Nysa
wygrała walkę o zbiórki i dużo
punktów zdobyła z ponowienia
ataku. Kłodczanie, mimo że
mecz z Sudetami był dla nich tzw.
meczem o pietruszkę, zagrali na
dużym luzie i byli tego dnia lepiej
dysponowani w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła.
Naszym koszykarzom, którzy

w razie zwycięstwa mogli zająć
nawet trzecią lokatę w II lidze,
nie udało się powstrzymać najlepszego gracza Nysy Krzysztofa
Jakóbczyka, który swój dobry występ przypieczęstował zdobywając
26 punktów. Słabiej za to niż w
poprzednich spotkaniach wypadł
lider Sudetów Krzysztof Samiec,
który zdobył tylko 13 oczek.
Mecz był w miarę wyrównany
jedynie w pierwszych dwóch
kwartach, w których nieznaczną
przewagę utrzymywali gospodarze. Do przerwy Nysa wygrywała
52:43. Po zmianie stron prowadzenie kłodzczan stopniowo rosło
by na trzy minuty przed końcem
gry wynosić już 20 punktów. Rozluźnienie gospodarzy w ostatniej
fazie spotkania pozwoliło jeleniogórzanom nieco zmniejszyć
straty i ostatecznie pojedynek
zakończył się ich porażką 86:97.
Nysa Doral Kłodzko – Sudety
Jelenia Góra 97:86 (26:22,
26:21, 26:19, 19:24)
Sudety: Wilas 20, Samiec 13,

Liczymy, że ta sprawa zostanie załatwiona do końca czerwca. Korzystając z okazji chciałbym podziękować
zarządowi klubu za przyjęcie mojej
koncepcji budowy zespołu w oparciu
o trzy Amerykanki, mimo że był bardzo ryzykowny, ze względu na duże
jak na warunki jeleniogórskie koszty
finansowe. Z perspektywy czasu
myślę, że było to jedyne rozwiązanie,
gdyż w chwili, gdy otrzymaliśmy
dziką kartę, rynek transferowy
w Polsce i Europie był już
przebrany.
Dziękuje za
rozmowę

Tkac
z

(KED)

Plan wykonany

arek

srebrny – Pawła Koniecznego,
a brązowy - Jakuba Dzioby. W
kat. M-16 triumfował Łukasz
Mostek, zaś trzeci był Rafał Matyja. Na drugim stopniu podium
stanęli: Rafał Szafrański w kat
M-10 i Daniel Jończy w kat. M21. W rywalizacji w kat. M – 45
zwyciężył Eugeniusz Gronostaj
przed swoim klubowym kolegą
Markiem Pietrusińskim.

Rafał Sroka

Fot.
M

Organizatorem imprezy był
UKS Tukan Bolesławiec, OSiR
w Bolesławcu oraz tamtejsze
nadleśnictwo i jednostka wojskowa. Na starcie zawodów
stanęło ponad 170 zawodników
z klubów dolnośląskich, a wśród
nich ekipa z MKS Paulinum
Jelenia Góra. Jeleniogórzanie
w kategorii wiekowej M-18-20,
zdobyli komplet medali, gdyż
złoty padł łupem Piotra Kulpy,

JELENIA GÓRA – Już myślimy o budowie zespołu na przyszły sezon – mówi

Wilusz 19, Miłoń 16, Kiciński 8,
Matczak 6, Olszewski 2, Niesobski
2, Milancej, Gniadzik.

(KED)
TABELA

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

24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
23
24
24

45
42
40
39
39
38
37
36
34
33
31
27
24

+428
+256
+334
+142
+68
+137
+126
-17
+34
-141
-216
-436
-715

POZOSTA£E WYNIKI
AZS Opole – AZS Szczecin
68:54
Polonia Leszno – Pogoń Ruda Śl. 79:100
Olimpia Legnica – Śląsk II
104:80
MKKS Rybnik – Pogoń Prudnik 100:80
MKKS Zabrze - Rawia Rawicz
– nie odbył się, goście nie dojechali

Zagrają
w finale
Siatkarski zespół z Kolegium Karkonoskiego zagra
w finale Dolnośląskiej Ligi
Międzyuczelnianej.
W pojedynku półfinałowym
DLM, który odbył się w hali
KK przy ul. Podchorążych
jeleniogórzanie pokonali Akademię Ekonomiczną Wrocław
3:1. W finale DLM siatkarze
Kolegium Karkonoskiego
zmierzą się z Politechniką
Wrocławską, która w drugim
półfinale pokonała 3:1 PWSZ
Legnica.
Kolegium Karkonoskie
– Akademia Ekonomiczna
Wrocław 3:1 (25:20, 25:15,
18:25, 25:20)
Skład KK: Kamil Michno,
Bartłomiej Celoch, Kamil
Krężel, Kazimierz Dębiński,
Paweł Cegliński, Piotr Sozański, Piotr Galus, Piotr Czarnecki, Paweł Doroszuk, Piotr
Mrowca, Michał Stanowski.
Opiekun: Wojciech Lara.

(KED)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
JELENIA GÓRA Piłkarska liga okręgowa

Wicelider się męczył
Zajmujący drugą lokatę w tabeli okręgówki Lotnik
Jeżów Sudecki wygrał na wyjeździe po słabym meczu
z Kwisą Świeradów Zdrój 0:1 (0:1).
wybił piłkę na rzut rożny.
Już w najbliższą środę o godz.
17.00 Lotnik, w szlagierowo
zapowiadającym się pojedynku,
zmierzy się na wyjeździe z Czarnymi Lwówek Śl.
Kwisa Świeradów – Lotnik
Jeżów Sudecki 0:1 (0:1)
Bramka: Hamowski 3 min.
Lotnik: Raus - Skolimowski,
Rześny, Jończy, Rafiński - Grabski
(Kowiel 88 min.), Marciniak
(Lis 46 min.), Hamowski, Bojanowski, - Kondraciuk ( Gołąb
70 min.), Winiarski (Zieliński
65 min.)

Lepsi od Gryfa

Pewną wygraną zanotowali
w XXI kolejce klasy okręgowej piłkarze Karkonoszy
Jelenia Góra pokonując
na własnym boisku Gryfa
Gryfów Śląski 2:0 (1:0).
Piłkarze Karkonoszy w meczu
z Gryfem byli zespołem zdecydowanie lepszym i w wyższym zwycięstwie przeszkodziła im jedynie
słaba skuteczność. Jeleniogórzanie bardzo chcieli zrewanżować
się przeciwnikom za jesienną
porażkę w Gryfowie 1:2. Pojedynek „ustawiła” szybko zdobyta
przez gospodarzy bramka. Już w
8 minucie strzałem głową na listę
strzelców wpisał się Krzysztof
Smoliński. W roli podającego
wystąpił Tomasz Malinowski. W
kolejnych minutach na boisku
nie działo się wiele ciekawego,
zaś gra toczyła się głównie w
środku pola. Dopiero w końcówce
pierwszej połowy gra się ożywiła.
W 33 min. doskonałą sytuację
na zdobycie drugiego gola dla
gospodarzy zmarnował Daniel
Kotarba, strzelając głową z bliska
obok słupka bramki Gryfa. W
40 min. pierwszą groźną akcję
przeprowadzili goście. Strzał
z dystansu Stanisława Mizioła
minimalnie minął słupek jeleniogórskiej bramki.
Po zmianie stron spotkanie
nabrało rumieńców, zaś biało
– niebiescy bardzo chcieli zdobyć kolejne bramki. W 55 min.
kilkudziesięciometrowym rajdem
popisał się obrońca Karkonoszy

(KED)

JE¯ÓW SUDECKI Piłka nożna

Przegrany półfinał Lotnika
W meczu półfinałowym Pucharu Polski na szczeblu
okręgu jeleniogórskiego Lotnik Jeżów Sudecki przegrał z Nysą Zgorzelec 1:2 (1:2)

Fot. Arkadiusz Piekarz

ŒWIERADÓW Liga okręgowa

Oba zespoły uraczyły kibiców,
oglądających to spotkanie, marnym widowiskiem, stojącym
na bardzo słabym poziomie. W
spotkaniu jak na lekarstwo było
interesujących akcji, a dominowało wybijanie piłki na oślep i
gra w środku pola. Jedynego gola
meczu zdobył już w 3 minucie gry
soczystym uderzeniem z około 20
metrów Kazimierz Hamowski.
Gospodarze najdogodniejszą
sytuację na wyrównanie mieli w
85 min, kiedy to Robert Fido po
ładnej akcji Kwisy strzelił z bliskiej
odległości, ale bramkarz gości
Jarosław Raus instynktownie

15

Karkonosze zainkasowały 3 punkty za zwycięstwo z Gryfem.
Z prawej – Tomasz Malinowski
Marek Siatrak i znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem
gości Łukaszem Królem. Górą w
tej konfrontacji był jednak goalkiper Gryfa odbijając nogami strzał
gracza gospodarzy. W 64 min.
szczęście wreszcie uśmiechnęło
się do Karkonoszy. Na strzał z
dystansu zdecydował się D. Kotarba, a jego uderzenie trafiło w
głowę kapitana Gryfa - Tomasza
Cabały i wpadło do bramki gości
obok zaskoczonego bramkarza.
Kilkadziesiąt sekund później
gospodarze mogli prowadzić już
3:0 jednak strzał z kilkunastu
metrów Pawła Walczaka był
minimalnie niecelny. W 82 min.

D. Kotarba uderzał z 11 m., ale w
zdobyciu bramki przeszkodziła
mu poprzeczka. Minutę później
goście mieli najlepszą okazję na
zdobycie honorowego gola, jednak po strzale Krzysztofa Złocika
piłka trafiła w poprzeczkę jeleniogórskiej bramki. W 90 min. doszło
do kuriozalnej sytuacji, kiedy to
czerwoną kartkę za obrazę sędziego obejrzał siedzący na ławce
rezerwowych drugi bramkarz
Karkonoszy Tomasz Ciepiela. W
doliczonym czasie gry z ostrego
kąta strzelał rezerwowy Dariusz
Żelazowski, jednak trafił jedynie
w boczną siatkę i mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem

Karkonoszy 2:0.
Karkonosze Jelenia Góra – Gryf
Gryfów Śl. 2:0 (1:0)
Bramki: Smoliński 8 min. i
Cabała (sam.) 64 min.
Karkonosze: Dubiel – Bijan,
Wawrzyniak, Turczyk, Siatrak, Smoliński (Wojtas 88 min.), Malinowski, Suchanecki (Żelazowski
72 min.), Kotarba (Kaczmarek 84
min.), - Walczak, Kowalski.
Gryf: Łukasz Król, Wójcikowski,
Cabała (Maks Król 77 min.),
Wilczyński, Koćmierowski, Skwara, Mizioł, Gajewski, Dżamalis
(Ślusarczyk 58 min.), Gandurski,
Złocik.

Lotnik nie przestraszył się klasy
rywala i przez większość czasu
gry był równorzędnym rywalem
dla czwartoligowej Nysy.
W pierwszych minutach zmagań stroną dyktującą warunki gry
była Nysa. Zgorzelczanie zaskoczyli gospodarzy pressingiem na
całym boisku i już w 15 minucie
mogli się cieszyć ze zdobycia
pierwszego gola. Atomowym
strzałem z ponad 25 metrów
popisał się Dariusz Trzonek i
piłka zatrzepotała w siatce bramki
gospodarzy. W 18 min. po szybkiej
kontrze, zakończonej celnym
uderzeniem Marcina Orłowskiego

goście prowadzili już 2:0. W 45
min. składna akcja gospodarzy
zakończyła się powodzeniem, a
strzelcem tzw. „bramki do szatni”
był K. Hamowski. Po przerwie,
mimo wielu prób, wynik nie uległ
zmianie.
Lotnik Jeżów Sudecki – Nysa
Zgorzelec 1:2 (1:2)
Bramki: Hamow - Idzi (Skolimowski 70 min), Jończy, Rafiński,
Rześny, - Gołąb (Lis 66 min.),
Romaniak (Grabski 66 min.),
Winiarski (Zieliński 66 min.),
Bojanowski, - Hamowski, Kondraciuk.

Pojadą na
olimpiadę

JELENIA GÓRA Sport szkolny

KALENDARIUM

Trzech zawodników z sekcji
judo Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Sportowego Gwardia
wywalczyło awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Zawodnicy Gwardii o prawo
startu w finale OOM, który
odbędzie się w dniach 28-29
kwietnia w Opolu, walczyli
podczas eliminacji regionu
III w Poznaniu. W imprezie
udział wzięło 198 zawodników
i zawodniczek (roczniki 1991
i 1992) reprezentujących dwadzieścia klubów z województw:
wielkopolskiego, lubuskiego,
opolskiego i dolnośląskiego.
Spośród jeleniogórzan najlepszym wynikiem turnieju może
się pochwalić Piotr Płoński,
który w kategorii do 60 kilogramów (startowało w niej 19
judoków) zajął pierwsze miejsce, wygrywając swoje walki
przez ippon, czyli przed czasem.
W wadze +90 kg. (startowało11judoków) drugi był Marcin
Kusz, zaś w wadze do 55 kg. (
startowało 11 zawodników) na
trzecim stopniu podium stanął
Patryk Pater.

Futbol gimnazjalistów

PONIEDZIAŁEK (23 IV)
– piłka nożna halowa - półfinały Jeleniogórskiej Ligi Biznesu, od godz.19.00, hala
przy ul. Złotniczej 12

Piłkarska reprezentacja
Gimnazjum nr 1 zwyciężyła w mistrzostwach Jeleniej Góry w piłce nożnej.

ŚRODA (25 IV)
– siatkówka - zakończenie Ligi Amatorów TKKF Orle, od godz. 17.30, hala Politechniki
w Jeleniej Górze – Cieplicach
– koszykówka – półfinały Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej kobiet AZS KK J. Góra
- Uniwersytet Wrocławski, godz. 18.00 i mężczyzn AZS KK - AWF Wrocław godz. 19.00
- hala przy ul. Sudeckiej

(KED)

(KED)

Adrian Nowiński, Michał Kościński, Kamil Ochenkowski, Adam
Jęczmyk.
Opiekun Andrzej Sękiewicz.

