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REKLAMA

Internet dla Ciebie

www.jg.media4.pl

Raz do roku

w osobliwym świecie

* Przy założeniach: kwota kredytu 100 000 PLN. okres kredytowania 20 lat, oprocentowanie 9,6%
(PLN), oszczędności własne 11 500 PLN, średnie miesięczne saldo na ROR 2 000 PLN i spłata
w systemie malejącym. Plany Finansowe MultiBanku pozwolą Ci spłacić kredyt 4 lata i 1 miesiąc
wcześniej w porównaniu z innym kredytem hipotecznym o takich warunkach.
Kredyty hipoteczny połączony jest z nowoczesnym rachunkiem typu ROR. Każda wpływająca
kwota natychmiast zmniejsza zadłużenie i naliczane odsetki - koszt kredytu spada, więc spłacisz
go krócej. Wpływające środki, np. wynagrodzenie, nie są w sensie prawnym oszczędnościami, lecz
redukują kwotę kredytu, dlatego nie podlegają opodatkowaniu. Korzystając z Planów Finansowych
możesz spłacać inne kredyty.

Fot. Konrad Przezdzięk

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

Jubileuszowy XXXV Jarmark
Staroci i Osobliwości przeszedł do
historii. Wydarzenie magiczne,
chyba jedne z nielicznych, podczas których obraz Chrystusa stoi
obok posążku Stalina i portretu
Hitlera. Tysiące bibelotów, pięknych, ocierających się o kicz porcelanowych figurek i miłośnicy
przedmiotów: kolekcjonerzy oraz
ci, którzy na osobliwym świecie

robią niezły biznes. Tegoroczna
edycja nie odbyła się jednak z
jubileuszową pompą. Wystawców
było znacznie mniej niż zwykle:
odstraszyły ich ceny placowego.
Zgrzytem okazał się konflikt organizatora (Osiedlowego Domu
Kultury) i wspólnot lokatorskich.
Skutek: część Rynku – zamiast żyć
– straszyła pustką.

(tejo)
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WYDARZENIA

Współpraca korzystna dla klientów
Stępień, właściciel biura Stępień
Nieruchomości.

Na kupnie nieruchomości
nigdy nie tracimy

Kupno nowej nieruchomości
to poważna decyzja, dla wielu
osób to najważniejsza życiowa
decyzja. Wiadomo, że nigdy się
na tym nie traci, co powoduje,
że nawet klienci nie posiadający
oszczędności decydują się na kup-

Pieniądze to już nie
przeszkoda

W przypadku braku pieniędzy
pomocną rękę klientowi poda
Multibank, który jest wstanie sfinansować nawet do stu dziesięciu
procent wartości mieszkania, czyli całą wartość lokalu plus koszty
związane z formalnościami przy
załatwianiu transakcji.
– Jest to standardowa oferta,
jaką proponuje nasz bank. Kredyt możemy rozłożyć nawet na
czterdzieści pięć lat, finansując
jednocześnie koszty związane z
kupnem mieszkania, jak i dodatkowe wydatki. Jedyny warunek,
jaki musi spełnić nasz klient to
minimum trzymiesięczny okres
zatrudnienia lub dwunastomiesięczny w przypadku działalności
gospodarczej. Patrzymy na klienta
globalnie, czyli oferujemy mu nie
tylko kredyt hipoteczny, ale dbamy także o to, aby mógł korzystać
także z innych usług bankowych.

Fot. Konrad Przezdzięk

Chcemy galerii, kręgielni i nowoczesnego kina i nie
obchodzi nas, w jaki sposób powstaną, byle w końcu
stały się rzeczywistością: to jeden z komentarzy
mieszkańców Jeleniej Góry po tym, jak wojewoda
dolnośląski oddalił protest lidera Wspólnego Miasta
Roberta Prystroma, który sprzeciwił się budowie
galerii handlowej przy ul. Kilińskiego.
tyczące gruntów, na których ma
powstać pierwsza w mieście galeria
handlowa
Sam lider Wspólnego Miasta
(jego komentarz z forum Jelonka.
com niżej), nie zgadza się z decyzją
administratora województwa i
przekonuje do swoich racji. Uważa,
że miasto faworyzuje inwestora,
a powstanie Focus Parku naruszy
obowiązujące prawo.
Sam teren, na którym wyrośnie
nowoczesna galeria, zostanie wyłączony z planu zagospodarowania
przestrzennego śródmieścia. Ma

