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Jelenia Góra
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Nasze atuty:
Rozbudowany system stypendialny
 wiemy jak pomóc każdemu

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

Wyjątkowy campus
 plenerów zazdroszczą nam najlepsze
polskie uczelnie

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

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

R

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

23
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a
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W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006
RU
EK do TA
2008

WA

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

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i resocjalizacyjna
Socjoterapia z terapią pedagogiczną

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

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

Długo zapamiętają dziesiąte,
jubileuszowe Juwenalia studenci
jeleniogórskich szkół wyższych,
którzy co roku organizują wiosenne świętowanie. Wszystko
wskazuje na to, że okrągłym
jubileuszem era żakowskiej fety
przeszła do historii. Wszystko
przez ubiegłotygodniowy wyrok
Sądu Grodzkiego w Jeleniej Górze.
Ten skazał w trybie zaocznym
Grzegorza Żaka na grzywnę, bo
święto było za głośne. Do tego
skazany nie został nawet przesłuchany, a sędzina nie dopatrzyła
się pomyłki w dokumentach, bo
organizatorem Juwenaliów była
Karolina Chałupińska.
Środowisko akademickie stolicy Karkonoszy i mieszkańcy są
zbulwersowani wyrokiem bez
precedensu. – To jakiś absurd, w
mieście o którym ludzie z ratusza
mówią: uniwersyteckie, zostaliśmy skazani za zorganizowanie
studenckiego święta – mówi
Karolina Nawojka-Chałupińska.
– Akurat ja nie zostałam ukarana,
tylko kolega, który juwenalia
organizował w roku ubiegłym,
ale to wynikło z niechlujstwa
miejskich urzędników.
Okazuje się bowiem, że Grze-

gorz Żak, jako szef uczelnianej
rady samorządu studenckiego
Kolegium Karkonoskiego, organizował ubiegłoroczne juwenalia.
W tym roku pismem z 09.05.08
r. o stosowną zgodę wystąpił
samorząd studencki Akademii
Ekonomicznej wydziału w Jeleniej Górze, w którego imieniu
wystąpiła Karolina NawojkaChałupińska.
Tymczasem decyzja z 12 maja
tego roku, podpisana przez naczelnik wydziału spraw obywatelskich, Krystynę Chyczewską,
adresowana jest do samorządu
KK i osobiście Grzegorza Żaka.
Zezwala się w niej na organizację
imprezy masowej w dniach 14 i 15
maja 2008 roku w godzinach
od 15. do 22.

Nikt w urzędzie nawet nie
przeczytał, jaka jest treść decyzji. W ubiegłorocznym piśmie zmieniono jedynie datę i
wydrukowano. Organizatorzy
też nie od razu zobaczyliśmy
ten błąd. A dlaczego Żak został
ukarany?
15 maja na scenie ustawionej
na placu Ratuszowym miało
zagrać kilka zespołów, którym
w umowach zapisano odszkodowanie, jeśli nie w ystąpią
przed publicznością.
Tymczasem około godziny
19 za scenę wszedł pijany mężczyzna i zniszczył instrumenty
jednego z zespołów. Przerwa
tr wała godzinę. O 21.45 na
scenie stanęła gwiazda wieczoru zespół Fort BS, którego
posłuchać przyszła większość
publi k i. Po godz. 22 wielu
mieszkańców Rynku zaczęło
wydzwaniać na policję z żądaniem uciszenia muzyków i
przerwania imprezy
ze względu na ciszę
nocną.
Organizatorzy
wiedzieli, że pozwolenie mają
do godzi ny

Karolina Chałupińska

Fot. MAR

Tysiąc sto pięćdziesiąt złotych grzywny musi zapłacić
główny organizator wiosennych Juwenaliów. Hałasy
podczas jednego z koncertów rozdrażniły mieszkańców placu Ratuszowego. Sprawa trafiła do sądu, a ten
– niewiele się zastanawiając – wlepił surową karę i
wpisał byłego studenta do Centralnego Rejestru Skazanych.

Hałas rodzi nienawiść

Wszystko na to wskazuje, że wiosenne Juwenalia były ostatnimi
W dodatku policjanci ostrzegli
organizatorów, że jeśli o 22
ogłoszą koniec imprezy, zebrani mogą urządzić burdy. Fort
BS zagrał do 22.55 a publika
bawiła się doskonale.
– Dwa tygodnie
później zostaliśmy
ukarani mandatem
przez straż miejską
za nielegalne zajęcie pasa drogowego,
doniósł na nas jeden
z restauratorów – wyjaśnia Karolina Chałupińska. – Zapłaciliśmy i
myśleliśmy że to koniec.
Tydzień później Grzegorz
został wezwany na policję. Mówił, że w czasie przesłuchania
policjanci powiedzieli: – Jak
się przyznasz i potwierdzisz,

Zdaniem kanclerz Kolegium Karkonoskiego Grażyny
Malczuk kara jest drastycznie surowa, bo wpis do rejestru
skazanych może uniemożliwić byłemu już studentowi podjęcie
zatrudnienia.

22, ale z drugiej strony musieliby zapłacić odszkodowanie za
zerwanie ostatniego koncertu.

KRÓTKO Z REGIONU
Po pijaku w piekarnię

Prowadzący pojazd marki
Opel nie wyrobił zakrętu w
Podgórzynie i zakończył jazdę
na… budynku piekarni. Kierowca był kompletnie pijany.
Do zdarzenia doszło w sobotę
rano przy ulicy Żołnierskiej.
Sprawcę zatrzymała policja.
Był pod znacznym wpływem
alkoholu. Towarzyszyło mu
dwóch mężczyzn. Najpewniej
wszyscy wracali z piątkowosobotniej imprezy. Nikomu
nic się nie stało.

Muchomory na kolację

Fatalnie zakończyło się
grzybobranie dla małżeństwa
z Wojcieszyc. Zjedzone na
kolację grzyby okazały się
trującymi. Z objawami zatrucia para została przewieziona
do szpitala w Jeleniej Górze.
Najpewniej pomylili jadalne
gołąbki lub surojadki z muchorem. Mykolodzy ostrzegają, aby w razie wątpliwości nie
zbierać grzybów z blaszkami
pod kapeluszem.

(tejo)

W kostnicy zalał się w trupa
Ponad trzy promile alkoholu
miał w organizmie pracownik
prosektorium szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Interesantka, która w piątek po godzinie 10
pojawiła się w placówce, zastała
tam arogancko zachowującego
się mężczyznę, od którego wyraźnie było czuć woń alkoholu.
– Dyżurny komendy miejskiej
odebrał telefon od anonimowej
kobiety, która poinformowała o
swoich podejrzeniach – wyjaśnia
oficer prasowy jeleniogórskiej

policji nadkom. Edyta Bagrowska. – Na miejsce natychmiast
został skierowany patrol policji.
Po sprawdzeniu okazało się, że
35 letni mieszkaniec jednej z
miejscowości gminy Podgórzyn
ma 3,6 promila w organizmie.
Sporządziliśmy stosowny protokół i przekażemy go dyrekcji
szpitala. Jego dyrektor Stanisław
Woźniak podjął już decyzję o
natychmiastowym zwolnieniu
pracownika z pracy.

(Mar)

Wyszedł z ośrodka i nie wrócił
Policjanci, strażacy i ratownicy
poszukiwali Stanisława Wąsowicza, pensjonariusza Domu
Pomocy Społecznej w Janowicach
Wielkich.
Wspomniany mężczyzna
wyszedł z placówki w sobotę
około południa i dotychczas nie
powrócił. Poszukiwania zaginionego rozpoczęto już wówczas po
południu. Zostały przerwane ze
względu na zapadające ciemności. W niedzielę od rana policjanci
i służby ratunkowe przeczesywali

lasy w okolicach Janowic Wielkich w nadziei na odnalezienie
mężczyzny. – Cierpi on na zaniki
pamięci. Jest ubezwłasnowolniony. Ma około 180 cm wzrostu.
Ubrany był w dresowe spodnie i
zieloną kurtkę – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z KMP
w Jeleniej Górze. Ktokolwiek wie
o losie zaginionego, proszony jest
o kontakt z najbliższą jednostką
policji lub o telefon na numer
alarmowy 997.

(tejo)

że naruszyłeś zapisy wydane
w pozwoleniu, to sprawy nie
będzie. Przyznał się i po prawie

KRÓTKO Z MIASTA
Papierosy nie dla
małolatów

Strażnicy miejscy z Jeleniej
Góry uczestniczyli w akcji „Stop
18”. Jej celem jest zapobieganie
sprzedaży wyrobów tytoniowych
nieletnim. A staje się to ostatnio
zwyczajem powszechnym. Już
uczniowie szkół podstawowych
kupują tytoń i bibułki na „skręty”,
co jest znacznie tańsze od paczki
papierosów. Popularna jest także
sprzedaż papierosów na sztuki.
Strażnicy pouczali handlowców
o konsekwencjach prawnych
takiego postępowania.

Inne brzmienia
w „Kaligrafii”

Zabawę przy przebojach z
lat 70. 80. oraz 90. zaproponuje
popularny klub w podziemiach
ratusza. Chce tym samym zwabić nieco starszą publiczność
i wypełnić lukę w repertuarze
klubowych imprez. Propozycja spotkała się z pozytywnym
przyjęciem wśród nieco starszych jeleniogórzan, którym nie
odpowiadają hałaśliwe rytmy
techno.

(tejo)

trzech miesiącach dostał wyrok wydany w trybie zaocznym
przez sąd grodzki. Sędzina
nie w ysł uchała zeznań. Na
podstawie policyjnego pro tokołu skazała Grzegorza na
grzywnę. Jego nazwisko przez
kilka lat będzie figurowało
w Centralnym Rejestrze Skazanych, co może zrujnować
mu karierę. Wszystko przez
pomył kę urzędn i ków i zł y
nastrój kilkorga mieszkańców
placu Ratuszowego.
– Koniec z działalnością na
uczelni, rezygnuję z funkcji
przewodniczącej samorządu i
już juwenaliów nie będę organizowała – powiedziała K. Chałupińska. – Niech inni je robią
i uważnie patrzą co im różni
urzędnicy wpiszą w papiery.
Szkoda, że kapsuła czasu z pamiątkami dla jeleniogórzan za
100 lat została już zamknięta.
Dorzuciłabym wyrok. Ciekawe
czy ludzie za sto lat coś by z tego
zrozumieli.

Marek Komorowski

Gdzie się bawić?
Lotnisko przy ul. Łomnickiej i stadion
przy ul. Lubańskiej to popularne
miejsca dla organizatorów imprez
masowych. Są jednak położone
daleko od centrum, co umniejsza
ich atrakcyjności. Park Zdrojowy w
Cieplicach jest z kolei w uzdrowiskowej strefie ciszy. Plac Ratuszowy to
– póki co – jedyne miejsce, które
kilka razy w roku staje się areną
głośnych i nośnych imprez. Tak jest
w większości dużych miasta, że ich
centra żyją i – niestety – czasami
hałasują. Samorządowcy noszą
się z zamiarem przystosowania na
rozrywkowe cele terenów przy rzece
Bóbr. Na to jednak nie ma na razie
pieniędzy. Ale nawet jeśli tak by się
stało, jest spore ryzyko, że będzie się
to wiązało z protestami pobliskich
mieszkańców. Ostatnio sporo szumu
było z powodu hałasów przy próbach
do wielkiego widowiska historycznego. O mały włos sprawa nie trafiła
do sądu. Czy gdyby tak się stało,
Jeleniogórskie Centrum Kultury też
skazane zostałoby na grzywnę?

Cztery kąty wciąż
za 1 procent wartości
Wbrew pogłoskom ani rada
miejska, ani prezydent nie przewidują na razie zmian w zasadach wykupu mieszkań za 1
procent. Ci, którzy nie zdążyli
jeszcze nabyć lokalu „za grosik”,
będą to mogli zrobić co najmniej
do końca przyszłego roku. Samorządowcy przewidują także duże
upusty przy sprzedaży niektórych
gruntów.
Pani Elżbiecie plany wykupu
mieszkania na Zabobrzu za jeden
procent jego wartości pokrzyżowała choroba. Kobieta miała
jednak nadzieję, że uda jej się
załatwić wszystkie formalności
dotyczące wykupu lokum za
grosze po długiej rehabilitacji,
która potrwa do końca roku. Od
koleżanki usłyszała jednak, że
szansa taniego wykupu ma się
skończyć w grudniu 2008 roku.

– Proszę o pomoc w mojej
sprawie, żeby odroczono mi termin dosłania dokumentów bo w
przyszłym roku, bo kiedy skończę
rehabilitację ponoć już takiej możliwości taniego wykupu nie będzie
– napisała do nas Czytelniczka.
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta, zapewnia jednak, że ani
w tym roku, ani w roku 2009 nie
przewiduje się zmiany zasad wykupu mieszkań za jeden procent.
Z tego prawa skorzystać mogą
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.

(Angela)

Kup grunt za bezcen
Miasto przygotowuje także uchwałę, która pozwoli mieszkańcom na nabycie za
jeden procent wartości gruntów zajmowanych do tej pory bez tytułu własności.
Chodzi o skrawki ziemi przylegające do nieruchomości, które często leżą odłogiem,
bo nie ma kto się nimi zająć. Jeśli radni przegłosują propozycję prezydenta, takie
grunty będzie można kupić za „grosik”.

Fot. Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Wróciły w koronach
najpiękniejszych

Oliwer Kubicki, młodzieżowy działacz społeczny, poszedł
w awanse. Jeleniogórzanin
został bodaj najmłodszym w
kraju prezesem. Kieruje Stowarzyszeniem Stop Korupcji,
które w całej Polsce zwalcza
patologie życia społecznego.
Kubickiego zarekomendował
Janusz Kowalski, ekspert ds.
bezpieczeństwa energetycznego w Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego przy Prezydencie RP. Kubicki dał się poznać
jako organizator mniej lub
bardziej spektakularnych
akcji. Zyskał sobie miano
„enfant terrible”. Zwłaszcza
po aferze teczkowej, kiedy to
prokuratura na jego wniosek
wszczęła śledztwo w sprawie
możliwości przyjmowania korzyści majątkowych w jeleniogórskich szkołach w związku
z nieuczciwą promocją jednej
z uczelni wyższych.

(tejo)

głosowali telewidzowie za pośrednictwem SMS.
Naszym dziewczynom gratulujemy
sukcesu!

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Angelika Jakubowska z Pisarzowic pod Lubaniem została
w minioną sobotę Miss Polonia
2008. Drugą wicemiss w finale
konkursu ogłoszono Paulinę
Kwaśniewską z Jeleniej Góry.
Mieszkanki regionu jak burza
przeszły przez eliminacje. Zaczęło
się od wiosennych kwalifikacji
Miss Ziemi Jeleniogórskiej w
Teatrze Norwida, gdzie wygrała
Paulina. Powtórzyła sukces na
etapie dolnośląskim. W minioną
sobotę musiała uznać wyższość
swojej krajanki zza miedzy Angeliki Jakubowskiej.
Jakubowska była jedyną blondynką, która zakwalifikowała
się do ścisłego finału. - Angelika
interesuje się siatkówką i fotomodelingiem. Jej ulubiona książka to
"Weronika postanawia umrzeć"
Paulo Coelho – podała Polska
Agencja Prasowa.
Wybory transmitowane były
przez TVP2 z Teatru Wielkiego w
Łodzi. Pierwszą wicemiss została
Ewa Chełmińska, miss województwa opolskiego. Na uczestniczki

Paulina Kwaśniewska

Wyjątkowo spokojnie przebiegła wtorkowa debata
mieszkańców z prezydentem miasta Markiem Obrębalskim i jego zastępcami Jerzym Łużniakiem oraz
Zbigniewem Szereniukiem. Do sali kina Lot przyszło
więcej urzędników niż mieszkańców, a zainteresowanie było znacznie mniejsze niż na analogicznym
spotkaniu sprzed roku.
Organizatorzy spodziewali się
chyba tłumów i drżeli o bezpieczeństwo szefów Jeleniej Góry, bo przed
kinem Lot przez czas trwania debaty czuwali policjanci w radiowozie.
Ale ekscesów nie było. Tłumów – też
nie. Największe jeleniogórskie kino
świeciło pustkami, a dwa pierwsze
rzędy zapełnili głównie urzędnicy i
pracownicy UM.
Debata zorganizowana przez
Karkonoską Koalicję Organizacji
Pozarządowych w ramach akcji
„Masz Głos, Masz Wybór” trwała
dwie godziny. Stanisław Dziedzic,
jako moderator, najpierw losował
pytania zadane przez organizacje,
później – głos mieli przybyli. Prezydenta pytano, między innymi, o

Kanclerz chowa
się w cień

powstanie obwodnicy południowej,
baseny termalne w Cieplicach,
lokale socjalne, udział funduszy
europejskich w remoncie kamienic
w Jeleniej Górze.
Jeden z uczestników debaty
chciał wiedzieć, kiedy w końcu w
Jeleniej Górze powstanie monitoring wizyjny. Prezydent Obrębalski
ze swoim zastępcą Łużniakiem
tłumaczyli złożoność procedur,
opóźnienia w składaniu wniosków
przez inne gminy oraz pozostałe
trudności, które wpływają na ślimacze tempo w załatwianiu wielu
formalności. – Naprawdę, to nie
nasza wina! – usprawiedliwiali się
szefowie miasta.
Rozmawiano też o al. Wojska

Angelika Jakubowska

Prezydent bliżej ludu
Fot. Konrad Przezdzięk

To idzie młodość

Fot. AGA



Polskiego i braku remontów kamienic przy tym przepięknym
trakcie. – Modernizacja wszystkich
tych budynków pochłonęłaby równowartość budżetu Jeleniej Góry
– porównał prezydent Obrębalski
dając do zrozumienia, że inwestycja
jest dla miasta za droga.
Jerzy Łużniak – odpowiadając na
pytanie dotyczące lokali socjalnych
– stwierdził, że żadne miasto w
Polsce (poza wielkimi aglomera-

cjami) nie jest sobie w stanie samo
poradzić, aby ten kłopot rozwiązać.
Wiceszef Jeleniej Góry wspomniał
o planowanej adaptacji na blok
socjalny dawnego akademika przy
ul. Wyczółkowskiego. Dodał też
kilka zdań o planach modernizacji
kamienic przy ul. Weigla i Lwóweckiej. – Ale bez pomocy państwa nie
uporamy się z tym problemem
– zastrzegł.

Józef Kusiak, były prezydent Jeleniej Góry, traci kolejne stanowisko w Sojuszu
Lewicy Demokratycznej. W
minionym tygodniu pożegnał się z fotelem wiceszefa
dolnośląskiej rady lewicowej formacji. Jeszcze nie tak
dawno temu był twarzą numer jeden jeleniogórskiego
sojuszu, ale konsekwentne
przegrane w wyborach (dwa
razy do parlamentu i raz
jako kandydat na prezydenta
Jeleniej Góry), okazały się
zimnym prysznicem zarówno
dla samego Józefa Kusiaka,
jak i dla jego popleczników.
Eksprezydent, który rządził
dwie pełne kadencje (1998
– 2002 i 2002 – 2006) realizuje się obecnie jako radny i
wicekanclerz Wyższej Szkoły
Menadżerskiej. Do pracy ma
dość daleko: urzęduje w Zgorzelcu. Nie wozi go szofer służbową skodą, do czego mógł
przywyknąć przez osiem lat.
Józef Kusiak sam sprawdza się
w roli kierowcy swojej toyoty
avensis.

(tejo)

Angela/tejo

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

(075) 75 444 00
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Pokuta za „korki”
Drugą pensję potrafią zarobić nauczyciele douczając
swoich uczniów po lekcjach: w domach i za pieniądze.
Kuratorium oświaty szykuje na dorabiających bokami
pedagogów bat: będą kary dyscyplinarne do wyrzucenia z pracy włącznie. Uczący buntują się upatrując w
prywatnych lekcjach uczciwego źródła dochodu uzupełniającego niskie zarobki w szkołach.
je swoich w ychowanków o
możliwości skorzystania z ich
usług. Potwierdzają to wizyty

języki obce: angielski i niemiecki – od 25 zł do 80 zł
francuski, hiszpański, włoski – od 30 zł do 100 zł

nauki ścisłe (fizyka, chemia, biologia) - od 15 zł do 50 zł
pracowników kuratorium oświaty oraz
rodzice.
– To prawda, że
takie sytuacje się z
pewnością zdarzają
– mówi Janina Jakubowska z dolnośląskiego kuratorium
oświat y. W latach
poprzednich kiedy
wizytowaliśmy poszczególne szkoł y,
oka z y wa ło się, że
niemal w każdej placówce taki incydent
miał miejsce i znaczna część uczniów korzystała z odpłatnych
korepetycji swoich
nauczycieli.

dziecko do takiej szkoły się już
dostanie, rodzice zaczynają
licytować się z sąsiadami, czyja
pociecha jest zdolniejsza. Wtedy problemem staje się każda
czwórka, którą natychmiast
uczeń ma obowiązek poprawić, a pomóc w tym mają mu
korepetycje.
A kto lepiej wiedziałby jak i
czego uczyć, jeśli nie ci nauczyciele, którzy mają z uczniami
zajęcia?
Dla tych nauczycieli, którzy
bez skrupułów „w ycią gają”
pieniądze od swoich uczniów
kuratorium oświaty zapowiada
surowe kary. – To nie są nowe
przepisy, karta nauczyciela od
zawsze zawierała zapis o etycznym i moralnym zachowaniu
nauczyciela – mówi Janina
Jankubowska. Udzielanie korepetycji swoim uczniom ten
zapis łamie, za co przewidziane
są kary.
Jeśli oficjalna skarga zostanie przekazana do rzecznika
dyscyplinarnego, który działa
przy wojewodzie, ten kieruje
sprawę do komisji dyscyplinarnej, która bada wykroczenie
i w ydaje, podobnie jak sąd,
decyzję w tej sprawie.
– Nauczycielowi, któremu
udowodniona zostanie wina
grożą kary, takie jak nagany
z ostrzeżeniem, kara zakazu
wykonywania zawodu do lat
trzech lub całkowit y zakaz

Bez "korków" dziś z nauką ani rusz.

matematyka – od 15 zł do 50 – 60 zł
Prz ypadek Darii nie jest
odosobniony. Nie w każdej
szkole nauczyciele udzielający
swoim uczniom odpłatnych
korepetycji po lekcjach, działają jednak tak bezczelnie.
Wielu dysk retnie informu-

Dobosz. – Mnie też rodzice o to
często pytają, ale odmawiam.
Jeśli rodzice nie zapisywaliby
dzieci na korepetycje do swoich nauczycieli, oni staraliby

Surowe kary

– Słyszałam, że po zajęciach
nawet na terenie szkoły nauczyciele udzielają odpłatnych
korepetycji swoim uczniom, ale
dla mnie jest to niedopuszczalne i nieetyczne – mówi Arleta
Dobosz, nauczycielka matematyki z Jeleniej Góry.

W poszukiwaniu etyki

wcale tego nie ukrywa. Co więcej informację o pełnieniu tej
funkcji podaje jako dodatkowy
atut, który miałby przekonać
zainteresowanego.

Fot. Archiwum

Daria z drugiej klasy jednego z liceów miała kłopoty
z chemii. Uczący kilka razy
podkreślał, że receptą na lepsze stopnie będą korepetycje.
Oczywiście odpłatne. Rodzice
dziewczyny nie chcieli wierzyć, że córka nie daje rady:
posądzali ją o lenistwo. Kiedy
uczennicy groziła „pała” na
semestr, zaczą ł ją douczać
ojciec. Stwierdził, że nie jest
tak źle.
Ale licealistka i tak nie zalicz yła przedm iot u. Dostała jedynkę ze sprawdzianu.
– Tylko korepetycje mogą tu
pomóc, usłyszeliśmy od córki, która wchodząc do domu
zalała się łzami – wspomina
pani Helena, mama uczennicy.
– Bez korepetycji nie odpuści
– mówiła.
Wtedy ojciec nastolatki nie
wytrzymał. Poszedł do szkoły.
Zagroził nauczycielowi, że jeśli
nie pokaże mu sprawdzianów
córki złoży zawiadomienie w
kuratorium. Wtedy okazało
się, że klasówka nie była nawet
sprawdzona. Wcześniej rodzice
dziewczyny na wywiadówkach
nigdy nie mogli zobaczyć sprawdzianów, bo nauczyciel nie miał
ich przy sobie. Nie pokazywał
ich również uczniom.
Po inter wencji rodziców
belfer stracił pracę. Dyrekcja
wcześniej o niczym nie wiedziała.

równawczych czy podczas konsultacji. Jeśli wyniki nauczania
wypadają w danej szkole słabo,
to należy zastanowić się które
z działań są źle realizowane, a
nie zmuszać uczniów do płacenia za coś, co powinni mieć
za darmo.
O pojawianiu się takich sytuacji w szkołach mówią również
jeleniogórscy nauczyciele, którzy korepetycji nie udzielają.

– Moim zdaniem jest to naganne i niedopuszczalne, a
przede wszystkim niezgodne z
etyką nauczycielską. Nauczyciele są opłacani, aby uczyli
skutecznie. Jeśli dziecko sobie
nie radzi, można mu pomóc
nieodpłatnie na zajęciach wy-

Druga strona medalu
Paweł Domagała, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej
Górze, podkreśla jednak, że nie ma nic złego w samym udzielaniu korepetycji.
Naganne jest tylko udzielanie odpłatnej nauki uczniom, których na co dzień uczy
się w szkole. – Jeśli ktoś chce się poduczyć, albo wiedzieć więcej niż inni, to ja nie
widzę przeszkód, natomiast udzielanie korepetycji przez tych samych nauczycieli
lub też uzależnianie oceny ucznia od ilości wziętych godzin dodatkowych nauki,
uważam za skandaliczne i niedopuszczalne – mówi. W mojej szkole nigdy tego
nie było i mam nadzieję, że nie będzie.

Niewiele rzadziej uczniowie
korzystają też z korepetycji
matematyki, fizyki i chemii.
Jednak ceny za te przedmioty
są niższe, bo wynoszą od 15
do 40 złotych. Po korepetycje z języka polskiego sięgają
przede wszystkim absolwenci

Kiedy nauczyciel przekonuje do korzystania
z korepetycji, sprawę należy zgłosić
dyrektorowi szkoły lub do dolnośląskiego
kuratorium oświaty pod numerem telefonu
071-340- 63-39
Kasują za wiedzę

W rankingu przedmiotów,
które umożliwiają nauczycielom dorobienie do pensji
nawet jej dwukrotnej wartości
na pierwszym miejscu bezapelacyjnie są języki obce. Koszt
nauczania języka angielskiego
czy niemieckiego za 45 minut
korepet ycji to od 30 do 60
złotych. Z przeprowadzonej
prowokacji dziennikarskiej
wynika, że w Jeleniej Górze,
co drugi korepetytor języka angielskiego jest nauczycielem i

szkół przed egzaminami końcowymi.

Winni rodzice?

Pracown ic y kuratorium,
dyrektorz y szkół i naucz yciele podkreślają, że winę za
zmuszanie uczniów do brania
korepetycji, ponoszą miedzy
innymi sami rodzice.
– To jest bardzo podobnie
jak w przypadku łapówek dla
lekarzy, jeśli będziemy je dawać, to ktoś będzie ich od
nas oczekiwał – mówi Arleta

się jak najwięcej wiedzy
przeka za ć uczn iom na
lekcji w szkole.
A tak mają alternatywę
– nie uczyć i podwójnie
na tym zarobić. Wszytko
dlatego, że rodzice, przede
wszystkim zamożni, biorą
udział w „wyścigu szczurów”, do którego wciągają język polski – od 20 zł za godzinę (studzieci: musi mieć najlep- dent) do 60-70 zł (nauczyciel, pracownik
sze stopnie, dużo zajęć
naukowy)
dodatkowych i chodzić do
dobrej szkoły. To są symbole sukcesu i rodzicielskiej
wykonywania zawodu – mówi
satysfakcji.
rzeczniczka kuratorium.
– Zaczyna się od posłania
Angelika Grzywacz
d z iec i do w y bra nych n aj lepszych placówek, które w
rankingach zajmują czołowe
miejsca – mówi jeleniogórski psycholog szkolny. Kiedy

Recepta na złe zarobki
Nauczyciele tłumacza, że ich pensje są tak niskie, że udzielanie korepetycji jest
wpisane w ich zawód. – Nie można demonizować sytuacji i traktować każdego
nauczyciela jak przestępcę – mówi jedna z nauczycielek języka niemieckiego
prosząca o anonimowość. Korepetycje to forma nie tylko zarobku, ale przede
wszystkim pomoc tym uczniom, którzy sobie nie radzą. Wytłumaczenie materiału
każdemu uczniowi z osobna przy tak przeładowanym programie nauczania jest
niemożliwe. Myślę, że jest to obopólna pomoc jeśli oczywiście nie wykracza poza
etykę nauczyciela.
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Przestępcy pod ochroną
Dla Marka, Darka i Mateusza z Jeleniej Góry sobotni wypad do pubu miał być odpoczynkiem po całym tygodniu
ciężkiej pracy. Nocna impreza skończyła się jednak dla
nich w szpitalu. Mężczyźni zostali pobici przez jednego z nabuzowanych gości. – Ochrona lokalu zamiast
powstrzymać napastnika, spokojnie przyglądała się
sprawie – mówią poszkodowani.
W minioną sobotę Marek Niedźwiecki, Dariusz Kosak i Mateusz
Świtak, umówili się na wspólne
piwko. Wcześniej zawsze brakowało im czasu, żeby się spotkać i
spokojnie porozmawiać.
Każdy z nich w tygodniu dużo
pracuje, a weekendy zazwyczaj
spędzają z rodzinami. Dlatego
termin minionego weekendu był
najbardziej odpowiedni. Panowie
celowo wybrali lokal Street, który
zawsze uważali za pub na pewnym
poziomie, gdzie nie dochodziło do
żadnych rozrób czy przepychania.
Tym razem było jednak inaczej.
– Po godzinie czwartej w niedzielę zadecydowaliśmy, że wychodzimy z lokalu póki za rogiem
stały jeszcze taksówki, które miały
nas poodwozić do domu – mówi
Darek Kosak.

Jednak zamiast do domowego
zacisza mężczyźni trafili do szpitala
po tym, jak brutalnie zostali pobici
przez jednego z gości pubu i wygonieni przez ochronę.
Byliśmy już na tarasie przed
pubem, wychodziliśmy rzędem
jeden za drugim – opowiada Marek
Niedźwiecki. – Nagle zauważyłem,
że jakiś gość okłada Mateusza.
Podejrzewam, że Mateusz przypadkiem się o niego otarł wychodząc.
Próbowałem interweniować prosząc żeby przestał i tłumacząc mu,
że nie chcemy żadnych problemów.
Później wszytko potoczyło się już w
kilka sekund.
Marek i Dariusz zastali pobici po
twarzy i całym ciele. Pan Marek został kopnięty nogą w oko i rzucony
na ziemię, Mateusza skopano po
plecach a panu Dariuszowi wy-

Nietykalni
– Pracowałam kiedyś w ochronie takiego pubu i wiem jak to wygląda – mówi
Damian Sarecki z Jeleniej Góry. – Są ludzie, których się po prostu nie rusza,
niezależnie od tego co zrobią. Jeśli byśmy się do niech kiedyś rzucili, przy następnej
okazji zdemolowaliby z kolegami cały lokal. A czasami są to po prostu jacyś koledzy
z siłowni, podwórka, bo i tak bywa.

wasze fotki Nasze Pociechy

Kamil

Kinga

Kamila

Kubus

mierzono cios pod oko. – Dostałem,
zatoczyłem się i upadłem na trawę,
po czym ocknąłem się i pobiegłem
za kolegą, sprawdzać co mu się
stało – relacjonuje. – To było dla nas
takie zaskoczenie, że nawet nie wiedzieliśmy co się dzieje, nie mieliśmy
czasu na jakąkolwiek reakcję. Nie
byliśmy na to przygotowani.
A ochrona przyglądała się całej
sprawie i nie zareagowała mimo, że
działo się to jeszcze na ich posesji.
Na koniec jeden z ochroniarzy powiedział nam, że mamy szczęście,
że tylko tak to się skończyło.
Poszkodowani wezwali policję.
Trzykrotnie, bo przy pierwszej interwencji policjanci ograniczyli się
tylko do rozmowy z ochroniarzami
i odjechali. Kolejny radiowóz przejeżdżał natomiast w innej sprawie,
więc mężczyźni czekali na trzecią
jednostkę policji. Kiedy mężczyźni
chcieli wejść z funkcjonariuszami

Im dalej tym lepiej
W Jeleniej Górze coraz mniej jest
lokali, w których można spokojnie
posiedzieć i porozmawiać przy piwie
lub innych napitkach. Interwencje
policji zdarzają się niemal wszędzie.
Złą sławę ma „Atrapa” po wiosennej
bójce z udziałem amerykańskich
koszykarzy. Można dostać także lanie
w tzw. baniakach. Wieczorami lepiej
omijać niektóre lokale na osiedlu
Zabobrze.
Szybciej
po amfetaminie

Policjanci złapali kierowcę,
który dodał sobie kurażu i zanim usiadł za kierownicą, zażył środki odurzające. 29-letni
jeleniogórzanin został zatrzymany przez policję w Bolkowie
po tym, jak swoim fordem wyprzedzał inny pojazd w miejscu
niedozwolonym. Okazało się,
że sprawca wykroczenia jest
pod wpływem… amfetaminy.
Policjanci wykryli substancję
w jego organizmie narkotestem. Grozi mu kara do dwóch
lat więzienia.

Narozrabiał i uciekł

Wiki

Wiktoria

Powrót rowerem do domu
późnym wieczorem, światła
samochodu i nagłe uderzenie
– tak relacjonował w minioną
środę potrącenie rowerzysta z
Łomnicy. Sprawca nie udzielił
poszkodowanemu pomocy,
ale odjechał z piskiem opon.
Policja poszukuje świadków
tego zdarzenia. Dla cyklisty,
na szczęście, skończyło się na
zadrapaniach.

Wysiadł pod koła

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

Pechowo skończyło się
wysiadanie z autobusu dla
45-letniego Ukraińca. W miniony piątek mężczyzna w
niewyjaśnionych okolicznościach wpadł pod pojazd i
doznał kontuzji ręki. Na pewno do zdarzenia przyczynił
się alkohol: poszkodowany
miał ponad dwa promile w
organizmie.

(tejo)

do lokalu, gdzie wszedł ich napastnik, ochrona zamknęła lokal.
– Mamy spisaną z tego zdarzenia notatkę służbową, w której
mężczyźni złożyli swoje zeznania
– mówi rzecznik jeleniogórskiej policji nadkom. Edyta Bagrowska.
Poszkodowani zgłosili się
również do szpitala na obdukcję. Teraz zamierzają skierować sprawę do sądu.
– Ktoś musi za to odpowiedzieć – mówi pan
Marek. Nie może być
tak, że ochrona, która
chronić gości, którzy
płacą za wejście do
lokalu, popierają bandziorów.
To nie pierwszy przypadek kiedy ochrona pubów nie tylko nie wypełnia
swoich obowiązków, ale staje po
stronie przestępów i awanturników.
Nierzadko bowiem kluby chronione są przez kolegów największych
przestępców w mieście.
Jeśli jednak ochrona boi się zainterweniować, lub przymyka oczy
na swoich kolegów – bandziorów
to jaki jest jej sens? Na takie sytuacje
powinni jednak reagować właściciele lokali, bo może się okazać,
że poza kolegami ochroniarzy i
bandziorami siejącymi grozę, nikt
ich pubu już więcej nie odwiedzi.

Angelika Grzywacz

Personalia bohaterów na ich prośbę zostały zmienione,

Stypendialną zagrywką
w miejskie finanse
Chociaż radni Wspólnego Miasta walczyli jak lwy o
uchwalenie uchwały stypendialnej, nie wiadomo czy
zacznie ona obowiązywać. Na razie cieszą się piłkarze
i przedstawiciele innych dyscyplin, którzy mają zostać
objęci pomocą stypendialną. Uchwała jednak może
zrujnować budżet miasta.
Już teraz gminie brakuje
ponad 3 milionów złotych na
oświatę. Wprawdzie wyrówna
to subwencja oświatowa, jaka
wpłynie we wrześniu, ale nie
pokryje całej dziury budżetowej. Jeśli zawodnicy i działacze
wykażą się sprawnością, miasto wypłaci nawet trzy miliony
złotych.
Piłka nożna jest najbardziej
popularną dyscypliną sportu –
argumentował radny Wiesław
Tomera, który bronił uchwały.
– Od dwóch lat zabiegaliśmy o
uchwalenie stypendiów spor-

towych – mówił radny Miłosz
Sajnog - Prób uchwalenia było
już kilka.
W przyjętej uchwale jest sporo kontrowersyjnych zapisów.
Stypendia dostaną zawodnicy
do piątej klasy rozgrywek. To
umożliwi wsparcie IV ligowych
Karkonoszy. Jednak w koszykówce nie ma tylu klas. Czyli
stypendia dostanie każdy klub
grający w koszykówkę. Stypendium dostaną nawet gimnazjaliści którzy będą grać w
drużynie spełniającej warunki
zapisane w uchwale.