(KED)

Fot. Arkadiusz Piekarz

Rywalizacja była bardzo zacięta,
zaś zwycięska ekipa z Gimanzjum nr
1 w pięciu meczach zgromadziła 10
punktów: wygrywając 1:0 z Gim nr
3, 2:0 z Gim nr 4, 1:0 z Gim w ZSRArt,
remisując 0:0 z Gim nr 2 i ulegając
0:1 Gim w ZSO nr 1. Kolejne miejsca
w rywalizacji zajęły: Gim nr 3 (10
punktów), Gim w ZSRArt (9 pkt.),
Gim w ZSO nr 1 (8 pkt.), Gim nr 2
(2 pkt.) i Gim nr 4 (2 pkt.).
Najlepszym bramkarzem mistrzostw Jeleniej Góry uznano
Kamila Ochenkowskiego (Gim
nr 1), zaś koronę króla strzelców
zdobył Sławomir Sobczak z Gim
w ZSRArt.
Skład Gim nr 1: Kamil Snacki,

Konrad Sarniewicz, Jakub Szalej, Sebastian Witulski, Dariusz
Łosiak, Łukasz Woźniczak, Przemysław Paszkowski, Bartosz
Herman, Marcin Bednarczyk,

SOBOTA (28 IV)
– piłka nożna – XXII kolejka ligi okręgowej, Lotnik Jeżow Sudecki – Twardy Świętoszów, godz. 17.00, stadion w Jeżowie Sud. przy ul. Sportowej
SOBOTA (28 IV)
– piłka ręczna – I liga kobiet, MKS II Finepharm Jelenia Góra – AZS AWF Warszawa,
godz. 14.00, hala przy ul. Złotniczej
– kolarstwo - XIV Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji
„Wiosny Cieplickiej” od godz. 10.00, Jelenia Góra – Cieplice
NIEDZIELA (29 IV)
– piłka ręczna – ekstraklasa kobiet, MKS PR Finepharm Jelenia Góra – Łącznościowiec Szczecin, godz. 15.00, hala przy ul. Złotniczej
– piłka nożna - XIX kolejka klasy B, KKS Jelenia Góra – LZS Dobków, godz. 15.00,
stadion przy ul. Grunwaldzkiej

TABELA
1. Gimn. nr 1
2. Gimn. nr 3
3. Gimn. w ZSRArt
4. Gimn. w ZSO nr 1
5. Gimn. nr 2
6. Gimn. nr 4

5
5
5
5
5
5

10
10
9
8
2
2

4:1
9:3
16:3
7:10
1:10
3:13

(KED)

Fragment meczu
Gimnazjum nr 1
– Gimnazjum przy
ZSO nr 1 (0:1)

Kluby sportowe oraz organizatorów imprez sportowych, zainteresowanych umieszczeniem zapowiedzi
w kalendarium, prosimy o kontakt z redakcją:
jelonka@jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

ELEKTRONIKA
Kupno
■ Kupie Playstation 2 do 400 zł kontakt:
gg – 5076911
■ Kupie komputer za nie duże pieniądze z
monitorem nr kontaktowy 506-536-942
■ Kupię gry na PS2. tel.605491922
■ Telefony komórkowe nowe i używane
w rozsądnych cenach! Tel. 0515-795-999
■ Kupię Drukarkę C64, C66, C84, C86, CX
3600, CX 3650, CX6400 lub CX 6600 w
100% sprawną ... lub sprzedam do takich
modeli tusze oryginały...609325082
gary24@wp.pl
■ Kupie Epsona C 64 C 66 C84 lub C86.
tel. 0609-325-082
■ Kupie wagę samochodowa sprawna. Tel.
0889-177-436
■ Kupię pralkę sprawną do 300 zł. Tel.
0516-056-668
■ Kupię tani skaner nasłuchowy. marcin@wp.pl
■ Radio samochodowe w granicach 130zł
czytające mp3 oczywiście działające tel.
0691-125-465 gg3731651
■ POWER MAC G4 lub wyższy model lub
akcesoria do APPLE. 603320692 admin@
hgselectronic.net
■ Tanio pamięć DDR 1Gb kontakt: 508306-311 lub 64-257-90 e-mail: maniek210@poczta.onet.pl
■ Kupie CB President LINCOLN w dobrym
stanie. Tel. 0603-097-197
■ Komputer procesor 200MHz 2 GB, tanio
120 zł, Tel. 0783-299-989
■ Kupie niedrogą mp3 w dobrym stanie.
darl@dami.pl i GG 5982078
■ Kupię odkurzacz „ECO ELKOMP” może
być na części. Tel. 0668-10-10-8
ELEKTRONIKA
Sprzedaż
■ Drukarka „hp DeskJet 640c”. Mało
używana, stan techniczny i wizualny
BARDZO DOBRY, nie posiada zbiorników
na tusz. Tel.0-697-090-395
■ Keyboard Yamaha PSR
520,100%sprawny,stan dobry - cena do
negocjacji, tel.691328832
■ Sprzedam motorole V360 więcej inf.
pod numerami GG 2641894 lub kom.
697-380-346
■ Sprzedam kamerę analogową Philips
Hi8. Sprawna. Cena jaka mnie interesuje
to 150zł. Telefon: 790203555
■ Sprzedam monitor iiyama 17” roczny
tanio 299,- 515 115 032
■ Antena satelitarna po byłej Wizji TV, konwerter, uchwyt. Wszystko na chodzie. Cena
za całość 40zł.Daniel 0757523686
■ Palmtop HP i PAQ Pocket PC za 600 zł,
tel. 660 962 664
■ Laptopa Toshiba L30-115: Intel
Celeron M 1,6 GHz Ekran 14” WXGA
(1280x800)System: MS Windows XP
Home PL DVD/CD-RW (combo)RAM: 256
MB, tel 500 219 611
■ Monitor płaski, bez zasilacza za 200 zł.
Tel. 515 625 878
■ Acer Panorama 15.4,1.6 Mhz AMD Turion
64, Pamięć 512 MB, Twardy dysk 60 GB,
WIFI, Modem, Lan, Nagrywarka DVD dual,
więcej informacji tel.0888-096-260
■ KARTA GRAFIKI GE-FORCE 4 MX 440 AGP
x8...w bardzo dobrym stanie ze sterownikami .. karta jest jedna z najmocniejszych z
tego wypusty .. bardzo polecam .. cena to

40 zł 0-517-263-198
■ Nokia 3410 w idealnym stanie technicznym, stan wizualny dobry +, pudelko,
ładowarka. Wiecej informacji pod numerem
515-795-999
■ Nokia 6610i niebieskia, w stanie idealnym. Na gwarancji, kupiona w salonie,
kompletna, Wiecej informacji pod numerem
515-795-999
■ Nokia 6280 w stanie idealnym, dwumiesięczna, gwarancja, pudełko kompletne,
folia na wyświetlaczu oraz szybce od aparatu, specjalna oslonka, kabura mozliwosc
zakupu z karta 1GB. Więcej informacji pod
numerem 515-795-999
■ Sprzedam telefon komórkowy sony
ericsson k700i w dobrym stanie wizualnym, kompletny, dodatkowo kabel USB
i CD, Więcej informacji pod numerem
515-795-999
■ Sprzedam telefon komórkowy sony
ericsson k510i w bardzo dobrym stanie,
na gwarancji. Kompletny. Więcej informacji
pod numerem 515-795-999
■ Głośniki wysoko tonowe ,głośniki średnio
tonowe po regeneracji i zwrotnice głośnikowe do Altusów 140 gwizdki i zwrotnice pasują do innych kolumn tel. 075/7649316
lub 0517-900-425
■ Sprzedam telewizor 14 cali Schneider
z pilotem. Stan bardzo dobry. Fonia do
przestrojenia. Cena 100 zł. Wiadomość
tel. dom. 6436763 Jelenia Góra lub kom.
0500-796-163
■ Sprzedam pralkę Polar Luna 385E na
części. Pralka tylko cieknie, chyba gdzieś
uszkodziła się uszczelka. Silnik, grzałki
i programator w pełni sprawne. Pralka
pierze i wiruje. Cena 100 zł. Wiadomość
tel. dom. 6436763 Jelenia Góra lub kom.
500796163
■ Sprzedam Canona eos 400d z obiektywem standardowym Canona(18-55)i
sigmA 70-300 oraz statywem FIRSTa,
stan idealny, aparat kupiony był w styczniu.
Sprzedaje, bo kupuję EOS-1Ds Mark II i
ważny jest każdy pieniądz. Cena 2300zł
kontakt: tortoise@op.pl
■ Sprzedam nokie 6280 stan idealny,
nokie 6610i w stanie bardzo dobrym
+, sony ericona k510i w stanie bardzo
dobrym + oraz inne. Atrakcyjne ceny! Tel.:
515-795-999
■ Siemensa M65 ma póltora roku (jeszcze na gwarancji) cena ok.180 zł (lekko
porysowany ekranik. Komplet : telefon
ładowarka karta gwarancyjna słuchawki
z mikrofonem (hama) O kontakt proszę
pod numerem telefonu 695835765 lub
gg 5629558
■ Sprzedam lub wymienię Sony Ericssona
k700i GG: 9554743 mam także zdjęcia
więc mogę wysłać na maila lub GG
■ Mam do sprzedania radio jak w tytule.
Radio bez problemu odczytuje mp3, cd-r/
rw, 4 x 50W, rds, 3 ustawienia equalizera.
Stan ogólny bardzo dobry. Cena 199 zł. Tel.
668995508 lub mustak@op.pl
■ Mam do sprzedania telefon sony erikson
k750i telefon jest na gwaranci z wyglądu jak
nowy polecam tel.501 086 996
■ Sprzedam nokie 6280 stan idealny,
nokie 6610i w stanie bardzo dobrym
+, sony ericona k510i w stanie bardzo
dobrym + oraz inne. Atrakcyjne ceny! Tel:
515-795-999
■ Do sprzedania monitor 17” crt (kine-

skopowy). Używany, stan bardzo dobry,
obudowa koloru białego. Cena 150 zł.
Kontakt: e-mail: deren1@wp.pl lub tel.
502 302 349
■ Sprzedam nokie 6610i(+ ładowarka
+ słuchawki),20 miesięczna, bateria
stan bardzo dobry, trzyma 6 dni, cena
160zl,tel:602623702
■ Sprzedam laptopa firmy hp model
COMPAQ nx7400 EY508ES.cena ok 3000
do uzgodnienia. E-mail:nicodsd@vp.pl gg
8442194
■ Sprzedam PLAYSTATION 2 komplet
przerobiona,3 pady, jeden nie oryginalny,
pilot do DVD, karta pamięci, ok. 30 gier.
Cena 600. tel.604364497 do godz.20
■ Sprzedam nowy sony K750i w sieci plus
kontakt 609736489
■ Do sprzedania mam telefonik sonyerikson k750i na gwaranci telefon był
używany ale stan wizualny telefonu jak
nowy żadnych znaków używania mój numer
tel. 501086996
■ Radio mp3, firmy clatronic na gwarancji,
więcej informacji - 511 579 822 - cena do
uzgodnienia!!!
■ Sprzedam sagema my301x stan bardzo
dobry komplet pudełko ładowarka papiery
słuchawki wzięty rok temu z salonu cena
jaka mnie interesuje to 100zł tel-513240-023
■ Do sprzedania NOWY tel. NOKIA 2310
Przywieziony z Niemiec ma wgrane polskie
menu w zestawie zestaw słuchawkowy
bateria pudełko ładowarka. Folia na wyświetlaczu, normalne ślady użytkowania.
Polecam!!! mały fon za małą kasę CZYLI
200 PLN Więcej pod nr tel.661888895

MOTORYZACJA
Kupno
■ Auto złomowane, lub kupię tanio
uszkodzone lub całe tel. 0783-043706
■ Kupie forda escorta z lat 86-91 z instalacja gazowa z ważnym co i przeglądem
i w dobrym stanie może być do małych
w sumie lekkich poprawek lakierniczych
0783-572-254
■ Kupie samochody cale ,powypadkowe
(również mocno uszkodzone) lub do
poprawek od 1988 gotówka od ręki roku
odbieram własnym transportem z Jeleniej
Góry i okolic (60 km) telefon lub sms 0
515396594
■ Zaginęła tablica rejestracyjna DJ 11
990! Znalazcę prosimy o kontakt 0663
233 041 lub 0691262797
■ Samochody cale, powypadkowe (również mocno uszkodzone)lub do poprawek
od 1988 r. Gotówka od ręki, odbieram
własnym transportem do 60 km, tel. 515
396 594
■ Alfę Romeo 156 1.9JTD lub 2.4JTD
- sedan, z lat 1998 - 2000r. w bardzo
dobrym stanie technicznym, bez wycieków
oleju i tłuczacych zawieszeń, itp. email:
rafaellok@o2.pl
■ Kupie auto pojemnosc od 1.0 do 1.3 na
gaz technicznie sprawne do jazdy do 3500
od rocznika 1995. np. fiesta , Uno, itp tel
0504706707
■ Kupie samochód nissana almera sedan
limuzyna pojemność 1400 rok produkcji 1997 \1998 telefon kontaktowy
603749802
■ Kupie szybę przednia do audi 80 b3 91r.

pilne!!!! gg 10020391
■ Kupię quada 200-250ccm z homologacją do kwoty około 6000zł. tel.502142-282
■ Nie chcesz płacić za złomowanie
swojego starego auta to sprzedaj je mi
tel-514579750
■ Kupie auto o pojemności od 1.0 do 1.2
do 3400zł może by fiesta, Uno, interesuje
mnie auto bezwypadkowe i w pełni sprawne
technicznie. tel. 0504706707
■ Kupie 4 opony letnie mogą być używane
rozmiar to 185 lub 195 w ostaczności 175
na 14R tel.505 374 362
■ Kupię oponę w dobrym stanie (grubość
bieżnika około 5 mm) Barum Brillant
165/70 R14. Jarek tel: 606 389 449
e-mail : jareksubaru@tlen.pl
■ Dowolna marka - diesel, klima, mile
widziany hak. Do 12 tys. PLN - kontakt
lewapoloniusz@wp.pl
■ Skup katalizatorow 1kg-220zl monolit
1kg-160zl. 695961891
■ Kupie wszystkie auta po wypadku lub nie
nadające się do naprawy również dostawcze
i ciężarowe odbieram własnym transportem
0885-58-83-45
■ Kupię auta całe i uszkodzone lub rozbite
mogą być bez przeglądu i bez oc. Po co
masz płacić oddając auto na szrot ? Zadzwoń do mnie a pozbędziesz się kłopotu.
TEL. lub SMS-0514579750
■ Kupie Cinquecento tel. 508770465
■ Kupię Forda Scorpio, sedana, 2.0- 2.5l.
TDI, rok 1997-1998, kolor srebrny metalik
z pełnym wyposażeniem, od pierwszego
właściciela. tel. 668 993 452
■ Kupie samochody cale ,powypadkowe
(również mocno uszkodzone) lub do
poprawek od 1988 roku odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic (60 km)
telefon lub sms 0 515-396-594