Skarbnik Janina Nadolska
poinformowała, że w pierwszym półroczu bieżącego roku
na st y pendia m ia sto prze znaczyło 600 tysięcy złotych,
które otrz y ma ło około st u
zawodników.
Uchwała ma spore szanse
nie przejść przez sito nadzoru
prawnego wojewody. Radca
prawny dopatrzył się błędów
formalnych, ale przede wszystkim może być odrzucona z
powodu negatywnych skutków
dla miejskiego budżetu. Jeśli
tak się stanie, można pogratulować radnym kilkugodzinnej
ostrej debaty o niczym.

(Mar)

Policjanci kontra żądła i jad
Długo zapamiętają „zieloną szkołę” uczniowie, którzy
przyjechali do Szklarskiej Poręby. Do ośrodka, w którym zakwaterowano dzieci, wleciał rój os.
– Obawiając się o zdrowie, a nawet życie swoich podopiecznych,
opiekunka zaalarmowała policję.
Przybyli na miejsce funkcjonariusze unieszkodliwili większość os,
jednocześnie odizolowując je od
dzieci – poinformowała mł. asp.

Magdalena Kruaze.
Entomolodzy ostrzegają, że gorące dni września i października
osy i szerszenie wykorzystują do
gromadzenia zimowych zapasów
i są wówczas wyjątkowo aktywne.
Kiedy poczują zagrożenie – żądlą.

Dla osób uczulonych może mieć
to poważne skutki. Bez antidotum może doprowadzić nawet
do zgonu. Pojedyncze użądlenie
szerszenia jest bardzo bolesne,
ale niegroźne dla ludzi, którzy
nie są nań uczuleni. Za to atak
kilku owadów może skończyć się
śmiercią osoby, którą użądlą.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

15 wrzeœnia 2008 r.

ROZMAITOŒCI / OPINIE

Rozrywkowa
pani Stenia

Było słoneczne, poniedziałkowe
popołudnie. Nagle, nie wiadomo
dlaczego, pani Stenia poczuła
chęć wybrania się do sklepu. Dość
dawno tego nie robiła – w jej
repertuarze rozrywek główną rolę
ostatnio zajmowało bezsensowne
chodzenie do przychodni, aby porozmawiać z koleżankami i nieco
ponarzekać na swój stan zdrowia
(choć oczywiście była zdrowa jak
ryba). Zamiast jednak zawitać do
miłego (wręcz uśmiechniętego!)
sklepu na rogu, udała się tam,
gdzie chodzą wszyscy – pewnie
z przyzwyczajenia, lub ze strachu
przed nowym.
Kłopoty zaczęły się już przy
wejściu. O mało brakowało, a pani
Stenia wreszcie miałaby realny
powód, żeby udać się do lekarza!
Poślizgnęła się na śledziu okraszonym cebulką, leżącym u wejścia do
pomieszczenia. Upadając próbowała jeszcze złapać się klamki, ale
ta była tylko prowizorycznie przyklejona, w związku z czym urwała
się w mgnieniu oka. Na szczęście
w ostatnim momencie osoba
stojąca na samym końcu długaśnej
kolejki podała pomocną dłoń poczciwej emerytce. Wykorzystując
moment zamieszania, pomocnik
pani ekspedientki wrzucił śledzia
z powrotem do beczki.
Pani Stenia pozostawała jednak nieugięta i niezrażona tym
incydentem. Dzielnie wyczekiwała
w kolejce i obserwowała poczynania klientów stojących przed
nią. Pierwszy z nich, podejrzany
jegomość w kapeluszu, kupił konserwę z bombażem, która posłużyć
mogła już tylko jako „lekarstwo
dla chorej teściowej”, na co zresztą dodatkowo wskazywały jego
ciemne okulary, krótko przycięty
wąsik i przerażający ironiczny
uśmieszek.
Następnie jakaś poczciwa kobieta w wieku średnim zwierzyła się
pani ekspedientce, że potrzebuje
ingrediencji na ciasto. Kupiła więc
mleko. Karton był jednak przedziurawiony i cała jego zawartość
dostała się do torby. Nie zauważył
tego nikt oprócz kasjerki i czujnej
pani Steni (która i tak się tym nie

przejęła). Następnie mąka. Opakowanie miało dziurę wielkości
pięciozłotówki. Podobnie z cukrem
(tu dwuzłotówka). Drożdże były w
takim stanie, że niemal same wskoczyły do torby. Margaryna puściła
do pani Steni oko, a jajka wylewały
się z kartonowej wytłoczki. Wystarczyło wsadzić torbę do piekarnika,
aby po chwili wyciągnąć z niego
przepyszne ciasto.
Pod ścianą przebiegł wielki
pająk. Na oko mógł ważyć około
czterech lub sześciu kilogramów.
Prawdopodobnie ekspedientka
dokarmiała go, gdy jej się nudziło.
Tuż za ośmionogiem pobiegł
niewiele większy kot, w pewnym
momencie zatrzymał się jednak,
gdyż poczuł woń mięsa, do którego zaczął się niebezpiecznie
zbliżać.
Pani Stenia była tak zafascynowana przedstawieniem, że
nie zauważyła, że jest pierwsza
w kolejce.
Czego? – grzecznie spytała pani
za kasą.
A co mi polecisz, złociutka?
– odpowiedziała staruszka.
Wszystko jest świeże i dobre!
– oburzyła się kasjerka, po czym
zatłukła muchę siedzącą na ladzie
za pomocą mortadeli, którą akurat miała pod ręką.
Emerytka wyciągnęła portmonetkę, zaczęła liczyć pieniądze
i na bieżąco zamawiać trochę
baleronu, trochę sera... ze śledzia
jednak zrezygnowała. W ramach
rozrywki ucięła sobie jeszcze
pogawędkę z panią prowadzącą
sklep, pomimo faktu, że ta nie
była zbytnio rozmowna. Kolejka wydłużała się i wydłużała,
powodując, że pozostali klienci
swoimi dwoma nogami przebierali szybciej niż pająk za regałami
ośmioma.
Jak widać dla niektórych stanie
w kolejkach w sklepie jest jedną
z form rozrywki pozostałą z lat
słusznie minionych. Na pewno
to ciekawsze niż błądzenie wśród
wyjałowionych i anonimowych
półek w hipermarkecie.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Prezydent
bez garnituru

Marcin Zawiła, poseł i
były prezydent miasta, wyznał publicznie, że – kiedy
w 1990 roku zaproponowano mu najwyższy urząd w
mieście – nie miał garnituru. Jeleniogórzanie pamiętają go jako miłośnika
swetrów wszelkiej maści.
Zmianę upodobań Zawiły
w y musi ł a k a r iera pol i tyka i parlamentarzysty,
dla którego garnitur jest
niemal przypisany. Był y
szef Jeleniej Gór y wciąż
jednak daje wyraz dawnej
swetrowej pasji zakładając
blezerki pod marynarkę.
Nie łamie przy tym ogólnie
przyjętych konwenansów,
jak czynił to Janusz Pałubicki, ekskoordytator ds.
służb specjalnych.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Wszystkich, którzy czekają
na pana posła…

Ten to miał nosa!

Huber Papaj, przewodniczący rady miejskiej, może
pochwalić się meteorolog iczny m w ycz uciem. W
tym roku urlop zaplanował
we wrześniu. I to nie – jak
niektórzy jego koledzy radni – na plaży w Kołobrzegu,
ale w dalekiej Grecji. Miał
nosa , bo w Pol sc e a k u rat nadeszło wrześniowe
ochłodzenie. A szef rajców
pławi się w hel leńsk ich
otmętach wód popijając
drinki z uzo. Mówi się, że
cynk o gwałtownej zmianie
pogody dostał od Tomasza
Zubelewicza z TVN Meteo,
który promował był Jelenią
Górę na tej pasjonującej
dla miłośników prognoz
aury stacji.

– … muszę niestety rozczarować.

(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy Czytelników o potraktowanie tych
wiadomości zupełnie na poważnie lub
z dużym przymrużeniem oka.

– Z takim nazwiskiem będę
występowała w podwójnej roli.

Gabriela Zawiła, dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Więcej czadu?
Cicho być!
Cywilizacja wali w nas decybelami po uszach, że aż huk odchodzi. Hałas jest do tego stopnia
wszechobecny, że prawdziwa
cisza – o ile jeszcze gdziekolwiek
się uchowała – działa na człowieka drażniąco. Kiedy w koło cicho
sza, czegoś nam brakuje. Czujemy niepokój, czy aby to nie jest to
niema zapowiedź końca świata.
Dopiero przyjazny strumień decybeli płynący wraz z warkotem
nowoczesności uspokaja nas. Ale
świat choć coraz bardziej głośny,
nie zawsze ma się świetnie.
W scenie pewnego filmu
małżeństwo wynajmuje pokój

tuż przy torach kolejowych, po
których co rusz śmigają ekspresy.
Zaniepokojona żona pyta właściciela, czy pociągi jeżdżą często.
Ten odpowiada ze złośliwą ironią: tak często, że nawet pani ich
nie zauważy.
Jeleniej Górze taka częstotliwość stukotu na torach nie grozi.
Zagroził za to atak muzycznych
decybeli. I poważnie skonfliktował mieszkańców placu Ratuszowego z resztą, której nadmiar
czadu nie przeszkadza.
Spór między cicholubnymi
placowiczami a lubiącymi poszaleć na koncertach miłośnikami

mocnego uderzenia narastał, by
w minionym tygodniu osiągnąć
swoje – jeśli nie apogeum – to
na pewno szczytowe stadium.
Zeźleni ratuszowianie dopięli
swego. Naskarżyli do sądu na
hałasy i dudnienia, które wiosną
zakłóciły im ciszę nocną.
Organ wymiaru sprawiedliwości ją wymierzył siepiąc mieczem
Temidy w Bogu ducha winnego
byłego studenta, który z rzeczonym hałasem nie miał nic
wspólnego. Ale jego nazwisko
było w papierach, pominięte
przez urzędników, któr ym
zapewne tupot petentów na korytarzach zagłusza myślenie.
Chłopak może się pochwalić
wpisem do rejestru skazanych i kuponem na grzywnę
w w ysokości miesięcznego
uposażenia nauczyciela staży-

sty. Mieszkańcy Rynku czują
dziką satysfakcję: dostało się
w końcu tym, co nie dali im
spać pół godziny dłużej. Tylko
czy taka zagrywka rozwiązała
kwestię hałasowania w stolicy
Karkonoszy? Zdecydowanie
nie. Obnażyła tylko niezdrowy system i pewną patologię
refleksji.
Adrenalinę podniosły hałasy
zorganizowane. Mało kogo
drażnią r yki spontaniczne
w ydoby wające się z gardeł
zbydlęconej młodzieży oraz wyjących pijaków. Dziwić może,
że to akurat nie oni dostają po
łbie od Temidy, ale – widać tak
już musi być.
W większych europejskich
miastach ich centra to arena
wydarzeń nieprzeciętnych, w
tym także głośnych. Jest to

także miejsce reprezentacyjne, rzec można nobilitujące i
rzadko zamieszkałe przez lud
prosty. W rynkach są biura,
sklepy, banki, czasami hotele
wyposażone w pancerne szyby
dźwiękochłonne i klimatyzację.
Tymczasem niektórzy jeleniogórzanie mają zaszczyt
mieszkać w kamienicach, z
których do gabinetu prezydenta
Obrębalskiego można dorzucić
beretem. Tylko cieszyć z takiej
lokalizacji i wykrzykiwać swoje żale do władzy bez konieczności pisania podań o wizytę.
Co jednak z honorów, kiedy
to przez gomułkowskie okna
spokój rujnują znienawidzone
decybele? A władza pieniędzy
na wymianę okien nie da. Nie
to, że nie ma. Ma, ale kamienice

już nie władzy, więc do nie
swojego interesu samorząd dokładać nie będzie. A niech sobie
lud plasteliną uszy zaklinuje i
poduszkami obłoży.
Niestety, cisza nie jest wpisana w sztukę ani w życie. A
utwór pewnego kompozytora
zatytułowany „30 minut ciszy na
fortepian”, w którym wykonawca przez pół godziny siedzi przed
instrumentem nie dobywając z
niego żadnego dźwięku, raczej
by nie dostał od młodego pokolenia standing ovation. Ale mógłby
rozdrażnić mieszkańców placu
Ratuszowego, którzy nawet w
skrzypnięciu taboretu, na którym siedzi pianista, dopatrzyliby
się zakłócenia ciszy nocnej.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

RYTM TYGODNIA
Nocny spacer
Ukraińców

Młodzi goście z Tarnopola,
którzy przebywali w Jeleniej
Górze na początku września,
postanowili poczuć trochę
wolności i bez wiedzy oraz
zgody opiekunów, wymknęli
się, aby poznać stolicę Karkonoszy by night. Na dobrą
drogę sprowadzili młodych
ludzi strażnicy miejscy, którzy
odradzili spacerowiczom nocne
przechadzki.

tej lekcji demokracji w ramach
działań „Damy radę” w niektórych młodych ludziach obudzą
się polityczni aktywiści. Inni
nimi już są, choć wielu z nich
jest dopiero po maturze lub na
początkowym etapie studiów.
Wielu to dopiero uczniowie
gimnazjów.

Kiedyś oni przejmą władzę

Konrad Przezdzięk

Iluminacja do korekty

Nocne oświetlenie traktu
śródmiejskiego będzie wymagało poprawek. O nienadzwyczajnych efektach pierwszej
próby włączenia iluminacji już
informowaliśmy. Nasze uwagi
potwierdziły się. W minionym
tygodniu wykonawca modyfikował ustawienie reflektorków.
A samorządowcy nie zamierzają iluminacji uroczyście
otwierać. Cały system, który
kosztował 400 tysięcy złotych,
ma oświecić zabytki centrum
Jeleniej Góry pod koniec miesiąca.

Żyje dzięki
policjantowi

83–letni mężczyzna przewrócił się na rowerze, bo dostał
zawału serca. Znalazł go sierż.
sztab. Wacław Radwański z drogówki. Funkcjonariusz przystąpił do reanimacji chorego
i wezwał pogotowie. Starszy
człowiek stróżowi prawa zawdzięcza życie. Odzyskał przytomność w szpitalu. Do zdarzenia doszło w Krzeszowie.

Krewcy autostopowicze

Pobiciem i stratą telefonu
komórkowego oraz pieniędzy
przypłacił kierowca odmowę
podwiezienia dwóch zbirów
z Łomnicy na osiedle Czarne.
Mężczyzna zatrzymał auto i
poszedł, aby się załatwić. Wtedy
bandyci poprosili go o przysługę, a kiedy odmówił, zbili go na
kwaśnie jabłko i okradli. Sprawców poszukuje policja.

KPN (nie)potrzebny?

Karkonoski Park Narodowy:
skarb czy ciężar? – oto hasło
pytanie kolejnego spotkania w
ramach XIII Obserwatorium
Karkonoskiego. Biuro Wystaw
Artystycznych, które organizuje
debatę, zaprosiło Andrzeja Raja,
dyrektora KPN oraz Grzegorza
Sokolińskiego, szefa rady miejskiej w Szklarskiej Porębie.
Dyskusję zagai i moderował
będzie Andrzej Więckowski.

Operator nie uważał

Stłuczeniem stopy pracownika na jednej z budów w
Szklarskiej Porębie skończył
się niefortunny manewr operatora koparki, który upuścił
łyżkę urządzenia prosto na
nogę poszkodowanego. Zarówno sprawca jak i ranny
pracownik byli trzeźwi. Zdarzeniem zajmą się policjanci
oraz inspektorzy pracy.

Dziś wielu z nich nie ma jeszcze praw wyborczych.
Ale za kilka lat, kto wie – czy w medialnych relacjach
z sesji rady miasta nie zobaczymy niektórych twarzy.
W czwartek w ratuszu tylko próbowali, jak to jest być
radnym, szefem rady i prezydentem miasta.
Chodzi o młodych jeleniogórzan, którzy biorą udział w Europejskim Tygodniu Młodzieży, w
warsztatach pod hasłem „Damy
radę!”. W czwartek swoje dyskusje i debaty przenieśli do ratusza,
gdzie w sali posiedzeń rady miasta głosowali nad powołaniem

w Jeleniej Górze Uniwersytetu
Międzykulturowego.
Wszystko było prawie jak na
prawdziwej sesji. W rolę prezydenta miasta wcielił się Oliwer
Kubicki, Paweł Gluza został przewodniczącym rady miejskiej.
Powołano komisje, które oceniły

projekt uchwały powołującej
jeleniogórski uniwersytet. Założono też, że powstanie campus
uniwersytecki.
Postulowano, między innymi,
podawanie alkoholu na imprezach studenckich tylko w plastykowych pojemnikach (względy
bezpieczeństwa). Podkreślono
też potrzebę wyciszenia lokali,
w których żacy będą się bawić, a
organizację imprez plenerowych
przenieść w miejsca, gdzie nikt
nikomu nie będzie przeszkadzał.

Niewesołe jest życie staruszka
85-letni mieszkaniec Legnicy co najmniej siedem dni przebywał w na przystanku PKS w Jeleniej Górze, gdzie przyjechał bez wiedzy opiekunów. Starzec
nie pamiętał nic poza miejscem zamieszkania oraz datą urodzenia. Dziwnym
zachowaniem mężczyzny zainteresowali
się jeleniogórzanie, którzy sprawę przekazali straży miejskiej.
To nie pierwsza wycieczka, jaką urządził sobie sędziwy legniczanin. Wcześniej
odwiedzał już różne miejscowości, za
każdym razem napędzając opiekunom
sporo strachu. Tym razem wsiadł do
pierwszego lepszego środka transportu
i przyjechał do Jeleniej Góry.
Jak się okazało, mężczyzna nie ma
żadnej rodziny. W jego mieszkaniu odwiedza go regularnie pracownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z Legnicy.

To stąd wiadomo, że „podróżnik” opuścił
swoje lokum co najmniej siedem dni
temu. Funkcjonariusze SM odnaleźli mężczyznę, jednak przepisy nie pozwoliły im
odwieźć go do domu, ponieważ Legnica
nie jest regionem ich działania.
Dzięki uprzejmości jeleniogórskiego
MOPS-u starzec do czasu przyjazdu pracowników socjalnych z Legnicy przebywał w schronisku im. Brata Alberta.
Odnaleziony 85-latek był wychudzony
i brudny, ale bardzo grzeczny.
Niewykluczone jednak, że jakiś czas
„podróżnik” kolejny raz wymknie się
spod kontroli opiekunów i odwiedzi nasze miasto, bowiem Jelenia Góra, ponoć
bardzo mu się spodobała.

(Angela)

Przez studniówkę do podziału
Świętowanie na dwie tury nie podoba
się uczniom trzecich klas II LO im. Norwida w Cieplicach. Jak się dowiedzieliśmy,
maturzystów jest za dużo i organizacja
jednej studniówki nie wchodzi w grę.
Dyrekcja podkreśla, że to nie szkoła organizuje zabawę, ale rodzice młodzieży.
Co prawda do przedmaturalnej fety
sporo jeszcze czasu, ale przygotowania
do niej właśnie teraz się zaczynają.
Dla II Liceum Ogólnokształcącego im.
Norwida w Cieplicach bal ma się odbyć
na dwie raty. Uczniów jest za dużo i nie
da się ich pomieścić wszystkich w salach
piechowickiego hotelu „Las”, który będzie
areną święta
– To niesprawiedliwe – napisał do Jelonki jeden z licealistów. – W takiej chwili
cała społeczność szkoły powinna być
razem. Bywa, że uczniowie mają swoje

sympatie w klasach, które na studniówkę
przyjdą w drugiej turze. Co wtedy? Ma iść
na zabawę dwa razy? Raz jako uczeń, a
drugi – jako osoba towarzysząca? – pyta.
Wśród oburzonych nie brakuje i takich,
którzy podejrzewają, że chodzi o podwójną fetę dla nauczycieli, którzy będą
zaproszeni na obydwie studniówki.
Jadwiga Dąbrowska, dyrektor II LO,
mówi, że nic nie wie o tym, na jakim
etapie są przygotowania do studniówki,
bo tym nie zajmuje się szkoła, ale tylko
i wyłącznie rodzice. Czasami rodzice
korzystają z pomocy (koordynatora) w
postaci jednego nauczyciela klas trzecich,
ale tylko wtedy kiedy chcą.

(tejo/ Angela)

Mówiono również o specjalnych
połączeniach autobusowych,
otwarciu uniwersytetu na inne
kraje nie tylko Europy, ale też
świata. Ostatecznie nietypowa
rada miasta nie przyjęła uchwały.
Większość młodzieży po raz
pierwszy w życiu była w sali,
gdzie zapadają najważniejsze
decyzje dotyczące mieszkańców
miasta. Oliwer Kubicki zachęcał
wszystkich do częstszych wizyt
w ratuszu. Sesje są dostępne
dla wszystkich. Być może po

Kurator była
i pochwaliła
Warsztaty zorganizowali: Rada Młodych stowarzyszenia „Wspólne Miasto”, Forum Młodzieży Jeleniej Góry,
Stowarzyszenie Stop Korupcji i Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesku.
Pierwszego dnia zajęcia rozpoczęły się
zabawami integracyjnymi. Następnie
przyszedł czas na debatę. Ponad
czterdziestu uczestników warsztatów
ustaliło wspólne priorytety związane
z młodzieżą, które zostały następnie
skonfrontowane ze stanowiskiem
przyjętym przez polityków z rejonu
jeleniogórskiego. W debacie uczestniczyli Marcin Zawiła, Miłosz Sajnog,
Ireneusz Łojek oraz wiceprzewodniczący rady powiatu jeleniogórskiego
Marek Mikrut.
Ostatniego dnia przeprowadzono lekcję europejską i ewaluację projektu.
W DODN obecna była dolnośląska
kurator oświaty Beata Pawłowicz,
która nie ukrywała swojego zadowolenia inicjatywą młodzieży. – Zdaję
sobie sprawę z tego, że szkołę należy
zmieniać – mówiła.
KTL

Czuj się powołany!
Tuż po powrocie z przedłużającego
się zwolnienia lekarskiego komendant
straży miejskiej w Jeleniej Górze, Jerzy Górniak dostanie wypowiedzenie
mianowania. Nie oznacza to jednak,
że zwolni stanowisko komendanta,
bowiem z dniem 1 grudnia zostanie na
nie… powołany. Zmiany są prawnym
wymogiem.
Urząd miasta od kilka lat wiedział już
o tym, że komendant jest zatrudniony
wbrew obowiązującemu prawu. Sprawę
zgłaszał dział kadr magistratu. Zgodnie
z przepisami „mianowany” może być
tylko i wyłącznie pracownik urzędu. W
przypadku komendanta straży miejskiej
mógł być on natomiast „powołany” na to
stanowisko. Dlaczego więc dopiero teraz
pojawią się te zmiany? – Musieliśmy
dokładnie sprawdzić tą sprawę i w tym
roku postanowiliśmy ją uregulować
– mówi Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. Zapewnia, że zmia-

na umowy dla szefa straży nie dotyczy
sporów, w jakie wszedł komendant ze
swoimi pracownikami, ale wymogów
prawnych.

Protestują, i co z tego?
W straży miejskiej w dalszym ciągu trwa akcja
protestacyjna, dzięki której strażnicy mają nadzieję
na poprawę swoich warunków pracy. Czy uda się im
dojść do porozumienia z komendantem, okaże się
powrocie Jerzego Górniaka z kolejnego w zwolnienia
lekarskiego. Wówczas ma dojść do rozmów z załogą.
Jerzy Łużnak ma nadzieje, że szef straży dojdzie
z pracownikami do porozumienia. Jeśli jednak
Jerzy Górniak dalej będzie upierał się przy swoim,
zainterweniuje sam prezydent.
– Będziemy nakłaniali komendanta do porozumienia
się z pracownikami– powiedział Jerzy Łużniak. – Ich
postulaty dotyczą błahych spraw, które nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, więc uważam,
że komendant powinien na nie przystać.

(Angela)

Fot. Konrad Przezdzięk
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Cyganie narozrabiali nad morzem
Grupa młodych Romów z Kowar, jak co roku, dzięki
wsparciu socjalnemu miasta wyjechała na kolonie do
Mrzeżyna nad Bałtykiem. Kilku z nich musiało wrócić
już po kilku dniach, ponieważ opiekunowie odesłali ich
do domu za nieprzestrzeganie regulaminu i zagrożenie
bezpieczeństwa pozostałych wychowanków.
– Nie mamy pretensji do opiekunów i organizatorów kolonii,
bo wiemy, że zrobili wszystko, żeby
dzieci były zadowolone z wakacji.
Niestety wśród kolonistów znalazł

się prowodyr, któremu uległo parę
innych osób i w konsekwencji
musieli opuścić kolonie.
Czy nie poniosą za to żadnej
odpowiedzialności? Karą dla nich

Narodowy program wsparcia
Pieniądze na kolonie Urząd Miasta w Kowarach otrzymuje z programu na rzecz
społeczności romskiej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracownicy Urzędu Miasta co roku składają
projekt do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym wskazują, jakie działania miasto przewidziało w kolejnym roku. Dzięki temu kowarscy Romowie mogą
korzystać z lekcji czytania i pisania dla dorosłych czy stypendiów motywacyjnych
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Andrzej 2 – Ostatnie strzyżenie – to tytuł filmu, którego
premierę będzie można obejrzeć 19 września o godz. 21 w
Miejskim Ośrodku Kultury w
Kowarach. Twórcy filmu zapewniają, że zrobili wszystko,
aby rozśmieszyć widzów.
Film to kontynuacja pierwszej części. Miejsce akcji nie
jest dokładnie określone.
Główny bohater Andrzej jest
mordercą, który terroryzuje i
zabija ludzi. O tym, czy i tym
razem uda się pokonać mordercę, dowiemy się dopiero
podczas premiery filmu.
– Obraz powstawał przez
pięć lat, ponieważ każdy z
jego twórców ma na co dzień
inne zajęcia i obowiązki. Parodiujemy w nim horrory, dzięki
czemu nabiera szczególnego
charakteru. Wybraliśmy taką
formułę, gdyż jesteśmy miłośnikami kina grozy – powiedział Zbigniew Piepiora, który
wspólnie z bratem Pawłem
wyreżyserował film.
Zagrało w nim wielu mieszkańców Kowar i okolicy. –
Pracę zaczęliśmy dla zabicia
nudy. Pierwsza część to zdecydowanie amatorszczyzna,
a jej efekty oglądali jedynie
znajomi. Drugą część obejrzy,
mam taką nadzieję, większe
grono widzów – mówi Zbigniew Piepiora.
Odtwórcami głównych ról
są: Andrzej Mielcarek ze Ściegien, Grzegorz Jurkiewicz,
Bartosz Ostrowski i Mateusz
Graczyk z Kowar, który jest
również autorem plakatu i
współtwórcą efektów specjalnych. Autorem muzyki jest
Michał Ficek.

(Ania)

szego punku widzenia najbardziej
pobudliwe na kolonii świetnie się
spisały, stały się wręcz pupilami
opiekunów.
W tym roku dzieci romskie, po
raz pierwszy na kolonię pojechały
bez pełnomocnika, ponieważ osoba

rodziców, którzy nie poczuwają się
do odpowiedzialności.
Mimo tegorocznego incydentu
kolonie będą odbywały się w dalszym ciągu, ponieważ są ważnym
elementem integracji Romów z

Polakami. Miasto zamierza zorganizować wycieczkę do miejsc związanych z martyrologią obydwu
narodów podczas drugiej wojny
światowej.

Anna Pisulska

Kolonie organizowane są od 2005 roku i cieszą się dużym
powodzeniem wśród najmłodszych. W ubiegłych latach
zdarzały się sytuacje, że do końca turnusu nie dotrwały
młodzi Polacy, natomiast w tym roku pierwszy raz odesłano
dzieci cygańskie.

czterysta pięćdziesiąt złotych.
– Podejrzewaliśmy, że mogą być
kłopoty z niektórymi dziećmi, ale
nie z tymi które odesłano do domów – powiedziała Wiesława Kuchejda, kierownik referatu spraw
obywatelskich urzędu miejskiego.
– Okazało się, że pociechy, z na-

Szkła jak się patrzy

pełniąca do niedawna tę funkcję,
zrezygnowała z niej parę dni
przed wyjazdem do Mrzeżyna.
Być może w tym należy wypatrywać jedną z przyczyn wcześniejszego powrotu pięciu kolonistów.
Jest to sprawa dość delikatna,
ponieważ spotkała się z oporem

– Wspólnie z Bronisławem Suchym rozwiązujemy
takie problemy – mówi Wiesława Suchejda.

Czadowe pogo na Lubańskiej
Zespoły punkowe i rockowe
wystąpiły w minioną sobotę
na stadionie przy ulicy Lubańskiej w Cieplicach na imprezie
zatytułowanej „Rock Jelenia”.
Pierwsze kapele pojawiły się na
scenie już o godz. 14 i grały dla
garstki słuchaczy. Ale z godziny

na godzinę fanów przybywało.
Bohaterem koncertu był jubilat:
zespół Fort BS ,który obchodzi
25-lecie istnienia. Przy tej okazji
ukazała się nowa płyta grupy. Ale
świetny koncert dała świętująca
20. urodziny kapela punkowa
z Płocka: Farben Lehre. Bracia

Wojdowie rozbujali tłum fanów a
kolejne utwory wywoływały szał
radości i wspólny śpiew. Organizator koncertu, Jeleniogórskie
Centrum Kultury zasłużyło na
brawa za organizację.

(Mar)

Fot. Marek Komorowski

Kowarski horror

może być jedynie zwrot pieniędzy
za transport, który dla nich zorganizowano – mówi Bronisław Suchy,
prezes Stowarzyszenia Romów
w Kowarach i asystent romski w
Szkole Podstawowej nr 1. Ich rodziny prawdopodobnie zapłacą tysiąc

Jelen iogórsk ie Za k ła dy
Optyczne za półtora miliona
złotych kupiły i uruchomiły
linię do produkcji szkieł okularowych w technologii free
form, która umożliwia indywidualne dopasowywanie
kształtu soczewki do budowy
anatomicznej oka i wady
wzroku. Urządzenie zostało
uruchomione w obecności
władz Jeleniej Góry, zaproszonych gości i mediów.
– To dla nas kolejny krok
w kierunku nowoczesności,
dzięki temu urządzeniu jesteśmy w pierwszej lidze producentów szkieł okularowych
– wyjaśniał prezes JZO Jan Nowak. – Cieszę się, że jeleniogórski zakład tak skutecznie

radzi sobie na trudnym rynku
produktów optycznych. Mam
nadzieję, że uruchomienie
produkcji w Jelenie Górze
nowoczesnych szkieł, sprawi,
że będą bardziej dostępne dla
naszych mieszkańców – mówił prezydent miasta, Marek
Obrębalski.
Kilka chwil po uroczystości, maszyna, która potrafi
idealnie odtworzyć w szkle
zaprojektowaną powierzchnię soczewki, ruszyła z produkcją, zgodnie z zasadą, czas
to pieniądz.

Mar

Runął garaż na kobietę

Staw norweski odżyje
Ocz yszczenie zbiornika
wody, pogłębienie go oraz
w y b u d o wa n i e p r z y s t a n i
kajakowej – takie atrakcje
pojawią się w najbliższych
latach na stawie w Parku
Nor wesk im w Cieplicach.
Wszystko zależy jednak od
dofinansowania projektu rewitalizacji tego urokliwego
zakątka. Obecnie rozpoczęto
przygotowywanie wymaganej dokumentacji.
Staw w Parku Norweskim,
któr y wielu mieszkańców
pamięta jeszcze z dawnych
czasów kiedy to pływały tam

kajaki, a zimą jeżdżono na
łyżwach, dzisiaj kojarzy się
tylko już tylko z niewykorzystanymi możliwościami.
Szansę na zmianę tej sytuacji dają pieniądze unijne,
a dokładnie Regionalny Program Operac yjny „Uzdro wiska”, do którego obecnie
opracowywany jest wniosek.
Realizacja powinna się rozpocząć w przyszłym roku.

(Angela)
Chwile grozy przeż yła w
minionym tygodniu 56-letnia
mieszkanka Ściegien, na którą
spadła drewniana belka z rozbie-

ranego garażu raniąc ją w nogę.
Kobieta została przewieziona
do szpitala. Na szczęście, choć
wszystko wyglądało groźnie,

poszkodowanej nie stało się nic
niepokojącego.
(Angela)
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Zabójcze
ceny za
ciepło

Teraz ceny hurtowe dochodzą
do 2,91 złotego. – Próbowaliśmy
rozmawiać z mieszkańcami, jak
rozwiązać ten problem, niestety, nieskutecznie – mówi urzędnik. Skargi
na wysokie dopłaty nie do końca są
uczciwe. Większość mieszkańców
korzysta z dodatków mieszkaniowych. Wyższe koszty ogrzewania
oznaczają też wyższe dodatki. Czyli
to, co ludzie zużyli na ogrzewanie
wróci do nich w wyższych dopłatach
– usłyszeliśmy.

Nie chcieli groszku
– Jeśli te kamienice naprzeciwko ratusza odetną się od centralnej
kotłowni, straci ona rację bytu – mówi burmistrz Bogdan Mościcki.
Mieszkańcy Wlenia, którzy korzystają z ekologicznej,
centralnej kotłowni na olej opałowy, stają przed dramatycznym faktem: niektórzy za poprzedni sezon grzewczy muszą dopłacić kilka tysięcy złotych. Rekordzista
nawet sześć tysięcy. A będzie jeszcze drożej.
– Dziesięć lat temu burmistrz
postawił centralną kotłownię która miała ogrzewać kamienice w
rynku – mówi jedna z mieszkanek
czynszowych domów we Wleniu.

– Na początku było dobrze, nie
płaciliśmy dużo. W tym roku muszę
dopłacić kilka tysięcy złotych. To
jakiś przekręt, skąd wezmę takie
pieniądze, skoro dostaję tylko rentę?

Dwa tygodnie zostały do rozpoczęcia roku akademickiego. Studenci, którzy zdecydowali się na
studia w Jeleniej Górze, szukają dachu nad głową
na najbliższe dziesięć miesięcy. Dla zamożniejszych nie ma problemu: kupują lub wynajmują
mieszkania. Mniej zasobni szukają okazji. Muszą
się jednak przygotować na wydatek przynajmniej
trzystu złotych miesięcznie.

– pyta zrozpaczona.
– Już wiosną wiedzieliśmy, że jest
źle z ceną za ogrzewanie – mówi dyrektor Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców, Artur Pudło. – Teraz
spełniają się nasze najczarniejsze
obawy. Drożeje paliwo, którego cena
decyduje o kosztach ogrzewania.
Gdy wiosną kończyliśmy sezon
grzewczy, litra oleju kosztował 2,16
złotego – dodaje.

– Znaleźć dobre mieszkanie, które przy okazji nie zrujnuje miesięcznego budżetu
jest bardzo ciężko, zwłaszcza
jeżeli nie chce się go wynajmować już od lipca. Razem

„Dolny” pałac w Staniszowie
jest intensywnie remontowany.
Państwo Tadajewscy, którzy od
2005 roku są jego właścicielami, chcą piękne
wnętrza

obiektu przeznaczyć na czterogwiazdkowy hotel, w którym
nie zabraknie basenu SPA.
– Wody termalne to najtańsze i ekologiczne źródło
energii, dlatego też mamy
nadzieję, że uda się
nam je poz yska ć.
Obecnie nie możemy
jednak stwierdzić,
czy faktycznie tak
będzie, są to raczej
nasze pobożne życzenia – mówi Jolanta Tadajewska,

właścicielka pałacu.
Obecnie właściciele pałacu starają się o koncesję na
główny odwiert, po którym
będą wiedzieli, czy faktycznie
w głębi ich ziemi znajdują
się wody termalne. Istotna
jest tu również temperatura.
Im wyższa tym lepiej. Jeżeli
wszystko pójdzie dobrze, na
począt k u prz ysz łego rok u
państwo Tadajewscy wystąpią
do jednego z unijnych programów o sfinansowanie drogiej
inwestycji, bo odwierty, jakie
należy tutaj wykonać powinny
sięgnąć 1000- 1500 metrów w
głąb ziemi. To oznacza wydanie około czterech milionów
złotych.
Z pewnością turystów najbardziej ucieszyłby basen SPA,
bo jest to obecnie modny i

z koleżankami oglądałyśmy
wiele lokali, czasami ciężko
jest zrozumieć, że ludzie chcą
wynajmować bardzo brzydkie
i nieprzyjemne pokoje, za tak
duże pieniądze. Natomiast w
akademiku nie chcemy mieszkać, bo nie ma w nim warunków do nauki – mówi Natalia
Chmielowiec z Lubina.
Koszt wynajmu dwupokojowego mieszkania waha się
od siedmiuset sześćdziesięciu
złot ych do t ysiąca trz yst u
złotych. Zależy to od standardu i położenia. Na ogół
trzeba jeszcze doliczyć w ydatki związane z rachunkami za prąd, ogrzewanie czy
wodę. Dlatego też, najczęściej
studenci dogadują się między sobą i wynajmują lokale
wspólnie z kolegami, co często wykorzystują właściciele
m iesz k a ń i cora z częściej
pobierają opłaty, nie za całą
powierzchnię użytkową, ale
od ilości osób, które zajmują
lokal. Stąd pojawiające się
ofer t y za k waterowa n ia w
czteroosobowym mieszkaniu

zdrowy sposób wypoczywania. Nie wiadomo jednak, czy
będą mogli korzystać z niego
również goście zewnętrzni.
Jak przekonuje Jolanta Tadajewska, jest to trudna decyzja
wymagająca przemyślenia.

lokatorzy odetną od sieci – wyjaśnia
burmistrz Mościcki. – Z sieci robi
nam się szwajcarski ser z dziurami.
Problemem są też stare, nie izolowane mury z piaskowca, które nie
trzymają ciepła. Tam zużycie energii
jest dużo większe niż w zwartych blokach. Jeśli od sieci odetną się kolejni

Jak wynika z dokumentów, 67 lokatorów dostanie
zwrot nadpłaty za ogrzewanie na łączną sumę
73 tysięcy złotych. Natomiast niedopłaty ma 62
lokatorów na kwotę 114 tysięcy złotych.
że pozostałych 80 mieszkań zapłaci
jeszcze więcej za ogrzewanie. Jeśli
zużycie ciepła zmniejszyło się nam
z 400 tysięcy jednostek do 80 tysięcy
jednostek, a koszt eksploatacji kotłowni wzrósł w ciągu ostatnich lat
z 218 tysięcy do 280 tysięcy złotych
rachunek jest prosty. Korzystający z
kotłowni za jednostkę ciepła zapłacą
jeszcze więcej. Również ci drastycznie oszczędzający ciepło.