MOTORYZACJA
Sprzedaż
■ Mercedesa 190 2.3 benzyna, pełna
elektryka, ABS, wspomaganie, obniżony,
nowe tłumiki, c. zamek, 86 rok prod.,
cena 3500 zł, tel. 0609-653-054
■ Siedmioosobowego Forda galaxy,
1996, zielony metalik, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka,
obracane fotele, stoliki, radio, bezwypadkowy. Tel. 0609 042 643
■ Poloneza caro 1.6 gli. 1996r.
Zielony metalik. Garażowany, 153000
km. przebiegu. Dobra cena, tel. 609
042 643
■ Mitsubishi- colt wersja amerykańska,
poj. 1,5, rok prod. 1989, automatyczne
pasy, bez rdzy i bezawaryjny, tel. 600322-830
■ Opla corsę,91r., poj. 1,4 zarejestrowany, po wypadku (dachowanie),
na chodzie. Zainteresowanym zdjęcia
prześlę mailem, tel. 505 530 518
■ Citroena bx kombi 91r 1800 td,
czerwony, wspomaganie, centralny
zamek, stan tech. Dobry, przegląd
04 2008 r., cena 2 900 zł, tel.
660-337-323
■ Fiata cinquecento700, 94 r., alarm,
centralny zamek, elektrycznie otwierane szyby, blokada skrzyni biegów,
ważny przegląd i oc. Cena 2 500 zł.
Tel. 697-459-082
■ Forda escorta 1.6 16v rs po tuningu

zawieszenie conni, czerwony, stan b.
Dobry, zarejestrowany, ubezpieczony,
94 rok, tel. 0694-054-544
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).Auto dla
Konesera lub dla młodych ludzi lubiących
szybkość. Super pojazd do tuningu. cena do
negocjacji - lub zamiana na mały samochód
dla kobiety- np. Seicento. Jelenia Góra
-tel.691328832
■ VW Polo diesel SDI, 1,7, przebieg
123.000 km, bezwypadkowy, serwisowany,
wspomaganie, immobiliser, 2 komplety kół,
radio, 2 poduszki, 3-drzwiowy, żółty. Cena
9.900. Jelenia Góra. tel. 0605 030 050
e-mail: kossa_1@interia.pl
■ Sprzedam golf II Specjal poj.1/8
rok pr.89 stan dobry cena 1700 tel
604757982
■ Sprzedam Renault 19, rok prod.1991,
kolor srebny, przednie szyby elekt., regulowana kierownica i fotel kierowcy,
centralny zamek. Stan dobry. Cena 2.800
do negocjacji. Tel. 889 765 664
■ SPRZEDAM FORD COURIER ROK 1993
1.8 D BIAŁY CENA 3200ZŁ TEL. 60927-27-04
■ Mam do sprzedania szyby do vw pasata
chyba z 82r szyba przednia dwie tylne cztery boczne tylnie i cztery malutkie trojkatne
cena za wszystko 100zł pod numerem
tel:888848122
■ Sprzedam Hyundai S-coupe.Stan bardzo
dobry od pół roku zarejstrowany w Polsce.
Rok produkcji 1995. Wiecej informacji pod
nr. tel. 0697094233
■ SPRZEDAM: OPEL CORSA 1996 r
sprowadzony, w Polsce zarejestrowany i
użytkowany od lipiec 2005r, karta pojazdu,
4-drzwiowy, alufelgi, 2 poduszki powietrzne,
radio, centralny zamek, szyberdach +
opony zimowe, przebieg: 106.300 km, OC
ważne do lipca 2007 cena: 9.000 PLN do
negocjacji tel: 606 111 625
■ Sprzedam katalizator nowy uniwesalny
,do samochodów o pojemności do 1500.
661112957
■ Sprzedam Honde Civic, poj. 1.4, turkusowy met., rok prod. 1994, sprowadzona,
zarejstrowana od w 6 miesięcy w kraju, stan
barzo dobry, cena 6.200
■ Sprzedam rower górski damski Planet
cena 250 zl 691825395
■ Mam do sprzedania motocykl suzuki
RM125 rok pr.1995 przygotowany do
sezonu tel.507281317
■ Sprzedam forda transita z nowymi
oponami nową tapicerkom uszytą bagażnik
na dachu i jeszcze parę extrasuf więcej
informacji pod nr tel. 0509-939-873
■ Sprzedam vw.golf II rok pr.89 stan dobry-sprzedaje z powodu wyjazdu-cana1700
604757982
■ Sprzedam busa reno trafic rok prod.1982
ładowność 1 tona telefon 669423322
■ Sprzedam Daewoo MATIZ Life. koloru
niebieskiego, nieuszkodzony w stanie
bardzo dobrym Wszystkie informacje pod
numerem 0607307953
■ Ford Escort Typ : Hatchback Rok pro■

dukcji : 1990/91 Pojemność silnika [w
cm3] : 1600 Moc silnika (w KM) : 115 KM
Skrzynia biegów : Manualna Rodzaj paliwa
: Benzyna Przegląd ważny do : 5.10.2007
r. Stan : Dobry Liczba drzwi : 4/5 Kolor
: Bordowy CENA DO UZGODNIENIA !! tel.
503-764-910
■ Renault megane 2002 r., gaz sekwencyjny, bardzo dobry stan, tel. 667
21 98 98
■ VW wento 1,9 TD, silnik po remoncie,
nowe amortyzatory, sworznie, klocki.
Kontakt: e-mail jacek.gajos@gmx.at
■ Części do opla kadeta: komplet siedzeń
(przednie i tylne), centralny zamek+alarm,
skrzynia biegów (5) i inne...- ceny do
uzgodnienia, tel. 508 304 820
■ Opla Corsę,91r., poj. 1,4 zarejestrowany,
po wypadku (dachowanie), na chodzie.
Zainteresowanym zdjęcia prześlę mailem.
gandalf2@wp.pl
■ Pilnie poloneza caro z silnikiem rovera
1.4 16v rok produkcji 1996 z przebiegiem
98.000 km. Tel- 075 761 33 46
■ Felgi 13 do Oplaa astry, tel. 506 42
62 79
■ Opony do toyoty celici z alufelgami w
stanie dobrym R14/60/185. 500 zł do
negocjacji.Opony michelin R13/70/155
60 zł do negocjacji, tel 665 550 905 lub
605 106 506
■ Audi_80,audi_80_b4_sedan, 1994
rok,cena;10.500 zł do negocjanci oraz
ford fiesta 1,1 benzyna, 1991r, cena :
650zł do negocjacji, tel: 665 550 905 lub
605 106 506
■F o r d a
e s c o r t a
1990/91,poj.1600cm3,moc 115KM. 5
drzwiowy. Ważny przegląd do października.
Cena do uzgodnienia, tel. 503 764 910
■ Renault 19 - 1.9 diesel. Stan dobry,
auto bardzo mało pali. Posiada OC i AC.
Tel.662 153 058
■ Alufelgi forda i opony letnie „Barum”
14 w bardzo dobrym stanie. Cena: 500 zł,
tel.075 7676 493 lub 696 053 717
■ Silnik do fiata 126p,z 88 roku,kompletny
z alternatorem i nowym sprzeglem - 120
zł. skrzynie biegów + rozrusznik w pelni
sprawna - 50 zł. Tel. 888-224-741 gg
633-10-70
■ Hondę civic 1,5,rok prod. 1994. Tel.
661 934 797
■ VW Polo, diesel (SDI), 1997/98 r.,
123.000 km, pierwszy włściciel w kraju od
3,lat, średnie zużycie w paiwa w tym okresie
5,1 l / 100 km. Zadbany, serwisowany, 2
komplety kół z ogumieniem oraz inne...
kontakt: 0605 030 050
■ DO SPRZEDANIA Fiat Seicento Fun 900
rok produkcji 2001 przebieg 46 700 km.
Pierwszy właściciel, nie palący, kupiony w
salonie, bezwypadkowy, garażowany, zadbany, serwisowany, kolor niebieski metalik.
Posiada: immobiliser, szyby atermiczne,
tylne szyby uchylne, RM Clarion, zderzaki
w kolorze nadwozia dwa komplety opon.
CENA 9800 DO NEGOCJACJI. Tel. 602
48 41 32
■ Sprzedam alusy 5x120 z rantem 4cm
ET32 7,5 16stki za 600zł mogę wysłać fotki
kom 515840190 gg3701015
■ Woklkswagen jeta 1986 disel zamienię
na benzynę golfa 2 bez gazu lub sprzedam
tel 004695122030
■ SPRZEDAM SUBARU LEGACY Auto
w ciągłej eksploatacji ważny przegląd

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
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

WIOSENNE PROMOCJE CENOWE

Nie
zapomnij

Oferujemy bogaty wybór uznanych i nowych
modeli mebli pokojowych, hotelowych,
biurowych , kuchennych, sprzêtu AGD
i materaców

dać ogłoszenia

Gratisowe aran¿acje
Zapewniamy dowóz i monta¿

Ogłasza nabór pracowników do pracy na stanowisku:

MONTER PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH

Stomatolog

Atrakcyjne raty
Wykonujemy zabudowy wnêk na okuciach „ Sevroll „

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

Zapraszamy w Jeleniej Górze

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

ul.Armii Krajowej 23 tel.075/ 752 38 00; 0698 517 873 www.estyma.ig.pl

CZÊŒCI
SERWIS

- 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. 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

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

ROWERY

Oferujemy:

AUTO - CAMPING PARK

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ
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odsetki 0%
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

wpłata 0%
prowizja 0%

ubezpieczenie 0%

RATY prawdziwe 0%
ARTA sklep rowerowy
Jelenia Góra ul. Trzcińskiego 12
tel. 075 641 89 09

Promocja raty 0% dotyczy rowerów: KELLY'S, KROSS, UNIBIKE,
GALAXY na sezon 2007 nie obiętych innymi promocjami

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

Firma DSE Draexlmaier
Systemy Elektryczne Sp z o.o.

Izabela
Oleksy

Salon AGD-RTVJelenia Góra ul. Trzcińskiego 12

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 kwietnia 2007 r.

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

najnowsze oferty:

1. Cieplice, 3-pok, I-piętro, 74m2, 197.000
2. Umeblowana parterówka z poddaszem użytk., 115m2, 520.000
3. Willowe, 3-pok, garaż, ogródek, 229.000
4. Cieplice, nowe budownictwo, dwupoziomowe, 4-pok, 240.000
5. Osiedle nowych bliźniaków, 180m2 jeden segment, 364.000
6. Tylko 150.000, 63 m, 3-pok, Cieplice
7. Karpacz, okolice Wangu, parter, 90 m, 145.000
8. Piękne mieszkanie, Cieplice, 2-pok, parter, 144.000
9. Sobieszów, willowe poddasze, 230.000
10. Do sprzedaży sklep w Sobieszowie 56 m2, 215.000
11. Pilnie poszukujemy mieszkania 3-pok na Zabobrzu
12. Centrum, do wynajęcia lokale usługowe, 35 zł/m2
13. Ok. Karpacza, nowa, komfortowa parterówka, 560.000
14. Cieplice, 80 m2, 4-pokoje, 250.000
15. Zostały trzy nowe apartamenty w centrum, 72 i 78m2
16. Plac Ratuszowy, 4-pokoje, 213.000
17. Za lotniskiem, 2-pok, 53 m2, 99.000
18. Mysłakowice, 3-pok, 61 m2, 135.000
19. Interesujący dom, 5-pok, wykończony, 450.000
20. Nowe mieszkania 59-101m2 w cenie 2.900 zł/m2

Sklep

„Valdi”oferuje zakupy na telefon

nasza oferta obejmuje artyku³y
spo¿ywcze, alkohole,
karty telefoniczne,
itp.

Zamówiony towar dostarczamy do
klienta, a koszt dowozu na terenie
miasta przy zamówieniu do 50 z³
wynosi 4 z³. Powy¿ej 50 z³ dowóz
bezp³atny. Koszt dowozu towaru
poza granice miasta jest do
negocjacji.
Us³ugi dowozu realizujemy
od pon.- sob. w godz.
8.00 - 18.00

Tel. 075-64-35-493
sms - 603-055-948

Zamówienia internetowe
realizujemy w dniu nastêpnym.

Na ¿yczenia klienta wystawiamy faktury VAT.

e-mail: zakupy-na-telefon@wp.pl

ANTEMON
sprzedaż
montaż
serwis anten
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UWAGA! UWAGA! NOWOŒÆ!!!

10/5/06
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Jelenia Góra, ul. Wojska
Polskiego 26 (k. pogotowia)
CY

CMY

K

tel. 0-75 644 50 80
kom. 0-603 070 890

telewizja nowej generacji
włącz ciekawość

Centrum Usług Finansowych
CUF KREDY
TY
najlepsze oferty na rynku
wielu banków
gotówka i konsolidacja
hipoteczne - kwoty bez ograniczeń
mamy też ofertę bez BIK
i na oświadczenie

u nas
j
, które
oferta maj¹
e
inni ni

ul. Sobieskiego 14 Jelenia Góra
tel. 075 641 78 99, kom. 0605 055 948

ZESPÓ³ SZKÓ³
TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH

zapraszamy dzieci do 10 lat

Prowadzi nabór do szkół na
rok szkolny 2007/2008
Czekamy na Ciebie, tylko u nas
znajdziesz coś dla Siebie!!!
Tel/fax 075/7553060
Szczegóły
na portalu

Obóz nad morzem!!!
Dla dzieci i młodzieży
turnusy 14 dniowe od 07 lipca

Informacja:

ZHP Hufiec Jelenia Góra
ul. 1 Maja 28

jeleniagora@zhp.pl
Tel. 075 6424755
www.zhp.jgora.pl

Zapraszamy!
CHCESZ ZAROBIĆ ?

SlawiNET
PALETY AGD RTV

biuro@slawinet.pl
www. slawinet.pl tel. 514 770 272
Wojcieszyce 23 czynne 10-15

URZĘDOWA KASACJA POJAZDÓW

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

Wielki Kiermasz
SPECJALNY KOMUNIKAT DLA LUDZI OSZCZÊDNYCH. WIELKI
KIERMASZ NOWEJ TANIEJ ODZIE¯Y, OBUWIA I SPRZÊTU AGD ZAPRASZA NA SUPER WYPRZEDA¯, OTWARCIE NOWEGO SKLEPU
2 0 - MARCA (WTOREK) JELENIA GÓRA UL. SOBIESKIEGO 14

HITY TYGODNIA:

- koszulka mêska 7,99z³/szt - spodnie dresowe 8,99z³/szt
- bluzka damska 6,99z³/szt - skarpety d/m 0,70z³/szt
- œcierka jedyne 0,99gr/szt

RAMY
Serafin

POBIEROWO

UWAGA, UWAGA!!!

do OBRAZÓW

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 kwietnia 2007 r.