Drożyzna brzmi
jak wyrok

– Wiem, jak to brzmi, ale teraz nie
ma już innego wyjścia, będzie drożej.
I jeszcze podrożeje, jak się kolejni

Żacy szukają tanich czterech kątów

Bujne życie akademickie
Alternatywą są akademiki, które przyciągają studentów dogodnym
położeniem i owianym już legendą bujnym życiem studenckim.
Kolegium Karkonoskie proponuje dwuosobowe pokoje z łazienkami
i dostępem do internetu. Miesięczna opłata to trzysta czterdzieści
złotych za osobę. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim
można składać do końca sierpnia. Jedynym kryterium, jakie może
być brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosków, jest sytuacja
materialna studenta. W tym roku akademickim prawdopodobnie każdy
chętny student, będzie mógł mieszkać w akademiku KK
Zamiejscowy Ośrodek Politechniki Wrocławskiej proponuje pokoje
trzy lub jednoosobowe i posiada wystarczającą ilość miejsc dla
wszystkich chętnych studentów. Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej
Górze dysponuje trzema domami studenckimi: Depozytem, Górką i
Pensjonatem. Koszt zakwaterowania waha się od trzystu dziesięciu do
trzystu pięćdziesięciu złotych. – Wysokość opłaty za zakwaterowanie
w naszych domach studenckich zależy od standardu pokoi, najdroższe,
w domu studenckim Pensjonat, są dwu lub trzyosobowe z łazienkami
– mówi Anita Ptaszyńska, kierownik Działu Domów Studenckich i
Spraw Bytowych Studentów.
Wody termalne to bogactwo naturalne naszego regionu. Właściciele „dolnego” pałacu w Staniszowie,
przypuszczali, że ze względu na bliskość Cieplic,
gorące źródła mogą znajdować się również w okolicy ich obiektu. Niedawno przeprowadzili badanie
powierzchniowe, które daje nadzieję, że ich przypuszczenia są prawdziwe.

– Na spotkania zorganizowane wiosną przyszło 10-15 osób.
Tymczasem ogrzewamy ponad sto
mieszkań. Dopiero w lipcu przyszło
40 osób a spotkanie skończyło się
wnioskiem: zróbcie coś – tłumaczy
burmistrz Wlenia, Bogdan Mościcki.
– Proponowaliśmy mieszkańcom
przejście na ogrzewanie groszkiem
ekologicznym, paliwem tańszym
od oleju opałowego. Nie chcieli o
tym słyszeć. Teraz jest już za późno
na cokolwiek.
Firma, która chciała zmodernizować kotłownię i wstawić piec na
odpady drewniane, gwarantowała

stałą cenę ciepła w ciągu najbliższych
pięciu lat, pod warunkiem, że nie
zmniejszy się liczba odbiorców.
– Ta oferta jest już nieaktualna,
gdyż w tym roku wniosek o odcięcie
od centralnego ogrzewania złożyło
kolejnych 15 mieszkańców – wyjaśnia dyrektor Pudło. – To oznacza,

dla dwunastu lokatorów.
W n a d c ho d z ą c y m rok u
akademickim studenci nie
powinni mieć problemów ze
znalezieniem mieszkania czy
pokoju na najbliższe dziesięć
miesięcy. Jedyne, co zdecyduje
o tym, jaki lokal wybiorą są
koszty. Dla jednych trzysta
złotych to niewiele, natomiast
inni będą musieli oszczędzać
przez cały miesiąc.
– Cena mieszkania zależy
przede wszystkim od standardu. Lokal wynajmuję wspóln ie z koleża n ka m i, do tej
pory nie miałyśmy większych
problemów ze znalezieniem
lok um. Poza t y m podcza s
studiów pracujemy dorywczo,
na przykład na umowę o zlecenie, dzięki czemu możemy
pozwolić sobie na większe
w yd a t k i – mów i Br yg id a
Kirphy, studentka Kolegium
Karkonoskiego.

Anna Pisulska

użytkownicy musimy się zastanowić
nad likwidacją kotłowni.
Wtedy mieszkańcy własnościowych mieszkań i wspólnoty mieszkaniowe będą musieli szybko przejść
na alternatywne ogrzewanie. Już
teraz, koszt olejowej kotłowni zbliża
się do cen płaconych przez użytkowników ogrzewania elektrycznego.
Tańsze jest też ogrzewanie tzw.
groszkiem ekologicznym, ale tutaj
sporo kosztuje nowy piec i instalacja.
Albo zostanie zbieranie chrustu w
lesie i palenie nim w kominku.

Tekst i zdjęcie:
Marek Komorowski

Lekarz wyleczy
także słowem

Dziś (poniedziałek, 15
września) w jeleniogórskim
salonie Empik o godzinie
18 odbędzie się spotkanie
autorskie z Kazimierzem
Pichlakiem.
Znany chirurg, który na
swoim koncie ma w ystawy fotografii w siedzibie
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz
w galerii Centrum Informacyjnego w Turnowie i
wielu innych placówkach,
tym razem zaprezentuje się
szerszej publiczności jako
poeta. Pan Kazimierz znany
jest przede wsz ystkim z
krótkich form poetyckich:
fraszek i limeryków, którymi okrasza większość oficjalnych spotkań w Jeleniej
Górze i okolicach.
Podczas warsztatów poetyckich, które poprowadzi
osobiście, będzie można poznać jego twórczość, zdobyć
dedykację, a także porozmawiać z autorem. Wstęp
na spotkanie wolny.

(Mar)

Pałac na gorącej wodzie
Fot. Ania Pisulska

10

Anna Pisulska

Do pałacu
na sylwestra
Przypuszczalnie już w grudniu bieżącego roku, będziemy mogli zwiedzić i
zobaczyć przepiękne wnętrza obiektu
podczas zabawy sylwestrowej. Jest
to dobry okres dla restauratorów i
hotelarzy. – Obecnie zastanawiamy
się nad nazwą, która ma przyciągnąć
klientów, najlepszym wariantem
wydaje mi się Pałac na wodzie – powiedziała Jolanta Tadajewska.

– Pod spokojnym stawem mogą być gorące
wody termalne – mówi Jolanta Tadajewska.
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Cudze chwalicie, swoje poznaliście

tować trunku podobno leczącego
wszystkie niedomagania.
Ciekawą ofertę zaprezentowali
nasi południowi sąsiedzi. Reklamowało się Centrum Babylon z Liberca
z drugim co do wielkości aquaparkiem w Republice Czeskiej. Jabłonie

Pod mniej czujnym
okiem kamery
Dziesięć kamer, stacja monitorowania i samochód dla straży miejskiej to wyposażenie,
jakie ma się pojawić w mieście
dla poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców i turystów.
Pieniądze na ten sprzęt w 85
procentach zostaną pozyskane
w ramach współpracy transgranicznej Polska – Czechy. 15
procent dołoży miasto. Jelenia
Góra złożyła już wniosek o
dofinansowanie w połowie
roku. Ten i inne wnioski z
poszczególnych miast w Polsce
miały być weryfikowane już w
czerwcu. Termin klasyfikacji
przesunięto jednak o trzy miesiące. – Nie wszystkie miasta,
które wzięły udział w projekcie,
w terminie złożyły kompletną
dokumentację, dlatego przesunięto termin weryfikacji
wniosków na październik
– mówi Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta miasta.
Tymczasem na drugi plan
schodzi pomysł zamontowaGimnazjum i Liceum w Kowarach, po roku od nadania
im imienia Stanisława Lema,
doczekały się sztandarów. Zostały one uroczyście przekazane
uczniom w miniony piątek.
Grażyna Krakowiak, dyrektor
placówki, odebrała ślubowanie
od pocztów sztandarowych. W
ich skład weszli: Kamil Kotliński,
Paulina Iwańska, Sandra Szulc
(poczet flagowy); Bartosz Fulara,
Emilia Chorągwicka, Monika
Palmerska (poczet sztandaru
Gimnazjum) ; Krzysztof Bednarz,
Marta Tylenda, Natalia Starak
(poczet sztandaru Liceum).
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością samorządowcy i
parlamentarzyści.

(tejo)

nia w mieście sześćdziesięciu
dwóch kamer, o którym mówiono już od ubiegłego roku.
Pieniądze na pełny monitoring
miały pochodzić z Urzędu Marszałkowskiego, który zmieniał
terminy naboru wniosków na
dofinansowanie projektu.
Początkowo była mowa o naborze wniosków w roku 2008,
później planowano to zrobić
w roku 2009, a już mówi się,
że najprawdopodobniej będzie
to w roku 2010 – mówi Jerzy
Łużniak.
Wiadomo więc, że do roku
2010, pełny monitoring pozostanie tylko wirtualny. Jest
jednak szansa, że dużo wcześniej pojawią się pieniądze na
dziesięć kamer, bezpośrednie
centrum zarządzania i samochód dla strażników. Niestety
jeszcze nie w tym roku, ale po
pierwszym stycznia 2009.

(Angela)

Przyjedzie rzecznik
praw dziecka

Od 3 do 5 października potrwa doroczny Piknik Edukacyjny zorganizowany przez
filię Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w
Jeleniej Górze. Gościem specjalnym imprezy będzie Marek Michalak, niedawno powołany na
stanowisko rzecznik praw dziecka. – Hasłem imprezy będzie
„Uczmy się uczyć” – zapowiada
Zygmunt Korzeniewski, dyrektor filii DODN. Przez placówkę
przy ul. 1 Maja przewiną się
pedagodzy, uczniowie i rodzice
z całego Jeleniogórskiego. Będą
wykłady, seminaria, stoiska
z podręcznikami i książkami
specjalistycznymi oraz oczywiście grillowanie. Specjalnym
akcentem imprezy, która jest
prezentem dla nauczycieli w
przededniu Święta Edukacji
Narodowej, będzie dzień kartofla
zorganizowany przez uczniów
ZSLiZ nr 2. Nie zabraknie niespodzianek i zapewne pieczonych
w popiele ziemniaków. Jeśli
pogoda pozwoli areną pikniku
będzie także boisko pobliskiej
„Handlówki” przy ul. 1 Maja.

(tejo)

gicznego, który przyciągnął wielu
wystawców z miejscowości Jeleniogórskiego oraz mieszkańców stolicy
Karkonoszy i turystów.
Największym powodzeniem cieszyły się produkty żywnościowe.
Wypieki przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich rozchodziły się jak świeże bułeczki.
Około godz. 13 chętni już musieli
obejść się smakiem. Zachwalano
także domowe wyroby masarskie:
kaszankę oraz kiełbaski jagnięce.

Po te specjały ustawiła się kolejka
prawie tak długa jak przed sklepem mięsnym w latach PRL.
Spore zainteresowanie wzbudziła „miodowa” alejka, gdzie
ulokowali się pszczelarze ze swoimi miodami. Wśród nich Celina
i Adam Jaruga, którzy od lat
hodują pszczoły i produkują miód
w Maciejowcu. Oprócz samego
miodu, oferowano wyroby z wosku pszczelego i rozmaite inne
preparaty.

Wszystkim przygrywały zespoły
ludowe, w tym znani Jeleniogórzanie. A goście kiermaszu klaskali w
rytm folkowych „hitów”, choćby
takiego zaczynającego się od słów
„To jest życie przy młodej kobicie!”.
Obydwie imprezy pokazały, jak
duże jest zapotrzebowanie na takie
targi w stolicy Karkonoszy. Szkoda,
że nie są one organizowane częściej
i cyklicznie. Raz do roku to zdecydowanie za mało.

Konrad Przezdzięk

Wzięła 100 tys. łapówki,
żyje za 500 złotych

W sierpniu 2007 roku posłanka Beata S. na imprezie
edukacyjnej w Parku Zdrojowym.
Szczegóły intymnych spotkań
z agentem Centralnego Biura
Antykorupcyjnego przekazane w
śledztwie przez byłą parlamentarzystkę Beatę S. ujawnił Dziennik.
W obszernym materiale przeczytaliśmy o tym, jak to agent CBA
uwodził posłankę. Całował ją w
tańcu i mówił, że go podnieca.
Oskarżona o korupcję całą
winą za zdarzenie obarcza właśnie pracownika służb specjal-

nych sugerując, że to on ją „skorumpował”. – Do czasu spotkania
z funkcjonariuszami CBA byłam
uczciwym człowiekiem – napisała
S. do ministra sprawiedliwości
Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Sugeruje, że popełniła przestępstwo
w miłosnym zaślepieniu. Tymczasem CBA podkreśla, że funkcjonariusze nie nawiązują intymnych
stosunków z inwigilowanymi
osobami, a każde spotkanie jest

odpowiednio dokumentowane
w tajnych tomach.
Dziennik prześwietlił także
codzienność byłej posłanki, która
jeszcze rok temu tryskała humorem pewna sukcesu w wyborach.
Dziś jest zarejestrowana w urzędzie pracy w Jeleniej Górze jako
bezrobotna. Pobiera miesięczny
zasiłek w kwocie 500 złotych.

(tejo)

Pod sztandarami fantastycznego patrona
FOT. TOMASZ RACZKIEWICZ

W tegorocznej edycji targów
„Wyprodukowane pod Śnieżką” nie
zabrakło znanych już lokalnych marek. Były też nowości, choćby coraz
modniejsze wśród wielu drobnych
producentów nalewki owocowe.
Chętni mogli – za dwa złote – skosz-

pochwalił się tym, co ma najlepsze,
czyli szkłem artystycznym i sztuczną biżuterią. – Moje wyroby nie są
tanie, bo wszystko robię ręcznie
– mówi Karel Sobotka z Zelezneho Brodu. Zajmuje się produkcją
dmuchanych figurek o różnych
kształtach. Specjalnie z okazji targów powstał jeleń, prawie taki sam,
jak w herbie Jeleniej Góry.
W sobotę Rynek wyglądał kolorowo, smacznie i wesoło. Wszystko
przy okazji XXI Kiermaszu Ekolo-

Fot. AGA

Przez dwa dni plac Ratuszowy żył w targowym rytmie.
Najpierw w piątek zjechali tu producenci lokalnych
wyrobów i goście z Czech. W sobotę reprezentacyjne
miejsce w Jeleniej Górze zapachniało domową kiełbasą, bigosem i zabrzmiało folklorem.

• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą, pasażerem
lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36
III piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Nie wiadomo, jak długo potrwa gehenna kierowców,
którzy od poniedziałku do piątku muszą w godzinach
szczytu stać w korkach w al. Wojska Polskiego i ul.
Wincentego Pola. Budowa drogi okalającej Jelenią
Górę od południa już ma roczny poślizg. A zanosi się
na kolejne opóźnienia.

Cyganie jak złodzieje

Komputer przenośny i
damską torebkę ukradli w
minionym tygodniu osobnicy pochodzenia romskiego.
Złapała ich policja i odzyskała
skradzione przedmioty.
Do kradzieży doszło na
dworcu PKP oraz w jednym
z miejskich autobusów. Policjanci namierzyli złodziei i
schwytali ich po pościgu w
centrum miasta. Jednego ze
sprawców zatrzymała obsługa
dworca PKS. Zamierzał uciec
z Jeleniej Góry autobusem.
Udało się odzyskać skradziony
sprzęt, a także inne fanty być
może pochodzące z innych
kradzieży.
W sumie w ręce policji wpadło trzech Romów (dwóch
mężczyzn i jedna kobieta).
Zatrzymani są dobrze znani
jeleniogórzanom, bo "trudnią
się" żebraniem na ulicach miasta. W tym roku są wyjątkowo
liczni, nachalni i… nietykalni.
Stróże prawa przeganiają ich
tylko z miejsca na miejsce,
bo dokumenty „gości” są w
porządku.

(tejo)

rozpatrzony w czerwcu tego roku.
Wprawdzie, jak dyskutowano
na sesji, w studium oddziaływania
inwestycji na środowisko jest trochę
uchybień, właśnie z powodu opóźnienia jest czas na ich uzupełnienie
i terminowe dostarczenie do urzędu
marszałkowskiego, który ma do dyspozycji na lata 2007-2013 dwadzieścia
osiem miliardów euro, między innymi
na inwestycje drogowe. To olbrzymia
kwota, którą potem trzeba rozliczyć w
Brukseli, a dwa lata z sześciu zostały
zmarnowane.
– Na szczęście miasto ma spore
możliwości kredytowe, więc kiedy
tylko wniosek zostanie zaakceptowany we Wrocławiu, ma wyemitować obligacje na pokrycie wkładu
własnego wynoszącego około 40
procent całości inwestycji – mówi
radny Miłosz Sajnog. – Przez ostatnie
lata prezydent Obrębalski znacznie
zmniejszył zadłużenie miasta, co
umożliwi zaciąganie kredytów na
pokrycie wkładu własnego w kolejne
wnioski – usłyszeliśmy.

Od Grabarowa do trasy czeskiej
W pierwszym etapie droga zostanie wytyczona od węzła „Grabarów” dalej częściowo ul. Wincentego Pola, wiaduktem nad ulicą Łomnicką i torami kolejowymi
do ul. Krakowskiej, pod Paulinum do ul. Sudeckiej.
Dalej zbliży się do osiedla Czarne przy ogródkach działkowych do ul. Mickiewicza
i tunelu pod górą Złomy do ul. Orkana i łukiem do ul. Wolności (za urzędem skarbowym). Przekroczenie ulicy Wolności i doliny Kamiennej estakadami i mostem
do ul. Spółdzielczej w okolicach Oś. Pomorskiego (etap II).

(Mar)

Tatry rządzą w Jeleniej Górze
Sto lat w „życiu” najwyższych
gór w Polsce w obiektywie. Takiej
wystawy w stolicy Karkonoszy
jeszcze nie było. Wiek zaklęty w
migawkach kilkudziesięciu zdjęć
można oglądać w galeriach „Pod
brązowym jeleniem” i „N…” przy
ul. 1 Maja. Ekspozycje towarzyszą
15. Biennale Fotografii Górskiej.

Wiele krajobrazów, jakich w
rzeczywistości już nie zobaczymy,
sfotografowanych przez ludzi,
których już nie ma. – To czas zaklęty w powiększeniach – mówiła
Bogusława Bogucka, opiekunka
wystawy w Galerii N… Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli. Ubrana w górską
kurtkę i z czekanem w dłoni oraz
w „normalny” strój. – To symbol
tego, że możemy odbyć wędrówkę
w przestrzeni czasu nie ruszając się
z tego miejsca – mówiła.
A na ścianach – fascynujące
fotografie, które powstały w
latach 1839-1939. W tym dzieła kompozytora Mieczysława
Karłowicza, który swoje oddanie
górom i fotografii przypłacił życiem. 99 lat temu kupił nowy
aparat fotograficzny, poszedł

Fot. Konrad Przezdzięk

To najważniejszy drogowy projekt
ostatnich lat w Jeleniej Górze. Już
teraz, kiedy nie zostały jeszcze złożone
wnioski do unijnych funduszy, jest
opóźniony o rok. Podczas ostatniej
sesji rady miejskiej Jadwiga Osińska,
naczelnik wydziału funduszy europejskich, przestrzegła radnych, że
nie ma pewności, o ile jeszcze może
się odsunąć w czasie rozstrzygnięcie
naboru.
To oznacza, że pierwsze samochody pojadą po tej, coraz pilniej
wypatrywanej drodze najwcześniej
za trzy lata. A do pełnego ominięcia
miasta od południa przez drugi etap
obwodnicy, który połączy ją z krajową
„3”, miną kolejne lata.
– Wniosek na budowę obwodnicy
południowej do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa
dolnośląskiego, zostanie złożony
do końca czerwca przyszłego roku
– wyjaśnia dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Czesław Wandzel. – Roczne opóźnienie wynika z
poślizgu w całym kraju, a nie z jakiś
naszych zaniedbań. Wniosek miał być

Obwodnica się oddala

z nim na wędrówkę chcąc wypróbować urządzenie. Podciął
lawinę i zginął. A wcześniej nosił
się z zamiarem porzucenia muzyki
dla fotografii.
Są pierwsze autochromy – kolorowe przezrocza, o ciepłych barwach, wykonane skomplikowaną
techniką przez Tadeusza Rzącę.
Obejrzymy fotografie księdza
Błażeja Łaciaka, który na plebanii
urządził sobie ciemnię i uwieczniał
na kliszy swoje otoczenie.
Równie fascynujące fotogramy można oglądać w Galerii
„Pod brązowym jeleniem” przy
Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Wystawa jest częścią 15. Biennale
Fotografii Górskiej, największego
wydarzenia w sezonie dla fotografujących.

(tejo)

Nagrody za piękne fotografie
W miniony piątek rozstrzygnięto także XV edycję Biennale Fotografii Górskiej.
Grand prix przypadło Bogusławowi Pawłowskiemu za zestaw zdjęć „Odcienie bieli”.
Pierwsze miejsce przyznano - Sławojowi Dubielowi za „Światłocienie”. Drugie
– Januszowi Jaremenowi, a trzecie - Bogdanowi Jankowskiemu. Specjalną nagrodę
za prace o tematyce tatrzańskiej dostał Tomasz Grzyb. Tatrzański Park Narodowy
umożliwi mu przez rok poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami.

Fot. MAR

Stłuczka przez nieuwagę
Kierująca samochodem fiat punto
nie zachowała w miniony czwartek
należytej ostrożności, kiedy wyjeżdżała z terenu dawnej izby wytrzeźwień
w ulicę Wolności. Zajechała drogę
volkswagenowi jadącemu w kierunku Cieplic. Doszło do zderzenia.
Obydwa auta uległy uszkodzeniom
uniemożliwiającym jazdę. Sprawczyni wypadku uskarżała się na bóle
szyi. Ratownicy zabrali ją do szpitala
na obserwację. Przy wyjeździe z
dawnej izby wytrzeźwień włączanie
się do ruchu jest utrudnione z powodu
ograniczonej widoczności i znacznej
szybkości pojazdów jadących pod
górę ulicą Wolności. Stąd konieczność
zachowania szczególnej uwagi.

(Mar)

Podniebna libacja

Tra g icz n ie mog ła za kończyć się pijatyka, którą
na tarasie wieży Krzywoustego zafundowała sobie
cz wórka jelen iogórza n.
Podejrza ne za chowa n ie
rozkrzyczanej grupki przechod n ie zg łosi l i st ra ż y
miejskiej. Dwóch dorosłych
mężczyzn i dwie nieletnie
dziewczyny byli pijani w
sztok. Trzeba było ich znosić z wież y. Dziewcz yny
mają 15 i 17 lat. Mężczyźni
skończyli 20. Jeden z nich
nie zważając na obecność
strażników popijał piwo i
zachowywał się agresywnie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
został ukarany mandatem.
Sam grzybek, zamiast być
miejscem przyjaznym dla
turystów, bywa mekką okolicznych pijaków i narkomanów, którzy odstraszają
spacerowiczów i niszczą,
co się da.

(Angela)

Gratka dla numizmatyków
W nadchodzącą sobotę na
placu Ratuszowym będzie można
nabyć monety okolicznościowe
– jelenie płatnicze – z drugiej
emisji. Poza monetą o nominale
4 jelenie pojawią się także trójjeleniówki z wizerunkiem ratusza na
rewersie. Za taką monetę trzeba
będzie zapłacić 3 złote. Mennica
wybije 30 tys. takich dukatów. A czterojeleniówek do
obiegu wejdzie o 10 tys.
więcej. Więcej będzie też
punktów honorujących
lokalny pieniądz. Będzie
można nimi płacić do
końca października.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk
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Kolejka po jelenie podczas
pierwszej emisji 1 maja tego roku.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Cudowny Kocioł
Małego Stawu

Magiczny zakątek Karkonoszy ma szansę na zwycięstwo w plebiscycie dziennika
Rzeczpospolita. Internauci i
miłośnicy regionu mogą go
wybrać spośród kilkunastu
pięknych miejsc w Polsce.
Głosowanie jest możliwe na
stronie internetowej RZ.

Dworzec z blaskiem

Trwa remont dworcowej
poczekalni i zarazem holu
głównego w Marciszowie. Już
odrestaurowano i odmalowano sufit. Obecnie pracownicy
czyszczą ściany z napisów i
bazgrołów, które pozostawili
po sobie „turyści”. Niebawem
zostaną pomalowane. Prace
powinny zakończyć się jeszcze we wrześniu.

„Ziółka” w środku
lasu

Stróże prawa w Zgorzelcu
zlikwidowali plantację konopi
indyjskich ukrytą w głębi
kompleksu leśnego. Z zabezpieczonych krzewów można
by uzyskać ponad 50 tys.
porcji marihuany o wartości
czarnorynkowej około 200
tys. złotych. Funkcjonariusze
zatrzymali trzech mężczyzn,
podejrzanych o ten przestępczy proceder. Wszyscy trafili
do policyjnego aresztu.

Zespół basenów, w których zostanie wykorzystana woda termalna,
powstanie po przeszło 15 latach od
ogłoszenia pierwszego konkursu na
koncepcję jego wyglądu. Wszystko
wskazuje na to, że te zapowiedzi
w końcu się ziszczą. Realizacja
marzeń nie będzie tania. Za sam
projekt autor koncepcji zarobi ponad
milion złotych. Sam aquapark będzie
kosztował około 40 mln.
– W projekcie nastawiamy się
bardziej na rekreację niż na sport,
dlatego będzie rozbudowana część
dla tych, którzy chcą przyjść, aby
odpocząć i popluskać się w wodzie
– mówi Przemysław Pierzchała,
prezes firmy MWM z Gliwic, która
zajmie się projektem aquaparku.
Jego głównym elementem będzie
basen o długości 25 metrów.

ny termin wykonania mamy do 28
października – podkreśla Przemysław Pierzchała. Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry, wyjaśnił,
że miasto samo zbuduje placówkę
i nie będzie szukało inwestorów
zewnętrznych. Być może uda się
częściowo zmniejszyć koszty dzięki
wsparciu inwestycji przez fundusze
UE. – W maju 2009 roku zaczną się
prace, a trzy lata później wykąpią się
tam pierwsi goście – usłyszeliśmy.
To z pewnością świetna wiadomość dla tych, którzy od lat narzekają na brak porządnego basenu i
centrum wodnej rekreacji w Jeleniej
Górze Cieplicach, leżących wszak na
bogatych złożach wód termalnych.
– Aquapark będzie głównie przeznaczony dla mieszkańców – zapowiada
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta

O aquaparku mówi się już od lat 70. minionego wieku.
Stał się elementem przetargowym większości kampanii
wyborczych. Zajmowała się nim nawet komisja rady miejskiej
poprzedniej kadencji.

Jak będzie wyglądał cieplicki
aquapark? Jeszcze nie wiadomo.
– Startujemy z pracami. Zapoznaliśmy się z terenem i życzeniami
inwestora. W ciągu dwóch miesięcy
architekci opracują projekt. Umow-

Jeleniej Góry – co nie znaczy, że
nie będą mogli z niego skorzystać
kuracjusze.
Mieszkańcy sceptycznie nastawiają się do zapowiedzi. – Tyle się o
tym aquaparku mówi, że jak go nie

W aquapark wpompują miliony

Póki co jeleniogórzanie muszą kąpać się latem na liczącym
blisko 80 lat basenie przy ul. Sudeckiej.
zobaczę, to nie uwierzę – podkreśla
Tomasz Mitera. Entuzjazmu nie
budzi także lokalizacja w industrialnym terenie. Samorządowcy
przekonują, że kompleks będzie
wpisany architektonicznie w Park
Zdrojowy, a fabryczne otoczenie nie
będzie szpeciło.
Firma, która zaprojektuje zespół
basenów, od lat zajmuje się opracowywaniem koncepcji takich obiektów. Jej dziełem jest centrum przygotowań olimpijskich Centralnego
Ośrodka Sportu we Władysławowie
oraz ośrodek przygotowań wojsk
lotniczych w Zakopanem.

Konrad Przezdzięk
Na plac Ratuszowy nie wjadą
już urzędnicy, którzy po 15 września będą zostawiać swoje pojazdy
na parkingu wielopoziomowym.
Swobodny dostęp w okolicach
urzędu pozostanie już tylko niepełnosprawnym i dostawcom.
Pozostali zapłacą słone mandaty.
Od dziś (poniedziałek) ma się
zmienić organizacja ruchu na
placu Ratuszowym. Obecnie za
stosownym zezwoleniem na jeleniogórski Rynek wjeżdżają przede
wszystkim pracownicy urzędu. To
ma się jednak zmienić.

Fot. Konrad Przezdzięk

Jest szansa, że kufle piwoszy znów napełnią się
perlistym napitkiem z regionalnego i najstarszego w
Polsce i Europie browaru w
Lwówku Śląskim. Jest chętny
na rewitalizację placówki.
To browar Ciechan z Ciechanowa. Warunkiem jest
jej kupno przez marszałka
województwa. Koszt: 5 milionów złotych.

W 2012 roku popluskamy się w nieckach zespołu basenów rekreacyjnych, które powstaną w części dawnej
fabryki maszyn papierniczych. Placówkę zbuduje miasto przy ewentualnym udziale środków z funduszów
europejskich. Umowę z projektantem podpisano w
miniony poniedziałek w ratuszu.

Fot. Konrad Przezdzięk

Ciechan z Lwówka

Fot. Konrad Przezdzięk
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Przemysław Pierzchała i Marek Obrębalski

Będzie luźniej przed ratuszem
– Urząd miasta w najbliższym
czasie wyda około 30 karnetów
swoim pracownikom na parkowanie samochodów na parkingu
wielopoziomowym – powiedział
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Po tych zmianach zgodnie z
prawem przez Rynek przejadą
więc tylko osoby niepełnosprawne oraz dostawcy w godzinach od
6 do 11 i 17 – 22. Pozostali mieszkańcy za każdy wjazd na plac

Ratuszowy, ulice Konopnickiej,
czy 1 Maja, słono zapłacą.
– Za złamanie zakazu wjazdu
grożą mandaty karne w wysokości do 500 złotych oraz pięć punktów karnych – mówią strażnicy
miejscy, którzy monitorują teren.
Jeśli kierowca natomiast nie
będzie chciał przyjąć mandatu,
sprawa trafi do sądu grodzkiego.
Jak będzie w rzeczywistości?
Sprawdzimy.

(Angela)

Życie bywa jak przewodnik po bajkach
Rozmowa z Marią Nienartowicz, pisarką i autorką nowości: bajkowego przewodnika dla dzieci i dorosłych,
który ukaże się jeszcze w tym miesiącu.

Fot. Konrad Przezdzięk

Angelika Grzywacz: Mówią
o pani bajkopisarka, a co o
sobie powiedziałaby pani
sama?

Maria Nienartowicz: Urodziłam się „prawie” w Karpaczu.
Moje korzenie są na wschodzie,
ale rodzice przyjechali tu jako

osadnicy. Od zawsze kochałam
i do dziś kocham dzieci. Przez
szesnaście lat byłam nauczycielką
w Wałbrzyskiem. Później pracowałam w szkole w sanatorium.
Myślę, że w jakiś sposób w dalszym ciągu jestem nauczycielką

i przyjaciółką dzieci za sprawą
moich bajek, które niosą naukę,
ale jest to dydaktyka nienatrętna.
Uczę dzieci miłości do przyrody,
do drugiego człowieka, radości i
pewnych wartości.
Jak to się stało, że zaczęła
pani pisać bajki regionalne?
Stało się to za sprawą ogromnej chęci zrobienia czegoś dla
dzieci oraz całej tej scenerii i
przyrody okolicy, w jakiej te
dzieci mieszkają. Chciałam im
to wszytko przybliżyć właśnie
za pomocą bajek. Któregoś dnia
postanowiłam sprawdzić czy
ja, jako nauczycielka, przez lata
sprawdzająca wypracowania
swoich uczniów, sama potrafię
pisać. Zaczęło się od recenzji mitologii, którą wysłałam na konkurs
i zostałam wyróżniona. Później
napisałam bajkę o przebiśniegu
dla małej dziewczynki, wnuczki
dla mojej koleżanki, Magdalenki.
To wtedy złapałam bakcyla do pisania. Pojawiły się skrzaty, które
ani na krok nie odstępowały od
regionu, w którym mieszkałam.

Te bajki są wyniki moich wizyt
w różnych miejscach, spotkań z
różnymi ludźmi.
Jaki jest pani sekret pisania?
Kiedyś jedną z książek ośmieliłam się przesłać panu prof.
Miodkowi z prośbą o kilka słów
recenzji. Wówczas otrzymałam
odpowiedź od niego, że bardzo
mu się podobała, bo nie zawiera
takiego słownego infantylizmu.
Staram się pisać dostępnie dla
dzieci, ale literacko. Mam w
domu słownik wyrazów bliskoznacznych, który jest cały
poklejony ponieważ czasami nad
doborem jednego słowa zastanawiam się kilka godzin.
Szykuje pani dla swoich
małych czytelników kolejną
książkową niespodziankę?
Tak, Bajkowy przewodnik po
Karpaczu dla dzieci, który ukaże
się 24 września. Będzie to książka
nie tylko dla najmłodszych, ale
również dla ich rodziców. Dorośli
w przewodniku znajdą fakty

z poszczególnych zakątków tej
miejscowości, zdjęcia oraz trasę,
która pomoże im tam dojść, a
najmłodsi – różne zagadki, ilustrację i bajkę łączącą te wszystkie
elementy. Pracowały nad nim
trzy osoby.
24 września o godzinie 11 przy
nowym przedszkolu w Karpaczu
będzie otwarta ulica Skrzatów
Karkonoskich nr 1 i wówczas
wszystkie dzieci od rady miasta
otrzymają ten przewodnik. W
przyszłości pojawią się również
przewodniki po Sosnówce i
Szklarskiej Porębie.
A jakie jest marzenie?
Moje największe marzenie
się spełniło, bo spotykam się z
dziećmi. Teraz chciałabym wydać
cykl bajkowych przewodników po
zakątkach Karkonoszy, oby tylko
zdrowia starczyło.
Dziękuję za rozmowę

Angelika Grzywacz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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O rety, takie kabarety!

900 lat Rykowiska, czyli 20 lat z
Kabaretem Paka. Oto hasło Kabaretonu, który już w nadchodzącą
sobotę rozbawi jeleniogórzan
i turystów. Znani kabareciarze będą rozśmieszać na placu Ratuszowym. Zobaczymy i
posłuchamy, między innymi Jerzego Kryszaka, Ivana Mladka z
grupą Banjo Band, Andrzeja Grabowskiego, Jacka Ziobry, Artura
Andrusa oraz kabaretów: Ani
Mru Mru, Pod Wyrwigroszem,
Neonówka, Paranienoramalni
i oczywiście – jubilata: kabaretu
PAKA. Początek najzabawniejszego
wieczoru w 900-letniej historii miasta w sobotę od godz. 16 w Rynku.
Nie przegap!

(tejo)

Dariusz Miliński z Duchem Gór

Charyzmatyczny twórca, który stworzył własny świat artystycznych wyobrażeń i uczynił to na tyle skutecznie, że
owe dzieło kreacji nabrało rozmiarów
rzeczywistych. Aby się o tym przekonać,
wystarczy pojechać do Zamku Legend
Śląskich w Pławnej.
Ale w poniedziałek aura tego obiektu
zawita do Jeleniej Góry wraz z samym
artystą i jego najnowszymi dziełami
przedstawiającymi Ducha Gór w różnych sytuacjach. 15 obrazów olejnych
o imponujących rozmiarach (wysokie
na około dwa i pół metra) powstawało
przez minione tygodnie w Farmie Artystycznej Pławna 9.

Przy jazzie
i czekoladzie

Ewelina Orłowska (śpiew)
i Paweł Sobota (gitara) wykonają koncert w Galerii
Czekoladowej w czwartek
(18 września) w godz. 17
– 19.

AFTER BLUES – “Zobacz jak pięknie”
wydawnictwo: Jimmy Jazz Records
Na pojawienie się tego albumu
czekało wielu sympatyków zespołu
After Blues, ale w znacznej części na

Sopranistka Honorata
Lem iech za śpiewa pod czas koncertu we wnętrzu
barokowego kościoła pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Jeleniej Górze Sobieszowie. Początek: sobota
(20 września) o godz. 19.

Na rowerze
po regionie

Grzybów będzie
w bród

W najbliższą niedzielę
i pon ied zia łek Muzeum
P r z y ro d n ic z e z a pr a sz a
na doroczną XX Wystawę
Świeżych Grzybów (jadalnych i trujących)na tarasie
pawilonu Norweskiego w

Autor oparł fabułę dzieł na starych
i mało znanych podaniach tyczących
Ruebezahla. Na płótnach Milińskiego
Duch Gór miesza się z tłumem ubrany w
charakterystyczne szaty i wyróżniający
się długą brodą. Te same legendy, tyle
że „ilustrowane” spektaklem z udziałem
marionetek, można obejrzeć w zamku
w Pławnej. Jednak zaklęte w ramach
obrazu przygody Ducha Gór nabierają
nowego, jeszcze silniejszego wyrazu.
Wystawa rozpocznie się o godz. 17,
a wcześniej artysta weźmie udział w
warsztatach z zaproszoną do Książnicy
Karkonoskiej młodzieżą.

(tejo)

Nowości ze świata muzyki

Na organy i sopran

W ramach cyklu Relaks
z rowerem cykliści ruszą
w kolejną wycieczkę w niedzielę (21 września). Odjazd
z dworca PKP pociągiem
do Gryfowa. Stamtąd już
na rowerach przejadą do
Lubomierza. Wrócą przez
Barcinek i Wrzeszczy do
Jeleniej Góry.

Fot. Konrad Przezdzięk

Dziś (poniedziałek) w Galerii Małych Form przy ulicy Bankowej Mistrz z Pławnej osobiście pokaże swoją najnowszą
serię obrazów przedstawiających znane i nieznane historie
o Rzepiórze, Duchu Karkonoszy. Postaci Darka Milińskiego
nie trzeba przedstawiać.

sam udział niezapomnianej wokalistki Miry Kubasińskiej. After Blues
miał to szczęście, że przez blisko
dwa lata był zespołem akompaniującym Tadeuszowi Nalepie, a następnie właśnie Mirze
Kubasińskiej. Grupa wspólnie
koncertowała z artystką ponad
11 lat. Ostatni koncert z jej
udziałem dali podczas Festiwalu
Muzyki Bluesowej „Bluesada”
w Szczecinie 15 października
2005 roku. Niespodziewana
śmierć artystki 10 dni później
była ciosem dla środowiska bluesowego jak i dla całego zespołu

KASA CHORYCH - „Skiba”

wydawnictwo: Metal Mind Productions
Wydawcy niezależni pamiętają
o polskim bluesie zwłaszcza tym,
który tak mocno odcisnął się w
latach 80. a to dzięki zespołowi

Kasa Chorych z Białegostoku
założonego w połowie lat 70. przez
legendarnego harmonijkarza
Ryszarda „Skibę” Skibińskiego
oraz gitarzystę i kompozytora
Jarosława Tioskowa.
Już wtedy dała się poznać
jako interesująca formacja grająca bluesa w jego najczystszej
i pierwotnej postaci. Wtedy też
grupą targały zmiany personalne aż w końcu w połowie
lat 80. Kasa Chorych zawiesiła
działalność. Reaktywowała się
ponownie po niemal 10 latach,
ale już bez „Skiby”, który zmarł
na wskutek przedawkowania

After Blues. Zdążyli jednak nagrać w
sali prób jeden utwór z Mirą „Zobacz
jak pięknie”, który teraz posłużył na
tytuł całego najnowszego, ósmego,
albumu zespołu After Blues. Płyta
zawiera 13 kompozycji znanych już
z wcześniejszego okresu zespołu na
nowo zagranych z nowymi aranżacjami. Tytułowa kompozycja będąca
przepiękną balladą stała się swego
czasu popularnym przebojem. W
nagraniach, oprócz stałego składu,
czyli Waldemara Baronowskiego
i Leszka Piłata udział wzięli: Piotr
Jaźwiński (dawny perkusista zespołu),Jacek Skrzypczak (saksofon) i
Karolina Piłat, która uroczo przekonuje słuchaczy, żeby nie uciekać
z tego miasta, że kiedyś musi być

narkotyków. Ta kultowa niemal
grupa bluesowa postanowiła
przypomnieć młodszym sympatykom bluesa płytą sprzed lat, która
pierwotnie jako „Skiba” wydana
została w 1985 roku i to jedynie na
kasecie magnetofonowej. Teraz w
okresie rozkwitu techniki cyfrowej
materiał powraca na nowo wzbogacony o trzy bonusowe utwory
koncertowe autorstwa Ryszarda
Skibińskiego ( instrumentalny
„Lutek pogromca Lwów”, „Jak
nas gonili tacy jedni”, „Solidarność
Blues”). Tytuł płyty zawierający w
sumie 12 utworów jest wyraźnym
hołdem złożonym liderowi Kasy
Chorych nieodżałowanemu Ryśkowi Skibińskiemu, który obok
Ryszarda Riedla jest jeszcze jedną

Wiewiórka
na studyjnej

Andrzej Patlewicz
lepiej. Podobnie jak na poprzednich
albumach zespołu dominują mądre
a momentami przejmujące teksty a
przy tym porywające i wzruszające
solówki muzyków. Poza dwoma już
wylansowanymi utworami m.in.
„Kilka pytań” i „Zobacz jak pięknie”
na krążku znajduje się jeszcze 11
innych wartych posłuchania. Jak się
okazuje właśnie te After Blues’owe
utwory trafiają najbardziej w serce
i umysł szanującego się blues fana,
których w naszym kraju jest coraz
więcej.

kolejną tragiczną legendą polskiego bluesa. Na płycie słychać jeszcze
jednego zmarłego tragicznie wokalistę Andrzeja Zauchę, który zaśpiewał jedynie gościnnie. Urzeka
charakterystyczny dźwięk harmonijki ustnej Ryszarda Skibińskiego,
który powoduje niezapomniane i
niezatarte wspomnienia.
Album „Skiba” to kawał solidnego polskiego bluesa powstałego w
okresie Solidarności, kiedy szarość
otaczała każdego z nas. Najbardziej wymownym utworem jest
koncertowa wersja „Solidarność
Blues”, która zamyka płytę.

Spektakl „Śmierć Człowieka – Wiewiórki” w reżyserii
i opracowaniu muzycznym
Natalii Korczakowskiej aktorzy Teatru Jeleniogórskiego
zagrają 16 i 17 września o
godz. 19 na scenie studyjnej.

Książka za grosik

Od 17 do 19 września potrwa akcja sprzedaży tanich
książek przed Filią nr 4 Książnicy Karkonoskiej (placu
Piastowski 32). Stoisko będzie
czynne w godz. 10-16.

Maluj na szkle

Spotk anie z Barbarą
Scholtz, która poprowadzi
warsztaty artystyczne w
salonie Empiku przy ul. 1
Maja. 18 września, początek
o godz. 17.

Włókno
w „Promocjach”

Osiedlowy Dom Kultury
zaprasza na wystawę tkaniny Zuzanny Kociołek pod
tytułem „Tajemnice pustyni”.
Początek 18 września godz.
16.00 w Galerii “Promocje”.

Dyktatura Artura

„Kariera Artura Ui” Bertolta Brechta w reżyserii Wojtka
Klemma to propozycja Teatru
Jeleniogórskiego na czwartek
(18 września). Początek: duża
scena o godz. 19.
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DBAJMY O ZDROWIE
Tygodnik „Jelonka” służy naszym
Czytelnikom zainteresowanym
problemami związanymi zapobieganiem różnym dolegliwościom
zdrowotnym, utrzymywaniu dobrej
kondycji i dobrego samopoczucia
oraz skutecznemu leczeniu chorób.
Zamieszczane na tej
stronie teksty o zdrowiu, profilaktyce i leczeniu chorób powstają
przy współpracy z Karkonoskim
Centrum Medycznym (KCM) i
w oparciu o wypowiedzi na ten
temat specjalistów poszczególnych
poradni tej placówki.

Zdecydowaliśmy się na to, bo
funkcjonujące od ponad połowy
roku KCM zajmuje się kompleksową
opieką nad pacjentem uzupełniając
braki w tym względzie występujące
w naszym mieście i regionie, służąc
przy okazji również turystom i
osobom goszczącym w stolicy polskiej części Karkonoszy z różnych
powodów.
Dużym atutem KCM jest dysponowanie najnowocześniejszym
sprzętem diagnostycznym, między
innymi: rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym i

PORADNIK PACJENTA
Co to jest niewydolność
serca?
Dr med. Monika MikuliczPasler: To stan, w którym serce nie jest zdolne dostarczyć
odpowiedniej ilości krwi do
narządów naszego organizmów, co skutkuje zmniejszeniem tzw. rzutu minutowego
serca i zmniejszeniem wydolności wysiłkowej. Najczęściej
w y n i k a to z usz kod zen ia
mięśnia serca lub zastawek
serca. Objaw y niew ydolności serca wynikają z niedostatecznej podaży tlenu do
narządów. W trakcie rozwoju
niewydolności serca dochodzi do gromadzenia płynów
w organizmie, powiększenia
jam serca z dusznością wysiłkową, a następnie spoczynkową , obrzęków kończ y n
dolnych, zaburzeń rytmu, a w
końcu do niewydolności wielonarządowej z groźnymi dla
życia zaburzeniami rytmu.
Jak wygląda anatomia i
fizjologia tego narządu?
MMP: Serce jest mięśniem,
który tworzą cztery połączone ze sobą w odpowiedni sposób jamy – dwa przedsionki i
dwie komory. Skurcz mięśnia
powoduje wyrzucenie z jam
serca krwi pod odpowiednim
ciśnieniem, która dostarcza
wsz ystk im narządom tlen
oraz substancje odży wcze.
Pom ię d z y przed sion k a m i
a komorami serca oraz pomiędzy komorami a dużymi
naczyniami tętniczymi (aortą i tętnicą płucną) istnieją
specja l ne za st awk i, które
umożliwiają przepływ krwi
tylko w jedną stronę. W czasie
jednego skurczu z każdej z
komór serca wypływa około
70 ml kr wi. W cią gu doby
serce przepompowuje 7 200
litrów krwi, a więc ponad 7
ton krwi. W czasie wysiłku
fizycznego ilość krwi pompowana przez serce w ciągu
jednej minuty może zwięk-

szyć się kilkukrotnie. Uszkod zen ie m ię śn ia serc a lub
zastawek może doprowadzić
do rozwoju niew ydolności
serca. W celu oceny funkcji
serca, lekarz powinien zebrać
dokładny w y wiad (zapytać
chorego o ewentualne objawy
niewydolności i obecne oraz
przebyte choroby), zmierzyć
ciśnienie tętnicze, osłuchać
stetoskopem (słuchawki lekarskie) serce, pł uca oraz
duże naczynia. Do standardu
należy w ykonanie zdjęcia
rentgenowskiego klatki piersiowej, w ykonanie elektrokardiogramu oraz echokardiografii serca
Jakie są objawy niewydolności serca?
MMP: Objaw y niew ydolności serca zależą od stopnia
zaawansowania choroby i jej
przyczyny. Może to być: nagłe
lub stopniowe ograniczenie
w ydol no śc i w y si ł kowej z
dusznością wysiłkową i kołataniem serca, duszność spoczynkowa – konieczność oddychania w pozycji siedzącej
lub stojącej, napadowa duszność nocna, kaszel nocny w
pozycji leżącej, przepełnienie
żył szyjnych, powiększenie
sylwetki serca – stwierdzane
w czasie wykonywania zdjęcia rentgenowskiego lub EKG,
obrzęki obwodowe, np. wokół
kostek lub cał ych podudzi,
powiększenie wątroby, przesięki do jam ciała, np. do jamy
brz usznej, prz yspieszen ie
częstości akcji serca powyżej
90 uderzeń na m i nutę. W
razie w ystąpienia któregoś
z wyżej wymienionych objawów należy jak najszybciej
z wrócić się do specja list y
lub w przypadkach ostrych
wezwać pogotowie.
Ile osób choruje na niewydolność serca?
MMP: Niewydolność serca
występuje u około 3% populacji, ale częstość występowania

ul. Piłsudskiego (na przeciwko filharmonii)

rentgenem cyfrowym, dzięki czemu
pacjenci w szybkim czasie, bez
oczekiwania w długich kolejkach,
mogą odkryć przyczyny swoich
dolegliwości. W dalszym etapie
mogą trafić do specjalistów poszczególnych poradni, którzy wskażą
sposoby leczenia wykrytych chorób.
To wszystko trwa zwykle nie dłużej
niż jedna kompletna wizyta w KCM,
które dlatego zwane jest kliniką
jednego dnia. Nie oznacza to, że
jeśli rozpoznana choroba w ciągu
jednego dnia wymaga dalszego
leczenia, na tym wizyta pacjenta się

kończy. Może być kontynuowana,
tym bardziej że w KCM są pokoje, w
których pacjent może odpocząć po
zabiegach. Jedno jest jednak pewne
KCM rozpoznaje i leczy choroby
szybko i skutecznie.
W kolejnym wydaniu poradnika
możemy przeczytać o niewydolności serca, wynikającej najczęściej z
uszkodzenia mięśnia serca lub jego
zastawek. Dr med. Monika Mikulicz-Pasler wyjaśnia jak rozpoznać
objawy niewydolności, jakie są jej
przyczyny oraz jak można zapobiec
rozwojowi tego stanu.

Niewydolność serca

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

zwiększa się w raz z wiekiem i
u osób powyżej 70 roku życia
ponad 10% w ykazuje objawy tej choroby. Wydaje się,
że liczby te będą wzrastać,
ponieważ coraz starsza jest
populacja ludzi w Europie i
coraz większa przeżywalność
w chorobach, które są główną
przyczyną rozwoju niewydolności serca.
Jakie są przyczyny niewydolności serca?
MMP: Najczęstszą jest choroba na cz y ń w ieńcow ych
oraz nadciśnienie tętnicze.
Choroba wieńcowa, której
skrajnym przypadkiem jest
z awa ł m ię śn i a s erc a je st
jedną z głównych przyczyn
rozwoju niewydolności serca . Na dci śn ien ie t ęt n icze
prowadzi do przerostu mięśn ia serca i upoś led zen ia
jego funkcji oraz jest równocześnie jednym z głównych
czynników ryzyka rozwoju
choroby wieńcowej. Innymi
prz ycz ynami roz woju niew ydolności serca są: wady
zastawek serca (nabyte i wrodzone), zapalenie mięśnia
sercowego (np. pogrypowe),
kardiomiopatie, czyli inne
choroby mięśnia sercowego,
zaburzenia rytmu serca, np.
migotanie przedsionków.
Ja k m o ż n a z a p o b i e c
rozwojowi niewydolności
serca?
MMP: Aby zapobiec rozwojowi niewydolności serca należy rozpoznawać i
leczyć choroby prowadzące
do niej oraz im zapobiegać.
Najważniejsze to prawidłowe leczenie i postępowanie
w przypadku podejrzenia,
jak i rozpoznanie choroby
wieńcowej oraz ścisła kon-

trola i odpowiednie leczenie
nadciśnienia tętniczego. Należ y też pamiętać o wcze snym rozpoznawaniu wad
serca i możliwie wczesnym
podejmowaniu decyzji co do
leczenia operacyjnego. Rozpoznawanie zaburzeń lipidowych (podwyższone stężenia
cholesterolu i trojglicerydów)
i wczesne włączanie leków
hipolipemizujących zapobiegają rozwojowi miażdżycy i
jej powikłań – choroby wieńcowej, a więc potencjalnej
prz ycz ynie niew ydolności
serca.
Jak wygląda diagnostyka
i leczenie?
MMP: Leczenie niewydolności serca zależy ściśle od
jej przyczyny i powinno zostać ustalone po przeprowadzeniu dok ładnych badań
diagnostycznych, jak badania krwi, echokardiografia
serc a , pom i a r y c i śn ien i a
tętniczego, rentgen k latk i
piersiowej, badanie HolterEKG. Ewentualnie konieczne
jest skierowanie do szpitala
do koronarografii celem diagnost yk i lub w yk luczenia
choroby wieńcowej jako przycz y ny n iew ydol ności serca. W ciężkich przypadkach
niewydolności serca z silną
dusznością i obrzękiem płuc
konieczne jest szybkie leczenie szpitalne. Ostatecznym
rozwiązaniem stosowanym
w leczeniu skrajnie ciężkich
postaci jest przeszczepienie
serca.

Karkonoskie Centrum Medyczne
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 5/7
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Poradnie Specjalistyczne
P. Chirurgii Ogolnej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Onkologicznej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Dziecięcej
- lek. P. Kwiatuszewski
P. Chirurgi Naczyniowej
- lek. A. Kobyłko
P. Urologiczna
- lek. D. Wacławski
P. Urazowo-Ortopedyczna
- lek. W.Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K. Czerkasow
P. Preluksacyjna
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
P. Medycyny Sportowej
- lek. P. Studniarek
P. Laryngologiczna
-dr med. P. Kubik
P. Okulistyczna
- lek. B. Bronclik
- lek. K. Piekarska
- lek. A. Nowacki
- lek. L. Joński
P. Ginekologiczno
- Polożnicza
- lek. M. Winkler-Lach
- lek. M. Bartkowiak
P. Diagnostyki Prenatalnej
- lek. M. Bartkowiak
P. Internistyczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Kardiologiczna
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
P. Kardiologiczna dla Dzieci
- dr med. E. Kukawczyńska
P. Diabetologiczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Gastroenterologiczna
- dr med. B. Woźniak-Stolarska
P. Hematologiczna
- lek. I. Hanula
P. Reumatologiczna
- lek. A. Patkowska
P. Neurologiczna
- lek. I. Stolarczyk
P. Neurologiczna dla Dzieci
- lek. K. Siejka
P. Neurochirurgiczna
- dr med. P. Jabłoński
P. Psychiatryczna
- lek. R. Ostrowska
P. Nefrologiczna
- lek. G. Osiak
P. Endokrynologiczna
- dr med. T. Żak
P. Endokrynologiczna dla
Dzieci
- dr med. T. Żak

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

Klinika Chirurgii 1 Dnia
Zabiegi z zakresu:
ORTOPEDII
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawiskiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K.Czerkasow
UROLOGII
- lek. D. Waclawski
CHIRURGII OGÓLNEJ
- lek. Kobylko
- dr med. M. Mańczak
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
- dr med. M. Mańczak
CHIRURGII DZIECIĘCEJ
- lek. P. Kwiatuszewski
LARYNGOLOGII
- dr med. P. Kubik
OKULISTYKI
(OPERACJE ZAĆMY)
- lek. L. Joński
Badania Endoskopowe
- Gastroskopia
- Kolonoskopia
USG / DOPPLER
- lek. K. Zajgner
- lek. R. Supel
Diagnostyka Kardiologiczna
echo serca, próby wysiłkowe, Holter
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
Echokardiografia dzieci
- dr med. E. Kukawczynska
EMG
- lek. K. Kobak
EEG
- lek. B. Grędziak
- lek. I. Stolarczyk
- lek. K. Siejka

Centrum Diagnostyki
Obrazowej
REZONANS
MAGNETYCZNY
TOMOGRAF KOMP.
RENTGEN CYFROWY
Czynne pon. - pt. 8 - 20
  - lek. K. Fujak
  - lek. A. Wacławska
  - lek. M. Piechocka
  - lek. B. Łomikowska-Mazurek

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Poradnie, Klinika 1 Dnia
Tel. 075 64 52 000, 003
Rentgen, Tomograf, Rezonans
Tel. 075 64 52 002, 013
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl
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REKLAMA / FOTOREPORTA¯

www.Jelonka.com
• AKTUALNOŚCI
Z MIASTA I REGIONU
• CZYM ŻYJE JELENIA GÓRA
– RAPORTY, OBYCZAJE
• PITAVAL JELONKI
– CO SŁYCHAĆ W SĄDZIE?
• DAWKA KULTURALNA

• PORADNIK JELONKI
• PRAWDZIWA HISTORIA ZUPEŁNIE
INACZEJ – JELONKA WCZORAJ
• MNÓSTWO DOBRYCH ZDJĘĆ
• DONIESIENIA Z LOKALNYCH AREN
SPORTOWYCH
• SETKI OGŁOSZEŃ DROBNYCH

NIE PRZEGAP POCZĄTKU TYGODNIA ZACZNIJ
GO Z JELONKĄ.COM

KONKURS
08.09.2008 do 22.09.2008
Odpowiedź na pytania. Do wygrania dwie książki:
1. Katarzyna Grochola – „ Trzepot skrzydeł „
2. W. Somerset Maugham – „ Malowany welon „
Kupon należy dostarczyć do siedziby redakcji Jelonki na ulicę M. C.
Skłodowskiej 13/2 najpóźniej do 18 września 2008. Fundatorem nagród
jest salon Empik w Jeleniej Górze.
PYTANIA:
1. Którą rocznicę istnienia świętuje w obecnym roku Empik?
A. 30
B. 60
C. 10
2. W Jeleniej Górze salon Empik znajduje się:
A. przy ul. 1 Maja 16/18
B. przy ul. Paderewskiego 13
C. przy ul. M. C. Skłodowskiej 13/2

Imię.........................................
Nazwisko................................
Kontakt...............................

BIURO
POMOCY
www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA
www.millenniumkredyty.pl

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH
W POLSCE
ODDZIAŁ TERENOWY
W JELENIEJ GÓRZE
58-500 Jelenia Góra Ul. 1-go Maja 16/18 tel/fax. 075 64 12 200
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
Studia podyplomowe „Rachunkowość i Finanse” organizowane wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym we
Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
w Jeleniej Górze.
Konferencje z zakresu rachunkowości, podatków i
ubezpieczeń społecznych.
Wybrane KURSY w 2008 i 2009 roku:
• Pozyskiwanie funduszy dostępnych w UE.
• Rachunkowość jednostek budżetowych.
• Specjalista do spraw kadr i płac.
• Specjalista w zakresie ewidencjonowania i rozliczania
podatku VAT.
• Od podstaw rachunkowości do samodzielnego księgowego
– bilansisty.
• Dla kandydatów na księgowych bilansistów.
• Dla kandydatów na głównych księgowych.
• Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.
• Rachunkowość wspomagana komputerowo na przykładzie
systemu Symfonia.
„MAŁA KSIĘGOWOŚĆ”
-podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Szczegóły i karty zgłoszeniowe na stronie

www.jeleniagora.skwp.pl

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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WYDARZENIA
Renault Dzięciołowski Sp. z o.o.
Renault
Dzięciołowski Sp. z o.o.
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

OFERTA SAMOCHODÓW
ul. Paderewskiego 20UŻYWANYCH
Jelenia Góra
tel. (075)7645000
kom. 0604132720
ul. Paderewskiego
20 Jelenia
Góra
tel. (075)7645000
ul. Bohaterów kom.
Getta0604132720
11, 59- 700 Bolesławiec

Tel. (48-75)7353208
1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000,
przebieg 127 tys. km,
cena: 9.600,Renault Twingo
60KM,
2000,
przebieg 127122
tys.
2. Renault1.2
Thalia
1.4rok
75KM,
rok 2002,przebieg
tys.km,
km,
OFERTA SAMOCHODÓW PODEMONSTRACYJNYCH
cena: 9.600,-cena 13.800,3. Dacia1.4
Logan
1.4 75KM,
rok 2006, przebieg
tys. km,
km, cena 18.900,Renault Thalia
75KM,
rok 2002,przebieg
12299tys.
zRklimatyzacją
1.
enault
Clio
Grandtour
1.5
dCi
85
KM
(
diesel
)
z
klimatyzacją,
cena 13.800
4. ,Renault
Clio 1.4
16V automat,
rok 2002,
przebieg
36 tys. km,
rok1.4
prod.2008,
przebieg
ok.
10.000
km,
kolorkm,
– srebrny
metalik
,Dacia Logan
75KM,
rok
2006,
przebieg
99
tys.
cena
18.900
cena 23.900,- z klimatyzacją automatyczną
Cena
60.150
zł,
rabat
7.650
zł,
cena
po
rabacie
52.500
zł
5. Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi 120KM, rok 2004,
z klimatyzacją
,- przebieg 36 tys. km,
przebieg
103 tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
6. Renult
Grand
2.0 16V 140KM
automat,
2004,
2.
ClioScenic
Grandtour
1.2 TCE
100rokKM
(benzy,-Rzenault
cena 23.900
klimatyzacją
automatyczną
przebieg
170
n a ) zGrandtour
k ltys.
i mkm,
a t ycena
z1.9
a c38.900
jdCi
ą , ,-120KM,
r o k prok
r o d2004,
.2008, przeRenault Laguna
7. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM, rok 2007,
bieg
ok.
4.500
km,
– grafitowy metalik
,- kolor
przebieg 103przebieg
tys. km,
cena
,6700
km,34.900
cena 49.000
Cena
54.350
zł,2.0
rabat
zł,automat,
cena
rabacie
47.500 zł
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
140KM
rok
2004,
8. Megane
Coupe
IDE6.850
140 KM,
rok
2001,po
przebieg
72 tys.,
przebieg 170cena
tys. 21.900,km, cena 38.900,9. Avantime
3.0, rok
2002,
przebieg
101
tys, cena
3.
D acia Grandtour
logan
MCV
1.6
16V105KM,
105
KM
(benzyna) – 7
Renault Megane
1.5
dCi
rok 45.900,2007,

miejscowy
z klimatyzacją,
rok prod.2008, prze,przebieg 6700
km, cena 49.000
8. Megane Coupe
b i e g 2.0
o k .IDE
5 . 0140
0 0 KM,
k mrok
, k2001,
o l o r przebieg
– s r e b72
r n tys.,
y metalik
cena 21.900,-Cena 48.950 zł, rabat 5.150 zł, cena po rabacie 43.800 zł
9. Avantime
rok 2002,
przebieg
101 tys,
cena
45.900,4. 3.0,
Renault
Laguna
Grandtour
2.0 dCi
150
KM z klimatyzacją,
rok.prod.2008, przebieg ok. 9.500km, kolor-czarna perła
Cena. 117.700zł, rabat 23.000zł, cena po rabacie
94.700zł

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY KOBRA”

w Jeleniej Górze

prowadzi nabór do Policealnej Szkoły kształcącej w zawodzie
Informacje i zapisy: Jelenia Góra,
TECHNIK OCHRONY
ul Karola Miarki 42 (teren Jelchem-u)
FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
tel./fax. 075 75 268 39;
Rozpoczęcie nauki: wrzesien 2008r.
Zgorzelec,
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Przyjmujemy również dziewczęta
Uwaga!!! Zmiana siedziby szkoly !!!

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

(teren Zespołu Szkół Zawodowych im. Emilii Plater)

www.szkolakobra.webpark.pl

OFERTA SAMOCHODÓW UZYWANYCH
1. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002, przebieg 122 tys. km,
cena 12.800,2. Renault Laguna Grandtour 1.9dCi 120KM, rok 2004,
przebieg 103 tys. km, cena 34.900,
3. Renault Grand Scenie 2.0 16v 140KM – automat, rok 2004,
przebieg 170 tys. km, cena 38.900,4. Renault Megane Coupe 2.0 IDE 140KM, rok 2001, przebieg
72 tys. km, cena 21.900,5. Renault Avantime 3.0, rok 2002, przebieg 101 tys. km,
cena 45.900,6. Renault Megane Sedan 1.6 16V, rok 2007 – gwarancja,
przebieg 14tys. km, cena 46.900,7. Renault Masater L2H2 2.5 dCi 115 KM,przebieg 151tys.
km,rok 2005/I rejestracja 2006, żółty, cena 49.000,- brutto
8. Renault Twingo 1.2 16V TURBO 100KM, rok 2007 – przygotowany do KJS, cena 35.000,9. Renault Clio 1.4 16V, rok 2003/I rejestracja 2004, przebieg
85tys. km, cena 17.900,-

Internet dla Ciebie

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez okolicznoœciowych
Przy dalszych wyjazdach negocjacja cen

RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

Media 4 Sp. z o.o.
ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Góra
tel. 075 755 65 03

www.jg.media4.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I LICEALNYCHW PIECHOWICACH
Posiada jeszcze wolne miejsca
w Szkołach Policealnych na kierunkach:
technik informatyk, technik mechatronik
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
osobisty lub telefoniczny z sekretariatem szkoły
50-573 Piechowice ul. Świerczewskiego 21
tel. 075 / 75 - 530 - 60

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

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

OFERTA SPECJALNA SAMOCHODÓW NOWYCH
1. R e n a u l t Tw i n g o 1 . 2 1 6 V 7 5 K M z k l i m a t y zacją, rok prod.2008, kolor – czarna perła
Cena 39.550 zł, rabat 4.000 zł, cena po rabacie 35.550 zł
2. R enault Clio Grandtour 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok prod.2008, kolor – beżowy metalik
Cena 48.350 zł, rabat 3.350 zł, cena po rabacie 45.000 zł
3. R enault Kangoo Express 1.5 dCi 85KM z klimatyzacją rok prod. 2008, kolor – biel polarna
Cena 55.650 zł netto, rabat 13.000zł, cena po rabacie
42.650zł netto
4. R e n a u l t C l i o I I I 1 . 2 1 6 V 7 5 K M z k l i m a tyzacją rok prod. 2008, kolor – czerwień rubinu
Cena 43 550 zł, rabat 5.000zł, cena po rabacie 38.550 zł

17

KONKURS

Z tym ogłoszeniem do 20.09.2008

markowa odzież dziecięca

JG ul. Okrzei 11

Odpowiedź na pytania i wygraj BON NA ZAKUPY
W SKLEPIE „ UBIERALNIA „ o wartości: 150 zł,
100 zł, 100 zł, 50 zł
Kupon należy dostarczyć do siedziby redakcji
Jelonki na ulicę M.C. Skłodowskiej 13/2 najpóźniej do 22 września 2008. Fundatorem nagród
jest sklep „ Ubieralnia ” z markową odzieżą
dziecięcą mieszczący się w Jeleniej Górze przy
ul. Okrzei 11
PYTANIA:
1. N
 a jaki wzrost kupujemy ubrania dla nowonarodzonych dzieci ?
		
		
		

56 – 62
90 – 110
120 – 140

2. Ulubiony kolor dziewczynek w wieku 2 – 6 lat ?
		
		
		

czarny
żółty
różowy

3. P
 rzy jakiej ulicy w Jeleniej Górze mieści się sklep
„Ubieralnia„ ?
		
		
		

Bankowa
Wolności
Okrzei

Imię.........................................

Nazwisko................................
Kontakt...............................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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VII Regionalne Zawody Jeździeckie

Siódmy raz z rzędu lotnisko
jeleniogórskie gościło miłośników jazdy konnej. Był to jednak
pierwszy raz kiedy zawody były
wliczane do cyklu pucharów
Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego. - Świadczy to o randze tych
zawodów i myślę, że w ten sposób
zostaliśmy docenieni – mówi
Michała Kasztelen, organizator i
pomysłodawca.
Zawody w jeleniogórskim aeroklubie kończyły również w tym
roku cykl zawodów jeździeckich o
puchar Bobru, Kwisy i Kaczawy,
którego celem jest promowanie
jeździectwa dawnego województwa jeleniogórskiego.
Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej, Michał Kasztelan.
- Jako student jeździłem kiedyś
konno - wspomina. Później uczyła
się tego moja córka. To świetna
sprawa, ale nigdzie w okolicy
nie było możliwości pokazania
tego, co się potrafi. Chcieliśmy
pokazać, że na tym terenie też
hoduje się konie i bardzo dobrze
się na nich jeździ. Wymagało to
oczywiście ogromnego nakładu
pracy, ale dzisiaj widać efekty.
Wielu ludzi zaczęło właśnie tutaj
swoje małe sukcesy, między innymi moja córka Magda, która zaczęła jeździć i zdobywać nagrody,
między innymi wicemistrzostwo
akademickie halowe. Natomiast

Fot. Marek Tkacz

W minioną sobotę na jeleniogórskim lotnisku,
ponad czterdziestu zawodników zaprezentowało swoje umiejętności
jeździeckie i wytwornie
pogalopowało po puchar
szefa miasta. Dopisała
pogoda i nie zwiodła publiczność, która licznie
przybyła by podziwiać
kunsztowną jazdę na
wierzchowcach.

Szpital przy ul. Złotniczej

mieszkańcy mogą tu przyjść z
dziećmi i dobrze się bawić.
W przerwach między konkursami występowali śpiewacy
z Tyrolu. Po konkursie klasy P
odbył się również konkurs na
Miss Kapelusza. W tej konkurencji
zwyciężyła Teresa Mazur z Cieplic,
która w nagrodę dostała kowbojski kapelusz.
Wśród uczestników siódmy raz
wystartowała Magdalena Kasztelan. W ubiegłym roku Magda
zajęła I miejsce w „P” klasie i
cały cykl pucharów na najlepszą
parę. Jej marzenie to posiadanie
w przyszłości własnego ośrodka
jeździeckiego. Jeżdżę codziennie
od trzynastu lat i wkładam w tą
jazdę bardzo dużo racy i bardo
dużo serca – mówi.
Na zawodach pojawiły się m.in.
Agnieszka Lemańska z Jeleniej
Góry oraz Ida Karol z Jeżowa Sudeckiego, które w jeleniogórskim
konkursie udział brały już drugi
raz. Agnieszka jeździ konno od
trzeciego roku życia i może się
pochwalić tytułem brązowej
medalistki Dolnego Śląska. Ida
jeździ od czwartego roku życia.
Dziewczyny przyjechały na zawody, żeby wygrać. - Nasz trener

powtarzał, że albo jedziemy po
pierwsze miejsce, albo po żadne
– mówi Agnieszka.
Inni zawodnicy również nie
pozostawali z tyłu. Pięknymi
skokami zachwycali się i młodzi
i starsi. - Świetna impreza - mówi
Anna Kruczek, która przyszła z
córeczką. Mała tak dobrze nie
bawiła się od lat.
W programie tegorocznych
konnych wyczynów pojawiły się
między innymi konkursy klasy
"LL" czyli skoki przez przeszkody
na wysokości 80 cm, gdzie bezbłędnie przejechało dziesięciu
uczestników.
Na podium stanęli Ida Wasilik
(koń Agat) z klubu KJ Baskil
Piechowice (I miejsce), Lukas
Soyka z koniem Ariusem ze Stajni
Łomnica i Katarzyna Pasiut na
koniu Łata. W klasie "L" wszystkie
miejsca na podium wywalczyli
zawodnicy z klubu KJ Baskil
Piechowice: Radosław Łotocki na
koniu Henia (I miejsce), Ida Wasilik na Apisie i Wiesław Nowak
na Algierze.
O wiele większymi umiejętnościami musieli się wykazać
uczestnicy klasy "P",”N”, i „C”.
W klasie „P” w skokach przez

przeszkody konie pokonywały
wysokość metra i dziesięciu centymetrów, a nagrodą był puchar
prezesa Jelfy. W tej kategorii zwyciężyła Maria Filipska na koniu
Boromir. Drugie miejsce zajął
Maciej Gołąbek na koniu Ladato
Z, a na trzecim miejscu pojawił się
Lukas Soyka na koniu Cashboy.
W klasie "N" (metr i dwadzieścia
centymetrów), w której walczono o puchar prezydenta miasta
Jeleniej Góry I i II miejsce zajął
Jarosław Skrzyczyński na koniu
Godewind i Lena, a III miejsce
wywalczyła Magdalena Kasztelan
na koniu Eskobra z klubu Bonanza Jędrzychowice.
Natomiast w klasie "C" o najwyższym stopniu trudności nagrodą był puchar prezesa Energii
Pro. I miejsce zdobył Maciej Gołąbek na koniu Illinoid z klubu
Bonanza Jędrzychowice, a drugie
- Ireneusz Gonlaż na koniu Orin
z KJ Absolut.
Organizatorem zawodów były
Klub Jeździecki "Bonanza" Jędrzychowice, Stajnia Sportowa Łomnica i Aeroklub Jelenia Góra.