OG£OSZENIA
i ubezpieczenie,el.szyby,szyberdach,c
entralny zamek,el.reg.światła,spryskiwacze
swiateł,dwkomplety opon lato i zima
skrzynia automat,nie sprawna w 100%,ale
jeżdząca,do wymiany tylne amortyzatory,
blacharka. db. CENA 3200zł
■ Sprzedam Ford KA 1,3. 1998r. Tel.
505089709
■ SKODA FAVORIT 135 LS, rok prod.
1991, 120 tys. przebiegu, wiśniowy, RO,
alarm, stan dobry, nowy rozrząd, nowe
przeguby, komplet kół (felgi + opony) na
zmianę, ważny przegląd i OC, w ciągłej
eksploatacji. Cena 990 zł (do negocjacji).
Tel. (503)840-330 oraz (75)75-41-586
■ OPEL CORSA 1996 r sprowadzony, w
Polsce zarejestrowany i użytkowany od
lipiec 2005r, karta pojazdu, 2 poduszki
powietrzne, 4-drzwiowy, alufelgi, 2 poduszki
powietrzne, radio, centralny zamek, szyberdach, przebieg: 106.300 km, OC ważne do
lipca 2007 cena: 9.000 PLN do negocjacji
tel: 606 111 625
■ Vw pasata kombi b5 rok 97/98 1,9
tdi,110 ps,abs,klimatyzacja,wspomaganie
,ele ktryka szyb,lusterek.sportowe zawieszenie ,alufelgi z rantem 17cal,centralny
zamek,stan idealny!wysokiej klasy sprzet
muz.(komplet kół zimowych)więcej info pod
nr 500-632-902 cena:24.000
■ Części do vw polo 87r 1,3 poj. GG
10020391
■ Audii 80 B3, 1.8S, \’89, wspomaganie,
blokada, hak, przeglad do 04-2008, stan
b.dobry, tel. 0602 795 229
■ Sprzedam wyciągarke reczna do lawety, mocna, solidna, lekko sie wciąga
cena 600zł pomocdrogowa24@interia.eu
889177436
■ sprzedam kpl felg aluminiowych w
b.dobrym stanie z oponami w stanie dobrym
cena 500zł
■ Sprzedam 2 poduszki powietrzne do VW
Passata B3, Golfa III, Vento, w b.dobrym
stanie cena 400zł
■ Sprzedam VW Polo Kombi 82r, zadbany,
niewielka korozra na tylnej klapie i przednim
pasie, eksploatowany przez kobietę, brak
oc sprzedam lub zamienie na przyczepkę
bagażowa 889177436
■ Różne części z demontażu od 10zł
możliwość wysyłki kontakt 889177436
lub pomocdrogowa24@interia.eu
■ Ford Fiesta 1.8 diesel, 91r, kolor czerwony, 5 biegowy, hak, oryginalny lakier i hak,
ekonomiczny, stan b. dobry, sprowadzony
tydzien temu, I właściciel w Niemczech,
cena 2100zł + opłaty 1000zł możliwa
zamiana na przyczepkę bagażowa lub
lawete kontakt pomocdrogowa24@interia.
eu lub 889177436
■ VW T5 sterownik silnika BOSCH (komputer), sterownik skrzyni biegow (komputer),
sprzedam kontakt 889210610
■ POLO WW 1997 ABS, 2 airbagi, szyberdach fabryczny 2-funkcyjny, 2 oryginalne
kluczyki z Mul-T-Lock, elektroniczne urządzenie antykradzieżowe, odcięcie zapłonu,
zarejestrowany, serwisowany, cena nie
podlega negocjacji 11.950 zł. Samochód
całkowicie sprawny. Tel 503135929
■ Sprzedam samochód marki: Citroen
Saxo,hatchbek,rok produkcji 2002,w polsce
pierwsza rejstracja 2004.Pojemność silnika
1527,olej napędowy,przebieg 54000
tys.,kolor biały ,centralny zamek,elektryczne
szyby,uszkodzony przedni zderzak,cena

ok.14000. Tel.kontaktowy:602486418
■ Do sprzedania nissan Primera z
gazem(butla w kole)!!!Przebieg 192 tyś!
Bogata wersja SLX , podgrzewane siedzenia,
CD ...... czerwony, Sprzedam Pilnie!!!cena
4800zł !zdjęcia na maila gary24@wp.pl
609325082
■ Renault Thalia 1.4 RT (75KM), rok produkcji 2001, kupiony w salonie, I właściciel,
bezwypadkowy, przebieg 100 tys.km, granatowy metalic, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby przednie , elektrycznie
sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
immobiliser, 2 airbag, radio, autoalarm,
centralny zamek, wewnętrzna blokada
drzwi, komplet opon zimowych, orginalny
bagażnik dachowy, stan dobry, telefon.: 0
515 257 041, cena 13.500 PLN
■ NISSAN PRIMERA, 1993 rok, 83 tys.km,
1600 ccm, benzyna, srebrny, uszkodzony
rozbity przód (prawa strona), sprzedam
w całości lub na części, cena 1000zł (do
uzgodnienia).Tel. 604248539
■ Twingo 93 bordo metalic bez wypadku
zarejstowany w stan dobry niewymaga
napraw cena 3700zl.tel.609437664
■ SPRZEDAM LAMPY PRODZ I TYL DO VW
GOLF III TEL. 0-605-666-821
■ Sprzedam VW Golf II Specjal 1,8
ccm benz. 160 tys. km czarny, 5dzwiowy,alufelgi,zimowe koła, stan db.
2100 PLN 511794147 Jelenia Góra
■ Sprzedam Opla Kadeta cabrio poj.silnika
2 l.GSi 1988, składaka (1997r.) - instalacja
gazowa, autofelgi. Do remontu. cena 1700
zł tel.604753342
■ Opel Astra 92r. poj. 1,4 (benzyna + gaz,
butla w kole zapasowym) szary metalik, 3
drzwiowa, sportowy wydech. cena 3.700
■ Felgi aluminiowe BORBET 16’ 4x100 z
oponami 205/55 cena 800 zl
■ Sprzedam dwa fiaty 126p w całości na
części. Tel.607660819
■ VW Passat Santana, 1,6 rok prod.1982,
w ciągłej eksploatacji. 600,- zł. tel.
0505070771
■ Sprzedam skutera rocznik 2000 kolor
zielony metalik przebieg 7,5tys km stan
bardzo dobry, jedyne co trzeba w nim
zmienić to akumulator. cena 1500zl do
malej negocjacji. gg 9985573 nr tel.
0697-471-014
■ Sprzedam VW POLO SDI (diesel),
pojemność 1,7, stan idealny, zdbany,
serwisowany. Średnie zużycie paliwa w
okresie 3,5 lat 5,1 l / 100 km, 3-drzwiowy.
1997/98 rok. Stan licznika 123.000 km.
Wyposażenie: koła z ogumieniem letnim,
koła z ogumieniem zimowym, 2 x aeirbag,
immobiliser, wspomaganie kierownicy.
Cena 10.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0605
030 050
■ Fiat Siena 1.6 HL Lux. Rocznik 1998,
silnik benzynowy 1.6, kolor bordowy, bezwypadkowy, kupiony w salonie, elektryczne
szyby, radioodtwarzacz, immobilizer, autoalarm, katalizator, centralny zamek, komplet
opon zimowych, tapicerka welurowa, lakier
metalik, wspomaganie kierownicy, samochód od nowości „w rodzinie”,grażowany.
Cena 8.600.- telefon: 0601797813 mail:
piotr.gr@hoga.pl
■ Sprzedam Daihatsu Cuore 850
,kolor czerwony, ekonomiczny 94/97
rok,rm,uchylne tylne szyby spala ok 5 litrów
na 100km,chetnie zamienię na wiekszy.
kom 516490745

Sprzedam fiata 126 p fl, kolor niebieski,
technicznie sprawny , w ciągłej eksploatacji.
cena 475,00 kom 516490745
■ Sprzedam honde civic 1,3 16v rocznik
1993 niebieski metalik uszkodzona karoseria tzn.głównie blacharka tj.: niewielka
część dachu, lewy bok, maska, reflektor prawy, brak przedniej szyby KOSZT
NAPRAWY OK.1500ZŁ.Silnik w 100%
sprawny po wymianie wszystkich filtrów oraz całego rozrządu,oleju i innych
płynów samochód bez śladów korozji.
Auto posiada nowy sportowy tłumik.Cena
5000zł do negocjacji!!!NAPRAWDĘ
WARTO!!!kom.0693264046
■ Sprzedam Opla Corsę,91r., poj. 1,4 zarejestrowany, po wypadku (dachowanie), na
chodzie. Zainteresowanym zdjęcia prześlę
mailem. gandalf2@wp.pl
■ VW Golf III GT rok. prod. 1994, poj. 1.8
- 90KM, czarny, 3-drzwiowy, wspomaganie,
el. szyby, el. szyberdach, el. światła a’la golf
IV, komputer, pakiet komfortu (domykanie
szyb i szyberdachu z kluczyka) centralny
zamek, CD blaupunkt + 6 głosników,
opony letnie + zimowe, Silnik elastyczny i
b. oszczędny (kto nie ma lub nie miał niech
nie myśli, że duzo pali) w trasie 6,2-6,5l
na 100KM przy prędkośći 80-90KM/h,
90-130KM/h nie wiecej jak 7l (spalanie
podczas jazdy wyświetlane na komputerze) Auto po wymianie oleju w lutym br.
ma nowiutkie tylnie hamulce tarczowe
(koszt 600 zł.) nowiuki akumulator, nowy
rozrusznik, nową pompę paliwową. Jedyne
co trzeba zrobić to podłączyć prawą szybę
elektryczną (koszt 250zł których oczywiscie przy sprzedaży nie wyciągnę)CENA:
6500 zł do niewielkiej negocjacji. TEL.
693 393 335
■ OPEL CALIBRA 2.0 16V 136 KM,
ROCZNIK 1996, PRZEBIEG 150 TYS.KM.
KLIMATYZACJA , ELEKTRYCZNE SZYBY
I SZYBERDACH, BIAłE ZEGARY, RADIOMAGNETOFON, DODATKOWE HALOGENY
PRZEDNIE.AUTO JEST W DOBRYM STANIE
TECHNICZNYM - CENA 10 000 PLN. TEL
0601 880 585
■ SPRZEDAM VW T4 LONG 92r poj.2.4D
kolor biały STAN BARDZO DOBRY. WIADOMOSC 502 777 553
■ Peugeot 309 1.6 rok 1989/1997 kolor
czarny, elektyczne szyby , centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, imobilaiser w
kluczyku...stan dobry CENA 2000 zl tel
605761320
■ Fiat Punto 55sx,rok prod.1996; 1108;5
drzw.;przeb. 74 tys. km;blok.skrz.bieg;
centr.zamek;czerwony,I właściciel;kupiony
w salonie(faktura);przed.szyby elektr.;kpl
op. zim. z felgami, op.letnie nowe; nast.bad.
listop.2007, użytkowany, CENA 6500 ZŁ
TEL.075 7643522, LUB 0603930995
■ Sprzedam części do forda sierry, poloneza caro gli i citroena ax TANIO!!!!!!!
TEL-0514579750
■ Opel VECTRA 1.7 TDi 1992r silnik ISUZU.
Samochód jest bardzo żwawy i przytym
EKONOMICZNY spala ok 5litrów na 100km.
Samochód nie sprawia żadnych kłopotów w
zimie nawet przy tem -22stopni (najwyższa
tem. w jakiej odpalałem sam. tej zimy)
■ Komplet opon letnich, PIRELLI P6000
wym,205/65/15 jeżdżone jeden sezon,
stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia.
numer tel.0-605-384-059
■ Sprzedam Citroena AX. Rocznik 1992
■

z bardzo małym przebiegiem - 68 000
km(udokumentowany książką sewisową),
dwudrzwiowy, kolor zielony, silnik 1100,
benzyna, wtrysk. Stan bardzo dobry, zadbany. Właściciel niepalący. Cena- 3700 zł.
Telefon - 0601944080 / Lubomierz
■ Sprzedam Mercedesa 190, 2,0 Benzyna
+ Gaz, rok produkcji 1985, wspomaganie,
szyberdach, centralny zamek, kolor złoty
metalik, stan dobry, tel. 604-211-420
■ Sprzedam Forda Escorta 1,6 benzyna
+ gaz, rok produkcji 1992, ABS, wspomaganie kierownicy, hatchback, 5 drzwiowy,
stan dobry, cena do uzgodnienia tel.
604-211-420
■ Mitsubishi GALANT 1.8 turbo diesel za
1300zł rok. 1985r przegląd do 09.2007
ważne oc wygodny i ekonomiczny 6,5Litra
ropy/100km Silnik stan b. dobry, blacharka
do poprawek. tel. 075/64-16-534
■ Do sprzedania Renault Laguna 1,8 benzyna, 1995 r., przebieg 200 tyś, alarm, ABS,
hak holowniczy, wspomaganie kierownicy
cena 4,600 tel. 0504010682
■ Do sprzedania alufelgi 14”rozstaw śrub
4x114mm , 6Jx14H2ET38 ,z oponami letnimi 185/65/14 (2 szt Pirelli,2szt.Firestone
),bieżnik 8mm tel. 0607 23 25 24
■ Sprzedam opony kupione w zeszłym
sezonie DEBICA FURIO 175/65 R14 na
felgach stalowych do fiata.Stan opon ideał
tylko zkładać.tel.0501082354
■ Fiat 126p el 09.1994r, 89 tys. km,
czerwony, stan bardzo dobry, dużo nowych
części, w ciagłej eksploatacji, ważne
OC i przegląd, 900zł, Jelenia Góra, tel.
0515950101
■ VW transporter 1,9 TD 1996 r. 175
tys km 3-osobowy,zarejstrowany jako
ciezarowy,wspomaganie kierownicy, stan
techniczny b. dobry. Zdjecia moge wyslac
na e-mail. Kontakt: 503-169-442 lub
altonen@wp.pl
■ Mazda Xedos 1997 r.poj 1,6 16V
klimatyzacja,centralny zamek, elektryczne
lusterka i szyby, alufelgi, ABS, poduszki
powietrzne, CD radio, komplet zimowych kół i inne dodatki. cena 17.000 zł.
tel.691974792 lub 075/7174792
■ Części micra 99 r kompletne wspomaganie-300zł.,kompletne el. podnoszenie
szyb i centralny zamek-400zł.tel.512
428 711
■ Części VW Sharan 2000r. 6-biegowa skrzynia biegów-1600zł.,sprzęgło150zł.,szyb a przednia ogrzewana nowa
z uszczelką-1000zł.,błotnik przedni lewy200zł.tel. 512 428 711
■ Polonez Atu zielony metalic,multiloc
k,alarm,bezwypadkow y,1997 rok,ważny
przeglad,dobre opony,cena-1200złotych
tel.512 428 711
■ Do sprzedania mam czerwone sprezyny
sportowe nowe pasujace do opla astry, corsy, calibry. cena 240zl. możliwość wysłania
zdjec na maila nr tel 667130546
■ VW T-4 1994r 2,4D max długi i
wysoki,biały,po remoncie zawieszenia,silnik
stan bdb,nowe opony,zarejstrowany,ubezp
ieczony,bl acharka do poprawek,ścianka
grodziowa,fakt.vat 10500zł-brutto.JERZY
503 989 690.
■ Sprzedam Peugeot 106 poj 954cm3
- rok 94 - przebieg 140tyś.- kolor biały,
3 drzwi, zarejestrowany , ubezpieczony,
od 7 miesięcy w kraju - cena 4 tyś zł - do
negocjacji. Łomnica - tel. 880407158
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Chcesz zamieœciæ reklamê

w naszej gazecie Jelonka.com !?
Skontaktuj siê z doradc¹ ds. reklamy:
JACEK
508 082 888 marketing@jelonka.com

JAKUB
693 800 490 kuba@jelonka.com

SEBASTIAN
697 740 731 sebastian@jelonka.com

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

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

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

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

R
NUME

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

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 kwietnia 2007 r.
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OG£OSZENIA

Skuter 125cm czter osow,r ok
2 0 0 0 ,14 6 0 0 k m s p r o w a d z o n y
z niemiec sprzedam cena 2200zl tel
00491799713267 mail henia57@tonline.de
■ Fiat Seicento Fun 900 rok produkcji
2001 przebieg 46 700 km. Pierwszy
właściciel, nie palący, kupiony w salonie,
bezwypadkowy, garażowany, zadbany, serwisowany, kolor niebieski metalik. Posiada:
immobiliser, szyby atermiczne, tylne szyby
uchylne, RM Clarion, zderzaki w kolorze
nadwozia dwa komplety opon.CENA 9800
DO NEGOCJACJI. Tel. 602 48 41 32
■ Golf 3 turbo diesel 92 5-dzwiowy
centralny zamek elektryczne lusterka
szyberdach alu felgi stan bardzo dobry
bez wypadku orginalny lakier cena 7700
zarejstrowany tel.609437664
■ VW TRANSPORTER 2002r TDI 170
000km 9osobowy,bialy,postojowe
ogrzewanie,pierwszy wlasciciel,bez
wypadku,na niemieckich numerach tel.075
7531057 kom.0603307747
■ Sprzedam Opla Astre 1,4 1995,rok instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy,
immobilaizer, szyberdach, dwa airbagi,
dzielona kanapa, drugi komplet kół. tel.
505939892
■ Sprzedam samochód marki Opel Kadett
Kombi,kolor srebrny metalik,pojemność
1,6i,rok produkcji 1989,instalacja gazowa,
plus komplet opon zimowych,przegląd
ważny do kwietnia 2008r,szyberdach,relingi
dachowe,stan blacharki dobry. Cena
2.500zł(do uzgodnienia) Telefon kontaktowy:0509 939 880 oraz 075 6428848
■ Sprzedam uchwyt na rower do samochodu osobowego stan bardzo dobry brak
1 paska mocowanie na tylna klape cena 50
zl tel 0757212824
■ Opony rolnicze, ciężarowe, przemysłowe
nowe,używane,bieżnikowane w przystępnej
cenie sprzedam. Istnieje możliwość dowozu
lub wysyłki.Zapraszam do współpracy. tel.
kom.509 295 357
■ Do sprzedania Peugeot 309 1.8 diesel.
Cena 1600zł. tel.783 79 22 75, gg
6828691
■ Sprzedam Fiata Tipo 1.4, 1991r.
Zadbany,wspomaganie, elektryka. 1700zł.
tel. 783 79 22 75, gg6828691
■ Czarne audi 100/c4 stylizowane na
a6. zimowe kola w kpl, ubezpieczenie do
sierpnia, przegląd do listopada. Więcej
info na 514770272. ma klime, abs, grzane
fotele, silkin 2.3 benzyna 140 km
■ Sprzedam Daewoo Matiz Joy rok prod.
1999, stan bardzo dobry! - lub zamienię.
Więcej informacji : arturbmx@wp.pl
■ Sprzedam Opla Astrę 1,7 diesel, kombi,
rok produkcji 1993, sportowy grill, stan
blacharki oraz silnika b.dobry, roleta,
5,5l/100km, alu felgi za dopłatą, cena do
zugodnienia, tel. 605-596-207
■ Sprzedam seata ibize 1989 rok w
całości lub na czesci model 3 drzwiowy tel
0515396594
■ Sprzedam wszystkie czesci do fiesty
1989-1995 silnik skrzynia zawieszenia
drzwi do modelu 5 drzwiowego klapa tyl
maska lampy i inne tel 0515396594
■ Daihatsu Cuore- wózek, saneczki pod silnik sprzedam tanio - tel. 0695-444-464
■ Sprzedam renault 19,rok produkcji
92/97, pojemność 1,7 ,kolor czerwony,
ubezpieczony, przegląd ważny do sierpnia
■

2007,stan techniczny dobry, do lekkich
poprawek blacharskich, cena 1200 zł.
Kontakt 602-220-516 lub 692-464-359.
Mozliwosc przesłania zdjęć na e-maila.
proszę pisać ksiezniczka0088@wp.pl lub
gg 9048248,
■ Sprzedam części do poloneza caro GLI
moduł zapłonu z cewkami,lampy przód i tył
alternator rozrusznik tylny zderzak wszystkie szyby - tanio tel-514579750
■ Sprzedam części do sierry hatchback:
silnik OHC 2000cm-150zł skrzynia biegów
4-100zł alternator,rozrusznik-50zł gażnik
weber-50zł klapa bagażnika-40zł i inne
tanio do negocjacji TEL 514579750

MOTORYZACJA
Zamiana
■ Citroena xantie najlepiej na forda kadet
e-mail:natulka86@wp.pl, tel-502774083
■ Zamienię volkswagena jeta disel 1986
r. na benzynowy golf 2 bez gazu.E-mail
stanley1954@wp.pl
■ Zamienię fele z rantem 16stki et32
7,5cal za radio na mp3 do auta tylko poważne oferty kom 515840190 gg3701015
■ Auto w ciągłej eksploatacji ważny przegląd i ubezpieczenie, el. szyby, szyberdach,
centralny zamek, el. reg. światła, spryskiwacze świateł, dwa komplety opon lato i zima
skrzynia automat, nie sprawna w 100%,ale
jeżdząca, do wymiany tylne amortyzatory,
blacharka. db. Możliwa zamiana na quada z
dopłatą cena 3300 607628008
■ Zamienię(lub sprzedam) Nissana Primerę na rower ( trekkingowy lub górski) !!rok
auta 93 1.6+GAZ wersja SLX !!Czerwony
Cena 4900zł .Zapraszam do obejrzenia
Zdjęcia mogę wysłac na maila gary24@
wp.pl 609325082
PRACA
Dam pracę
■ Zatrudnię osoby do sprzedaży obnośnej Tygodnika Jelonka.com na terenie:
JELENIA GÓRA, PIECHOWICE, KARPACZ,
SZKLARSKA PORĘBA, KOWARY. CV wraz
ze zdjęciem proszę wysyłać na kuba@
jelonka.com lub osobiście w Redakcji
ul. Klonowica 9 pok. 6, Jelenia Góra w
poniedziałki i piątki w godzinach 15:00
- 16:00 tel. 696-795-008
■ Osoby młode na wszystkie działy do
rozwojowej firmy, zarobek 1200 netto,
tel. 75/648-06-40
■ Młodych, dyspozycyjnych, praca
stała, możliwość rozwoju tel. 75/64806-20
■ Dyspozycyjnych z samochodem od
zaraz tel. 0512 119 921
■ Przyłącz się do Oriflame i: - Kupuj kosmetyki dla siebie i Twojej Rodziny 30% marży
taniej; - Sprzedawaj kosmetyki z katalogu;
- Zapraszaj znajomych do współpracy.
Zarobki: 100-10tys zł Gwarantuję pomoc
w stawianiu pierwszych ktoków w Oriflame,
a także licze prezenty dla aktywnych. Masz
pytanie? - Zadzwoń: 500 519 633
■ ZATRUDNIĘ KUCHARZA, KELNERKE,
POMOC KUCHENNĄ W JELENIEJ GORZE.
KONTAKT 606991160
■ Szukam cykliniarza do wyszlifowania
podłogi z OSB. 0515 152 973
■ Auto Myjnia przyjmie od zaraz operatywną dynamiczną osobę.Tel.Kontaktowy
0605624541
■ Zatrudnimy kobiete do pracy w sklepie

ze znajomoscia komputera. wyksztalcenie
min. srednie. kontakt 515 287 257 Rafal
■ Zatrudnię do ochrony obiektów również
kobiety!!tel:693 835 294
■ Zatrudnię na pół etatu do pracy na
stoisku handlowym w Galerii Karkonoskiej
osobę dyspozycyjną i uczciwą, chętnie
studentkę, informacje pod numerem 603
948 774
■ Praca pr zy produkcji zbiornikow paliwa MAN,tworzywa sztuczne
praca na wtryskarkach,umowa o
prace,wynagrodzenie od 90koron/godz
11,70zl,hotel oplaca firma 150km od
Jeleniej Gory Libcice.Praca od zaraz info
00491799713267 lub henia57@t-online.
de
■ Firma „ribe” zatrudni tokarzy i frezerów
na umowę o pracę, 75 koron/godz (ok.
9,75 zł)Po okresie probnym +30%premii.
Tel. 0049 1799713267
■ Już dziś dołącz do prężnie rozwijającej
się firmy FM i zacznij zarabiać. W ofercie
firmy FM jest 100 perfum, dezodoranty,
wody po goleniu oraz żele pod prysznic o
zapachach znanych światowych marek
(np. christian dior, hugo boss, chanel itp.).
Członkowstwo pozwoli Ci na korzystanie z
atrakcyjnych promocji i zakupu produktów
taniej, a także da możliwość zarabiania
dużych pieniędzy. Nie zmarnuj szansy i
skorzystaj z niepowtarzalnej okazji.
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników z terenu Jeleniej Góry, Gryfowa śląskiego i okolic. Tel. 605 097 861
■ Pilnie zatrudnię opiekunkę do dziecka,
tel. 667 21 98 98
■ Nowootwierające się centrum odnowy
biologicznej zatrudni fizjoterapeutów,masa
żystów. Jelenia Góra, tel. 503 961 418
■ Hotel Fenix zatrudni kelnerów,barm
anów,cukiernika. Jelenia Góra tel.075
641 66 00
■ Firma FX Sport Sp. z o.o.zatrudni kobiety
i mężczyzn na stanowiska produkcyjne.
Gwarantujemy stała pracę, tel. 075 64508-30
■ FX Sport Sp. z o.o. zatrudni na pół
etatu ( 4 g dziennie) sprzataczzkę, tel.
075-645-08-30
■ Opiekunka do rocznego dziecka. Praca
w Jeżowie Sudeckim. Zarobki 600 zł. Tel.
606 754 058
■ Zatrudnię osoby do rozprowadzania
ulotek w miejscowościach przylegających
do Jeleniej Góry, tel. 502 119 060
■ Lakierników samochodowych w Wielkiej
Brytanii Wymagana podstawowa znajomosc jezyka angielskiego. Prosimy o CV do:
talent@horizonsrecruitment.co.uk
■ Blacharzy samochoodowych w Wielkiej /Brytanii, wymagane CV do: talent@
horizonsrecruitment.co.uk lub www.horizonsrecruitment.co.uk
■ Mechaników samochodów ciężarowych
do wielkiej Brytanii. wymagane CV do:
talent@horizonsrecruitment.co.uk www.
horizonsrecruitment.co.uk
■ Szukam opiekunki do dziecka, tel.
0509 208 913
■ W biurze na ½ etatu, lub na staż w małej
firmie produkcyjnej. Tel. +48 695 604 925,
z.kordys@sectro.pl
■ Praca w Niemczech w restauracjach i lodziarniach na terenie. Potrzebna znajomosc
jezyka niemieckiego/włoskiego/greckiego,
tel. 0049 6187906330

Jeżeli jesteś młodą, energiczną kobietą,
znasz dobrze j.niemiecki w stopniu komunikatywnym, chcesz być samodzielną osobą
i pracować legalnie w Niemczech. www.
agencja-mdt.pl, 0603 490 888
■ Hurtownia zatrudni na stanowisko
kierowca - konwojent, z uregulowanym
stosunkiem do służby wojskowej. Wiek do
45 lat. Kontakt:600 886 120
■ Dekarza-blacharza zatrudnie 603 332
134
■ Zatrudnię konserwatora, kelnerkę,
pomoc kuchenna, pokojowa. Karpacz,
ul.Mickiewicz 2 D.W.”MIESZKO” Zgloszenia
osobiste w recepcji hotelu
■ Hotel Gołębiewski pilnie zatrudni doświadczonych zbrojarzy, murarzy oraz cieśli.
Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Szczegółowe informacje : Biuro Budowy
Hotelu Gołębiewski, Karpacz, ul. Szkolna 4,
tel.075 7618042. Cv można rówież wysyłać
drogą mailową : rkgut@interia.pl
■ Przyjmę do pracy kucharkę lub pomoc
kuchenną do Rezydencji Marzenie w Świeradowie Zdroju. Kontakt pod nr telefonu 0
75 78 16 408.
■ POSZUKUJĘ MURARZA NAJLEPIEJ KLINKIEROWEGO DO PRACY W HOLANDII.WIĘCEJ
INFORMACJI POD NR TELEFONU:075 642
44 46.
■ Wspólnota Mieszkaniowa zatrudni
na umowę zlecenie osobę do sprzątania.
Kontakt tel.694-543-393
■ Wymagana znajomość programów
ADOBE. Wskazane jest również zorientowanie w problematyce internetu. Oferty
z przykładami prac oraz oczekiwaniami
płacowymi proszę przesyłać na adres:
praca_dla_grafika@wp.eu
■ Potrzebny biznes-plan dla jednoosobowej
działalności dzla urzędu pracy.603494074
tomaszw3@vp.pl
■ Zatrudnię „złotą rączkę”. Zgłoszenia osobiste.Karpacz, ul.Mickiewicza 2
„MIESZKO”
■ POSZUKUJE OSOB DO PRACY W GASTRONOMII W SZKLARSKIEJ POREBIE. MOGA BYC
OSOBY UCZACE SIE.TEL. 601 567589
■ Przyjmiemy młode osoby do pracy w
„Butiku” (sklep odzieżowy). Więcej informacji pod numerem 509193258, bądź w
sklepie na ul. Długiej
■ Ogólnopolska firma z branży finansowej zatrudni do współpracy na stanowisko-doradca finansowy. Wiek 28-45
lat,wykształcenie min.średnie. CV proszę
przesyłać na adres e-mail: reginachwalek@
wp.pl
■ Bus+kierowca poszukuje pracy posiadam własna dziłalnosc gospodarcza.
wiadomość 660 962 664
■ 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 CV wraz ze
zdjęciem proszę wysyłać na kuba@jelonka.
com lub osobiście w Redakcji ul. Klonowica
9 pok. 6, Jelenia Góra w poniedziałki i
piątki w godzinach 15:00 - 16:00 tel.
0696-795-008
■ Zatrudnię kelnerke do pracy w pizzeri.
Doświadczenie nie wymagane.Bardzo dobre
wynagrodzenie. Tel.kon.0509-374-280
■ Sprawowanie nadzoru pedagogiczngo
nad działalnścią kadry, nad prawidłową
■