Angelika Konik

Nasi futboliści wygrali skromnie w derbach naszego
regionu z BKS Bolesławiec. Wynik i zdobyte trzy punkty w kolejnym trzecim meczu cieszą. Gra w mniejszym
stopniu. Jeszcze większe zmartwienie wynika z braku
w zespole trzech kontuzjowanych ostatnio zawodników z podstawowego składu biało – niebieskich.
W spotkaniu z BKS w pierwszej połowie trwała wyrównana walka ze wskazaniem na
Karkonosze, które stwarzały
więcej groźnych sytuacji pod
bramką przeciwnika. W 20
min. rzut wolny z około 25
m. z lewej strony boiska wykonał Łukasz Kowalski. Piłka
minęła słupek bramki Marka
Przykłoty i szkoda, że nikt z
naszych piłkarzy nie skierował futbolówki do siatki. Trzy
min. później groźnie strzelał z
kilkunastu metrów napastnik
BKS, ale piłka minęła słupek.

okazji do zdobycia wyrównującej bramki. Całe szczęście
w tym meczu bardzo dobrze
zagrał Tomasz Ciepiela, nie popełnił błędu, vbo niepodzielnie
panował na polu karnym.
W doliczonym czasie gry
uległ bolesnej kontuzji kolana Mateusz Durlak. To jakaś
plaga kontuzji w Karkonoszach. Marek Wawrzyniak
na treningu zerwał więzadła
w kolanie, wcześniej w meczu
z Victorią Świebodzice złamania kości śródstopia doznał
Konrad Kogut.
Fot. Benny
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Zawodnicy BKS nie przebierali w środkach
walcząc o piłkę
W 25 min. poszedł jak burza
Karkonosze Jelenia Góra
po prawej stronie Mateusz – BKS Bolesławiec 1-0 (1-0)
Durlak i omal nie zdobył gola
Bramki: 1-0 Mateusz Durlak
z 5 m. ale M. Przykłota był 37. (karny)
na miejscu i piłka trafiła w
Żółta kartka: Daniel Kosłupek.
tarba.
W 37 min. wydarzyła się
Widzów: około 350 (w tym
dziwaczna sytuacja. Doświad- 40 z Bolesławca)
czony bramkarz BKS podał piłKarkonosze: Tomasz Ciekę do obrońcy, który stał tyłem piela – Wojciech Bijan, Robert
do M. Przykłoty i zbyt późno Rodziewicz, Marek Siatrak,
się o tym zorientował. Do piłki Krzysztof Smoliński, Maciej
podążył zdecydowanie Łukasz Wojtas (80. Maciej Krupa),
Kusiak i odebrał obrońcy BKS Leszek Kurzelewski, Łukasz
futbolówkę w narożniku pola Kusiak, Daniel Kotarba (72.
karnego, który nie miał innego Tomasz Biskupski), Łukasz
wyjścia i przewrócił go. Sędzia Kowalski (58. Paweł Walczak),
pokazał na „wapno”, a karnego Mateusz Durlak.
na bramkę zamienił M. DurJanusz Cwen
lak. Goście twierdzili, że
faul nastąpił przed polem
karnym. Jednak potem
Tabela
na polu karnym był fau1. Ślęza Wrocław
6 15 13-7
lowany Łukasz Kusiak i
2. Górnik Wałbrzych
5 13 12-0
obrońca gości zagrał ręką.
3. Karkonosze Jelenia Góra 6 12 17-8
Sędzia nie zareagował na
4. Prochowiczanka
6 12 12-6
to więc rachunki się więc
5. Miedź II Legnica
5 11 17-9
wyrównały.
6. Kuźnia Jawor
6 10 12-10
Na początku drugiej
7.MKS 1985 Szczawno Zdrój 6 9 6-7
połowy dwie efektowne,
8. Polonia Trzebnica
6 7 8-7
indywidualne akcje prze9. Victoria Świebodzice
6 7 6-9
prowadził Łukasz Kowal10. Górnik Złotoryja
6 7 4-10
ski, ale na polu karnym
11. Olimpia Kamienna Góra 6 7 11-18
nie był w stanie, naciska12. Lechia Dzierżoniów
6 6 7-10
ny przez obrońców, oddać
13. GKS Kobierzyce
6 5 8-18
skutecznego strzału. O
14. BKS Bolesławiec
6 4 7-11
dalszym ciągu tej części
15. Puma Pietrzykowice 6 4 6-11
gry zziębnięci kibice naj16. Chojnowianka Chojnów 6 4 3-8
chętniej by zapomnieli,
bo po zejściu
Ł . K o w a l - Pozostałe wyniki:
3-0
skiego w 58 Polonia Trzebnica – Górnik Złotoryja 		
min. przestał Prochowiczanka Prochowice – Lechia Dzierżoniów 4-1
4-3
istnieć atak Puma Pietrzykowice – GKS Kobierzyce 		
gospodarzy, MKS 1985 Szczawno Zdrój – Chojnowianka Chojnów 0-2
2-2
a przyjezdni Olimpia Kamienna Góra – Victoria Świebodzice
2-0
coraz groź- Ślęza Wrocław – Kuźnia Jawor 		
niej ata ko - Miedź II Legnica – Górnik Wałbrzych. Ten mecz odbył się
wali i zmar- w niedzielę o godz. 17. po zamknięciu niniejszego wydania
nowali kilka naszego tygodnika.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Finepharm Kolegium Karkonoskie AZS rozkręca się

Zawodnicy MKS Paulinum
najlepsi w sprincie

Nareszcie w komplecie

Znakomita druga
kwarta

inicjatywę przejęły miejscowe
i po 20 min. było: 37:29.
Podobny przebieg m ia ł y
ostatnie dwie kwarty, w których
gospodynie kontrolowały grę
i dlatego ostatecznie wygrały:
60:54 (17:12, 20:17, 14:13, 9:12).
Finepharm KK AZS: Joanna
Górz yńska – Sz ymczak 23,
Ryan Coleman 13, Małgorzata
Babicka 9, Dorota Wójcik 7,
Joanna Kędzia 5, Małgorzata
Gawrońska 2, Agnieszka Kret
1, Natalia Niewrzawa.
Najwięcej dla Dudy Leszno:
Martyna Koc i Joanna Czarnecka po 12 oraz Edyta Krysiewicz
11.
W innym meczu turnieju
Kara Trutnov pokonała po dogrywce CCC Polkowice 64:75.

Jeleniogórzanie mieli znakomity początek. W sprincie,
który odbył się w piątek (12
września) na terenach Parku
Zdrojowego w Cieplicach zajęli wiele czołowych miejsc.
Michał Nowak, wygrał w
kategorii M – 20 ,a czwarte
miejsce zajął Paweł Konieczny, zaś piątym w tej samej
kategorii był Michał Kalata.
W kategorii M - 14 drugie miejsce zdobył Mateusz
Dzioba, a w kat K - 10 trzecią
była Wiktoria Wierzba. Tuż za
podium znaleźli się: Patryk
Ligocki M - 12 i Jakub Dzioba
M - 18.
Z pozostałych zawodników
MKS Paulinum miejsca w
pierwszej dziesiątce znaleźli
się: Łukasz Mostek (VII m. w
M – 18) i Joanna Jankowska

(VII w K – 12).
Następnego dnia w sobotę
(13 września) w Ja gniątkowie rozegrano bieg średniodystansowy. Najlepiej w
tych zawodach wypadł w M
- 14 Mateusz Dzioba, który
zdecydowanie wygrał tę konkurencję. W kat. M - 20 Paweł
Konieczny zajął czwarte miejsce, a Michał Nowak był piąty.
W kat. M - 18 siódmy był Rafał
Mat y ja , dziesiąt y Łuka sz
Mostek, a jedenasty Jakub
Dzioba. W kat M - 16 Kacper
Klimkiewicz był dziewiąty,
a najmłodsze zawodniczki
MKS Paulinum, startujące
w kat K - 10, zajęły miejsca:
piąte - Wiktoria Wierzba i
szóste - Paula Domańska.

JEN

N. Małaszewska (w środku) bez taryfy
ulgowej walczyła o piłkę ze swoimi
byłymi koleżankami z Jeleniej Góry

Ta ostatnia sekunda

Sobota, 13 września, okazała
się pechowa dla koszykarek
Finepharm Kolegium Karkonoskie AZS, które przegrały
tuż przed syreną kończącą ich
mecz z CCC Polkowice. Szkoda.
Żal tym bardziej, że nasze ko-

Joanna Górzyńska – Szymczak była
w sparingach najskuteczniejszą
koszykarką Finepharm KK AZS.

W ubiegły weekend (12-14 wrzesień) Miejski Klub
Sportowy Paulinum przeprowadził w Parku Zdrojowym w Cieplicach oraz na terenach wokół Jagniątkowa i Przesieki drużynowe mistrzostwa Polski w
biegu na orientację z udziałem 450 zawodniczek i
zawodników z 37 klubów.

W Opolu Sudety w kratkę

Fot. Benny

W pierwszej kwarcie wynik
meczu był przez dłuższy okres
niepewny, ale końcówka należała do miejscowych i dzięki temu
po 10 min, było 17:12 dla nich.
W drugiej części meczu było
podobnie i w 14 min. na tablicy
pokazał się wynik: 21:21. Potem
przyjezdne prowadziły nawet:
21:24, ale od tego momentu

Ryan Coleman, jak i reszta jeleniogórzanek z meczu na mecz gra coraz
lepiej. W środku Natalia Małaszewska, z tyłu Magdalena Gawrońska.
Fot. Benny

Nasze koszykarki wygrały
pierwszy mecz w z Dudą Leszno,
prezentując niezłą formę. Dużo
lepszą niż w sparingowych spotkaniach z Cukierkami Brzeg i
AZS Gorzów. To pocieszające,
bo grały bez przewidywanej w
pierwszym składzie kontuzjowanej Magdaleny Skorek (jej koszulkę miała Ryan Coleman), bez
oczekiwanej drugiej Amerykanki Erici Guigley, która dopiero w
niedzielę (14 września) pojawiła
się w Jeleniej Górze i Katariny
Ristic. Ta ostatnia przybyła w
sobotę (13 września), prosto z
Hamburga, gdzie przebywała na
obozie z kadrą Słowenii.
Całe szczęście reszta jeleniogórskich koszykarek wykazała
już niezłą formę, a szczególnie
Joanna Górzyńska - Szymczak
i Ryan Coleman, która momentami brała skutecznie na siebie
ciężar gry.

Fot. Benny

Nasze koszykarki wypadły całkiem nieźle w turnieju z okazji Września
Jeleniogórskiego, chociaż wygrały tylko jeden
mecz, a dwa minimalnie
przegrały. Trzeba jednak
wziąć pod uwagę, że nigdy
nie zagrały w pełnym składzie. Dopiero od niedzieli (14 września) trener
Krzysztof Szewczyk ma
do dyspozycji cały zespół
Finepharm KK AZS.
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szykarki, które do tej pory nie
wygrały z CCC Polkowice mogły
to zrobić w tym meczu, ale miały słabą końcówkę spotkania. A
zapowiadało się bardzo obiecująco, po pierwszej wyrównanej
kwarcie nasze dziewczyny co
prawda przegrywały 11:15, ale
drugą miał y znakomitą. Po
„trójce” Agnieszki Kret rozkręciły się Małgorzata Babicka i
Joanna Szymczak Górzyńska,
które były nie do zatrzymania
dla rywalek i w 14 min. zrobiło
się: 25:17 po „trójce” z kolei J.
Górzyńskiej Szymczak. Zaraz
potem było tylko 25:20, ale po 20
min. gry zawodniczki schodziły
na przerwę przy wyniku: 35:25.
Było lepiej, niż się można było
spodziewać.
Niestety, w trzeciej części
meczu, dało się zauważyć przewagę rywalek w doświadczeniu i zgraniu, które trzecią
kwartę wygrały 21:15 i zrobiło
się tylko: 50:46, a już na początku ostatnich dziesięciu
minut spotkania, w 33 min., był
remis: 50:50. Od tego momentu
jeleniogórzankom zabrakło
skuteczności nawet pod koszem
i przeciwniczki konsekwentnie
utrzymywały 1-3 pkt. przewagi.
Na kilkanaście sekund przed
końcową syreną Agnieszka Kret
trafiła za 3 pkt. i było: 63:63. Zanosiło się na dogrywkę. Niestety,
w ostatniej sekundzie spotkania
po udanej akcji malutkiej Anny
Pietrzak polkowiczanki zdobyły
2 pkt. i wygrały mecz.

Finepharm KK AZS: Joanna
Szymczak Górzyńska 20, Małgorzata Babicka i Ryan Coleman
po 14, Agnieszka Kret 6, Joanna
Kędzia 5, Małgorzata Gawrońska
3, Dorota Arodż, Dorota Wójcik.
Najwięcej dla CCC: Jilian Robbins 23, Natalia Małaszewska i
Anna Pietrzak po 11.
W innym meczu Duda Leszno
pokonała Karę Trutnov 77:57.

Niezły potencjał

W ostatnim spotkaniu turnieju nasze dziewczyny przegrały
minimalnie, po dogry wce z
Karą Trutnov, choć prowadziły
przez całe prawie spotkanie.
Powtórzyła się więc historia z
wszystkich meczów turniejowych. Nasze dziewczyny traciły
formę i przede wszystkim skuteczność pod koniec spotkań. W
całym turnieju wypadły jednak
całkiem dobrze, choć jeszcze
jednym, aż nadto widocznym
mankamentem jeleniogórzanek,
było przegrywanie większości
pojedynków pod obiema tablicami przy zbieraniu piłek.
Można jednak przy pełnym
składzie zespołu znacznie poprawić wszystkie mankamenty,
bo jest to niewątpliwie drużyna
o sporym potencjale do wykorzystania. Krzysztof Szewczyk,
młody szkoleniowiec Finepharm
KK AZS zrobi to zapewne, bo
jego drużyna rozkręca się i gra
coraz lepiej, choć w niepełnym
składzie.

Janusz Cwen

Nasi koszykarze od piątku do niedzieli brali udział
w turnieju o puchar Rektora Politechniki Opolskiej. W fazie grupowej dwa mecze wygrali, jeden
przegrali.
W piątek pokonali gospodarzy
– AZS Politechnika Opole, z którymi mają porachunki jeszcze
z okresu gry w II lidze AZS PO
Opole - Sudety Jelenia Góra 77:86
(17:22, 15:18, 28:23, 17:23)
Sudety: Ł. Niesobski 21, Sterenga 12, Tarasewicz 9, R. Niesobski
8, Czech 7, Matczak 7, Wojdyła
6, Skrzypczak 6, Jankowiak 5,
Klimek 5, Minciel.
W sobotę przegrali ze Startem Lublin 88:96 (24:30, 15:25,
23:25, 26:16)
Sudety: Samiec 19, Jankowiak
14, Ł. Niesobski 14, Wojdyła 14,
Skrzypczak 7, Tarasewicz 7, Minciel 5, Sterenga 4, R. Niesobski 2,
Klimek 2, Matczak.
Ponadto padły w naszej grupie padły następujące wyniki:
ASK Nysa Kłodzko – Start
Lublin 74:77
AZS PO Opole - ASK Nysa
Kłodzko 74:70
Jeszcze przed wyjazdem do
Opola trener Sudetów – Ireneusz
Taraszkiewicz powiedział, że
jego zespół zagra w najmocniejszym zestawieniu tylko w
pierwszym meczu turnieju - z
gospodarzami AZS PO Opole.
W następnych więcej będą grali

zawodnicy z ławki, by mogli się
dobrze przygotować do zbliżającego się sezonu, bo trochę im
brakuje parkietowego ogrania.
Podstawowi koszykarze trochę
odpoczną.
Jednak w ostatnim spotkaniu
grupowym, mimo eksperymentów ze składem, Sudety
pokonały Nysę Kłodzko 70:57.
Rozpoczęły ostro, bo po kilu min.
prowadziły aż 15:0, a do przerwy
przeważały 10 pkt. tak było do
końca spotkania i dlatego pewnie wygrały tę potyczkę.
W niedzielę jeleniogórzanie,
którzy zajęli w grupie drugie
miejsce (za Startem Lublin gorszą różnicą „oczek”) zagrali
o trzecie miejsce w turnieju z
Pogonią Prudnik, już po zamknięciu naszego wydania
Tygodnika Jelonka.
Sudety Jelenia Góra - Nysa
Kłodzko 70:57 (17:9, 14:12,
18:19, 21:17)
Sudety: Wojdyła 15, Samiec
11, Tarasiewicz 10, Jankowiak
9, Skrzypczak 6, Sterenga 5,
Klimek 4, Matczak 4, Minciel 3,
Ł. Niesobski 3, R. Niesobski.

JEN
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ROZRYWKA

NA WESOŁO

Facet rozmawia z blondynką na czacie.
- Piszemy do siebie już od 2 tygodni, moglibyśmy spotkać się w realu? - pyta mężczyzna.
- Ale u mnie nie ma Reala, moglibyśmy się spotkać w Biedronce...

HOROSKOP
MIŁOSNY

BARAN
Co prawda to już nie maj, ale powodzenie może zaszumieć ci w głowie. Większy apetyt
na miłosne przygody przyciągnie w twoją stronę kogoś równie zainteresowanego, ale nie
zdziw się, jeśli zostaniesz potraktowany wyłącznie jako obiekt seksualnej adoracji. Jeśli zależy
ci na czymś bardziej serio, nie nadawaj znajomości zbyt szybkiego tempa. Jeśli zaczniecie
od deseru, na główne danie nikt już nie będzie miał ochoty.

W otwartym oknie siedzi wariat i krzyczy do ludzi:
- Jestem wysłannikiem Boga! Jestem wysłannikiem Boga!
Na to drugi wariat:
- Nieprawda! Nie słuchajcie go! Ja nikogo nie wysyłałem!
Żona policjanta patrzy przez okno i zaczyna krzyczeć:
- Janek, ktoś nam auto kradnie!
Policjant szybko wybiega z domu. Po chwili wraca:
- I co, złapałeś tego złodzieja?
- Niestety skubany uciekł, ale udało mi się zapisać numery!
Do domu przychodzi zapłakany Jasiu. Matka pyta, co się stało, a Jasiu na to:
- Spóźniłem się dzisiaj do szkoły i zostało dla mnie najgorsze świadectwo!

KRZYŻÓWKA

BYK
Uczucia nie będą teraz na pierwszym planie, raczej jakieś powakacyjne zaległości,
szkoła lub praca. Ale tam właśnie znaleźć możesz interesujący obiekt, więc co jakiś czas
podnoś wzrok zza sterty papierków lub notatek. Nie nastawiaj się jednak, że znajomość
szybko wkroczy na osobiste tory. Zacznie się od wymiany informacji, rzeczowej rozmowy.
Potem jednak zacznie iskrzyć między wami. Zanim skończy się babie lato, w twoim życiu
zrobi się romantycznie.
BLIŹNIĘTA
W tym tygodniu jakaś znajomość może nabrać tempa, a może znowu się zakochasz?
W już istniejących związkach warto wykorzystać dobre dni, aby wyjaśnić dawne nieporozumienia, zmienić coś, co obojgu wam doskwiera. Podpowiedź Słońca: Życie jest jak
jazda samochodem. Trzeba wiedzieć, kiedy przycisnąć gaz, a kiedy hamulec.
RAK
Jeśli koniec wakacji podziałał na ciebie przygnębiająco, wytłumacz partnerowi, że to
tylko mała chandra i że wcale nie jesteś obrażony. Ale jeśli problem jest poważniejszy,
nie czekaj, aż po lekkim ochłodzeniu nadejdą prawdziwe przymrozki. Masz wrażenie,
że on/ona nie poświęca ci dostatecznie dużo uwagi? Nie próbuj wywoływać zazdrości
udawaną zdradą. Zaprzepaścisz tym szanse na porozumienie.
LEW
Kontakty z otoczeniem ułożą się teraz znakomicie. Jeśli więc czujesz, że twój związek zaczyna tonąć w rutynie, nadeszła pora, aby to zmienić! Nie żałujcie sobie miłych
rozrywek, ciepłych uśmiechów, serdecznych gestów, czułych stówek. Wspólny, nawet
krótki wyjazd to świetny pomysł. Wciąż jesteś Lwem samotnikiem? Nowe znajomości
zapowiadają się obiecująco.
PANNA
Słońce oświetla twój znak, a urodziny to doskonały moment na zrobienie porządków
w sercowych sprawach. Zakończ związki, które kosztują cię więcej, niż są warte. Nie
wchodź po raz kolejny do tej samej rzeki. Zainwestuj za to w układ, który wydaje się
obiecujący, nawet jeśli masz jakieś skrywane obawy. Nie dowiesz się, czy warto, zanim
nie spróbujesz.
WAGA
Wenus, a zwłaszcza Mars w twoim znaku zapowiada zryw temperamentu, jednakże
rozsądek będzie w cenie. Będziesz miała duże powodzenie, więc pozwól sobie prawić
komplementy, jednak ślubnej sukni jeszcze nie kupuj. Nie trać kontroli nad sprawami
osobistymi. Wygląda na to, że to jedna z tych "miłości", które przypominają sztuczne ognie.
Rozbłyskują efektownie, ale widowisko trwa zaledwie chwilę. Nie spiesz się. Powiedz
sobie: co ma być, to będzie.
SKORPION
W tym tygodniu będziesz skłonny do refleksji i wyciągania konstruktywnych wniosków.
Jeśli naprawdę ci na niej/nim zależy, pora postawić na jedną kartę. Nie kochasz? Odejdź.
Miłość potrzebuje przestrzeni. Nie zagracaj jej wątpliwościami, niezdecydowaniem i złymi
wspomnieniami. Żeby zyskać, czasem trzeba najpierw coś stracić.

SUDOKU

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

STRZELEC
Bardzo towarzyski tydzień. Odezwą się znajomi i ci dawni, i ci dopiero co poznani. Jeśli
masz kogoś, przed tobą czas, kiedy wszystko idzie gładko. Jeśli wciąż szukasz, przyjmuj
zaproszenia, bo całkiem nieoczekiwanie w znanych kręgach może pojawić się ktoś nowy.
A może stary przyjaciel po wakacjach wyda ci się dziwnie odmieniony? Życie ma to do
siebie, że potrafi robić niespodzianki.
KOZIOROŻEC
Lato już niemal w odwrocie, ale dla większości z was będzie to pogodny tydzień. Mimo
to nieco ostrożniej poczynaj sobie teraz w sercowych sprawach. Możesz się zakochać od
pierwszego wejrzenia, ale z zapewnieniami o dozgonnej miłości poczekaj. Masz na nosie
różowe okulary, więc możesz niechcący całą tę miłosną historię podkolorować. Kiedy
jesteś w nastroju do marzeń, ktoś przeciętny wydaje się ideałem.
WODNIK
Strzałka barometru uczuć zatrzymała się na pięknej pogodzie. W związkach czas na
rozmowy o emocjach, na decyzje i na wspólne plany. Dla samotnych Wodników szansa
spotkania kogoś naprawdę wartego grzechu. Niewykluczone miłosne przygody w podróży i
związek z kimś, kto mieszka w innym kraju. Uwaga, niektóre z zawartych teraz znajomości
mogą w przyszłym roku zakończyć się ślubem.
RYBY
W związkach czas na przemeblowanie, szczególnie jeśli jakoś wam niewygodnie, jeśli
coś was trochę uwiera. Bez przeprowadzenia zmian ani rusz, sytuacja nie zmieni się sama.
Dla samotnych zadanie domowe: usiądź i na spokojnie się zastanów, dlaczego miejsce
obok ciebie jest puste. Może w głębi serca boisz się zostać zraniony; może uciekasz przed
tym, czego pragniesz?
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"Popularność jest miła"
Wygrał II edycję "You Can Dance". Widzów i jurorów ujął
nie tylko swoimi akrobacjami w rytm hip hopu, ale także swoją osobowością. Zawsze uśmiechnięty, spokojny
i skromny. Tańczyć zaczął w wieku 15 lat. Wielokrotny
Mistrz Polski i Mistrz Świata w Disco Freestyle.
Artur Cieciórski opowiada o swojej szkole tańca pod
Toruniem, którą właśnie zakłada, i zdradza, jaki styl
taneczny zainteresował go najbardziej podczas udziału
w programie "You Can Dance".
Zwyciężyłeś w jednym z
najpopularniejszych programów tanecznych. Jak
zmieniło się twoje życie po
tej wygranej?
Artur Cieciórski: Wiadomo,
taka wygrana przewraca życie do góry nogami. Jest dużo
ha ła su – cią g łe promoc je,
pokazy, warsztaty. Teraz jestem na etapie nieustannych
rozjazdów, a w domu jestem
praktycznie gościem. Na pewno po takim programie jest
ba rd zo du ż y od zew, spora
reklama i zero prywatności.
A czy ta popularność nie
zaczyna cię męczyć?
Artur Cieciórski: Chyba nie.
To jest bardzo miłe. Sł yszę
n ieu st a n n ie ba rd z o p oz yt y wne opinie i miło mi, że
zapamiętano mnie jako tego
chłopaka, co robi różne ewolucje, trochę akrobatyki, hip
hopu, itd. Nie ma negaty wnych komentarz y, a to jest
bardzo budujące.

Kiedy rozpoczynasz swoje
stypendium, które wygrałeś
w programie?
Artur Cieciórski: Pod koniec
września lecę do Nowego Jorku
do Broadway Dance Centre
na trzy miesiące, a potem zamierzam wrócić z rodziną do
Polski.
Co planujesz po powrocie? Wielu twoich kolegów
z programu zwierzało się,
że marzy o założeniu szkoły
tańca.
Artur Cieciórski: Tak, ja też
zamierzam założ yć szkołę.
Najprawdopodobniej powstanie
pod Toruniem. Na razie jestem
na etapie przygotowań, wynajmu sal i innych formalności.
Niestety w związku z tym, że
jestem teraz w ciągłych rozjazdach, nie mam czasu, żeby się
tym zająć. Dlatego ciągle muszę
liczyć na pomoc osób trzecich.
Jaki profil będzie mieć
twoja szkoła?

A r t ur Cieciórsk i: Przede
wsz ystk im dominować bę dzie hip hop i break dance,
ale chciałbym też wprowadzić
elementy tańca towarzyskiego,
w tym przypadku będę musiał
kogoś zaprosić do współpracy.
Myślę, że szkoła będzie ukierunkowana na takie bardziej młodzieżowe style. Zauważyłem,
że w ostatnim czasie młodzież
interesuje się nowoczesnymi
tańcami – jazz, break dance, hip
hop. Dlatego na tym się właśnie
skupię.
Mówisz o młodzieżowych
stylach, a czy myślałeś też
o zajęciach dla ludzi trochę
starszych?
A r t ur Cieciórsk i: Cóż t u
zachęcać! Jeśli starsze osoby
niczego nie zrobiły, żeby się
nauczyć tańczyć, to wciąż mają
szansę. Pewnie będą więc zajęcia dla starszych. Starszych?!
Przecież ja sam mam już 31
lat, także zaliczam się do seniorów. Ale mówiąc poważnie,
to także dorośli będą mogli
uczestniczyć w warsztatach i
spróbować swoich sił w tańcu,
bo oczywiście będzie poziom
zarówno zaawansowany, jak i
początkujący.
Specjalizujesz się w konkretnym stylu tańca. Czy po
udziale w "You Can Dance"
zmieniłeś swój stosunek do
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innych stylów,
może któryś cię
bardziej zainteresował?
Artur Cieciórsk i: Chyba ja zz
był takim odkryciem. Bardzo go
polubiłem, choć
nie wykonuję go
tak precyzyjnie,
jak ludzie, którzy
ćwiczą w tej dziedzinie od lat. Modern jazz sprawia
mi jednak dużo
przyjemności, ale
zdaję sobie sprawę, że mam spore
braki z klasyki i
to pewnie widać.
Chciałbym się też
w tym kierunku
rozwijać.
Masz kontakt
z innymi uczestnikami "You Can Dance" po
zakończeniu programu?
Artur Cieciórski: Tak, oczywiście. Nadal kontaktuję się z
Żanetą Majcher, Anią Radomską,
Kamilem Guzy. To są chyba takie
trzy osoby, z którymi najmocniej
utrzymuję kontakt. Piszemy do
siebie, dzwonimy, czasem się widzimy. Właśnie dziewczyny były
ostatnio u mnie. Myślę, że jest to
fajne, bo mamy okazję współpracować nawet po programie.

Spacer dla zdrowia i urody

A czy myślicie o połączeniu sił przy twojej szkole
tańca?
Artur Cieciórski: Pewnie raczej na zasadzie warsztatów
tanecznych, które będą się
odbywać od czasu do czasu,
prowadzone przez uczestników "You Can Dance". Z jakąś
większą współpracą będzie
problem, bo każdy z nas jest z
innej części Polski. Dlatego byłby problem, by nas wszystkich

skompletować i stworzyć jakiś
zespół. Stąd będzie to współpraca partnerska na zasadzie
warsztatów organizowanych
raz na trzy miesiące czy raz na
pół roku.
Dziękuję za rozmowę.

Knedle ze śliwkami

Chodzenie to najbardziej naturalna i najzdrowsza
forma ruchu. Tymczasem niewielu z nas uznaje maszerowanie za poważną dyscyplinę sportową. Istotny jest
także fakt, że chodzenie nie obciąża zbytnio stawów
kolan i kręgosłupa, jak to bywa w przypadku uprawiania innych dyscyplin.
Udowodniono, że regularne
spacerowanie przynajmniej 4
razy w tygodniu po 30 minut,
ma wpływ na poprawę ogólnej
sprawności: zapobiega sztywnieniu i zarastaniu naczyń
tętniczych, obniża poziom cholesterolu, pobudza krążenie.
W i el e c hor ó b c y w i l i z a cyjnych, takich jak: otyłość,
miażdżyca, nadciśnienie, bóle
kręgosłupa czy nawet zawały
serca, to przeważnie skutki niehigienicznego trybu życia. Często przemieszczamy się jedynie
z domu do samochodu, z samochodu do pracy itd. Większość
dnia spędzamy w pozycji siedzącej, często w zamkniętych
i dusznych pomieszczeniach.
Do tego śniadanie czy obiad
zjedzone w pośpiechu i ciągły
stres. W takich warunkach
nasz organizm nie jest dotleniony i brakuje mu energii, co
w konsekwencji jest przyczyną
poważnych schorzeń i notorycznego zmęczenia.
Spacer będzie tu idealnym
antidotum. Spacerować mogą
wszyscy bez specjalnego przygotowania czy specjalistycz-

nego sprzętu. Tempo spaceru pozwala na podziwianie
k rajobra zu cz y rozmowę z
towarz yszem przechadzk i,
w zależności od upodobań i
nastroju.
Spacer to także dobry sposób
na spędzenie czasu z najbliższymi. Niezależnie od por y
roku, pogody i temperatury
powietrza, w ystarczy odpowiednio się ubrać, włożyć sportowe buty i po prostu iść przed
siebie.
Podczas miarowego spaceru
spada poziom hormonu stresu,
a uwalniające się endorfiny
sprawiają, że poprawia się
nastrój i samopoczucie. To
równ ież doskona ł y sposób
na poprawę kondycji i zrzucenie zbędnych kilogramów.
Wolny spacer pozwoli spalić
200 kcal w ciągu godziny, a
szybki – 300. Dla porównania
– w ciągu godzinnej forsownej
gimnastyki spalimy tylko 290
kcal, a podczas godziny tańca
– 336.
W trakcie chodzenia poprawia się krążenie, wydolność
serca i naczyń krwionośnych, a

Knedle ze śliwkami to smak początku jesieni i dzieciństwa. Tylko raz w roku smakują właśnie tak, jak
powinny.
cały organizm jest lepiej dotleniony. Systematyczne spacery
na świeżym powietrzu zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych. Podczas
chodzenia wzmacniamy także
mięśnie nóg, pośladków, a
prz y intensy wnym marszu
również ramiona i kręgosłup.
Każda kobieta doceni jeszcze
jedną zaletę spacerowania na
łonie natury – odpowiednia
dawka tlenu poprawia koloryt
skóry i sprawia, że staje się
ona promienna. Żaden krem
nie wpłynie na cerę tak jak
codzienny ruch na świeżym
powietrzu.
Aby odnieść jak najwięcej
korzyści z tej formy aktywności, należy pamiętać o kilku
zasadach:
1) spacerowanie, następnie
marsz na leż y rozpocz ynać

powoli, po ok.10-minutowej
rozgrzewce można przyspieszyć tempo;
2) nie należy maszerować
bezpośrednio po posiłkach,
a zakończenie trasy spaceru
na dobrej kawie czy herbacie
będzie dodatkowym bodźcem
do wykonania zadania;
3) jak każdy inny trening,
marsz powinien być wykonywany systematycznie, sporadyczny intensy wny w ysiłek
może prowadzić do zmęczenia
i zniechęcenia, a niejednokrotnie zaostrzenia dolegliwości
krążeniowych;
4) dobrze jest spacerować
w towarzystwie, bo rozmowa
pozwala zapomnieć o wysiłku,
jaki trzeba włożyć w utrzymanie własnej sprawności.

Składniki:

- 700 g ziemniaków,
- 2 jajka,
- 250 g mąki,
- 500 g śliwek węgierek,
- sól,
- masło,
- bułka tarta,
- cukier.

Sposób przygotowania:

1) Gotujemy ziemniaki i po lekkim przestudzeniu zgniatamy
na purre. Przygotowane ziemniaki wykładamy na przesianą
mąkę, dodajemy jajka, szczyptę soli i wyrabiamy ciasto.
2) Z ciasta robimy wałek nieco szerszy w przekroju niż wielkość
śliwki. Kroimy na dość grube plasterki. Na każdym z nich
kładziemy pozbawioną pestki śliwkę. Zlepiamy po kształcie
śliwki, starannie łącząc brzegi ciasta.
3) Gotujemy w dużym garnku z osoloną wodą, trochę dłużej niż
pierogi. Gdy knedle wypłyną na wierzch, powinny jeszcze
chwilę gotować się na małym ogniu.
4) Do podania przygotowujemy podsmażoną na złoto na maśle
bułkę tartą.
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USŁUGI
BUDOWLANE
■ Hydraulika – woda, gaz, odbiory – 609
172 300 – 75 242 66 – 692 316 255
■ BOG-BUD - Firma budowlana Jelenia Góra
- Ul. Klonowica 11/6 58-500 tynki, elewacje
budynków, wznoszenie budynków, kompleksowe wykończenia wnętrz , ogrodzenia,
instalacje hydrauliczne - 601 863 380
■ Brukarstwo - Układanie kostki brukowej
(betonowa, granitowa), inne roboty z granitu
schody, ogrodzenia, murki oporowe, oklejanie!
Solidnie! - 792 618 355
■ CHROBAK-BUD - Usługi budowlane - 663
912 384
■ Dachy - krycie, konserwacja, ocieplanie,
remonty - 602 884 480
■ Dachy od a do z - Dachy od A do Z - 603
455 968
Montaż ścianek działowych,
sufitów podwieszanych,
wyrównywanie ścian płytą
gips-karton. Przykładowy
koszt: Sufit podwieszany
na stelażu-35zł/m2, ścianki
działowe z wełną mineralną40zł/m2, płyta gipsowa na
klej-15zł/m2, tel. 602 483 664

Docieplenia budynków - remonty mieszkań od a do z tanio, szybko, solidnie - 691
065 584
■ Ekipa budowlana - domki jednorodzinne,
instalacje elektryczne, remonty, adaptacje
- 793 525 556
■ Euro-dom - Usługi remontowo-budowlane
tanio i solidnie - 608 425 553
■ TYR-MUR Firma budowlana - Wykona
fachowo i solidnie: - malowanie - murowanie
- regipsy 515 354 314 - 515 354 314
■ Firma Izotech - oferuje kompleksowe usługi
ogólnobudowlane. Gwarancja. Faktura izotech.
jgora@wp.pl - 510 193 501
■ Kafelkowanie - szybko tanio i solidnie
- 506 140 864
■ Kompleksowe - remonty mieszkań - 603
455 968
■ Koparka/wywrotka 10t. - Wszelkie usługi
ziemne związane z robotami ziemnymi, oraz
dowoź ziemi ogrodowej itp. na potrzeby klienta
- 607 540 408
■ Koparkoładowarka - wykopy przyłącza
– tanio, sprawnie, szybko - 785 535 629
■ Łazienki - od podstaw remonty kompleksowo - 782 807 192
■ Montaż płyt gips-karton - Oferujemy montaż
ścianek działowych, sufitów podwieszanych,
wyrównywanie ścian płytą gipsowo-kartonową.
■

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

6 IX 2008 godz. 1:00 – 12 IX 2008 godz. 21:39
Konkurencyjne ceny. Zapraszamy!! - 602
483 664
■ Kafelkowanie - Kafelkowanie - 506 140
864
■ Montaż płyt gips-karton od 15 zł - Oferujemy
montaż ścianek działowych, sufitów podwieszanych, wyrównywanie ścian płytą gips-karton.
Przykładowy koszt: Sufit podwieszany na
stelażu - 35zł/m2 - Ścianki działowe z wełną
mineralną-40zł/m2 - Płyta gipsowa na klej15zł/m2 Zapraszamy - 602 483 664
■ Montaż płyt gipsowokartonowych - Oferujemy montaż ścianek działowych, sufitów
podwieszanych, wyrównywanie ścian płytą
gipsowo-kartonową. Konkurencyjne ceny.
Zapraszam - 602 483 664
■ Prace ogólnobudowlane - 721 321 115
■ Prace ogólnobudowlane - 667 130 735
■ Profesjonalne remonty - Prace ogólnobudowlane, remonty, wykończenia przy użyciu
profesjonalnych narzędzi. Czysto, szybko,
solidnie - Jelenia Góra i okolic - 518 574 493
■ Remontowo budowlane - Usługi - gładzie,
malowanie, kafelki, panele, G-K, sufity podwieszane i inne prace wykończeniowe - 604
828 577
■ Remonty - Remonty mieszkań, glazura,
terakota, itp. - 693 307 360
■ Remonty - Wymiana okien, drzwi, panele,
gładzie, malowanie - solidnie i niedrogo - 506
623 977
■ Remonty i remonciki - Firma posiadająca
wykwalifikowanych fachowców świadczy
usługi budowlano-remontowe na wysokim
poziomie. Niskie ceny - 507 761 908
■ Remonty kompleksowo - profesjonalnie
tanio solidnie - 602 250 728
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe. - 691 936 900
■ Remonty mieszkań - płytki, regipsy, gładzie,
malowanie. Faktury Vat - 792 494 528
■ Remonty mieszkań - pełny zakres usług
tanio i solidnie - 886 174 031
■ Remonty, wykończenia solidnie, - adaptacje, inst.elekt. docieplanie poddaszy, wymiana
stolarki okiennej - 604 828 577
■ Usługi remontowo - budowlane - gładzie,
malowanie, pełny zakres prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych
- 604 828 577
■ Zbudujemy dom - Od fundamentów po
dach. Itp. - 693 307 360
■ Koparkoladowarka - wykopy przyłącza,
tanio, sprawnie, szybko 785 535 629
■ Brukarstwo - Układanie kostki brukowej
(betonowa, granitowa),inne roboty z granitu

schody, ogrodzenia, murki oporowe, oklejanie!
Solidnie!792 618 355
■ Usługi hydrauliczne 513 194 392
■ Remonty mieszkań. Gładzie, regipsy, panele
ścienne i podłogowe 691 936 900
■ Domy od podstaw - solidnie i fachowo
663 912 384
■ Wykończenia - łazienki, kuchnie - sufity
g-k, luki, gładzie, panele. Specjalizacja: kominki
- montaż, obudowy, rozprowadzenie ciepła
663 051 058
■ Remonty, wykończenia, adaptacje, inst.
elekt. docieplanie poddaszy, wymiana stolarki
okiennej 604 828 577
■ Usługi remontowo - budowlane, gładzie,
malowanie, kafelki, panele, G-K, sufity podwieszane i inne prace wykończeniowe. 604
828 577
■ Usługi remontowo - budowlane, gładzie,
malowanie, pełny zakres prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych
604 828 577
■ Remonty mieszkań wykonam od a do z
Pełen zakres usług 665 208 696
■ GIL-BUD oferuje usługi ogólnobudowlane na
najwyższym poziomie 605 549 039

■ Język niemiecki nauka - korepetycje,
tłumaczenia, tanio i rzetelnie, co 10. lekcja
gratis - 721 660 737
■ Matematyka korepetycje - 500 101 667,
Jelenia Góra, Piechowice, itp. Koszt 25zł /60
min Zapraszam - 500 101 667
■ Rosyjski korepetycje - Jelenia Góra, Piechowice i okolice, koszt 25/60min, zapraszam
- 500 101 667
■ Tanio i profesjonalnie - korepetycje z języka
angielskiego i niemieckiego - 509 072 098
■ Korepetycje z matematyki - dzięki mnie
polubisz matematykę. Doświadczenie, referencje 697 992 212
■ Chemia korepetycje - profesjonalizm,
doświadczenie, efekt gwarantowany 697
992 212
■ Korepetycje z matematyki. Doświadczona
nauczycielka matematyki przygotuje Państwa
dziecko do egzaminów: maturalnych, gimnazjalnych oraz ukończenia SP 502 328 191
■ Nauka na pianinie - Nauka Profesjonalna
nauka gry na pianinie i na instrumentach
klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki i
kształcenia słuchu - 608 700 184

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
■ Fotografia ślubna - okolicznościowa i nie
tylko – profesjonalnie - przegrywanie video na
dvd - 607 307 967
■ Fotografia ślubna - i okolicznościowa,
profesjonalnie i niedrogo - 662 113 091
■ Fotografia ślubna i okolicznościowa Wysoka jakość usług niskie ceny 695 212
075 - 695 212 075
■ Fotograficzne sesje ślubne - Fotograficzne
sesje ślubne - 508 260 110
■ Profesjonalna fotografia - ślubna - wolne
terminy na 2008 - 514 666 031
■ Ślubna fotografia - Najważniejsze chwile
Twojego życia uwiecznimy na zdjęciu treephoto@prokonto.pl - 603 997 661

KOSMETYCZNE – URODA

USŁUGI
KOREPETYCJE
■ Niemiecki – germanista, duże doświadczenie, wszzytkie poziomy, matura – 501
726 467
■ Chemia – korepetycje w domu ucznia
– 667 393 959
■ Niemiecki - lekcje, korepetycje, konwersacje 601 345 486

USŁUGI
Nowa sauna fińska Infrared dla 4 osób na
Kiepury. Zadzwoń i zarezerwuj godzinny seans
dla siebie i rodziny - 698 339 403
■ Power Plate - trening wibracyjny wzmacnia
mięśnie, redukuję tkankę tłuszczowa, likwiduje
bóle kręgosłupa 15 min=1 godz. Zapraszamy
- 509 908 822
■ Przedłużanie - stylizacja paznokci metoda
żelowa od 60 zł - 500 052 695
■ Studentka kosmetologii - pomaluje i
ozdobie paznokcie za jedyne 20 zł z wizyta
u klientki w domu. Serdecznie zapraszam!
- 512 459 458
■ Stylizacja paznokci - metoda żelowa: Salon
Max Kowary. Tipsy żelowe IBD założenie 70 zl.
Uzupełnienie 50zl Dojeżdżam - 695 634 321
■ Tipsy żelowe - z dojazdem do domu - 500
257 931
■ Wszystko dla zdrowia - Odchudzanie,
masaże, bielizna masująca, kosmetyki, sauna.
StudioRolletic - 698 339 403
■ Zabiegi terapeutyczne - z dojazdem do
domu - terapia laserowa ultradźwiękowa
elektrostymulacja naświetlanie biotronem i
masaże - 500 257 931
■ Tipsy 500 278 953
■

Profesjonalnie paznokcie żelowe. Naturalny
wygląd - gwarancja 4 tygodnie. Gabinet ul.
Poznańska 26a 606 975 441
■ Tipsy - Przedłużanie, stylizacja paznokci
- metoda żelowa od 60 zł. Usługi kosmetyczne
500 052 695
■

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Dj/prezenter/wodzirej - na wesela - FULLSOUND. Pełen profesjonalizm, wieloletnie i
bogate doświadczenie! ATRAKCYJNE CENY!
Sprawdź stronę FULLSOUND w Internecie!
- 606 283 031
■ Merkury z Jeleniej Góry - to czteroosobowy
zespół wspaniale obsługujący wesela i inne
imprezy. Różnorodny repertuar, też dęciaki i
trochę JAZZU 75 51 963 - 609 299 524
■ Orkiestra na sylwestra - Andrzejki. Zawodowi muzycy - obecnie najlepsza orkiestra na
rynku zapewnia profesjonalna oprawę Twojej
zabawy. Pomyśl juz teraz - 603 560 398
■ Zespól muzyczny FART - wesela, bale,
studniówki itd - 609 272 704
■ Zespół Family wesela szczegóły na stronie
okwisiorek@op.pl 605 210 566
USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Usługi transportowe, przewóz rzeczy
drobnych – mebli – 785 970 229 – 607
517 482
■ Autolaweta - możliwość przewozu aut o
masie do 2ton. - 601 150 585
■ Auto laweta - Auto laweta transport - 667
557 997
■ Bus 8 osobowy - do wynajęcia. Polska - Czechy, wycieczki, wesela, itp. - 505 092 579
■ Lotniska przewozy - Praga – Wrocław
– Berlin - 505 092 579
■ MPT Przewozy Regionalne - przewozy
osobowe do Czech - całodobowo. F-ra VAT.
075 717 40 25 e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
■ Przeprowadzki - Transport kraj, zagranica. Bus Maxi 25 i 16m.szesc. 4,60cm dł.
powierzchni ładunkowej. Ceny do uzgodnienia
- 509 211 282
■ Przewozy regionalne - obsługa lotnisk
Praga, Wrocław, Berlin F-ra VAT 75 717 40 25,
e-mail maklarite@vp.pl - 607 763 204
■ Przewóz towarów - o masie do 2 ton.
Sprinter maxi z plandeka - 601 150 585
■ Transport - Przeprowadzki - Transport kraj,
zagranica. Bus Maxi 25 i 16m. szesc.4,60

WA¯NE TELEFONY

Maksimum 150 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

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

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS		
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65
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cm dl. powierzchni ładunkowej. Ceny do
uzgodnienia - 509 211 282
■ Usługi transportowe - bus blaszak, wersja
maxi (3,5x1,85x1,8) transport kraj-zagranica
- 606 508 723
■ Wesela obsług bus 8 osobowy - Rozwożenie
gości w czasie trwania jak i po przyjęciu
weselnym - 505 092 579
■ Zawiozę - na adres max.4 osoby plus bagaż
dyspozycyjność 24h - 601 150 585
■ Zawiozę do ślubu - i na każdą inna okazję
Jaguarem S-type. Zapytaj o cenę - 605
328 066
■ Zawiozę na adres max. 4 os - osoby plus
bagaż. Dyspozycyjność 24h. - 601 150 585
■ Przeprowadzki - Transport. Transport kraj,
zagranica. Bus Maxi 25 i 16m.szesc.4,60cmdl.
powierzchni ładunkowej. Ceny do uzgodnienia
509 211 282
■ Transport Bus Maxi ! Przewóz towarów
kraj, zagranica 2 tony.Bus Maxi 25 i 16m.
sześć.4,60cm dł. powierzchni ładunkowej.
Tanio i solidnie FV 509 211 282
■ Przemierzam trasę Jelenia Góra - Olsztyn
(woj.warminsko-mazurskie) dwa razy w miesiącu - mam trzy wolne miejsca w samochodzie
513 412 672
■ Usługi transportowe 666 292 949
■ Tanie usługi transportowe, przeprowadzki
w kraju i za granica - Renault Master, ład. 1.5
tony - 666 292 949

USŁUGI
RÓŻNE
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki przychodów i
rozchodów PITY i wiele innych. Jelenia Góra
- ul. W. Polskiego 54 - obok sądu - alakow@onet.
eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15
■ Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne) oraz
okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka
jakość usług - Tel. 0 500 183 197 - 075 64
127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej
Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowe
Podciśnieniowe - czyszczenie mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
tapicerek, wysoka jakość
usług. Profesjonalny srzęt,
atrakcyjne ceny 609 172 300 - 75 242 66

Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15
Regeneracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64

Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do 20:00
– Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków
unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0
663 233 041 oraz e-mail: angelikakonik@
wp.pl
■ Karcher – podciśnieniowe pranie dywanów,
tapicerki meblowej, faktury VAT – 075 76
72 773
■ www.oddluzenia.com
■ www.millenniumkredyty.pl
■ Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów i tapicerek – 609 172
300 – 75 242 66 - 692 316 255
■ Naprawa pralek i sprzętu AGD Dariusz
Simoniuk ul. Karłowicza 25 – zakład czynny
PN-PT 10-17 SB 10-13 – 603 835 483 – 075
64 21 598
■ Cukiernie w Jeleniej Górze i okolicach
dostosuję w maszyny i nowe technologie
– receptury – 504 262 045
■ Serwis kominkowy przegląd kominków,
restaurowanie, wymiana sznurów, uszczelek.
W ofercie szyby kominkowe na wymiar. Email
serwis.kominkowy@wp.pl 502 860 941
■ Myślisz o przyszłości swoich dzieci lub
zastanawiasz się nad własną emeryturą i
chcesz regularnie oszczędzać? Zadzwoń!
723 188 847
■ Strony WWW. Strony internetowe, design
internetowy, system zarządzania treścią,
szablony na aukcje - atrakcyjne ceny. 504
120 752
■ Montażysta: mebli kuchennych, pokojowych. Meble na wymiar: kuchnie, szafy 605
143 002
■ 10000 zł netto na rękę - Wystarczy dowód
+ oświadczenie - 667 902 201
■ Biuro rachunkowe Alizee - Tel.0756461580,
ul. Wolności 252 Jelenia Góra. Kompleksowa
obsługa księgowa i kadrowa spółek, firm i os.fiz.
jeden m-c 50% ceny - 665 664 774
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy płac,
księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów PITY i wiele innych. Jelenia Góra - ul.
W. Polskiego 54 - obok sądu alakow@onet.eu
- 601 837 677
■ Higiena wnętrz - Solidnie, profesjonalnie
- 889 858 357
■ Komis meblowy - Komis-meblowy.pl ul.
Wolności 181 Jelenia Góra. Zapraszamy od
poniedziałku do piątku 9-15 w soboty 10-14
075 75 577 94, atrakcyjne ceny - 603
642 329
■ Komputery - naprawa szybko i profesjonalnie, przegrywanie video na dvd. - 607
307 967
■ Powypadkowa pomoc - prawna!- miałeś
wypadek? otrzymałeś za niskie odszkodo-

wanie? dzwoń 0604 125 086, pisz e-mail:
casus-biuro@wp.pl - 604 125 086
■ Serwis komputerowy - Naprawa, modernizacja, konserwacja komputerów - 603
322 400
■ Szukam partnerki do tańca towarzyskiego
10-12 lat z kl. "d" lub "e" wzrost do 150 cm
- 607 738 277
■ Tworzenie profesjonalnych stron, grafiki i
aplikacji internetowych - 663 569 742

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Piękny dom na podgórskim terenie – ładny
ogród, wtopiony w skały – funkcjonalne wnętrze, doskonały dojazd – 504 262 045
■ Mieszkanie 60m2 – 3 pokojowe, 1 piętro
– CO własne uniwersalne, siła – wiata, altana,
3 piwnice, blisko wszystkich mediów, suche,
słoneczne podwórze – cen 185 tys. zł – 504
695 448
■ 100m w centrum na parterze - Mieszkanie
100m , 3-pokojowe w centrum na parterze z
garażem sprzedam. Możliwość adaptacji na
biura lub gabinety lekarskie. Referencja SM
174 - 666 830 830
■ 100m w Cieplicach - natychmiast - Po
kapitalnym remoncie, wymienione wszystkie
instalacje, stolarka, okna. 4 pokoje, 2 łazienki,
miejsce do parkowania. Teren ogrodzony.
Do zamieszkania natychmiast. GNK - 502
068 168
■ 100m za 275000 - w kamienicy trzy
pokojowe, dwa balkony, ogródek, parking
- 691 466 704
■ ½ domu w Janowicach Wielkich - Piękna
połowa domu w Janowicach Wielkich . Podział
domu w poziomie. W przyziemiu pokój , kuchnia
, łazienka z osobnym wejściem. Duży ładnie
zaaranżowany ogród. Powierzchnia 140m
parter. Garaż dwustanowiskowy. Ogród 800
m. Jeldom - 666 830 830
■ 2 pokojowe - 40m, wysoki parter, właściciel
- 516 722 333
■ 2 pokojowe - 2 pokojowe w Cieplicach
- 516 005 319
■ 2 pokojowe - 135000 zł Piechowice, 2
piętro. Mieszkanie rozkładowe 37m - 500
122 447
■ 2 pokojowe 150tys. - Pilnie sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe na 2 piętrze z windą
- 793 392 735
■ 2 pokojowe 40m - wysoki parter
właściciel - 516 722 333
■ 2 poziomowe - w stanie deweloperskim 94 m2, tylko 3120 zł
brutto za m2 Nieruchomości - 508
240 823
■ 3 pokojowe Zabobrze II, 63,5m
. Bardzo słoneczne w dobrej cenie.
Referencja SM 155 i SM 131 - 602
727 242

3 pokojowe - 1 piętro po kapitalnym remoncie, w okolicach Sądu - 600 219 019
■ 3 pokojowe w Kowarach 120 tys. NJ
- 693 056 760
■ 40m2 - trzecie piętro z balkonem - 661
991 555
■ 4 pokojowe mieszkanie - 78m2, Noskowskiego, wyposażone, 249.000 zł. "Nieruchomości Kopczyńscy" Pilnie - 509 908 800
■ 51m - w centrum Szklarskiej Poręby
230000 - 500 122 448
■ 62m 2pok na Sobieskiego - 62m 2pok na
Sobieskiego 185000 - 500 122 448
■ 65 m2 - Elsnera, 3 p. - 661 311 984
■ Atrakcyjne grunty - Atrakcyjne grunty bez
pośredników - 603 954 845
■ Bezpośrednio 2 pokoje - 60m2, 1 piętro,
po remoncie, centrum, 200 tys. Tel. po 15.00
- 694 408 782
■ Bezpośrednio 3 pokoje - 68 m2 rozkładowe,
parter, idealne pod działalność (gabinet,
kancelaria) ul. Złotnicza 210 tys. tel po 15.00
- 694 408 782
■ Bez pośredników - sprzedam dom na wsi
- 691 833 056
■ Cieplice 2 pokojowe 50 m - bezczynszowe
parter - 500 122 446
■ Cieplice - pół domu - Z ogrodem. Do
kapitalnego remontu. 179tys do negocjacji.
Nieruchomości Partner - 507 243 718
■ Dom 365000 z - ł Cieplice. 4 pokoje,
600m działki, spokojna i zielona okolica - 500
122 447
■ Dom o powierzchni 183 m2 - w Ścięgnach
za 680000. Działka o powierzchni 1211 m z
widokiem na Śnieżkę - 508 770 389
■ Dom rezydencja - Dom rezydencja, komfortowy, pięknie wykończony z atrakcyjną lokalizacją. Kontakt Jeldom : 666 830 830 , 668 667
637, 602 72 72 42 - 075 64 70 610
■ Dom w Biedrzychowicach - Oryginalnie
wykończony dom w Biedrzychowicach o
powierzchni 220m , na działce 6500m. Cena
do negocjacji 870 tys. Referencja SB 082
- 602 727 242
■ Dom w cenie 100 tys. - z gruntem 1ha w
okolicy Jeleniej Góry. 0 NJ - 693 056 760
■ Dom w centrum nowy - Dom w centrum
o powierzchni 220 z ogrodem poziomym i
bezpośrednim wyjściem do lasu. Atrakcyjna
cena 750 tys. Referencja SB 142 Jeldom
- 602 727 242
■
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■ Dom w Jeżowie Sudeckim - Dom w Jeżowie
Sudeckim o powierzchni 90m, działka 550m.
Do nieruchomości należy duże pomieszczenie
gospodarcze 60m do adaptacji. Cena 410 tys.
Referencja SB 074 - 668 667 637
■ Dom w Kleczy - wioska 8km od Wlenia
wokół domu 1,5 ha ziemi - 4 pokoje, łazienka,
kuchnia, przedpokój, piwnica, strych - 887
621 976
■ Duża kawalerka - na Morcinka polecam
- 500 122 446
■ Działka budowlana - Komarno 1596m2
sprzedam bez pośredników skrzynka ZK,
woda, dojazd asfaltem Cena 88 tys. zł do malej
negocjacji - 693 458 700
■ Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim
(przy drodze na Czernice) o powierzchni 1874
m2 za 67 zl/m2. 723 669 583. Właściciel
- 723 669 583
■ Działka budowlana - uzbrojona w Jeżowie
1500 metrów bez pośredników. Cena 125
000 - 663 773 000
■ Działka siedliskowa 10000 m2 - w Piechowicach. cena 41zł/m2. 3 BNS - 608
221 943
■ Działka W Marczycach - piękna działka z
lasem 16000 m2 - 509 318 410
■ Działka w Rębiszowie - o pow. 38000m2 w
ciekawej lokalizacji z widokiem na góry Izerskie,
droga asfaltowa po obu stronach, możliwość
sprzedania 1/2. 28zł/m2 - 668 978 762
■ Grunty rolne - w Jeżowie Sudeckim bardzo
ładne widoki na kotlinę - cena do negocjacji
- pośrednikom dziękuję - 075 64 74 609
■ Grunty rolne - Grunty na Czarnym 3 ha
- nieruchomości - 662 009 400
■ Grunty rolno - siedliskowe - 70000 m/2.
Lokalizacja okolice Jeleniej Góry. Cena za m/2=
4,30 zł. - 662 009 700
■ Grunt rolny - w Mysłakowicach 0,97 ha,
cena 15 zł/m2. BNS - 608 221 943
■ Jelenia Góra - ładne mieszkanie 65m2,
właściciel - 607 587 157
■ Kawalerka - nieruchomości - 662 009
400
■ Kawalerka 24m2 - Zabobrze - 500 214
148
■ Kawalerka mieszkanie 27m - II p, widna
kuchnia, Zabobrze I,c.100 tys. zł BN - 601
435 070
■ Kawalerka w Jeleniej Górze - 21m2, 4 piętro, do remontu. Cena 65 tys. Nieruchomości
- 508 240 823
■ Kiepury, 2 p., - 42m2, praktyczne, z wyposażeniem. 199000. - 663 938 822
■ Kiepury, 2 pokoje, - duża kuchnia, 42m2,
wyposażeniem 199000 - 663 938 822

Komarno działka - 1528 m2 z widokiem na
góry - 508 240 830
■ Komfortowe - umeblowane, 2 pokojowe,
X piętro z balkonem Zabobrze II c.165tys BN
- 601 435 070
■ Komfortowe mieszkanie - w Cieplicach z
kominkiem, 73 m2. - 608 221 943
■ Lokal pod działalność sprzedam - Duży
lokal pod działalność gospodarczą sprzedam
Centrum miasta. Lokal 100m , 4 pokoje.
Jeldom - 666 830 830
■ Lokal w centrum - J.G. 41m w ścisłym
centrum. Do sprzedania lub do wynajęcia
- 500 122 447
■ M-3 w Piechowicach - W bloku na IV
piętrze. Ciekawe, rozkładowe. Do odnowienia.
Z balkonu ładne widoki m.in. Na zamek Chojnik.
Nieruchomości - 507 243 718
■ M3 - w Cieplicach 74 metry 1 piętro,
słoneczne, nowy budynek, cegła, miejsce
parkingowe - 600 785 745
■ Mam do sprzedania - mieszkanie na
Zabobrzu 3 w standardzie deweloperskim.
Powierzchnia 45 m/2, atrakcyjna cena! 3300
za m/2 - 662 009 700
■ Mam do sprzedania dom - wolnostojący
do remontu w okolicach Jeżowa Sudeckiego,
działka 6500m/2 atrakcyjna cena - 662
009 700
■ Mieszkanie - w centrum 55 m/2 - 662
009 700
■ Mieszkanie 25m2 - Zabobrze. Pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, 3 piętro. Centralne
ogrzewanie, Ściany odświeżone, nowy junkers.
Cena 97000 zł. - 500 559 222
■ Mieszkanie 2 pokojowe - po generalnym
remoncie BNS - 793 585 886
■ Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu Ul.
Moniuszki O powierzchni 42 M2. 150000
- 600 658 229
■ Mieszkanie 32m - za 105 tys. zł, dwupokojowe, I piętro, czynsz 60 zł BN - 601
435 070
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w Szklarskiej Porębie w atrakcyjnej lokalizacji - 695 591 281
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w Janowicach
Wielkich + piwnica i garaż - telefonować po
20 - 075 75 15 134
■ Mieszkanie dwu poziomowe - Małcużyńskiego 90m cena 360 tys. właściciel - 516
722 333
■ Mieszkanie komfortowe - 57m, blisko centrum, monitoring, Internet, itd. 225 tys. w cenie
kuchnia w zabudowie + AGD + szafa Komandor.
Pośrednikom dziękuje - 609 828 910
■
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Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

25

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

15 wrzeœnia 2008 r.
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Mieszkanie m-4,81 m2 - w Velkie Hamry/
k.Tanvaldu, cena 150 tys. 607 763 204 - 075
717 40 25
■ Mieszkanie na Zabobrzu - 3-pokojowe przebudowane - nieruchomości - 662 009 400
■ Mieszkanie trzy pokojowe - 100m w kamienicy po remoncie do odświeżenia, dwa balkony,
ogródek i miejsce parkingowe teren ogrodzony
ul. Wojska Polskiego - 691 466 704
■ Mieszkanie trzy pokojowe - 100m w kamienicy po remoncie do odświeżenia, dwa balkony,
ogródek i miejsce parkingowe teren ogrodzony
ul Wojska Polskiego - 663 186 912
■ Mieszkanie w Leśnej - 93 m2. cena
120000 BNS - 608 221 943
■ Mieszkanie w nowym - nowoczesnym
budownictwie, stan deweloperski - dwa pokoje,
balkon, 1 piętro - 666 522 433
■ Mieszkanie w Podgórzynie - po remoncie do
wykończenia 115m2, parter domu:3 pokoje i
ok. 1500m2 działki. Bez pośredników. Cena
260tys. - 510 250 607
■ Mieszkanie - w Mysłakowicach, pokój,
kuchnia, łazienka, mały balkon, 36m, 1 piętro,
CO etażowe, odświeżone, panele podłogowe.
Cena 99000 do negocjacji - 501 264 773
■ Nad morzem 2 pokojowe - mieszkanie w
Rogowie - przy plaży - 513 150 675
■ Nowe 2 pokojowe - Nowe 2 pokojowe
nieruchomości - 662 009 400
■ Nowe m-3/4 - 52m2-JG;I p. st. deweloperski, możliwość aranżacji na 3 pokojowe, jasne,
przytulne, wys.3,4m - możliwość antresol;
NOWA CENA Racus - 660 542 150
■ Nowe m-3/4, 52m2 - - JG I p. stan
deweloperski, wspólnota - możliwość przerobienia na 3 pokojowe kuchnia z pok, wys.3,4m
możliwość antresol NOWA CENA racus@op.pl
- 885 851 234
■ Nowe, małe m2 - w ładnej okolicy – super
- 603 845 848
■ Nowy dom - w Mysłakowicach 140m2,
działka 1200. Do wykończenia. Sprzedam cena
349 tys. - 661 384 565
■ Okazja działka budowlana - Komarno
1596m2 bez pośrednika skrzynka ZK, własna
woda, Cena tylko 88 tys. zł do negocjacji
- 693 458 700
■ Partrowy dom sprzedam - Parterowy dom
220m na działce 3800m w pięknej okolicy
Jeleniej Góry.Cena 750 tys. Referencja SD
153. - 602 727 242
■ Pilnie - 3 pokojowe – Zabobrze 2 - po 16
- 509 940 044
■ Pilnie i tanio - sprzedam mieszkanie 2pokojowe 40m/2 na Różyckiego po remoncie
134000 zł - 503 111 099
■ Pilnie i tanio - sprzedam dom parterowy
z pięknym widokiem stan surowy zamknięty
Dziwiszów atrakcyjna cena - 600 227 515
■ Pilnie sprzedam - działka budowlana na
leśnym zaciszu 1750 m2 uzbrojenie piękny
widok. cena 80zl/m2 - 600 227 515
■ Pilnie sprzedam - 39m2 4 piętro ul.
Różyckiego po remoncie cena 139000 - 600
227 515
■ Pilnie sprzedam - stoisko na targowisku 10
metrów – prąd, dobry punkt - 506 140 864
■ Połowa poniemieckiego - domu blisko
centrum 435000 - 500 122 448
■ Przestronne 4 pokojowe - na Zabobrzu,
91m, kuchnia z zabudowa, wielki salon,
duży balkon, blok docieplony, widok na góry,
279.000 do negocjacji - 793 453 767
■ Rębiszów - działka budowlana 3600 m2
sprzedam - 608 221 943
■

Sprzedam duży dom - Sprzedamy duży ,
wielorodzinny dom ok.330m2 w okolicach
Jeleniej Góry. Idealny do prowadzenia agroturystyki. - 889 546 971
■ Sprzedam lub wynajmę - mieszkanie 128m
w centrum Jeleniej Góry, 5 pokoi, poniemieckie
do remontu - 609 086 803
■ Sprzedam ładne 3 pokojowe - Sprzedamy
ładne 3 pokojowe, 63 m2, na Zabobrzu III, po
remoncie - 889 546 971
■ Sprzedam ładny domek - Sprzedamy
ładny i mały domek 110m2 w Jeleniej Górze.
Gotowy do zamieszkania. Dach i tynki zew. do
wykończenia. - 889 546 971
■ Sprzedam piękne 2 pokojowe - Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu III , po
generalnym remoncie, cz. umeblowane, nowy
sprzęt RTV i AGD. Bardzo ładne. Nieruchomości
.ED - 889 546 971
■ Szeregówka - w okolicy Żeroma po remoncie bardzo ładna - 500 122 446
■ Szklarska Poręba - mieszkanie 48 m2. cena
185000 - 608 221 943
■ Umeblowane ok. 4000zl/m2 - Mieszkanie
w spokojnej dzielnicy w pełni umeblowane.
Cena do negocjacji - 793 392 735
■ Zabobrze 3 - parter, 51.3 m2. Gotowe do
zamieszkania, umeblowane. 185 tys. - 608
605 606
■ 2 działki - w Łomnicy po 15000m2 każda
ze wszystkimi mediami i pięknym widokiem na
Karkonosze 65zl za metr - 512 269 877
■ 40m2 z balkonem - 40m2 z balkonem
- 661 991 555
■ Nowa kawalerka 33,3 m2 za 124000
pln w centrum miasta Roksanes Zukowski
508 240 831
■ Deweloperskie dwupokojowe 45,5m w
cenie od 160 000 pln Roksanes Zukowski
508 240 831
■ Dom wolnostojący w Sobieszowie 390000
500 122 448
■ 3 pokoje Zabobrze3, 83m, kuchnia z
dużą jadalnia, od zaraz, bez pośredników
600 045 877
■ 3 pokojowe na Zabobrzu 662 009 400
Nieruchomości
■ Dom wolnostojący w Sobieszowie atrakcyjna cena polecam 500 122 446
■ Sprzedam niedrogo M2 47m2 Karłowicza.
Bardzo zadbane słoneczne mieszkanie. Pilnie!!!
600 227 515
■ Sprzedamy kawalerkę w Jeleniej Górze
21m2, 3 piętro, do remontu. Cena 67 tys.
Nieruchomości 508 240 823
■ Super okazja tylko 395000 zł za atrakcyjny
dom w Sobieszowie 501 181 159
■ 66m, ładne 3 pokojowe mieszkanie w
bloku ul. Malczewskiego, atrakcyjna i spokojna
dzielnica 607 674 717
■ Okazja działka budowlana Komarno 1596
m2. bez pośrednika skrzynka ZK, własna woda,
Cena tylko 88 tys. zł do negocjacji Kontakt
693 458 700
■ Mieszkanie 80 m2 - Zabobrze 2, 3 piętro,
4 pokoje. Bez pośredników. Cena 250 tys. zł
508 767 344
■ Mieszkanie 2 pokojowe, 48m2, do remontu,
3 piętro. Ładny rozkład, duża kuchnia. Balkon.
Cena:150 tys. 508 240 821
■ Mieszkanie 3 pokojowe po kapitalnym
remoncie położone na pierwszym piętrze
kamienicy blisko centrum 668 832 257
■ Ok.52m, Sobieszów, Ip., przy głównej
ulicy, ale w cichym zaułku, do remontu 515
287 189
■

3 pokojowe Mieszkanie 3 pokojowe na
Zabobrzu 662 009 400
■ Mieszkanie 64 m Kiepury. 3 pokoje 4 piętro.
Widoki na góry, wymaga remontu. 208 tysięcy
zł. Nieruchomosci 501736644
■ Dom wiejski 25 km od Jeleniej Góry. 120
tys. zł. Wymaga remontu. Możliwe rożne
warianty finansowania i długie terminy. Nieruchomosci Żebrowscy 501 736 644
■ Nowo zbudowany dom w Cieplicach
325m2 na działce 1050m2 - cena 585 tys.
otynkowany, dachówka, ogrodzony, 2 garaże,
elektryka, woda, media 604 777 507
■ Górzyniec pół domu z ogrodem, 790 359
599 Partner 604 508 308
■ Mieszkanie 48m2 w Jeleniej Górze centrum
885 189 672
■

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
■ Bardzo pilnie - Samotna matka z półtora
letnim dzieckiem zaopiekuje się mieszkaniem
lub wynajmie tak do 200 zl .Proszę o pomoc
- 601 626 082
■ Dom, część domu lub mieszkanie - Poszukujemy do wynajęcia domu, części domu
lub dużego mieszkania w Jeleniej Górze lub
najbliższej okolicy, na okres około roku z
możliwością przedłużenia. Mamy dwa psy, za
które przyjmujemy pełną odpowiedzialność.
- 798 516 035
■ Halę, magazyn wynajmę - Wynajmę hale,
magazyn o pow. ok. 2000 m.2 w Jeleniej
Górze lub okolicach. Na długi okres. Pilnie
- 503 069 600
■ Kaletnik szuka lokalu - Doświadczony
kaletnik (wykonujący także zawody pokrewne
- szewstwo, krawiectwo odzieży ciężkiej,
renowacja wyrobów skórzanych) poszukuje
lokalu pod zakład, najlepiej z mieszkaniem,
na terenie Jeleniej Góry lub okolic. Kontakt na
e-mail: lerue@interia.pl Proszę o podanie ceny,
metrażu itp. - 880 366 290
■ Kawalerka do wynajęcia - Kawalerka na
Zabobrzu do wynajęcia. Mieszkanie 26m2 po
generalnym remoncie , umeblowane .Możliwość przesłania zdjęć, kontakt :hilmarova@
centrum.cz - +420604571007
■ Mieszkanie 3 pok. - Poszukuję mieszkania
3-pokojowego do wynajęcia w cieplicach
najlepiej blisko parku - 793 232 535
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 4 studentki
szukają taniego mieszkania 3. pokojowego do
wynajęcia w Jeleniej Górze - 513 129 534
■ Mieszkanie na Zabobrzu - Poszukuję
do wynajęcia mieszkania 2 pokojowego,
umeblowanego na Zabobrzu w rozsądnej cenie
- 663 108 312
■ Mieszkanie wynajem - Poszukuje mieszkania do wynajęcia w Jeleniej Górze lub okolicach
najlepiej 3-4 pokojowe z kuchnia łazienka
mieszkanie w dobrym stanie proszę o kontakt
- 785 473 494
■ Młoda para wynajmie kawalerkę - Pilnie
wynajmiemy niedrogą kawalerkę bądź małe
mieszkanie w Jeleniej Górze lub okolicy. Niekoniecznie musi być umeblowana. Jesteśmy
spokojną parą bez nałogów. Najlepiej do 600zł.
793 789 004 - 792 017 047
■ Para studentów UE szuka pokoju - Chcemy
wynająć pokój samodzielny lub w mieszkaniu
studenckim, nie pogardzimy również kawalerką, bądź mieszkaniem 2-pokojowym - 691
595 673
■ Para szuka mieszkania - spokojna miła Para
wynajmie kawalerkę lub pokój w mieszkaniu
studenckim. - 507 287 927

Para wynajmie - spokojna miła Para
wynajmie mieszkanie lub kawalerkę najlepiej do
600-650zl (po godz. 18) - 503 328 860
■ Pilnie na terenie Kowar - Małżeństwo z
dzieckiem wynajmie na terenie Kowar - 781
951 973
■ Pilnie poszukuję - niedrogiej kawalerki
do wynajęcia (najlepiej na Zabobrzu) - 787
409 082
■ Pilnie poszukuję hali, magazynu - Wynajmę
hale , magazyn o pow. ok. 2000 m2 w Jeleniej
Górze - 503 069 600
■ Pilnie poszukuję pokoju!! - Jestem studentką KK. Wraz z koleżanką poszukuję pokoju
do wynajęcia od października. - 661 391 175
■ Pilnie szukam - pomieszczenia do dzierżawy, znajdujące się w dobrej lokalizacji na
terenie Jeleniej Góry, nadające się na warsztat
mechaniki samochodowej - 609 243 506
■ Pilnie szukam do wynajęcia – 22 letnia, pracująca dziewczyna szuka pokoju do wynajęcia
na dłużej w Jeleniej Górze. W rozsądnej cenie
- 503 375 681
■ Pilnie szukam mieszania - do wynajęcia dwu
pokojowego, niedrogo ,najlepiej w Piechowicach od zaraz - 721 977 792
■ Pilnie szukam pomieszczenia do dzierżawy,
znajdujące się w dobrej lokalizacji na terenie
Jeleniej Góry, nadające się na warsztat mechaniki samochodowej. - 609 243 506
■ Pilnie wynająć - Poszukuję pilnie wynająć na
bardzo długi czas kawalerkę lub mieszkanie 2
pokojowe, niedrogo - 661 399 203
■ Pokój 1-osobowy - Wynajmę pokój 1osobowy w rozsądnej cenie, sprawa pilna !
- 601 462 089
■ Poszukuję 3 pokoje - poszukuję mieszkania
3 pokojowego w Jeleniej Górze, najlepiej na
Zabobrzu, dla trzech niepalących studentek,
do 1000 zł - 888 713 068
■ Poszukuję mieszkanka - chcę wynająć
pokój z aneksem kuchennym i łazienką w
Cieplicach, Sobieszowie lub w Piechowicach.
PILNIE!!!! - 075 75 500 21
■ Poszukuję na min. 2 lata - mieszkania do
wynajęcia najchętniej na Zabobrzu do 600 zł.
Pilne - 721 719 872
■ Poszukuję pokoju - poszukuje pokoju
jednoosobowego w przystępnej cenie, jestem
studentka politechniki - 663 614 674
■ Studenci szukają pokoi - Dwaj studenci
poszukują niedrogo jednego pokoju dwuosobowego (dużego) lub dwóch pokoi jednoosobowych z dostępem do Internetu blisko centrum
JG - 509 448 641
■ Studentki kk poszukują - Trzy studentki
Kolegium Karkonoskiego pilnie poszukują 2
lub 3-pokojowego mieszkania do wynajęcia od
pierwszego października b.r. Proszę o kontakt
telefoniczny lub e-mail: natalia.lubin@wp.pl Mile
widziane zdjęcia mieszkania. - 691 175 446
■ Student poszukuje pokoju - Student KK
poszukuje pokoju jednoosobowego w mieszkaniu studenckim. Płacę regularnie, nie
opędzlowuje lodówki. - 781 875 629
■ Student szuka pokoju - Student poszukuje
pokoju do wynajęcia. GG: 12247072. E-mail:
kgb885@wp.pl - mail
■ Szukamy - 3 studentki wynajmą pilnie
mieszkanie 2 pokojowe. proszę o kontakt:
609 577 612, 781 815 812, lub 664 196
987 - 664 196 987
■ Szukamy dla trzech osób - Trzy studentki
poszukują mieszkania 2- lub 3- pokojowego,
umeblowanego, najlepiej z balkonem w
okolicach centrum - 513 145 838
■