realizacją programów nauczania, właściwa
oragnizacja procesu dydakycznego Wymagnia:Doświadczenie w zarzdzniu oświata
oraz niezbędne kwalifikacje, umiejetność
opracowywania planów lekcji, doskonała
organizacja pracy. tel. kont. 502119060
e-mail draco424@wp.pl
■ Wepa Professional Piechowice SA
w Piechowicach ul. Tysiąclecia 49 poszukuje pracowników na stanowisko:
ślusarz - pomocnik palacza Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe o
kierunku mechanicznym, - kilkuletnia praktyka w zawodzie, - uprawnienia do obsługi
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 075/7547818,
e-mail: wokon@fpp.com.pl.
■ ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ DO DZIECKA W
JELENIEJ GÓRZE 667 21 98 98
■ Centrum Finansowe poszukuje pracowników na stanowiska : Konsultant/Specjalista ds. funduszy unijnych. Wymagania : - doświadczenie w przygotowywaniu wniosków
unijnych lub/i ukończony kurs z zakresu
funduszy unijnych - wykształcenie min.
średnie/preferowane wyższe/ - wiedza na
temat UE oraz znajomość prawa - obsługa
komputera - prawo jazdy kat.B Prosimy o
przesyłanie apikacji na adres : eu_finance@
o2.pl w terminie do 30.03.2007
■ Zatrudnie kobiete na rencie.Praca na pol
etatu w cukierni.WYMAGANE doswiadczenie
w handlu.TEL.502169410’
■ Zespół /wesela-festyny/ szuka muzyka/Sax-akordeon lub gitarka/z dobrym
wokalem.Mamy dużo zleceń i zawodowy
sprzęt.Mile widziany samochód-gramy naterenie Kamiennej G. -Jeleniej G. i Wałbrzycha.
tel.504 550 122
■ DO RESTAURACJ PIZZERI ZATRUDNIE
KUCHARZA Z DOSWIADCZENIEM NA SZEFA
KUCHNI. ZAPEWNIAM DOBRE WYNAGRODZENIE. KONTAKT 606 991 160’
■ Opiekunka do 1.5 rocznego z Karpacza.
Zgłoszenie osobiste:Karpacz ul Mickiewicza
2 „MIESZKO”
■ Szukam ogrodnika do ogólnych prac w
ogrodzie.075 642 44 46.
■ Poszukuje FREZERA.Praca przy metalu,
w Holandii.Wszystko legalnie, zakwaterowanie. Wyjazd jak najszybciej.Wiecej
informacji pod mumerm telefonu:075
642 44 46.
■ Firma z Jeleniej Góry, teren Celwiskozy,
zatrudni na pół etatu konserwatora-ogrodnika. Wymagania: solidność, chęci do pracy,
wiek bez ograniczeń. 075/767-25-28,
cezary@arim.com.pl
■ Zatrudnie kosmetyczkę i fryzjerkę
– 0505446939
■ ATTIKA legalne biuro posrednictwa
pracy z wieloletnim doswiadczeniem (nr
licencji:30307)z siedziba w Atenach.
Wlasciciel biura: George Hondrokostopoulos
Oferujemy prace w zakresie: -pokojowki -kelnerki -barmanki -opiekunki osob starszych
Na czas wakacji mamy prace od zaraz!!!
Wiecej informacji znajdziesz piszac pod
adres: attika_jobs@yahoo.gr lub dzwoniac pod nr telefonu: +30 2108833030
(miedzy 09.00 a 17.00 mowimy rowniez
po polsku)
■ Studio Promocji Akcent (www.akcent.
biz; tel. (0-32) 328 35 75, 0-515 138
997) w imieniu swojego klienta poszukuje
na terenie całej Polski pracowników na

stanowisko Przedstawiciela Handlowego.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są
o wysłanie e-maila (CV+ LM) pod adres:
marketing@akcent.biz
■ Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem.
tel. 509 683 505
■ Handel art.elektrycznymi - praca stacjonarna - wykształcenie średnie - kontakt tel.
075-7550686 w godz. 9.00 - 16.00
■ Zatrudnię do pracy w gastronomii
w Szklarskiej Porębie. Dobre zarobki.
Tel.0506-030-568
■ ‘Hotel Jelonek - Jolanta Moritz’, znajdujący się przy głównym deptaku, w samym
centrum Jeleniej Gory, poszukuje osoby na
stanowisko recepcjonista. Od kandydata
oczekujemy: -Bardzo dobrej lub dobrej znajomości jezyka angielskiego i niemieckiego,
-Doświadczenia na podobnym stanowisku Dyspozycyjności -Uczciwości i gotowości do
podejmowania rożnych wyzwań Kandydat
powinien być osobą pozytwną i serdeczną,
łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 075 7646541
■ Zatrudnię do roznosznia ulotek teraz
około 27 kwietnia oraz w okresie wakacyjnym tel.502119060 lub mail draco424@
wp.pl
■ PRACA W SOBOTY(WYJAZD NA TERYTORUIM NIEMIEC),WYJAZD WCZESNIE Z RANA
I POWRÓT WIECZOREM.DNIOWKA 100 ZŁ
OFERTA TYLKO DO OSÓB CZYTAJĄCYCH
I MÓWIĄCYCH PO NIEMIECKU.TEL.0 609
849 325
■ Zostań konsultantką/em avonu. Zdobądź fantayczne nagrody, darmowe kursy.
tel: 693 870 830
■ ZATRUDNIE OPIEKUNKĘ DO DZIECKA.
W JELENIEJ GÓRZE. OD PONIEDZIALKU
- DO PIATKU.TYLKO STUDENTKE TEL.516
220 626
■ Przyjme do pracy ślusarza z prawem
jazdy kat.B na umowe zlecenie lub w innej
formie.Prosze kontaktowac sie z numerem
tel.0669 409 187
■ Zatrudnię na pół etatu do pracy na
stoisku handlowym w Galerii Karkonoskiej,
uczciwą i dyspozycyjną Panią (praca
także w soboty), doświadczenie w handlu
będzie dodatkowym atutem, tylko poważne propozycje, rozmowy kwalifikacyjne
bedą przeprowadzane 17-19 kwietnia od
10.00-14.00, informacje pod numerem
0603948774, proszę o zabranie ze
sobą cv.
■ Praca przy zbiorze truskawek. Wyjazd
około 20 maja na jeden miesiąc. Praca
akordowa.Jeden posiłek i spanie gwarantowane.Praca pewna i sprawdzona, jeżdże
tam 8 rok. Więcej informacji pod numerem
0 600 251 348.
■ POSZUKUJEMY OSOB CHĘTNYCH DO
PRACY NA STANOWISKU SPRZEDWCAKASJER NA STACJI PALIW TESCO. KONTAKT
POD NUMEREM (075)754-83-91
■ Dzień Dobry Kanadyjska Klinika Holistyczna wprowadza w Polsce swój program
rozwoju i poszukuje MENADŻERÓW do
współpracy, do budowania rynku. Jeżeli jest
pani/pan zainteresowana/y współpracą
proponuje spotkanie. Menadżer firmy Michał Osadkowski 601-87-17-50.
■ Przyjme pomocnika budowlanca od
zaraz 501 080 950
■ Poszukujemy kobiet w wieku 20-35 lat
do prace w malej gastronomi na terenie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
campingu w Jeleniej Gorze/Cieplicach od
15 maja. Kontakt tel. 075-7552566 w
godz. od 10.00 do 16.00
■ Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa niedaleko Świeradowa Zdroju poszukuje prezesa.
Mile widziany emeryt lub rencista. Kontakt:
502328135.
■ Zatrudnie dziewczyne do pracy na terenie campingu w jeleniej Gorze/Cieplicach
od zaraz. Kontakt tel.075 7552566 w godz.
od 10.00 do 16.00
■ Zatrudnię drwali motorniczych do
pracy w lesie. Kontakt: 609 148 404;
503 574 212.
■ Zatrudnie kobiete do opieki nad 8
miesiecznym dzieckim na godziny..669
948 013
■ Praca przy produkcji plastikowych czesci do przemyslu motoryzacyjnego praca
na wtryskarkach.Zatrudnienia na umowe
o prace okres probny 1miesiac potem
na czas nieokreslony.Dalsze informacje
tel:00491799713267lub.email:henia57
@t-online.de
■ Poszukujemy osob do pracy przy
produkcji.”Mar-Mat” Staniszow 23e 58508 Jelenia Gora e-mail biuro@mar-mat.
com tel. 075-75-571-64
■ Poszukuje ludzi chętnych do prac
rozbiórkowych w Holandii.Legalnie z zakwaterowaniem.Więcej informacji”075
6424446
■ Poszukuję spawaczy,praca jest w Holandii.Wszystko legalnie,zakwaterowanie.Więcej informacji pod numerem telefonu:075
642 44 46 lub 0509 229 092.
■ Hurtownia Medyczna zatrudni osobę do
działu handlowego. Zakres obowiązków:
- wystawianie faktur - zamawianie towaru
- przygotowanie wysyłki Kontakt: 07564-53-928
■ ZATRUDNIMY PROJEKTANTA KUCHNI Z
DOŚWIADCZENIEM - WWW.MEBLETOMY.
PL UL. GRUNWALDZKA 53 e-mail: cf@
mebletomy.pl
■ Zatrudnimy osoby do pracy w sklepie turystycznym w Jeleniej Górze lub Karpaczu.
Wymagamy chęci do pracy!Zapewniamy
dobre warunki pracy i płacy.Oferty proszę
składać na adres agent09@euromark.
pl.Kontakt tel.0691 336 001 lub osobiście w sklepie Highland CH CARREFOUR
Jelenia Góra
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników z terenu Miłkowa i okolic, Jeleniej Góry i okolic. TEL. 0605 097 861
■ Firma Engrais de Paul zatrudni osoby
niepełnosprawne jako telemareterów.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
z firmą. aniawojtasik83@o2.pl

PRACA
Podejmę pracę
■ Stolarz z 30- letnią praktyką szuka
pracy, tel. 692-716-918
■ Studentka, szuka pracy od 23
czerwca 2007 - do końca września
2007, dyspozycyjna, ambitna, łatwo
nawiązująca kontakty z ludźmi. Proszę
o kontakt pod nr tel.: 605-266-791 lub
e-mail: szenszyl@neostrada.pl
■ POSZUKUJE PRACY STABILNEJ I ROZWOJOWEJ WIEK 26 LAT WYKSZ. SREDNIE
PRAWO JAZDY KAT. B BARDZO DOBRY
KONTAKT INERPERSONALNY. JESTEM ODPOWIEDZIALNY UCZCIWY, BEZNAŁOGOWY.
tel 504 706 707

Pilnie poszuk uję pr acy jako
logistyk,posiadam doswiadczenie w odprawach celnych,intrastracie,w pracach
biurowych,język niemiecki,tłumaczenia
dokumentacji odzieżowej, posiadam doświadczenie w zarządzaniu transportem.
Wyksztalcenie wyzsze-inzynier ochrony
srodowiska. Interesuje mnie praca stała,
pewna i bez prowizji, premii itp. OFE, ubezpieczenia itp. prosze nawet niedzwonić.Poważne
i przemyślane oferty: 504 598 471
■ Szukamy jakiekolwiek pracy. Najchetniej na budowie. gg 3031136, tel. 669
211 095
■ Uczeń Liceum Plastycznego (dwudziestolatek) szuka pracy na wakacje.
Dobra znajomość komputera (podst.progr.
Photoshop) dyspozycyjny,prawo jazdy kat.
B .Kontakt tel.0505501808, GG 5901726
,e-mail magiell4@o2.pl
■ Szukam pracy w budowlance w rejonie
karpacza lub kowar (regipsy,gładzie,malow
anie,hydrauli ka,oraz różne prace) mam 32
lata tel. 507 481 859
■ Podejme prace na budowach w Polsce
i za granicą. robson4@vp.pl
■ Mloda, ambitna, pracowita, dyspozycyjna podejmie prace na wakacje- moge
zaczac od 26 maja. Wiek 19 lat wkrótce
absolwentka LO. Prosze o kontakt pantera18@onet.eu
■ Mgr ekonomii, szuka pracy biurowej. tel.
0 504 804 104
■ Podejmę prace budowlane - wykonczeniówka wnętrz z dużym doświadczeniem
- tanio i soilidnie
■ Korepetycje z chemii dla uczniów
gimnazjum (także I klasy LO i technikum),
zapewniam miłą i przyjazną atmosferę,
własne pomoce naukowe, zniżki przy
potrzebie większej ilości lekcji, TANIO
NOWY TELEFON KONTAKTOWY!!! info:
785 535 597
■ Podejmę pracę jako kosmetyczka
lub tipserka na terenie Jeleniej Góry,
Tel.0697885353
■ Podejmę pracę jako pracownik socjalny
na terenie Jeleniej Góry lub okolic.Mój adres
E-mail: meggi1981@op.pl
■ Nie masz czasu sprzatac w domu....
może potrzebujesz kogoś kto upozadkuje Ci
ogród lub działkę...twoje dziecko potrzebuje
kogos kto sie nim zajmie popołudniami i w
weekendy?? ja Ci pomogę.... zadzwon pod
695828601 lub loqwa@wp.pl
■ Podejmę pracę jako kierowca, kat. B.
Duże doświadczenie na trasach zagranicznych. Dyspozycyjny, odpowiedzialny, bez
nałogów. Wiek - 50lat. tel.604911790
■ Szukam pracy za granicą najlepiej w
budownictwie. Andrzej tel.665-599-717
■ Kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego podejmę pracę na
terenie Jeleniej Góry, młody, ambitny i
dyspozycyjny tel. 0 783 137 786 e-mail
rekrut10@interia.p
■ Posiadam busa 8 osób + kierowca i
szukam współpracy tel.0667100405 lub
0667264181
■ Podejmę pracę na cały etat.Znajomość obsługi komputera,doświadczenie w
handlu,telemarketingu.Jestem młoda,uczc
iwa,odpowiedzialna ,dyspozycyjna.Proszę
o kontakt 0503-312-357 lub ezukaa@
poczta.onet.pl
■ Mam 22 lata chetnie podejme prace w
sklepie ukonczylam technikum handlowe
■

wiecej informacji pod nr tel 507093593
■ Mężczyzna 37 lat,dyspozycyjny-ślusarz-mechanik-e lektromechanik(1KV) z
14-letnim doświadczeniem z posiadanymi
uprawnieniami do obsługi urządzeń dźwigowych podejmie prace na terenie Jelenia
Góra-Cieplice i bliskie okolice.Praca nie
musi wiązać się z moimi kwalifikacjami.
Zainteresowanych proszę o pozostawienie
informacji na e-mail lub pod numerem
telefonu 660 707 657.
■ Kat.B samochod osobowy kombi
kom.501 439 655
■ Młoda osoba poszukuje pracy.Doświadczenie w pilnowaniu dzieci i pracy
w sklepie.(Najlepiej w godzinach popołudniowych)
■ Jestem młodym sympatycznym szybko
przystosowójącym sie do nowego miejsca
i osób.19-letnim chłopakiem szukającym
pracy za granicą najlepiej jako pomocnik
budowlany prace fizyczne gastronomia
hotelarstwo magazynier pakowacz prace
sezonowe.Posiadam doświadczenie w zawodach:Pomocnik budowlany magazynier
pakowacz wydawca towaru prace sezonowe
oraz prace fizyczne.Interesuje Mnie praca w
Wielkiej Brytani Holandi Niemczech Grecji
Francji Norwegi Hiszpani .Dla zainteresowanych moge przysłac CV oraz zdjęcie.Prosze
o kontakt telefoniczny ewetualnie e-meilowy.Czekam na kąkretne oferty pracy.Pracę
moge podjęć najszybciej jak to możliwe.
E-mail:matinek4@wp.pl,martinek181@o 2.pl
Tel:669939142 Kontakt telefoniczny do
godziny 24-00. Marcjan Adamowicz.
■ Pojadę z Mężem na zbiory do NIEMIEC. Najchętniej MAJ - CZERWIEC tel.
501404819 GG 2559003
■ Młody grafik poszukuje pracy lub współpracy. Bardzo dobra znajomość COREL
DRAW, ADOBE PHOTOSHOP. DOŚWIADCZENIE W DTP. PROJEKTOWANIE ETYKIET
WIZYTÓWEK UL0TEK LAYOUT’ÓW. EMAIL:
malin_rj@wp.pl
■ Prace budowlane ,remonty ,adaptacj
e,malowanie,suche tynki ,gładzie,panele,
kafle,sufity i wiele innych prac wykonam.
tel.661571118 i 605 540 672.
■ SZUKAM PRACY NA WEEKENDY! MAM 24
LATA.JESTEM STUDENTKĄ NA II ROKU.PROSZĘ O KONTAKT POD NR. TEL. 668146141
■ POSZUKUJE PRACY POSIADAM PRAWOJAZDY KAT B i GRUPE INWALIDZKA
MÓJ NUMER TO 603184016 EMAIL ROBERTK64@O2.PL
■ Kładzenie glazury paneli regipsy malowanie remonty mieszkań. Tel. 606126185
■ Włoski dla początkujących, zwłaszcza
dla wyjeżdzających do pracy do Włoch
- tanio!
■ Mam stałe łącze, tel. VOIP, dużo czasu i
umiejętności. Poszukuję pracy przy komputerze (np. wyszukiwanie informacji i zleceń
dla firm). Oferty super pieniędzy w krótkim
czasie odpadają. Kontakt: 669-894-829,
e-mail: gladysprzemo@tlen.pl’
■ Dobre solidne korepetycje z matematyki. Z dojazdem do klienta. Kontakt 509
503 125
■ Mam 26 lat, Technik-Ekonomista (nie
pracowałem w zawodzie)Od 2 lat jestem
dializowany.Z uwagi na terminy dializ
podejmę pracę w godzinach 6-14 (tylko
I zmiana)Jestem w pełni sprawny, moje
schorzenie dotyczy nerek. Ps. Każda praca
oprócz ciężkiej, fizycznej. Kontakt:0-669-