Szukamy mieszkania!! - 3 studentki UE
szukają mieszkania, bądź stancji do wynajęcia
od 1.09! - 506 639 416
■ Szukam do wynajęcia - Szukam do wynajęcia mieszkania 2 pokojowego w Jeleniej Górze.
Z dobrym dojazdem na Kolegium Karkonoskie
(lub w okolicach). Cena którą jestem w stanie
płacić to 700zł/miesiąc (800zł też by było
możliwe)+ rachunki (woda, gaz i prąd). Od
października - 694 547 135
■ Szukam lokalu - Szukam lokalu użytkowego
do wynajęcia w centrum, bliskim centrum
Jeleniej Góry lub dobrej lokalizacji Zabobrza
513 124 707
■ Szukam lokalu handlowego - Poszukuje
lokalu handlowego na biuro podróży w dobrej
lokalizacji w Jeleniej Górze, Cieplicach lub
Zabobrzu Powierzchnia około 30 mkw, parter
z witryną. - 505 148 303
■ Szukam lokalu użytkowego - Szukam lokalu
użytkowego do wynajęcia w centrum, bliskim
centrum Jeleniej Góry lub dobrej lokalizacji
Zabobrza - 513 124 707
■ Szukam lokalu w Karpaczu - wynajmę lokal
w Karpaczu pod małą gastronomie, w okolicach
centrum. - 663 164 547
■ Szukam lokalu z witryną - Szukam lokalu
z witryną w Jeleniej Górze, Cieplicach lub
Zabobrzu. Lokal powinien znajdować się na
parterze, mieć powierzchnię około 30 m2 i
dobrą lokalizację - 505 148 303
■ Szukam mieszkania do wynajęcia w okolicach Zabobrze 1 lub 2 - 721 581 738
■ Szukam mieszkania szukamy mieszkania
dla pary w Jeleniej Górze, najlepiej w centrum
lub na Zabobrzu. Jesteśmy młodymi, pracującymi ludźmi po studiach. Mieszkanie powinno
mieć przynajmniej dwa pokoje. Najlepiej z
możliwością wynajęcia garażu lub magazynu
w pobliżu - 500 101 667
■ Szukam mieszkania 2 pokoje - szukam
mieszkania do wynajęcia w miarę rozsądnej
cenie - 603 454 166
■ Szukam mieszkania do wynajęcia 2
pokojowego, umeblowanego na Zabobrzu
- 663 108 312
■ Szukam mieszkania w Szklarskie - Małżeństwo z dzieckiem poszukuje 2-pok.mieszkania
do wynajęcia na dłuższy okres, może być
umeblowane w Szklarskiej Porębie - 693
974 251
■ Szukam pokoju - 1-osobowego niedrogiego
i komfortowego. Mila i sympatyczna studentka.
moj e-mail ania_123412@o2.pl GG 5248232
- 697 534 353
■ Szukam pokoju - Student poszukuje pokoju
do wynajęcia od pierwszego października,
najlepiej na terenie Cieplic. GG: 12247072
E-mail: kgb885@wp.pl
■ Poszukuję do wynajęcia pomieszczenia
lub magazyn do 80m nr tl 512 134 210
- 512 134 210
■ Szukam pomieszczenia do 50m - 513
35 60 24
■ Wynajmę niedrogą kawalerkę. Najlepiej
w pobliżu Kolegium Karkonoskiego. Jestem
spokojnym studentem bez żadnych nałogów.
/Piotr - 785 524 428
■ Wynajmę mieszkanie - kawalerkę, Zabobrze.
hilmarova@centrum.cz - +420604571007
■ Wynajmę mieszkanie - Kawalerka po
generalnym remoncie na Zabobrzu, umeblowana. Kontakt hilmarova@centrum.cz
- +420604571007
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu, umeblowane - 663 108 312
■

Wynajmę pokój dwuosobowy w mieszkaniu
studenckim na Zabobrzu. 250zl od os. + media
- 506 092 349
■ Wynajmiemy mieszkanie - Maturzyści
wynajmą 3 lub 4 pokojowe mieszkanie od
zaraz!! - 505 483 189
■ Wynajmiemy mieszkanie 2 pok. - Dwie
spokojne studentki wynajmą mieszkanie 2
pokojowe w Jeleniej Górze. Cena :do 700 zł.
Email: joal.stu@onet.eu
■

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
■ Do wynajęcia pokój z możliwością garażowania – 075 75 215 95 – 695 605 043
■ Tanio wynajmę piekarnię 108m2 oraz
pomieszczenie na sklep – 692 951 570
■ Wynajmę mieszkanie dla dwóch osób,
umeblowane, zadbane, osobne wejście – w
Sobieszowie – 075 75 534 20
■ 2 pokoje do wynajęcia - Jeżów Sudecki
-mieszkanie 2 pokojowe częściowo umeblowane z ogródkiem - 691 688 009
■ 2 pokoje do wynajęcia Kiepury - 2 pokoje w
pełni umeblowane, b. dobry standard do wynajęcia od października, Kiepury w pobliżu pętli
autobusowej , 1600 zł z czynszem. Możliwość
zamieszkania 4 osób/400 zł od osoby, plus
rachunki. Dzwonić po 16 - 502 399 088
■ 3 pokojowe w centrum - 114m2 rozkładowe, c.o gaz, zmywarka, nowy sprzęt AGD,
kablówka i Internet w każdym pokoju, nowazabudowana kuchnia, po remoncie. 1500zł +
media - 694 412 634
■ 3 pokojowe w centrum - Wynajmę mieszkanie 115m2 w kamienicy przy Al. Wojska
Polskiego. 3 niezależne pokoje, C.0. gazowe,
nowa zabudowana kuchnia, zmywarka,
lodówka, pralka, Internet, kablówka, meble.
1800zł + opłaty. - 694 412 634
■ Apartament w Świeradowie Zd. - Do
wynajęcia pól domu, trzypokojowy apartament
z wyposażona kuchnia i łazienka w Świeradowie
Zd. - 603 782 236
■ Atrakcyjny lokal 86m - Do wynajęcia lokal w
Jeleniej Górze na rogu ulic Bacewicz/Moniuszki
przy Marketach Kaufland/Jysk - widoczny,
charakterystyczny, witryny po obu stronach
budynku-możliwość instalacji własnych reklam,
parking, winda, wszystkie media. Cena od
2500.Tel 502 538 710 - 501 730 905
■ Biura w prestiżowej lokalizacji - Lokale
biurowe na 1 piętrze w nowej kamienicy przy
ul. Bankowej 12 (ścisłe centrum) o pow. 75m2.
Ogrzewanie miejskie, wysoki standard, doskonała ekspozycja reklamy. Czynsz 2.400zł+VAT
(+media) - 604 234 234
■ Dla studentek 2 pokoje. - Wynajmę studentkom 2 pokoje 1os w mieszkaniu 4-pokojowym
w Cieplicach. Spokojna okolica, 1min drogi do
przystanku mzk. Cena 350zl/os.(w cenie
media) - 691 844 716
■ Dla studentki do wynajęcia - Dla studentki
pokój na Zabobrzu. Nowe bud. Siec, TV SAT. 0
zł. Info: chata222@interia.pl - mail
■ Do wynajęcia kawalerka - 24m2, nieumeblowana, na osiedlu XX-Lecia w Cieplicach
- 697 710 031
■ Do wynajęcia 3 pokoje 101m2 - wszystko
nowe wysoki standard taras parking el. brama
piwnica - 507 627 514
■ Do wynajęcia 4 pokojowe - 4 pokoje,
2 balkony, duże 84 m2, nierozkładowe,
umeblowane, AGD, 10 min od małej poczty,
1200+oplaty(internet, woda, gaz, prąd) - 510
238 546

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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4 pokoje, 2 balkony, duże 84m2, nierozkładowe, w pełni umeblowane, sprzęt AGD: pralka,
lodówka, odkurzacz, 10 minut od Małej Poczty.
1200+ opłaty (Internet, woda, prąd, gaz) za
miesiąc. - 510 238 546
■ Do wynajęcia mieszkanie 3 pok. - do
wynajęcia mieszkanie 3 pok., 64m2. II piętro,
Zabobrze III. Bez mebli. Dla rodziny. Cena 1000
zł + liczniki + kaucja 1000 zł. - 503 451 149
■ Do wynajęcia na Zabobrzu - Do wynajęcia
na Oś. Zabobrzu dwupokojowe mieszkanie na
pierwszym piętrze. Koszty(600zł wynajem+
230 zł czynsz + liczniki + kaucja 1000zł.)
- 601 285 290
■ Do wynajęcia w Karpaczu - 4 pokojowe
w Karpaczu ,po remoncie, AGD, RTV meble,
wyposażenie, Karpacz Grn. 800zł + koszty
ok.300zł "NK" Jelenia Góra, ; 502045638
- 756 436 052
■ Do wynajęcia garaż murowany na Zabobrzu
kolo szpitala.250zl - 696 672 627
■ Do wynajęcia garaż murowany w Karpaczu
w okolicy ul. Nadrzecznej i Zagajnik. - 691
925 647
■ Hala do wynajęcia w Łomnicy - o powierzchni
370 m2, wysokość w najniższym punkcie 4,10
m, długość 30m, szerokość 12.5m. - 075
71 31 471
■ Jednopokojowe Zabobrze - Mam mieszkanie jednopokojowe na ZABOBRZU, ul.Karłowicza
Ryszard Stańko - 886 206 160
■ Jelenia Góra - Jelenia Góra do wynajęcia
pomieszczenia na warsztat samochodowy itp.
- 075 713 98 62
■ Kawalerka - wynajmę lokal z oddzielnym
wejściem łącznie z rachunkami 750 zl. - 600
719 930
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

Kawalerka - młodej parze kawalerkę
/aneks kuchenny, łazienka, pokój kuchnia/
oddzielne wejście prosto z dworu 100 m.
od pętli autobusu nr,9 cena 750 zl.łącznie z
licznikami - 600 719 930
■ Kawalerka - Do wynajęcia kawalerka umeblowana oś.Zabobrze - 607 418 281
■ Kawalerka do wynajęcia - Wynajmę kawalerkę na Zabobrzu. Mieszkanie po generalnym
remoncie, kubatura 26m2, wyposażone.
Najlepiej długoterminowo. Kontakt hilmarova@
centrum.cz - +420604571007
■ Kawalerka na biuro - Kawalerkę w Cieplicach, Pl. Piastowski Ip wynajmę na biuro
- 608 330 179
■ Kawalerka w Jeleniej Górze - Kawalerka do
wynajęcia od 15 października 30m kw. Nowe
budownictwo (pokój , kuchnia , przedpokój,
łazienka, CO), umeblowana. W okolicy akademii
ekonomicznej Cena do uzgodnienia. Dzwonić od
godz. 18:00 do 21:00 - 798 523 541
■ Klimatyczny domek na imprezy - Do wynajęcia domek na imprezy: urodziny, imieniny,
osiemnastki, półmetki, wieczory kawalerskie i
panieńskie i inne. 3 poziomy - miejsce do tańczenia, miejsce do siedzenia (kanapy stoliki),
miejsce do leżenia. Kromnów 10 km od Jeleniej
Góry, Dobry dojazd z JG - 793 610 490
■ Lokale biurowe - Do wynajęcia lokal biurowy
przy ul. Konopnickiej, pow. 15m2, kwota najmu
netto 500 zł. Lokal biurowy o pow. ok. 100m2
przy Pl. Wyszyńskiego, kwota najmu netto
1800 zł. Nieruchomości - 508 240 823
■ Lokale biurowe - pomieszczenia biurowe
do wynajęcia Jelenia Góra ul. Wiejska 29
- 075 75 43 965, e-mail:biuro@crk-kadra.pl
- 605 661 481
■

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

Prenumerata

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

Lokal do wynajęcia - Jelenia Góra - centrum
- lokal do wynajęcia. Wiadomość: 603 347 415
- 603 347 415
■ Lokal do wynajęcia - Wydzierżawię lokal
gastronomiczny w pełni wyposażony w centrum
Karpacza. - 605 297 060
■ Lokal do wynajęcia w Świeradowie - Do
wynajęcia lokal o pow.80 m na działalność
gospodarcza lub inne w Świeradowie ZD.
- 603 782 236
■ Lokal na działalność - Lokal położony na
1.piętrze przy ul. Bankowej 12 na biura, usługi,
pracownię, kancelarię o pow. 75 m kw. o
wysokim standardzie w doskonałej lokalizacji.
Czynsz 2400zł+VAT oraz media (C.O. miejskie)
- 604 234 234
■ Lokal użytkowy do wynajęcia - Jelenia Góra
- centrum - lokal użytkowy do wynajęcia. Wiadomość : 603 347 415 - 603 347 415
■ Mam do wynajęcia 2 pok. Kiepury - 2
pokoje, 51 m w pełni umeblowane do wynajęcia
od października, możliwość zamieszkania 4
osób dobry standard, mieszkanie po remoncie.
Kiepury w pobliżu pętli autobusowej. Cena
najmu 1600 zł/400 zł od osoby. Czynsz
wliczony w koszt najmu, plus rachunki gaz
światło woda, wg zużycia. Dzwonić po 16
- 502 399 088
■ Mam do wynajęcia kawalerkę !!! - Kawalerka
do wynajęcia od 1 października na Zabobrzu po
remoncie, umeblowana, sprzęt AGD : lodówka,
pralka , kuchenka elektryczna, nowy junkers,
telewizja kablowa, 1000zł miesięcznie + media
+ kaucja 1000 zł. - 722 804 753
■ Mieszkania 2 pokoje ul. Sudecka - mam
do wynajęcia nowe mieszkanie, 2 pokoje
34 m2 przy ul. Sudeckiej - Park Sudecki.
Mieszkanie położone na II piętrze z dużym
balkonem. Budynek 3-piętrowy z windą. Cena
najmu 1000,00 + opłaty. Wymagana kaucja
- 606 393 911
■ Mieszkanie 2 pokoje Jeżów - Jeżów Sudecki.
Mieszkanie 2 pokoje Jeżów Sudecki częściowo
umeblowane+ ogródek. - 691 688 009
■ Mieszkanie 2 pokojowe - mieszkanie na
Zabobrzu 3 wynajmę dla 4 osób studentek lub
studentów - 075 76 43 441
■

Promocja

do końca roku
12 tygodni		
1,50		
za sztukę
26 tygodni		
1,40		
za sztukę
52 tygodnie		
1,30		
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

Mieszkanie dla 6 studentów - Wynajmę
mieszkanie 2 pokojowe 80 m dla 6 studentów
(najlepiej grupa) w cenie 320 zł/osoba. 15
min od AE, bardzo ładne, duże. Opłaty max 50
zł - 507 738 575
■ Mieszkanie do wynajęcia - Do wynajęcia
mieszkanie 2pokojowe na Zabobrzu, częściowo
umeblowane - 601 880 502
■ Nieruchomości - do wynajęcia kawalerka
umeblowana - 607 418 281
■ Plac do wynajęcia dobra lok. - Do wynajęcia
utwardzony, ogrodzony plac ok. 300m2,
mieszczący się w Jeleniej Górze przy ulicy
Grunwaldzkiej. Nadający się np. na komis
samochodowy, skład materiałów itp. - 798
523 542
■ Pokoje dla studentek - pokoje dla niepalących studentek b.dobre warunki 250pln
- 506 092 349
■ Pokoje dla studentek - Wynajmę studentkom 2 pokoje 1os w mieszkaniu 4-pokojowym
w Cieplicach. Spokojna okolica, 1min drogi do
przystanku MZK. Cena 350zl/os. (w cenie
media). Spoko warunki. Młodzi właściciele
- 691 844 716
■ Pokoje dla studentów - wynajmę pokoje dla
studentów pokoje są 2 osobowe z osobnym
wejściem cena 450 zł od osoby blisko kk
- 602 324 341
■ Pokoje do wynajęcia - Pokoje jedno i
dwuosobowe, dostęp do Internetu, 2 łazienki,
kuchnia, pokój jednoosobowy 250 zł + media ,
dwuosobowy 400 zł + media - 603 433 284
■ Pokoje k/Politechniki w Cieplicach - Pokoje
1 os i 2-3 os z dostępem do Internetu, aneks
kuch. łazienki = piętro domu z niekrępującym
wejściem - wynajmę studentom. 5 minutczas dojścia do politechniki - 603 811 609
- 75 513 75
■ Pokój 2 osobowy dla studentów - Mamy
do wynajęcia pokój w mieszkaniu studenckim,
mile widziane osoby z UE. Mieszkanie znajduje
się na ulicy Drzemały 668 381 086 - 788
986 534
■ Pokój 2 osobowy do wynajęcia - Do wynajęcia niezależny pokój (najchętniej 2 osobydziewczyny lub para - niepalące i spokojne) na
■

parterze domu w Cieplicach (okolice Widok) z
osobnym wejściem, kuchnia i łazienka. Internet.
Kontakt: jgmieszkanie@wp.pl. - mail
■ Pokój do wynajęcia we Wrocławiu Wynajmę pokój przechodni studentce w
mieszkaniu 3-pokojowym. Mieszkanie jest w
pełni umeblowane i wyposażone, posiada już
dwie miłe lokatorki - bardzo dobra lokalizacja
- Legnicka 20/21 (zaraz kolo placu Jana
Pawła II). Cena: 400 zł + opłaty (ok 90 zł) gg:
6455781 - 602 352 726
■ Pokój w mieszkaniu studenckim - Do wynajęcia pokój dla 2os w mieszkaniu studenckim
- 665 795 832
■ Pokój w mieszkaniu studenckim - Pokój
dla 2os w mieszkaniu studenckim - 665
795 832
■ Poszukuję współlokatorów - Dwie miłe i
sympatyczne studentki I roku UE poszukują 2
współlokatorek/ów, najlepiej studiujących do
nowo wyremontowanego mieszkania(47m2)
w Jeleniej Górze, znajdującego się niedaleko UE,
niskie koszta, mieszkanie posiada dostęp do
Internetu 660 618 514 - 503 605 288
■ Sprzedam komfortową kawalerkę - 28
m. Bez pośredników kuchnia zabudowana
+ sprzęt AGD. Dobra lokalizacja (Cieplice )
- 519 476 189
■ Szukam współlokatorki do pokoju w
mieszkaniu. Mieszkanie znajduje się w centrum,
jest umeblowane łącznie z pralką, Internet jest
gratis - 2405522
■ Szukamy współlokatorki - Witam mamy
jeden pokój w mieszkaniu studenckim blisko
rynku (strategiczny punkt) obok atrapy. 350
zł plus rachunki. Miła ekipa. zapraszamy GG
9378387 - 502 999 022
■ Szukam współlokatora na Kiepury. Najlepiej
studenta! - 663 277 124
■ Szukam współlokatorki - Studentka szuka
sympatycznej współlokatorki do Kawalerki,
która znajduje się na Zabobrzu. Koszt wynajmu
to 300zł +rachunki mój mail mieszkanko_kk@
wp.pl - 514 325 963
■ Szukam współlokatorki - do mieszkania
studenckiego na Kiepury - nie drogi czynsz
- 661 082 355
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Szukam współlokatorki - Szukam współlokatorki (najlepiej z fizjoterapii) do pokoju w
mieszkaniu studenckim na ul. Paderewskiego
wiadomość : 661 194 882 lub GG: 202538
- 661 194 882
■ Współlokatorka - szukam współlokatorki do
pokoju w mieszkaniu – mieszkanie w centrum
miasta - 660 469 059
■ Wynajmę mieszanie w Karpaczu - Wynajmę
nie drogo dwupokojowe mieszanko w Karpaczu
- 695 164 974
■ Wynajmę na Zabobrzu ul. Kolberga trzypokojowe mieszkanie na trzecim piętrze (70
m2). Mieszkanie bardzo ładne, zadbane, umeblowane. Koszty: wynajem 1100 zł + liczniki+
kaucja 1100,00 - 604 231 635
■ Wynajmę 1/2domu - parter domu z
garażem, może być pod działalność w spokojnej dzielnicy Cieplic cena do uzgodnienia
- 003368568916
■ Wynajmę 2 pokoje dla studentek - Wynajmę
studentkom 2 pokoje 1os w mieszkaniu
4-pokojowym w Cieplicach. Spokojna okolica,
1min drogi do przystanku MZK. Cena 350zl/
os.(w cenie media) .Spoko warunki. Młodzi
właściciele - 691 844 716
■ Wynajmę dla firmy parter willi - parter willi
ponad 130m wynajmę dla firmy nadaje się
na gabinety biura itp. niedaleko malej poczty
kolo ZETO cena miesięcznie około 5tys zloty
obecnie jest tam mieszkanie bez czynszowe
- 694 972 047
■ Wynajmę dom 330 m2 - Dom wolno
stojący o pow. użytkowej 330 m2, w Cieplicach
na oś. Widok wynajmę. Kontakt codziennie
w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 16.00
- 693 123 918
■ Wynajmę mieszkanie - mieszkanie 3
pokoje w Jeleniej Górze blisko centrum - 691
89 11 85
■ Wynajmę mieszkanie w Jeżowie Sudeckim:
pokój, kuchnia, łazienka, toaleta, przedpokój
- 509 643 726
■ Wynajmę mieszkanie Wrocław - Wynajmę
umeblowane mieszkanie we Wrocławiu - 2
pokoje + antresola. Mieszkanie ul. Lekcyjna
(Sołtysowice). Nowe budownictwo, dobra
■
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komunikacja, bardzo spokojna okolica, blisko
do centrum Korona, niskie opłaty. Cena do uzg.
Mirek - 606 343 775
■ Wynajmę kawalerkę - Wynajmę kawalerkę
częściowo umeblowaną III Zabobrze ul. Szymanowskiego obok poczty na ul. Różyckiego
- 508 538 559

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Karpacz – Mieszkanie własnościowe, 3
pokojowe, 60m2, 3 piętro na 2 pokojowe,
własnościowe w Cieplicach lub Jeleniej Górze
– parter, I piętro – 075 64 39 834
■ Zamienię z dopłatą budynek mieszkalny z
pomieszczeniami na sklep – 2 stodoły około
400m2 z piekarnią na budynek I piętrowy
Jelenia Góra – okolice – 696 350 927
■ Zamienię kawalerkę na Zabobrzu na V
piętrze na mieszkanie większe 2 lub 3 pokojowe z CO – może być zadłużone – Dzwonić
wieczorem – 075 75 311 26
■ Lądek Zdrój koło Kłodzka. Mieszkanie
własnościowe w centrum i księgą wieczystą
– 34,30m2 – 2 pokoje, parter, jasna kuchnia,
przedpokój, łazienka, własne C.O., gazowe,
zamienię na mieszkanie własnościowe, 2
pokojowe w Jeleniej Górze – 074 8147 477
■ Kwaterunkowe 63m2, 3 pokoje, Zabobrze
III na małe do 45m2 w bloku, najchętniej
własnościowe, ale nie koniecznie – 075 64
28 707 – od 17:00 do 23:00
■ Zamienię 70m2 na mniejsze do I piętra
– 075 75 14 507
■ Zamienię Lądek Zdrój koło Kłodzka mieszkanie własnościowe, 2 pokojowe na 2 pokojowe
w Jeleniej Górze – 074 81 47 477
Kupię mieszkanie do
remontu w cenie około
120 tys., Jelenia Góra,
Cieplice lub okolice,
gotówka od ręki 601 714 864

PRACA
DAM PRACĘ
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu Jeleniej Góry i
okolic. Praca na stałe - 605 097 861
■ Akwizycja ofe, praca na rzecz - AKWIZYCJA
OFE Za każdą umowę do OFE powyżej 7 zł
składki z ZUS-u , płacę 150 zł, a powyżej 20
zł składki z ZUS-u płacę od 300zł do 600zł
plus 1,5% od kapitału klienta. Zapraszam do
współpracy - 063 244 59 09
■ Asystent pośrednika - Biuro "Nieruchomości Kopczyńscy" poszukuje do pracy osobę
na stanowisko asystenta pośrednika. Oferty
(CV+LM) ze zdjęciem proszę kierować na
adres e-mail biuro@nkop.com.pl lub osobiście
w siedzibie biura przy ul. Sudeckiej 10 w Jeleniej
Górze. - mail
■ Atrakcyjna praca dla każdego - Dołącz do
prężnej firmy i zarabiaj!!! W ofercie firmy FM
jest ponad 100 perfum, feromony, dezodoranty, wody po goleniu, żele pod prysznic oraz
balsamy o zapachach znanych światowych
marek (np. davidoff, hugo boss, chanel itp.).
- 663 911 800
Zatrudnię w Hotelu Halnym
na stanowisku recepcja
- bar - język niemiecki lub
angielski. Adres - Karpacz
ulica Mickiewicza 10 075 76 19 363 - 793 302 685

Ciekawa praca - Zatrudnimy osobę na
stanowisko doradcy klienta/sprzedawcy/ w
sklepie jubilerskim Yes Biżuteria znajdującym
się w pasażu w Tesco Jelenia Góra. Wymogi:
wykształcenie średnie, język niemiecki lub
angielski mile widziane, dyspozycyjność. CV.
- 075 643 06 77
■ Cukiernik - Mieszkanie Super Warunki !!!
Karpacz - 608 347 475
■ Dodatkowa praca - poszukuję osoby do
wystawiania aukcji allegro wymagany * stały
dostęp do Internetu * aparat cyfrowy (jako
zajęcie dodatkowe) - 662 151 251
■ Doradca ds. kondycji i zdrowia - Gabinet
doradztwa żywieniowego i pielęgnacji ciała.
Poszukuje 5 osób: które moglibyśmy przeszkolić i umiejscowić jako konsultant-doradca ds.
Kondycji zdrowia i figury; zgłoszenia: CV E-mail:
wellnestrend@op.pl z dopiskiem „konsultantdoradca-trener Wellness” - 601 681 183
■ Doradca finansowy - Jelenia Góra - Commercial Union poszukuję doradców ubezpieczeniowo - finansowych i specjalistów OFE. Od
kandydatów oczekujemy: min.śr. wykształcenia, podstaw znajomości komputera. Chętnych
prosimy o wysłanie CV na adres mailowy:
biurowbk.cu@o2.pl - 75 64 65 050
■ Do montażu wykładzin - Szukamy ekip lub
osób które podejmą się instalacji wykładzin
obiektowych, zapewniamy szkolenie, praca
na terenie całego kraju, bardzo dobre warunki
wynagrodzenia, kontakt: tel603953716, email:grzegorz@arim.com.pl - 603 953 716
■ Do Niemiec kobieta do sklepu z językiem. okolice Koblenz. spotkanie w jeleniej przed wyjazdem. 1500 euro. miesiąc
- 004915157810889
■ Zatrudnimy pracowników do składania
elementów wentylacyjnych z blach cienkich ocynkowanych, budowania konstrukcji
stalowych z blach czarnych, aluminiowych
i kwasoodpornych oraz drobnych prac ślusarskich. Możliwość przyuczenia do zawodu
- 501 092 469
■ Do wykonania parkingu - Poszukujemy
firmy do wykonania parkingu w Jeleniej Górze.
Wiadomość: 513 018 455
■ Do zakładu ślusarskiego - Zatrudnimy
pracowników do składania elementów wentylacyjnych z blach cienkich ocynkowanych,
budowania konstrukcji stalowych z blach
czarnych, aluminiowych i kwasoodpornych
oraz drobnych prac ślusarskich. Możliwość
przyuczenia do zawodu - 501 092 469
■ Do założenia rynien - Poszukuję Pana lub
ekipy do założenia rynien - 507 600 791
■ Dziewczynę do pracy od zaraz - zatrudnię
odpowiedzialna osobę do pracy na stałe w
charakterze kelnerki w centrum - tylko poważne
oferty dla zdecydowanych - 510 440 082
■ Praca w malej gastronomi na Pasażu w
Tesco, praca przyjemna i spokojna. Jeżeli
jesteś osoba odpowiedzialna a prace traktujesz poważnie, czekamy na Twój telefon.
Praca dla dziewczyn. Doświadczenie nie jest
wymagane. Mile widziane osoby uczące się
- 664 78 8136
■ Fakturzystka - Zatrudnimy fakturzystkę.
Praca w godz. od 8:00 do 16:00 Piekarnia
- ul. Podwale 18 - 075 75 337 00
■ Firma budowlana zatrudni - Zbrojarzy,
betoniarzy, murarzy - 511 870 128
■ Firma zatrudni - Firma handlowa Cyfry +
zatrudni od zaraz 10 osób z wykształceniem min
średnim wiek do 30 lat - 792 186 671
■ Firma zatrudni: tynkarzy - INTERTECH
- Firma budowlana poszukuję pracowników:
■

tynkarzy z doświadczeniem, tynki maszynowe
gipsowe i cementowo-wapienne. Umowa o
pracę. - 600 929 200
■ Getin Finance zatrudni - Doradców finansowych; Oferujemy pensję stałą + prowizja,
ciekawy system szkoleń, pracę w młodym
zespole. Oczekujemy: wyższego wykształcenia,
chęci do nauki, zaangażowania w wykonywaniu
obowiązków. CV i list motywacyjny prosimy
przesyłać:slawomir.bozenta@getin-finance.pl
- 517 338 931
■ Główny księgowy - Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych nr 1 w Jeleniej Górze ul. Cieplicka
196; 58-570 Jelenia Góra zatrudni głównego
księgowego - 075 64 28 230
■ Hoestessa - hostessy Praca głównie w
weekendy, wynagrodzenie od 6zł/godz. do
10 zł/godz. Możliwość pracy na umowę
zlecenie. Wymagania: komunikatywność,
otwartość, aktualna książeczka sanitarnoepidemiologiczna. Zainteresowanych proszę o
przesyłanie ofert na adres: a.trojga@solu-tion.
pl - 792 150 876
■ Janowice Wielkie - Dynamicznie rozwijająca
się firma poszukuje kandydatów na Doradców
Finansowych. Oferujemy wysokie prowizje,
darmowe szkolenia, prezenty za wyniki, duże
wsparcie dla początkujących. Oczekujemy
uczciwości i pracowitości. PROFI CREDITtwoją szansą na finansową niezależność
- 664 741 774
■ Kelnerka - W kawiarni w Cieplicach od
października praca dla kelnerki, podstawy
niemieckiego - 693 389 292
■ Kelner/ka, barman/ka - Rezydencja Apollo
w Karpaczu poszukuje osoby na stanowisko
kelner/ka, barman/ka. - 75 76 19 005
■ Restauracja w Karpaczu zatrudni na stałe
kelnerkę i kucharza/rkę 0757618147 - 501
479 445
■ Zatrudnię kierowcę kat. C+E w ruchu
międzynarodowym. Wymagane doświadczenie
- 601 881 275
■ Zatrudnię kierowcę kat. C+E w ruchu krajowym i międzynarodowym. - 601 881 275
■ Kierowca kat c od zaraz - MPT Oaza zatrudni
od zaraz kierowcę kat C z doświadczeniem.
Praca pięc dni w tygodniu, dobre warunki pracy
i płacy. Oferty CV prosimy przesyłać na adres
e-mail:jacek_oaza@o2.pl - fax 075 646 60
62, lub osobiście ul. Podgórna 9 między 7-9
rano - 075 646 60 62
■ Kierowca kat c - Holandia - Agencja Pracy
Adviser w imieniu holenderskiego pracodawcy
poszukuje KIEROWCY KAT C. Wymagana
komunikatywna znajomość j. angielskiego
lub niemieckiego. Odpowiednich kandydatów
prosimy o szczegółowe CV na email: info@
advisergroup.pl - 077 442 55 77
■ Kierowca sprzedawca w hurtowni - Praca
w hurtowni ogrodniczej jako kierowca-sprzedawca. Potrzebny miły, uczciwy, pracowity, kat.
B. Proszę CV ze zdjęciem na biuro@agro-jg.com.
pl - 602 195 714
■ Poszukuję kierowców prawo jazdy kat. E do
kursów na Ukrainę - wysokie zarobki, umowa o
pracę - 604 818 769
■ Sklep Komfort poszukuje do pracy sprzedawcy(Jelenia Góra ul Podwale 25) - 75
33 250
■ Konsultantka/zajęcie dodatkowe - jesli
lubisz kosmetyki,masz czas na dodatkowe
zajęcie, zadzwoń do mnie wszystko opowiem
Ci o zajęciu KONSULTANTKI AVON - 692
494 164
■ Konsultant żywieniowy-manager - Międzynarodowa firma poszukuje dynamicznych kon-

sultantów-Managerów - sprzedaż- Dystrybucja
Zdrowej Żywności;Oferujemy: - przeszkolenie z
zakresu produktu, - stałą pracę opartą umowę
kontraktową, duży zakres samodzielności. CV
kierować na adres: wellnestrend@op.pl - 601
681 183
■ Krawcowa poszukiwana - Szukam krawcowej lub krawca z własną maszyną do szycia.
Praca dodatkowa. Zapraszam - 500 101 667
■ Kucharka i pomoc, sprzątaczka - Dom
wczasowy w Szklarskiej P. poszukuje kucharki,
pomocy kuchennej i pań sprzątających,
oferujemy zatrudnienie, dobre zarobki, - 075
717 35 52
■ Kucharkę kucharza, pomoc - Kucharkę
kucharza, pomoc kuchenną, sprzątaczkę
poszukuję w Janowicach Wielkich - 606
266 328
■ Kucharz - Oddam za darmo swoja pracę
kucharza w Belgii. SUPER warunki !!! - 501
418 553
■ Kucharz - Hotel "Narcyz" Świeradów Zdrój
poszukuje Kucharza. Dogodne warunki pracy,
płacy, miłą atmosfera. Kontakt: 500 101 648
- 500 101 649
■ Kucharz, kucharka - Restauracja w centrum
Jeleniej Góry szuka kucharza lub kucharki
- 781 999 883
■ Legalna opieka w Niemczech - Posiadamy
sprawdzone oferty do opieki nad osobami
starszymi do Niemiec. Zarobki 1300-1600
euro/m-c +zwrot kosztów transportu (130
euro) - 075 647 22 42
■ Legalna opieka w Niemczech - Opieka na
małżeństwem od 09.10.2008. Zarobek 1400
euro. potrzebujemy opiekunki na wymianęsprawdzona oferta.(do pielęgnacji jest kobieta,
u pana tylko pomoc rano w toalecie porannej)
- 075 64 722 42
■ Majster robót drogowych - Firma budowlana poszukuje majstra robót drogowych z
doświadczeniem. - 075 75 216 62
■ Malarz konst.stalowych - Zatrudnimy malarza konstrukcji stalowych , cv prosimy kierować
na e-mail:karpap@onet.pl - 604 988 293
■ Mechanik z doświadczeniem - Praca dla
mechanika z doświadczeniem w zawodzie. Jeśli
szukasz pracy w miłym zespole, poszukujesz
wyzwań, chcesz rozwijać swoje zdolności,
jesteś uczciwy, a przy tym chcesz dostać
dobre wynagrodzenie ?! To praca dla Ciebie.
CV prosimy wysyłać na adres: jayo@poczta.
onet.pl - 775 774 321
■ Mężczyznę do działu handlowego - Zatrudnimy mężczyznę do działu handlowego. Oferujemy mila atmosferę, dobre wynagrodzenie.
Oczekujemy perfekcyjnej obsługi komputera
(Excel), umiejętności handlowych, wcześniejszego doświadczenia w handlu. Oferty tylko na
email: pracajg@onet.eu - 602 124 895
■ Firma instalacyjna z Jeleniej Góry zatrudni
osoby na stanowisko monter instalacji sanitarnych. Wymagane doświadczenie oraz
umiejętność czytania rysunku. Oferujemy
bardzo dobre warunki zatrudnienia. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
- 602 461 296
■ Monter okien i drzwi - zatrudnię montażystę
okien i drzwi mile widziana praktyka - 601
891 161
■ Monter wiązek elektrycznych - Zatrudnimy
sumienne, dokładne, rzetelne i obowiązkowe
osoby na stanowisko monter wiązek elektrycznych w oddziale firmy Panopa Logistik
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej
Mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku. - 504 073 573