894-829, e-mail:gladysprzemo@tlen.pl
■ Pilnie poszuk uje pr acy jako
logistyk,posiadam doswiadczenie w odprawach celnych,intrastracie,w pracach
biurowych,język niemiecki,tłumaczenia
dokumentacji odzieżowej, posiadam doświadczenie w zarządzaniu transportem.
Interesuje mnie praca stała, pewna i bez
prowizji, premii itp. OFE, ubezpieczenia
itp. prosze nawet niedzwonić.Poważne i
przemyślane oferty: 504 598 471
■ Podejmę prace biurową lub w labolarorium, mam 27lat.Ukończyłam technikum
ochrony środowiska e-mail ewelinajackiewicz@02.pl, tel.512524132.
■ Szukam pracy biurowej lub podobnej.
Jestem studentem informatyki tuż przed
obroną pracy dyplomowej. Komunikatywny i
odpowiedzialny. Posiadam doświadczenie w
handlu (IT, multimedia). tel. 606-715-065.
e-mail: rebo82@o2.pl
■ SZUKAM PRACY W JELENIEJ GÓRZE!!!!!!!!
Młoda kobieta szuka pracy w Jeleniej Górze.
tel 889-277-249.
■ Mam 16 lat. Jestem odpowiedzialna,
pracowita i uczciwa. Szukam pracy po
zajęciach szkolny oraz na weekenady w
Jeleniej Górze albo w jej pobliżu. Bardzo
proszę o kontakt na adres mailowy Kamila_16@poczta.onet.pl
■ Poszukuje pracy na stanowisku Kierowca do 3,5 tony Bus.Doswiadczenie
Po Kraju i Europie oraz Kraje Wschodnie
Znajomosc jezyka Niemieckiego.Dotychczas wykonywany zawód Kierowca (Pilot
ładunków Nienormatywnych)Wyuczony
zawód Mechanik Kierowca Doswiadczenie
w zawodzie. Nr tel.668-048-944
■ Mężczyzna 37 lat,dyspozycyjny ślusarzmechanik z 14-letnim doświadczeniem
podejmie prace na terenie Cieplic,Jeleniej
Góry.Praca nie musi wiązać się z moimi
kwalifikacjami.Zainteresowanych proszę o
pozostawienie informacji na e-mail lub pod
numerem telefonu 660 707 657.
■ Szukam dodatkowej pracy .Technik
-ekonomistka ,bardzo dobra znajomośc
komputera.prawo jazdy kat.b.minimalna
znajomość j.niemieckiego.Doświadczenie
jako opiekunka do dzieci ,do starszych
osób,sprzedawca , kelnerka.693153628
■ Kreatywny,otwarty,szybko uczacy sie
,j.angielski perfekt,j.niemiecki i francuski
podstawy tel. 500 208 803
■ Mam 40lat,szukam stalej pracy
jako kierowca posiadam duze doswiadczenie trasy krajowe.Prawo jazdy kat
B,C Pracodawco wspomoz,daj szanse
podjecia pracy,zadzwoń teraz a zyskasz
lojalnego,uczciwego pracownika.( Praca w
delegacji nie bedzie przeszkoda )Posiadam
aktualne badania okresowe i psychotechniczne dla kierowcow,ksiazeczka
sanepidu,Powazne oferty prosze o kontakt
tel.+48 694 365 347
■ Studentka pedagogiki zaopiekuje sie
dzieckiem w godzinach popoludniowych
oraz weekendy. tel 508 821 027
■ Jestem miłą 17-latką. Szukam pracy na
wakacje, aby zarobić „parę groszy” na własne wydatki i zaplanowany wyjazd. Podejmę
się pracy w supermarketach, opieki nad
dzieckiem, itp. Mam ciekawe zainteresowania. Myślę, że jestem osobą godną zaufania.
Kontakt mailowy: dr.ania@simplusnet.pl lub
telefoniczny: (0)66518080
■ Szukam pracy dodatkowej na terenie Je-

leniej Góry.Jestem pielęgniarką z 23-letnim
stażem pracy. 075-64-20-626
■ Szukasz fachowca zadzwon remonty
,wykonczeniowka lacznie ze stolarka
mozliwosc wystawienia rachunku tel 075
76 101 51 lub 889 242 241
■ Rysunki techniczne, projekty: w programie BricsCad, tel. 512 987 782
■ Tanio i solidnie wykonam prace ziemne i
inne koparko-ładowarką m-ki JCB 3CX TURBO.Ceny konkurencyjn,tel.n 693-295-755,
e-mail bad-company1960@o2.pl
■ Mam 21 lat, szukam przcy w Karpaczu.
Kontakt: sylwiaaa86@tlen.pl
■ Mam 26 lat,prawo jazdy kat B,średnie

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam
■ Obiekt przemysłowy w Świerzawie
700 m. kw., działka 2100 m kw, hale
produkcyjne, chłodnie, pom. biurowe i
socjalne, rampy tel. 075/647-36-73
■ Duży obiekt ponad 300 m. kw.,
posesja 0,5 ha, lub zamienię, wynajmę
tel. 075/75-216-94
■ Mieszkanie 2 pokojowe 50 m. kw.
na Zabobrzu III, bez pośredników, tel.
660-043-938
NIERUCHOMOŚCI
Wynajem
■ Pokoje dla studentów, pracowników.
Z internetem, siłownią, salą gimnastyczną, gabinetem odnowy biologicznej
gastronomią, tel. 603-360-443
■ Tanie kwatery z wyżywieniem dla
grup robotników, restauracja „Galery”
– Maciejowa, tel. 075/75-216-94
■ Pomieszczenie na gabinet w centrum Cieplic. Tel. 606 508 941
NIERUCHOMOŚCI
Zamiana
■ Mieszkanie kwaterunkowe, 1 pokój
i kuchnia, 41,5 m. kw. na mieszkanie
o podobnym metrażu. Parter lub I
piętro. Może być zadłużone lub do
małego remontu. Tel. 075/642-03-14
po 19:00 lub sprzedam mieszkanie
własnościowe 30 m. kw. w centrum
Janowic Wielkich na większe w Jeleniej
Górze, tel. 694-796-511
RÓZNE
Sprzedam
■ Suknię ślubną z salonu „Margaret”
R 38 plus dodatki gratis, cena 700 zł
– do uzgodnienia tel. 502-869-741
■ Lnianą odzież damską, męską – producent: Siedlęcin 075/713-73-38
■ Garnitur komunijny trzyczęściowy,
kolor grafit, rozm. 134/14, cena 120
zł, dodatki gratis, tel. 609-852-636
■ Ubranko do chrztu dla chłopca,
rozm. 80, biała koszula ,spodenki
marynarka, kurteczka, czapka, buciki,
cena: 80 zł, tel. 609-852-636
■ Wózek 3 funkcyjny bordowy z
jasnymi elementami duże pompowane
koła amortyzowany, pojemny kosz,
przekładana i regulowana rączka, cena:
390 zł, tel. 691-181-779
■ Fotelik samochodowy, 0-13 kg,
czerwono-granatowy z budką i pokrowcem na nóżki firmy coneco z funkcją
nosidła i kołyski, cena: 100 zł, tel.
0691-181-779
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Mini wieżę GoldStar na 3 CD,
pilot, stan bdb. Cena: 150 zł. Tel.
608-034-794
■

RÓŻNE
Usługi
■ Laminowanie wielkoformatowe.
Laminujemy materiały o maksymalnej
szerokości 1 m i dowolnej długości.
Zadzwoń, umów się wcześniej. Jedyni
w regionie świadczymy takie usługi, tel.
+48 696 795 008
■ 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
■ FOTOGRAFIA ŚLUBNA - www.fotografia.jgora.pl - tel. 505 810 724
■ Układanie kostki brukowej, i innych
kamieni, stawianie murów z kamienia,
i wylewki betonowe. Tanio, szybko,
profesjonalnie. Zbigniew Wasiucionek,
tel. 506-938-106
■ TŁUMACZENIA - angielski, profesjonalnie, terminowo, 660 360 718
■ Najtaniej w mieście - pranie tapicerek samochodowych, cena: 100 zł
(osobowy). Tel. 515-740-487
■ Kredyty – Ubezpieczenia – Inwestycje. Kredyty hipoteczne od 1,95%
CHF i 4,65% PLN. Do 50 lat. Tanie OC
komunikacyjne. Nie pobieram opłat, tel.
609 042 643
■ Pracownik służb BHP przeprowadzi
ocenę ryzyka zawodowego w Państwa
Firmie oraz sporządzi odpowiednią
dokumentację z tego zakresu. Tel.
0691 824 739
■ Instalacje gazowe grzewcze, kanalizacja, odbiory, montaż, tel. 501-666098 lub 515-453-589
■ Elektryczne instalacje, pomiary,
systemy alarmowe, kamery, tel. 668
04 00 22
■ Dyskretne pokoje tel. 075/75216-94
EDUKACJA
CHEMIA dla gimnazjum korepetycje(także I klasy LO i technikum), bardzo dobry poziom, miła i
przyjazna atmosfera, tanio. Info: 606
875 179
■ 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
■

DROBNE
Wesela przyjęcia najtaniej – restauracja „Galery” Maciejowa tel. 075/75216-94
■

Stomatolog

Jacek Łoś

UMOWA Z NFZ

Jelenia Góra
OKRZEI 20

weekendy pomoc doraźna

0-607-106-335

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA Zacieranie przeszłości starówki (II)

Fot.K. Piotrowski

Ucieczka przed buldożerem
niej Góry, którego niezbyt mile
brzmiące echa zachowały się
do dziś.
Na pierwszy plan poszły remonty
kamienic przy ulicy 1 Maja, jej północnej ściany na wysokości hotelu
Europa. Często stan techniczny
kamienic nie pozwalał na modernizację tradycyjną. Przy zachowaniu
dawnych fasad większość budynków w zasadzie postawiono od
podstaw, wyburzywszy wcześniej
zmurszałe stropy oraz zapadające
się dachy.
Jednym z pierwszych w ten sposób wyremontowanych budynków
był zespół kamienic przy Domu Towarowym, między innymi dawna
siedziba wspomnianej już drogerii
Gutmanna i jego wytwórni rękawiczek. We wnętrzach kamieniczki
znalazł siedzibę, między innymi,
Zarząd Regionu NSZZ Solidarność oraz biura służby ochrony
zabytków.
Później czas przyszedł na kolejne
ledwo trzymające się kupy śródmiejskie domy, w ten sam sposób
wyremontowane. Odzyskały, co
prawda, dawny blask, ale… jakoś
zabrakło charakterystycznego dla
tego typu budowli klimatu.
Dość długo metamorfozę przechodziły jedne z najstarszych
kamieniczek przy śródmiejskim
trakcie: dwa charakterystyczne
domki blisko rogu ulicy Górnej.
Pierwszy, siedziba dawnej rzeźni i

Gmach dawnej poczty cesarskiej przed odnowieniem
Śródmieście w części oparło się niszczycielskim zapędom urbanistów z lat PRL.
Nie wykonano wszystkich planów związanych z tak zwaną przebudową niektórych
kwartałów kamienic, co było równoznaczne z ich wyburzeniem. Czego nie zrobiły
ekipy budowlane wcielające tamte projekty w życie, nadrobił upływający czas
i niemal całkowity brak troski o zabytkowe kamieniczki w centrum miasta.
Łatanie historii

Po czarowaniu przeszłością odległą, nadeszła ta nieco
mniej zdystansowana w czasie:
przełom lat 80 i 90 ubiegłego
wieku, kiedy to tak zwana
transformacja ustrojowa otworzyła włodarzom miasta oczy

na jeleniogórską zaniedbaną
szpetotę śródmieścia.
W jakim stanie wówczas było
– najlepiej obrazują fotografie z
zatartym dosłownie i w przenośni
klimatem śródmiejskim średniej
wielkości miasta. Odrapane kamienice, szpetne języki czarnego i

(brudnego asfaltu – zimą pokrytego śnieżną breją, latem – topiącego
się w słońcu.
Charakterystyczny smrodek
moczu drażniący nozdrza a wydzierający się z zapuszczonych
klatek schodowych: to długie
lata bytowania śródmieścia Jele-

sklepu mięsnego – a po 1945 roku,
między innymi, słynnego Baru
Jelonek, cuchnącego nieumytymi
cynaderkami i nieświeżym piwem
lwóweckim. Bar z niewyjaśnionych
przyczyn zmienił później nazwę na
Unibar, a barokowa kamieniczka z
1736 roku z charakterystycznym
zegarem słonecznym zaczęła się
rozpadać, podobnie jak jej sąsiadka. Dopiero w latach 90-tych
minionego wieku został – jak to
się dziś modnie nazywa – zrewitalizowany. Urządzono w nim hotel
„Jelonek” oraz pizzerię jednej z
amerykańskich sieci fast-foodów.
Na śródmiejskim trakcie nie
obyło się bez wyburzeń. Z krajobrazu znikły, między innymi,
narożne kamienice przy ul. 1
Maja i Piłsudskiego, okazała, lecz
bardzo zniszczona kamienica przy
ulicy Górnej.
Niektóre wyburzenia były planowane: obiekty nie nadawały
się, według nowych właścicieli, do
remontu i buldożery swoje zrobiły.
Na szczęście nie pozostawiono
dziur, które szczerbą jeszcze bardziej szpeciłyby centrum miasta – a
tak dzieje się w miejscu dawnego
hotelu Bellevue, który został z powierzchni rogu ul. 1 Maja i Wojska
Polskiego zmieciony.
Korzystając z budowniczego
boomu, stawiano obiekty nowe.
Jedne bardziej dopasowane do
charakteru dawnych czasów (ten
na Górnej), inne zupełnie do niego
nieprzystające (na rogu 1. Maja i
Piłsudskiego).
Innym wyburzeniom „pomogła”
natura i ludzka głupota: kamienice same się zawalały grzebiąc
pod gruzami ofiary. Tak stało się

we wrześniu 1987 roku na ulicy
Długiej, gdzie runęła przyległa
do dawnego towarowego Domu
Dziecka kamienica (zginęły trzy
osoby).
Wiosną 1990 roku katastrofa
budowlana – na szczęście tym
razem bez ofiar: lokatorów w porę
wyprowadzono – dotknęła kamienicę przy ul. Solnej. Ta rozsypała
się w pył, ponieważ inwestor, który
robił wykopy pod budynek mający
powstać obok, nadruszył podstawę
starego budynku.
O mały włos z tych samych
powodów nie skończyłyby żywota
sąsiednie zabytkowe domy, które
się jeszcze tam uchowały, w tym
– narożna kamieniczka przy ul.
Konopnickiej. Długo jej rozpadnięciu się zapobiegała specjalna drewniana konstrukcja, inne
obiekty były ankrowane (spięte
linami żelaznymi z odpowiednimi
kotwami).
Budowlana „rewolucja” w śródmieściu umożliwiła też załatanie
części okropnych zakątków ziejących pustką, które straszyły po
wyburzonych w latach 60-tych i
70-tych kamienicach. Tak stało
się, między innymi, na rogu wspomnianej Solnej i Szkolnej, gdzie
wybudowano dom towarowy,
popularny dziś sklep D&D.
Podobnie przy samej Szkolnej,
skąd w ubiegłym roku znikł koszmarny blaszany pawilon, relikt
PRL. Dziś trwają prace wykończeniowe przy nowych plombach
kamienicznych, nazwiązujących
stylem do dawnej epoki.