Na budowę zatrudnię - ZATRUDNIĘ NA
BUDOWĘ OD ZARAZ NA UMOWĘ O PRACĘ
- 791 557 590
■ Na stałe - sprzedawcę - Sklep z tapetami
zatrudni na stałe sprzedawcę. CV + list motywacyjny proszę kierować na maila: karolina.
miden@wp.pl - 886 163 165
■ Szukam niani dla dziecka, opieka tylko u
mnie w domu - 605 666 850
■ Niemcy - opieka nad starszymi os - Praca
dla Pań przy opiece nad starszymi osobami w
Niemczech(okolice Frankfurtu)Wynagrodzenie
od 1000 euro plus zwrot kosztów za dojazd w
wysokości 150 euro. Szczegółowe informacje
511 844 939 Tomasz Bira - 077 435 40 75
■ Nowość - Miła atmosfera, wysokie zarobki
oraz możliwości rozwoju. Na wszystko mające
stanowisko zatrudnimy od zaraz 15 osób ( do
30 lat, min średnie) - 792 186 671
■ Oferta współpracy - Poruszasz się dobrze
po Internecie? - Możesz zacząć Tworzyć
swój mały e-biznes Wymagane stałe łącze
internetowe Gwarantujemy umowę Kontakt
jola-m9@wp.pl - mail
■ Ogólnobudowlane - przyjmę do pracy. Praca
na terenie Jeleniej - 503 328 314
■ Operatorka linii 0700 - zdalna - Wymagamy:
- Posiadania telefonu stacjonarnego (DIALOG,
NETIA, TPSA) - Miłego, ciepłego, seksownego
głosu - Gotowości do rozmowy na różne tematy
- Może to być Twoja Dodatkowa Praca - Umowa
zlecenie lub dzieło - 022 4926604
■ Operator koparko-ladowarki Cat - Dam
prace osobie posiadającej uprawnienia na
Operatora koparko-ładowarki CAT. - 603
892 095
■ Opieka-koło Ravensburga - nad małżeństwem, nad Jeziorem Bodeńskim, Pani porusza
się samodzielnie za pomocą chodzika, jest w
zdrowa umysłowo, jej mąż potrafi samodzielnie
stać, głównie porusza się za pomocą wózka
inwalidzkiego, posiadają własny dom, w
dzielnicy domów jednorodzinnych Agencja
Zatrudnienia INTELMET - 075 724 89 60
■ Opieka - koło Stuttgartu/ Ulm - nad 2
kobietami, jedna podopieczna porusza się
za pomocą wózka, ale może stać, cierpi na
paraliż lewej ręki, nosi podkłady, druga Pani nie
wymaga opieki lecz otrzymania towarzystwa
Wyjazd od 27.09.2008 Agencja Zatrudnienia
INTELMET - 075 724 89 60
■ Opieka nad małżeństwem 88 lat, okolice
Tubingen, Państwo są sprawni fizycznie, bardzo
komunikatywni, oczekiwane prawo jazdy i znajomość języka na poziomie komunikatywnym
- 075 724 89 60
■ Opieka Niemcy - Praca dla opiekunek
osób starszych na terenie Niemiec 075 72
48 960
■ Opieka od już! nad kobietą - Pani posiada
własny dom, mieszka bez rodziny, najbliżsi
krewni mieszkają w tej samej miejscowości.
Pani cierpi na demencję w średnim stopniu.
Poza tym jest sprawna. Ma 165 cm wzrostu
i 70 kg wagi (075) 724 89 60 - 604 656
360
■ Opiekunka do dziecka - Poszukuję opiekunki
do dziecka w Dziwiszowie. Zainteresowanych
proszę o e-mail agsta@efl.com.pl z telefonem
kontaktowym
■ Opiekunka do rocznego dziecka - poszukuje
opiekunki do rocznego dziecka...dziewczynki...
praca do południa...wynagrodzenie do negocjacji - praca w Mysłakowicach - 661 308 319
■ Potrzebna osoba do sprzątania domku w
Staniszowie. - 075 64 224 42
■

Osoby do zieleni miejskiej - Poszukujemy
Pilnie osoby do utrzymania terenów zieleni
miejskiej w Holandii. Stawka 6.40EUr/godz/
netto, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie 22,50EUR/tydz. Wyjazd w sobotę 13
września z Opola. CV na info@advisergroup.pl
- 077 442 5577
■ Przyjmę uczennicę na praktykę w zawodzie
sprzedawca 697 183 433
■ Panią do biura - Przyjmę Panią do biura na
cały etat, stanowisko: sekretarka Wymagania:
język czeski lub słowacki, znajomość obsługi
komputera, Internetu, kontakt 500 827 644
- 500 827 644
■ Pensja 1500 zł netto - Opal Med zatrudni
osoby do telefonicznej obsługi klienta. Wymagania: komunikatywność, otwartość, chęć do
pracy. Stałe godziny pracy 10 - 18 od pon. do pt.
Pensja stała + premia. Średnie wynagrodzenie
1500/1800 zł m-c netto. Kontakt: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 539 28
■ Pieczenie ciast - pilnie poszukuje osobę
do pieczenia ciast !!! mieszkanie zapewnione.
super atmosfera oraz warunki !!!! - 608
347 475
■ Pilnie zatrudnimy sprzedawców - Stoisko
S-printer mieści się na pasażu handlowym w
Tesco w Jeleniej Górze. Elastyczne godziny
pracy - praca zmianowa, godziny do ustalenia
ze współpracownikiem. Wynagrodzenie
- stała podstawa + prowizja od sprzedaży.
Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane!
- 501 602 732
■ Poddzierżawię fryzjerce - stanowisko tanio
w Jeleniej Górze na ul. Grunwaldzkiej w solarium
- 507 870 086
■ Pokojowa w Karpaczu - Pensjonat w Karpaczu Górnym przyjmie młodą osobę do pracy na
stanowisko pokojowa. Wynagrodzenie 8 zł/h.
Zwrot kosztów dojazdu - 075 75 32 308
■ Pomocnik geodety - Firma geodezyjna
zatrudni pomocnika geodety do prac terenowych. Praca w młodym dynamicznym zespole
- 603 143 387
■ Poszukujemy menadżera - Towarzystwo
Ubezpieczeniowe poszukuję menadżera
najlepiej ze swoim zespołem (min. 3 os.).
Zapewniamy kontrakt menadżerski oraz
dodatkowe profity. Jeżeli spełniasz te wymogi
wyślij cv i lm na mail: praca.finanse@interia.eu
- 507 051965
■ Poszukuje monterów - spawaczy - Nasza
firma działająca w branży metalurgicznej pilnie
poszukuje spawaczy MIG MAG z uprawnieniami
oraz monterów konstrukcji stalowych. Praca
we Francji atrakcyjne warunki zatrudnienia.
- 513 044 540
■ Poszukuję pracowników fizycznych z
Jeleniej Góry i okolic do prac brukarskich
- 600 584 102
■ Po wojsku kat b - na stałe, wysokie zarobki,
możliwość rozwoju - 75 764 70 19
■ Praca - Poszukujemy na terenie Jeleniej
Góry osoby do roznoszenia listów i paczek.
Oczekujemy dobrej orientacji w terenie, kondycji fizycznej, uczciwości i odpowiedzialności
a także samochodu najlepiej na gaz. Dni pracy:
pn-pt od 8:00 do 16:00. Więcej informacji w
godz. od 12 do 16 - 075 75 41 327
■ Praca - Poszukuje konsultantki do gabinetu
dieto - terapii na stałe lub dodatkowo. 10001500 zł miesięcznie. Zapewniam szkolenia.
- 669 409 218
■ Zatrudnimy grupy i osoby indywidualne do
sprzedaży bezpośredniej usług NETI – wysokie
prowizje. Kontakt : lechpol@dami.pl lub biuro@
agdar.eu - 609 251 992
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Przyjmę do pracy osobę znająca się na
okładaniu kostki brukowej i pracach tego
typu. ! - 603 892 095
■ Praca dla elektromechanika samochodowego - 601 936 955
■ Praca dla kierowcy c+e - Praca dla
kierowcy z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym - 075 713 12 12
■ Praca dla lektorów - Szukamy studentów filologii angielskiej i hiszpańskiej do
prowadzenia kursów językowych. Praca od
12.09.2008 r CV prosimy wysyłać na adres
e-mail : szkola.jezykowa@o2.pl do dnia 10.09
- 792 535 867
■ Praca dla oklejacza - Przyjmę do pracy
osobę, z umiejętnością oklejania folią
reklamową. Wymagane: doświadczenie w
reklamie oraz prawo jazdy. Oferty na e-mail:
info@tele-market.pl - 693 100 000
■ Praca dla stolarza - Budowa domków we
Wleniu lub Holandii - 075 64 22 442
■ Praca dla uczniów i studentów - Pilnie
zatrudnię osoby uczące się (17 lat i więcej)
na terenie hipermarketu w Jeleniej Górze
na stanowisko: KASJER, PRACOWNIK HALI.
Oferujemy umowę zlecenie oraz atrakcyjne
stawki godzinowe Wymagana aktualna
książeczka sanepidu - 664 043 530
■ Praca dodatkowa - Poszukujemy osób
chętnych do współpracy (pozyskiwanie klientów indywidualnych dla firmy) na zasadach
umowy agencyjnej 075 75 23 222 , biuro@
wypadek.sos.pl
■ Praca na budowie - Praca na budowie dla
osób z doświadczeniem - 605 594 203
■ Praca na centrali - Praca na centrali dla
pani do 25 roku życia - 505 141 631
■ Praca przy inwentaryzacji - Zatrudnię
osoby w wieku 18-26 lat góra 31 lat do
pracy w sklepie na inwentaryzacji - stawka
za godz. 5 zł płatne po wykonaniu zlecenia.
Przedstawiciel FX WORK. - 664 043 532
■ Praca stała - sprzedawca - Zatrudnię na
umowę o pracę do sklepu spożywczego. Wiek
nieistotny. Okolice Małej Poczty. Szczegóły
0609 521 285 lub oferty na e-mail: areo@
plusnet.pl - 609 521 285
■ Praca w agencji ochrony - Przyjmę do
pracy w ochronie, w placówkach handlowych
na terenie Jeleniej Góry - 693 835 294
■ Praca w Belgi od zaraz dla mężczyzny
do lat 40, bez kwalifikacji przy obsłudze
maszyny. Wymagania: komunikatywny, język
niderlandzki, francuski lub angielski. Pełne
ubezpieczenie i kontrakt na 2 lata. Kontakt
w tygodniu po 18, w sobotę i niedziele bez
ograniczeń - +324 883 536 07
■ Praca w domu - Zatrudnimy Telemarketerów - usługi telekomunikacyjne firmy Netia
kontakt : lechpol@dami.pl : biuro@agdar.eu
- 609 251 992
■ Praca w Dr. Schneider JG - Dr.Schneider
poszukuje do zakładu w Jeleniej Górze montażystów Wymagania: Wykształcenie min.
zawodowe Zdolności manualne Gotowość
do pracy w systemie 3-zmianowym Oferty
prosimy kierować na adres: Dr. Schneider
Obróbka Plastiku Sp. z o.o., Al. Jana Pawła
II 33 58-506 Jelenia Góra 075 754 6045
- 075 647 1610
■ Firma finansowa poszukuję przedstawicieli. Wysokie wynagrodzenie podstawowe
oraz najwyższa prowizja. Nauczymy nowego
zawodu. Jeżeli masz 25 lat, chęć do nauki,
chcesz zarabiać i lubisz ludzi wyślij cv i lm
na mail: praca.finanse@interia.eu - 507
051965
■

Lubisz pracę z ludźmi chcesz zarabiać
większe pieniądze. Praca bezstresowa dobrze
płatna w finansach. Jeśli jesteś zainteresowany wysli ofertę na adres phuprogress@
wp.pl. Tylko poważne oferty przyjmujemy
■ Praca w gastronomi - Praca dla studentek
w lokalu gastronomicznym w Jeleniej Górze
- 075 75 434 35
■ Praca w ochronie - Zatrudnię pracowników ochrony w Carrefour Jelenia Góra
- 693 835 294
■ Pracownicy budowlani - Hotel Gołębiewski
Inwestycja Karpacz zatrudni : 1. Zbrojarzy
- betoniarzy 2. Murarzy 3. HYDRAULIKÓW.
Informacje: Biuro Budowy Hotelu Gołębiewski, ul. Szkolna 6, 58-540 Karpacz - 075
761 80 42
■ Pracownicy do prac elewacyjnych potrzebni pracownicy do wykonywania
prac związanych z wykonywaniem elewacji
- 600 006 917
■ Pracownik serwisu - „Media 4” poszukuje
Pracownika działu technicznego. Nasze
wymagania: znajomość budowy i funkcjonowania LAN i WLAN, dobra znajomość
systemów operacyjnych Windows, zdolności
manualne, prawo jazdy kat.B. Prosimy
o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz listu
motywacyjnego na: rekrutacja-jg@md4.pl
- 75 75 56 503
■ Przedstawiciel handlowy - Wymagamy:
doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej,
nastawienia na wyniki, wysokiej kultury osobistej. Nasz Klient oferuje niezbędne narzędzia
pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt: p.bojanowski@manpower.pl, Manpower,
ul. Wojska Polskiego 1, 59-220 Legnica, tel.
076 850 39 00. - 076 850 39 00
■ Przyjmę zaopatrzeniowca - Potrzebny
zaopatrzeniowiec - kierowca , wymagane
doświadczenie oraz prawo jazy kategorii b ,
CV prosimy kierować na e-mai:karpap@onet.
pl - 600 272 287
■ Recepcjonistka - Hotel Bosman w Szklarskiej Porębie poszukuje pracownika na stanowisko recepcjonistki. Wymagania: znajomość
języka niemieckiego. Osoby zainteresowane
proszone są o przesłanie swojego CV na adres
bosma@ta.pl - 075 717 43 65
■ Restauracja da pracę - Restauracja "Siodlarnia" na terenie stajni GOSTAR poszukuje
do pracy w kuchni wykwalifikowaną pomoc
kuchenną z doświadczeniem w gastronomii.
- 075 64 95 410 21
■ Rozwojowa firma - zatrudni do pracy
fizycznej i umysłowej oraz obsługi klienta,
1500 netto. Nie wymagamy doświadczenia
- przeszkolimy bezpłatnie. - 75 76 47 017
■ Serwisant - Szukam serwisanta elektrykelektronik do maszyn pralniczych. Pralnia
Jelenia Góra - 601 558 501
■ Serwisant sieci internetowych - „Media 4”
poszukuje Pracownika działu technicznego.
Nasze wymagania: znajomość budowy i
funkcjonowania LAN i WLAN, dobra znajomość systemów operacyjnych Windows,
zdolności manualne, prawo jazdy kat.B.
Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz
listu motywacyjnego na: rekrutacja-jg@md4.
pl - 693 034 064
■ Serwis ogumienia - Zatrudnię pracownika
na serwis ogumienia - 075 75 537 79
■ Zatrudnię osobę do pracy w sklepie
internetowym. Pełny etat. Wymagana bardzo
dobra znajomość angielskiego i obsługi komputera (Office). Mile widziana podstawowa
znajomość HTML i Photoshopa oraz prawo
■

jazdy. Atrakcyjne warunki płacowe. biuro@
paratec.com.pl - 602 716 000
■ Sklep z kawą zatrudni studentki - Sklep
z Kawa "Pożegnanie z Afryka" zatrudni
studentki zaoczne - 602 101 096
■ SPA hotel Fenix - Fizjoterapeutów przyjmiemy do współpracy. Warunek! Samozatrudnienie. - 503 961 418
■ Firma sprzątająca zatrudni na terenie
marketu Carrefour - 661 991 555
■ Stacja BP zatrudni na stanowisko kasjer/
ka- sprzedawca. Nie wymagamy doświadczenia szkolenie na miejscu. zainteresowane
osoby prosimy o przesyłanie CV na adres email 470@bpsc.nazwa.pl. Dołącz do naszego
zespołu - 075 75 412 42
■ Stacja BP zatrudni pracownika technicznego-praca na pełen etat. Szkolenie
na miejscu nie wymagamy doświadczenia.
Prosimy o przesyłanie CV na adres 470@
bpsc.nazwa.pl. Dołącz do naszego zespołu
!!! - 075 75 41 242
■ Staniszów - sprzątanie - Potrzebna
osoba do sprzątania domku w Staniszowie
- 512 151 705
■ Stażysta lub praktykant - Poszukujemy
osoby zainteresowanej odbyciem kilkumiesięcznego lub rocznego stażu na stanowisku
biurowym. Preferujemy osobę płci żeńskiej.
Informacje pod adresem e-mail: czyjawiem@
gmail.com lub numerem telefonu 69 59 80
507 - 695 980 507
■ Stolarz - 075 642 44 46
■ Stolarz - Wleń - Poszukuje pracowników
na stanowisku stolarza w stolarni we Wleniu.
Wymagane doświadczenie oraz świadectwa
pracy - 075 642 44 46
■ Zatrudnię studentki lub osoby uczące się
do sklepu spożywczego. Lokalizacja Centrum
- Mała Poczta. Godziny pracy do uzgodnienia;
(możliwa praca w także tylko w weekendy).
Szczegóły pod numerem 0609 521 285
lub oferty na e-mail: areo@plusnet.pl - 609
521 285
■ Stuttgart, Ulm, Monachiuim - Jesteśmy
profesjonalną Agencją Zatrudnienia z wieloletnim stażem na rynku polsko-niemieckim,
od 2004 oferujemy pracę za granicą na
stanowisku: opiekun osoby starszej w
rodzinie niemieckiej, w domach prywatnych.
- 075 724 8960
■ Super praca w pubie - Zatrudnię Młodą,
dyspozycyjną (również w godzinach porannych ) komunikatywną studentkę (najlepiej
studia zaoczne ) do pracy w pubie. Atrakcyjne
warunki oraz możliwość indywidualnego
ustalania godzin pracy. Krótkie Cv wraz ze
zdjęciem prosimy dostarczać na adres:
PUB 15-KA ul. Krótka 15 Jelenia Góra - 508
821 067
■ Szef kuchni, catering.catering - Szukasz
szefa kuchni? Dobrze trafiłeś!!! Jeśli brakuje
Ci pracowników w kuchni to zadzwoń. Pomoc
w gastronomi od zaraz. Catering na bankiety,
wesela, konferencje itp. oraz każda pomoc
w kuchni codziennej, nawet w Twoim domu.
Współpracuje z nami najlepszy szef kuchni.
- 503 428 355
■ Szukamy studentów filologii angielskiej i
hiszpańskiej na stanowisko lektorów języków
obcych lub/i tłumaczy - od zaraz! Praca od
10.09 Cv prosimy wysyłać na adres e-mail :
szkola.jezykowa@o2.pl - 792 53 58 67
■ Szukam do pracy - poszukuje normalnej
odpowiedzialnej dziewczyny do pracy, która
jest zdecydowana pracować na stałe i ma
poważne podejście do swoich obowiązków

- dwa dni pracy dwa wolne - przyuczenie na
kasie, więc nie wymagane doświadczenie
- praca w charakterze kelnerki 1-go Maja 31
[przy Kinie Marysieńka] - 510 440 082
■ Szukam fachowca do wykonania małego
remontu - 888 872 887
■ Szukam kelnerki - od zaraz przyjmę
normalna odpowiedzialna dziewczynę do
pracy w charakterze kelnerki – barmanki
- praca w systemie 2 dni pracy dwa wolne
- satysfakcjonujące wynagrodzenie - tylko
poważne oferty - 510 440 082
■ Szycie firan - "KORA" - zatrudnimy panie
do szycia firan - 508 083 175
■ Towarzystwo Ubezpieczeniowe poszukuję ludzi z branży. Zapewniamy wysokie
wynagrodzenie podstawowe przez pierwszy
rok współpracy oraz najwyższe na rynku prowizję. Jeżeli chcesz współpracować z jedną z
największych firm wyślij cv i lm na mail: praca.
finanse@interia.eu - 507 051 965
■ Wróżka - praca zdalna - Firma Phonesat
poszukuje : - Wróżek do zdalnej obsługi
połączeń ezoterycznych - Wymagana wiedza i doświadczenie z zakresu ezoteryki
- Godziny pracy elastyczne - Może to być
Twoja dodatkowa praca - Umowa dzieło
- 022 49 26 604
■ Wulkanizator pilne!!! - Firma RO-KO Car
Service Spółka z o.o. zatrudni wulkanizatorów
z doświadczeniem. Praca przy oponach:
osobowych, ciężarowych, dostawczych,
przemysłowych. Atrakcyjne zarobki. Kontakt
w godzinach 8 - 18. - 514 800 720
■ Zatrudnię w Hotelu HALNYM na stanowisko recepcja bar , język niemiecki lub
angielski Karpacz ul. Mickiewicza 10 - 793
302 685
■ Zatrudnię budowlańców - Poszukuję
murarzy, cieśli - 511 870 128
■ Zatrudnię przy inwentaryzacji - Zatrudnię
osoby do pracy przy inwentaryzacji stawka
5zł/h. Firma zatrudniająca FX WORK. - 664
043 532
■ Zatrudnię stażystkę - Zatrudnię na staż
kobietę do 25-roku życia na stanowisko
kasjer-sprzedawca w sklepie odzieżowoprzemysłowym "Pepco" na ulicy Elsnera
1A. Praca 8h/dziennie od poniedziałku do
piątku. Osoba zarejestrowana w Zatrudnieniu.
CV wysyłać na adres 943@pepco.pl - 664
747 304
■ Zatrudnię stolarza meblowego na umowę
o pracę - 791 557 590
■ Zatrudnimy murarzy z doświadczeniem
i znajomością języka niemieckiego lub
angielskiego. Cv proszę przesłać na adres:
regess@interia.eu - 075 64 42 073
■ INTERTECH - Firma budowlana poszukuję pracowników: ogólnobudowlanych
z doświadczeniem. Praca na wyjazdach,
wykończeniówki. Opłacony przejazd lub
transport własny, hotel + dieta. Umowa o
pracę. - 600 929 200
■ Złota rączka - Poszukiwana "złota rączka"(konserwator) do obiektu turystycznego
w Szklarskiej Porębie, bez nałogów - 0,5
etatu umowa o dzieło. Istnieje możliwość
dalszego zatrudnienia na umowę o pracę
- 664 126 601

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Poprowadzę księgowość firmy - pełen
zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki przychodów i

rozchodów PITY i wiele innych. Jelenia Góra
- ul. W. Polskiego 54 - obok sądu alakow@
onet.eu - 601 837 677
■ Mam 32 lata poszukuję pracy jako
kierowca na busa lub inne prepozycie 516
666 617
■ Kobieta 30 lat podejmie pracę bez umowy
506 893 377
■ Podejmę pracę jako pokojowa na 4
godziny dziennie w Karpaczu 513 048 144
■ Poszukuję pracy jako kierowca BCE
doświadczenie w międzynarodówce komplet
dokumentów 501 122 372
■ Emeryt 60 lat posiadam prawo jazdy B.BE
.C. CE poszukuję pracy 691 455 758

ZGUBIONO
Dnia 30.08.08 (sobota) w Świeradowie
Zdroju zaginął nasz piesek, ciemno-biszkoptowy labrador, ma na imię Mobil. Miał cienka
obróżkę na szyi, pod prawym okiem malutka
blizna. Jest bardzo przyjazny - za odnalezienie
mobila - nagroda 500 zł - 691 888 223
- 075 7816 057
■ Zaginął owczarek niemiecki w okolicach
Przesieki! Duży, czarny - podpalany, wabi się
Bary! Pies jest stary i trochę nie słyszy, może
mieć problem z chodzeniem, ponieważ tylne
stawy ma chore! Ktokolwiek widział lub wie
gdzie może się znajdować - 504 727 202
■ Zaginął pies - okolicach szpitala na
Zabobrzu zaginął pies rasy sznaucer miniatura-czarny, wabi - się Tobi. na znalazcę czeka
nagroda - 519 375 648
■ Zaginął piesek Leo - zginął pies rasy
boxser-amstaf brązowo biały na terenie
Podgórzyn i okolice proszę o pilny kontakt
- imię psa LEO piesek nie jest agresywny
ma 1,5 roku bardzo mi na nim zależy - 667
219 771
■ Zgubiono czarną saszetkę Reebok z kompletem dokumentów i gotówką na nazwisko
Stopczyk Joanna uczciwego znalazcę proszę.
Za dostarczenie kompletnej saszetki czeka
nagroda - 512 269 877
■ Zagubiono czarny portfel przy ul. Poznańskiej w okolicach punktu Cyfrowego Polsatu.
Uczciwego znalazcę proszę o zwrot dokumentów - 502 336 965
■ Zgubiono czerwoną teczkę formatu A4.
Uczciwego znalazcę proszę o kontakt - 511
515 177
■ Zgubiono kartę Kredyt Banku - Uczciwego
znalazcę proszę o oddanie do dowolnej placówki K.Banku w J.Górze. - 887 336 650
■

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Meble używane – tanio – wersalka,
komplet wypoczynkowy, 3+1+1, segment
pokojowy, stół z krzesłami, lampy – 075
642 62 90
■ Suknia Ślubna – biała + dodatki – rozmiar
36 – bardzo tanio – 508 631 952
■ Telewizory używane – Trilux, Philips
– sprawne – tanio – 691 658 006
- wieczorem
■ Rower górski z pełnym oświetleniem
- sygnał dźwiękowy, światło stop, bagażnik
niklowany, błotniki – 160 zł – 764 73 35
■ Piec c.o 7kw 0,6m2 firmy Kotmet - rok
produkcji 08.07 używany 1 sezon na gwarancji stan bdb. cena 1.000 zł do negocjacji
505 415 977
■ Wózek dziecięcy, spacerówka bardzo
mało używany w ładnym stanie, wózek
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kosztował – 600 zł - moja cena to 200 zł.
882 491 671
■ Pilnie sprzedam stoisko na rynku dobry
punkt 506 140 864
■ Złote kolczyki 6,9 gr. grube kolka 506
893 377
■ Play Station 2, nowe za jedyne 300 zł
669 618 133
■ Pilnie sprzedam stoisko na targowisku 10
metrów prąd dobry punkt - 506 140 864
■ Telewizor Neptun M750TK, kolor, bez
pilota, 24 całe, sprawny 30 zł. 500 703
931 po 17
■ Telewizor Clatronic, stan dobry, pilot
sprawny, 18 Cali. Cena 60 zł. 500 703
931 po 17
■ Oryginalny niemiecki 10kg proszek do
kolorów Senti-Mat 609 172 300

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Auta całe i powypadkowe, dojazd do
klienta 721 581 647
■ Kupię bardzo pilnie motor Komarka tanio
600 524 436
■ Każde auto kupię w rozsądnej cenie.
Przyjmę również za wyrejestrowanie. Przyjeżdżam 669 022 821
KUPIĘ TOYOTĘ
model – rocznik
- Carina 1 lub 2 dowolny
- Corrola – 1985-1995
- Hiacie – 1985-1995
- Lite Ace – 1985-1995
* odbiór od Klienta
888 872 887; 605 631
661; 516 346 494

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Opel Astra Sedan 1.4 – 1998 –przebieg
50 tys. zielony metalik – po wypadku, na
części, uszkodzony prawy przód, pokrywa
silnika, podłużnica – 500 028 642
■ Opel Kadet 1.4 – czerwony, 1991,
ważny przegląd + OC + koła zimowe – 075
71 30 476
■ Opel Astra 1.7 TD, rok 1994, biały, 3
drzwiowy Isuzu – 693 374 916
■ Ford Eskort 1990 rok, poj.1.6 LPG +
benzyna alarm szyberdach uszkodzone
lewe drzwi ważne OC + rejestracja. Cena do
uzgodnienia 607 592 054
■ Ford Escort 1995 rok, nowy model,
bordowy metalik, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, abs, trzydrzwiowy - cena
3400 721 581 647
■ Tico rok 1995 800 pojemności, biały OC
- 17 05 2009 bez korozji stan ogólny dobry
- cena 1750 zł lub zamienię za skutera lub
krosa albo sci - 722 366 459
■ Golf 3, 93r gt 1800el szyberdach, lusterka
fotele kubełkowe obniżony zielony metalik,
stan bdb. sprowadzony 505 415 977
■ Opel astra 1.6 rok 92 z instalacją gazową
- cena do uzgodnienia 691 657 982
SPRZEDAJ, ZAMIEŃ,
KUP - AUTO * każdy model i rocznik,
* całe lub uszkodzone,
* części samochodowe,
* odbiór od Klienta
888 872 887;
605 631 661;
516 346 494

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Powiększenia z dawnego świata
Jadąc tramwajem w stronę
dworca po przebyciu kilkuset
metrów dawni jeleniogórzanie
znajdowali się w miejscu, które
przez następujące lata niewiele
się zmieniło.
W tym samym miejscu jest
fryzjer damski i męski, tyle że
do 1945 działający pod szyldem
Georga Langera (zachował się
nawet identyczny, jak w chwili
powstania zakładu w 1901
roku jego układ i być może
– późniejsza część wyposażenia. Dalej – dawny rzeźnik z
masarnią na zapleczu rozbudowaną przez właściciela Juliusa
Riesela.
Jeszcze dalej – w kamienicy o charakterystycznych
płaskorzeźbach na fasadzie,
które przedstawiają… baranka
paschalnego (trudno jednoznacznie wskazać powód takiej dekoracji, być może była to
tylko ozdoba wymyślona przez
projektanta?) – działał sklep
kolonialny prowadzony przez
kupca o słowiańsko brzmiącym nazwisku: Karl Kuba.
Nie ma już cienia, które
dawały latem rosnące po przeciwległej stronie ulicy wiekowe
kasztanowce. Część wycięto
jeszcze przed 1945 rokiem, pozostałe – za polskich czasów.

Mała wielkomiejskość

Zdjęcie w ykonane z balkonu dawnego Cesarskiego
Urzędu Pocztowego, z którego
fotograf wycelował obiektyw
w stronę zachodnią dawnej
Banhofstrasse, pokazuje jeleniogórską wielkomiejskość z
początku wieku.

Mijają się tramwaje, szerokie herbrandy – wbrew przebarwieniu na kolorowanym
zdjęciu były czerwone, a nie
zielone. Widać dorożki oraz
słynny zegar (podobny znajduje się niemal w tym samym
miejscu do dziś). Jednak ludzi
– jak na taką wielkomiejskość
– niewielu.
Na sfotografowanym odcinku doliczyłem się 17 osób.
Zapewne są jeszcze pasażerowie tramwajów z wagonami
doczepnymi zajmujący miejsca
wewnątrz pojazdu.
Architektura niezmienna,
przeznaczenie – inne. Po lewej
drogeria Ludwika Gutmanna,
w której można było kupić
„artykuły opatrunkowe”. Widząc po reklamie tej placówki,
dostępne w niej były także
gorsety, specjalne korekcyjne
i ortopedyczne aparaty oraz
maszyny – w tym protezy rąk
i nóg.
Gutmann zajmował się także
produkcją i sprzedażą rękawiczek. Firmę i sklep reklamował
widoczny z daleka czerwony
krzyż oraz wielka atrapa rękawiczki powieszona nad
oknami wystawowymi.
Sąsiednia kamienica była z
XIX wieku własnością rodziny
Guentherów. Najpierw seniora
– jeleniogórskiego sędziego
śledczego, a potem – juniora
Hermanna, handlowca, który
w przyziemiu urządził skład
z alkoholami i towarami kolonialnymi.
Ostatnim niemieckim właścicielem nieruchomości był Johannes Kusnierczyk, Austriak

o śląskich korzeniach, który
osiedlił się w Jeleniej Górze, a
w sklepie otworzył drogerię z
artykułami różnymi.
Obydwie kamienice zostały
gruntownie wyremontowane
pod koniec lat 90-tych minionego wieku (wyburzono
rozpadające się kondygnacje,
które postawiono od nowa).
Zachowa ne zost a ł y t yl ko
fasady budynków.
W jed ny m z n ich – po
przemianach ustrojow ych
siedzibę znalazł Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”,
do drugiej wprowadził się
Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków.

Kawiarnia z dentystą
na piętrze

Na koniec jeszcze jedno
spojrzenie w powiększeniu
na jeleniogórski świat z początku naszego stulecia. Tym
razem wędrujemy na Warmbrunnerplatz (dziś Niepodległości).
Ujęcie – jak na tamte czasy
– bardzo ożywione. Przed jedną
z bardziej okazałych secesyjnych kamienic Korte i Preisera,
u bram kawiarni i restauracji
Centralnej, czekają panowie
w strojach wyjściowych. Dwaj
pochłonięci rozmową, może
o biznesie? Dwaj zauważyli
fotografującego i – podobnie
jak stojący obok młodzieńcy,
przypatrują mu się z atencją.
Tylko jeden pan dziarskim
krokiem zmierza do wspomnianego przybytku. Może na obiad?
Może na kawę?

Raczej nie do mieszkania
Carla Grundmanna, jednego
z najbardziej „wziętych” dentystów tamtej epoki, który
m ieszka ł t uż nad rest auracją, a w pomieszczeniu
w n a roż n i k u k a m ien ic y
(bardzo jasnym dzięki trzem
w ysokim oknom) urządził
swój gabinet stomatologa.
A co w tym czasie robią
panie? Wystarczy rzut oka
na przeciwną stronę placu. Kłębią się w swych drapowanych sukniach przed
wystawą domu towarowego
Heinricha Thiemanna. Pewnie sycą oczy widokiem eleganckich ubrań i wyrobów
z wełny.
Dwupiętrowy dom towarowy oferował także bogatą
kolekcję dy wanów, w ykładzin oraz mebli.

Po 1945 roku działały w
nim rozmaite restauracje z
lokalnym „kolorytem”. Była
Grota, później – chyba najdłużej – Stylowa. Odczuwalna z
daleka ze względu na fetorek
wydobywający się z kuchni i
znana z tak zwanych dansingów, zwanych także potańcówkami. W ich trakcie można
było nie tylko potańczyć, ale i…
solidnie oberwać. Lokal był,
bowiem, miejscem częstych
bójek i awantur.

Ożywić wyobraźnię

Dziś przez opisane miejsca
nawet wycieczki przechodzą
w pośpiechu dążąc ku tradycyjnym punktom zwiedzania.
Kto zwróci uwagę na baranka paschalnego na elewacji domu? Kto zastanowi się,

jaka była przeszłość dawnego
zakątka?
Bo przecież sam przewodnik
nie powie, gdzie kiedyś był
sklep z wełną, skład z pończochami, księgarnia, czy
jubiler. A takie tam istniały.
Zresztą chyba mało kogo to
obchodzi…
Mimo wszystko taką wędrówkę polecamy, pzostawiając kilka powiększonych
dawnych fotografii bez opisu,
aby ożywić wyobraźnię współczesnych jeleniogórzan.

(tejo)

Ciąg dalszy cyklu w następnym numerze ...
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ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

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

Zaprasza absolwentów gimnazjum do szkoły.
Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny: 2008/2009:

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

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

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

AUTO KOMIS

ALF
A

Technikum 4 letnie, kształcące w zawodach:
• kucharz, kelner
• żywienia i gospodarstwa domowego
• organizacji usług gastronomicznych
• handlowe
Kryteria naboru: nabór elektroniczny- punktowane przedmioty: język polski,
język obcy, matematyka, informatyka. PRÓG PUNKTOWY - 25
Zasadnicza szkoła zawodowa 2 lub 3 letnia kształcąca w zawodach:
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
ZAPRASZAMY NA
• cukiernik, piekarz,
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz,
DNI OTWARTE SZKOŁY:
betoniarz-zbrojarz, blacharz, lakiernik stolarz,
18 KWIETNIA 2008, 1000-1400,
złotnik i wiele innych
Kryteria naboru: kolejność zgłoszeń.
8 MAJA 2008, 1500-1700

RAMY
Serafin

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH

Auto Komis Alfa

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

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

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

Tel. 075 64 72 111

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

szafy

owe
wne
wnęk wi przesurderoby
ga
drz

Projektant 0 508 477 393

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Autoryzowany przedstawiciel To i Owo
Karola Miarki 58, 58-500 Jelenia Góra
www.indeco.pl

KINGWAY MOTOR POLAND
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

Autoryzowany

COLIBER

1999 zł

Serwis Fenix
!
CJA

MO
PRO

Krzysztof Gieremek
58-500 Jelenia Góra
ul. Poznańska 20a
tel.kom. 722 30 90 68
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