(tejo)

Śladem tramwajów
Wsiadaj na rower i pojedź śladem, którym przez prawie
siedemdziesiąt lat jeździły tramwajowe wagony.
Zabawić się w motorniczego, uruchomić wyobraźnię. Wrócić w niej
do zgrzytów i trzasków sunącego
po szynach czy to ciężkiego dessau’a,
herbranda, gothy, wumaga, sanoka,
czy też chorzowskiego Konstalu. Mijać rozjazdy, mijanki, zwolnić przed
zakrętami, poczekać na pasażerów.
Zmienić zwrotnicę w szynach.
Dzwonek i odjazd!
Krakowska pętla. Tuż za dworcem
kolejowym, skąd od 9 kwietnia 1900
roku jeżdżą elektryczne tramwaje,
znajdują się pozostałości po pętli,
którą urządzono 10 lat przed zlikwidowaniem linii w Jeleniej Górze,
w roku 1969. Zaniedbany skwer,
żelbetonowy słup, niegdyś wspornik
trakcji elektrycznej. Wcześniej, aby
zawrócić, motorniczy zmieniał
miejsce w wozie napędowym, a
wagon doczepny pozostawiano na
mijance, aby go później ponownie
przyłączyć do składu jadącego w
odwrotnym kierunku.
Dworzec kolejowy. Stąd ruszamy
wzdłuż ulicy 1 Maja, głównym
miejskim i tramwajowym traktem.
Mijamy przystanki, oglądamy zabytki. Pierwszy to Hotel Feniks, niegdyś
Hotel Strauss – a za tramwajowych
polskich czasów – Dom Turysty.
Dalej prosto, przez skrzyżowanie
z Wojska Polskiego i W. Pola. Na

pobliskich kamienicach wprawne
oko obserwatora dojrzy zdobione
rozetki z zaczepami. Tam właśnie
mocowano trakcję tramwajową. To
jedna z nielicznych pozostałości po
tamtych czasach.
Powszechny Dom Towarowy.
Przy popularnym Pedecie, secesyjnym gmachu domu towarowego
Schuellera. To pierwszy przystanek
tramwajowy w śródmieściu Jeleniej Góry. Mijanka dość długa, bo
podwójne torowisko sięga prawie
Hotelu Europa.
Przed dzisiejszą Bramą Wojanowską były tramwajowe rozjazdy.
Jeden pas torów prowadził w ulicę
Bankową, drugi – w Konopnickiej.
Tramwaje jeżdżą tamtędy wahadłowo do Cieplic i z Cieplic. Ten drugi
zlikwidowano pod koniec lat 40-tych
minionego wieku. Pozostał odcinek
przez Bankową. A na placu Ratuszowym pamiątki po tramwajach:
fragment torowiska wmontowanego
w granitową kostkę pod łukiem do ratuszowej przybudówki oraz sprowadzony z Poznania wóz tramwajowy z
urządzonym w środku kioskiem.
Plac Bieruta. Bankową zmierzamy
aż do placu Niepodległości i wylotu
ulicy Długiej. Tu kolejna mijanka,
zbudowana w latach, kiedy temu
miejscu patronował Bolesław Bierut

(pierwszy wódz Polski Ludowej).
Przystanek częściowo znajdował
się naprzeciw pomnika żołnierza
sowieckiego z dziewczynką, popularnego Iwana.
Mała Poczta. Tramwaj z piskiem
kół skręca w lewo, w wąziutką ulicę
Wolności, którą pokonuje torowiskiem zbudowanym po lewej stronie
traktu. Mijamy odrestaurowaną
kamieniczkę Kredyt Banku, dawną
rezydencję niemieckiego sędziego
powiatowego Fliegela. Na rogu
Wolności i Groszowej – poradnia
medycyny pracy, kiedyś zajazd
„Pod Chojnikiem”. Za nią wyniosłe
kamienice mieszczańskie z początku
wieku XX. Kilkaset metrów dalej
mijamy most nad Pijawnikiem i zatrzymujemy się na kolejnej mijance
przed tak zwaną Małą Pocztą.
Dalej suniemy po coraz rzadziej
zaludnionych okolicach dawnych
Kunic, przedmieść Jeleniej Góry.
Tramwaj kiedyś podążał tędy wąską wciąż Wolności, blisko zagród
wiejskich, ukwieconych werand
podmiejskich rezydencji. A jednym
z trudniejszych podjazdów była
górka przed remizą tramwajową.
Tam wozy jechały w iście spacerowym tempie, a tramwaje gazowe
– stawały. Za siłę napędową służyły
ramiona pasażerów.
Kolejne mijanki to Celwiskoza,
Zajezdnia (przy obiekcie MZK stoi
tramwaj pamiątka komunikacji
szynowej sprowadzony przez jej

Fot.Archiwum

REGION Gdzie na zakrętach zgrzytały koła, a w tle rozciągała się panorama Karkonoszy

Załoga MPK żegna jeleniogórski tramwaj: kwiecień 1969
miłośników, a w siedzibie miejskiego
przewoźnika jest mini muzeum.
Tam – stare fotografie, dokumenty,
modele kursujących niegdyś po
Jeleniej Górze tramwajów).
Później dalsze przystanki Młyn,
Kaliszanka, Sawickiej i dalej Apteka
pod Koroną. Jesteśmy niemal w
centrum Cieplic.
Niemal naprzeciwko apteki tramwaje kończyły bieg w latach 1964
– 69, do chwili likwidacji. Wcześniej
linia rozwidlała się w kierunku
Sobieszowa i Podgórzyna.
Tak do wyboru mamy dwie możliwości: skręcamy na plac Piastowski
i jedziemy szlakiem tramwajowej
linii ulicą Cieplicką do Sobieszowa,
lub prosto – w malownicze tereny
Stawów Podgórzyńskich, założo-

nych w wiekach dawnych przez
zakon cystersów. Rozbudowanych
na początku XX wieku.
Nad Stawami. Tramwaj opuszcza
Cieplice i wjeżdża w sielski, podgórski krajobraz. Toczy się między
drzewami, zza których prześwitują
Karkonosze i Śnieżka, pobliskie
mokradła, łąki i stawy. Bez przystanku dojeżdżamy do Podgórzyna
Dolnego, gdzie istniała pierwsza
mijanka przy restauracji Nad Stawami. Później – już po podgórzyńskich
uliczkach torowisko wiedzie ku pętli
pod skałką w Podgórzynie Górnym.
Malowniczy budynek, w którym
można ugasić pragnienie i coś zjeść,
to pozostałość po dawnym przystanku. Przypomina o nim także kolejny
tramwaj, który upamiętnia dawne

czasy. Zamontowany pod skałką
chorzowski Konstal 5N.
Komu nie dość wycieczkowej
przygody i nie boi się zadyszki,
może przez Przesiekę dojechać do
Sobieszowa i wrócić stamtąd szlakiem drugiego rozgałęzienia linii
tramwajowej, która w miasteczku
pod Chojnikiem miała pętlę przy
dawnym hotelu Tietza, późniejszego
zespołu szkół drzewnych, a dzisiejszej siedziby oddziału legnickiej
szkoły menedżerskiej.
I wracamy malowniczą Cieplicką,
mijając osiedle Orle, sanatoryjne zabudowania, plac Piastowski z barokowym pałacem Schaffgotschów.
Następny przystanek Pod Koroną i
stamtąd powrót do Jeleniej Góry.

(tejo)

Eskapada w spacerowym tempie z przystankami w ciekawszych miejscach zajmie około godziny w jedną stronę. Dla porównania
odcinek z dworca kolejowego do Cieplic tramwaj pokonywał w 25 minut.
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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

ZABUDOWA WNÊK
SZAFY PRZESUWNE
KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE
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

A KC E S O R I A
M E B LO W E

ULTIMA® Sp. zo.o.

58-560 Jelenia Góra ul. Cieplicka 106
tel. 075 754 88 89
Zapraszamy Pn-Pt. 8:00 – 18:00 Sb 9:00-14:00

www.ultima-auto.pl
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W samym centrum stolicy Karkonoszy

Biznes, pasja i pieniądze

Rozmowa z Małgorzatą Anisimowicz, właścicielem
Mydlarni „Pokussa” i pierwszego na Dolnym Śląsku Salonu Sprzedaży Kosmetyków Profesjonalnych „BeautyProff’, syndykiem w postępowaniach upadłościowych,
optymistką i kobietą z pasją.
łam szczęście. Udało mi się robić
w życiu to co lubię , a to chyba
najważniejsze.

Jest Pani kobietą o wielu wcieleniach. Czasem aż
trudno uwierzyć, iż można
to wszystko pogodzić ?Które
z wykonywanych przez Panią zajęć to przyjemność, a
które to konieczność?
M.A. Tak to prawda. Często
słyszę takie pytania z ust znajomych, a nawet i klientów.
Własną działalność gospodarczą rozpoczęłam będąc jeszcze
na studiach i konsekwentnie
rozwijam ją nadal .Ponadto
jestem syndykiem w postępowaniach upadłościowych .
Prowadzę również usługi konsultingowe w zakresie prawa
upadłościowego i naprawczego.
Przyjemność czy konieczność?
Myślę, że i jedno i drugie. Mia-

W lutym w naszym mieście
na ulicy 1-go Maja 16-18
otworzyła Pani Salon Sprzedaży Kosmetyków Profesjonalnych ‘BeautyProff” ,
jest to jedyny taki salon na
Dolnym Sląsku.
M.A. Zgadza się. BeautyProff
jest jedynym takim salonem
na Dolnym Śląsku. Oczywiście
duże miasta , takie jak Warszawa, Poznań, Kraków mają już takie punkty handlowe. Otwarcie
‘BeautyProff” to dla mnie wielki
sukces, gdyż jest on połączeniem
inwestycji , spełnieniem jednego
z moich marzeń, wyzwaniem i
wielką pasją.
Skąd pomysł?.
M.A. Na to pytanie nie ma
prostej odpowiedzi. Zmieniają
się czasy. Ludzie są zapracowani, zestresowani, potrzebują
relaksu, i co chyba najważniejsze, aby osiągnąć wewnętrzną

harmonię, potrzebują samoakceptacji .Prowadząc Mydlarnie
„Pokussa” w Galerii Karkonoskiej, zauważyłam, iż moi klienci nie mając czasu na wizyty
w gabinetach kosmetycznych,
często szukają profesjonalnych
kosmetyków pielęgnacyjnych
do twarzy i ciała .Jako kobieta
znam i kocham kosmetyki oraz
wiem jak wielki jest problem
z zakupem odpowiednich ,
profesjonalnych linii pielęgnacyjnych. Drogerie oferują
szeroki asortyment produktów,
ponadto jesteśmy zasypywani
tysiącem reklam poszczególnych marek kosmetycznych ,
niestety pomimo to klienci nie
mają dostępu do profesjonalnych kosmetyków.
Wspomina Pani kosmetyki
profesjonalne. Co się pod
tym hasłem kryje?
W naszym Salonie oferujemy kosmetyki pielęgnacyjne
, których nie ma w obrocie
sklepowym. Są to marki na
których pracują dobre gabinety
kosmetyczne oraz ośrodki SPA .
Aby móc je zaoferować naszym
klientom musieliśmy spełnić
szereg wymogów, nałożonych
przez producentów, przejść
systemy szkoleń i egzaminów.
Część naszej oferty to produkty ,

za pomocą których każdy klient
może stworzyć we własnym
zaciszu domowym swój salon
kosmetyczny. Dzięki temu nasi
klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz szeroki
zakres doradztwa przy doborze
odpowiednich linii pielęgnacyjnych.
W takim razie co mogłaby
Pani polecić naszym czytelnikom?
M.A. Przede wszystkim zapraszam serdecznie do Salonu
„BeautyProff” ul. 1-go Maja
16, obok cukierni Bristolka
na diagnostykę skóry. Badanie trwa tylko 2 minuty, jest
bezpłatne, a każdy z Państwa
będzie miał świadomość stanu
nawilżenia oraz poziomu sebum
swojej skóry.

Sprawia Pani wrażenie optymistki. To moje odczucie,
czy tak jest?
M.A. Czasy są trudne, nie ma
dnia bez kolejnych problemów,
ale gdybym nie patrzyła na życie
z optymizmem, nie dałabym rady
tak żyć i pracować. Wykonując
zawód syndyka stres i ciągłe dramaty ludzkie wpisane są w moją
prace . Czasami mam gorsze dni,
ale tak naprawdę jestem nie tylko
optymistka, ale wręcz niepoprawną optymistką..
W takim razie już chyba
wiem kiedy Pani praca to pasja a kiedy konieczność.
M.A. Wydaje mi się, iż tego nie
można rozdzielić. Kosmetyka
w szerokim tego słowa znaczeniu to pasja, ale praca syndyka

również przynosi mi olbrzymią
satysfakcję.
Kosmetyka , jak zauważyłem to dla Pani temat rzeka ,
dla mnie temat przyziemny.
M.A. I tutaj popełnia Pan
błąd. Proszę pamiętać, iż nasza
skora po 25 roku życia traci
wilgotność i zdając sobie z
tego sprawę możemy temu
zaradzić. Zadowolenie z siebie,
ze swojego wyglądu to klucz
do sukcesu .Ludzie szczęśliwi
i spełnieni przyciągają innych
bardziej niż osoby zniechęcone
i niezadowolone z siebie. Piękno
to wewnętrzna i zewnętrzna
harmonia. I tego życzę wszystkim czytelnikom.

Rozmawiał DUV
(ts)

Jak Pani daję radę pogodzić
tyle obowiązków?
M.A. Kluczem jest dobra organizacja pracy oraz odpowiedni
współpracownicy. Ja wyznaje
zasadę iż firma to ludzie i to się
sprawdza. Często się mówi że
człowiek pracując spełnia się i
rozwija. Ja łącząc pasję z pracą
spełniam się i mobilizuję do dalszego działania. A co ciekawe ,
mam czas na relaksująca kąpiel w
algach oraz pielęgnację ciała.
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Zapraszamy
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