Ogromny nie znaczy
najlepszy

Multibank w porównaniu do
wielu innych banków nie jest
molochem, ale mimo to zajmuje
jedno z czołowych miejsc w kredytach hipotecznych w Polsce.
Każdy z ich klientów w ciągu
trzynastu dni otrzymuje decyzje
dotyczącą kredytu – Nie trzeba
być wielkim, tylko dobrym w tym
co się robi, żeby osiągnąć sukces
– mówi Sebastian Owczarski,
dyrektor MultiBank, Oddział
Bankowości Detalicznej w Jeleniej
Górze. Osoby, które zdecydują się na kredyt hipoteczny w
MultiBanku mogą także liczyć
na preferencyjne warunki przy
kolejnych kredytach. Przede
wszystkim bez prowizji i z mniejszym oprocentowaniem.

Egzamin już zdali

Współpraca MultiBanku i Stępień Nieruchomości to pomysł,
który już zdał egzamin w wielu
innych placówkach w całej Polsce. Przykładem może być Wałbrzych, gdzie tamtejszy oddział
MultiBanku cieszy się ogromnym zaufaniem wśród klientów.
Klienci chwalą bank, że nigdy nie
muszą stać w kolejce.

- To, że nie ma u nas kolejek
nie znaczy, że nie mamy klientów. Każdej nowej osobie, która
do nas przychodzi pomagamy i
wyjaśniamy w jaki sposób może
załatwić wszelkie formalności,
również przez internet. Dzięki
temu dwie strony są zadowolone,
bo jedyne po co klient musi wyjść
z domu, to podpisanie umowy,
czego nie można zrobić przez
komputer – mówi Sebastian
Owczarski.

Oferta dla wszystkich

i Stępień Nieruchomości. Biuro
oferuje obecnie nowe mieszkania
przy ulicy Obrońców Pokoju.
Dobra lokalizacja, łatwy dojazd
blisko do planowanej Castoramy,
gdzie mieszkańcy będą mogli
pracować, nie martwiąc się o
dojazd do miejsca zatrudnienia.
Natomiast większość formalności związanych z kredytem na
mieszkanie załatwią w siedzibie
firmy Stępień Nieruchomości,
gdzie prócz przedstawicieli firmy znajdzie się także doradca
MultiBanku.
TS

Osoby planujące kupić nowe
mieszkanie mogą więc teraz
śmiało przyjść nawet jeśli finansowo nie byli do tego przygotowani
i skorzystać ze współpracy banku

Focus Park: droga otwarta!

FOT. K. PIOTROWSKI

– Droga do powstania inwestycji
jest tym samym otwarta – cieszą się
samorządowcy. I wszystko wskazuje na to, że jedna z obietnic Marka Obrębalskiego
przekuje się z zamku z
piasku w namacalną
rzeczywistość. Roboty
przy Focus Parku
mają zacząć się
jeszcze w tym
roku, a 21 miesięcy później
zrobimy zakupy w luksusowych
pasażach
i będziemy
mogli spędzić
cały dzień w
kinie oglądając
pięć różnych
filmów w poszczególnych
salach.
Prawnicy wojewody stwierdzili,
że R. Prystrom nie
jest stroną w tej
sprawie i nie przyjęli argumentów lidera
Wspólnego Miasta.
Ten wskazywał, między innymi, na różne
nieprawidłowości do-

zostać on uchwalony w najbliższy
czwartek podczas nadzwyczajnej
sesji rady miasta.
Zamyka się tym samym prawie
ośmioletni rozdział w historii, kiedy
jeden z największych gruntów
w Jeleniej Górze – po likwidacji
targowiska miejskiego – stał pusty
i niszczał. W Focus Parku przy
handlowej promenadzie znajdzie
się wiele markowych sklepów,
kawiarni, restauracji. Otwarte tam
zostanie także nowoczesne kino:
pięciosalowy multipleks.
(tejo)

– powiedziała Małgorzata Zabrocka Chwistek, doradca MultiBank,
Oddział Bankowości Detalicznej
w Jeleniej Górze.

Fot. Archiwum

Firmy, Stępień Nieruchomości
i MultiBank postanowiły połączyć
swoje siły i nawiązały współpracę,
dzięki której ich klienci mogą
liczyć na preferencyjne warunki
w załatwianiu wszelkich formalności.
– Nic tak ludzi nie łączy, jak
wspólna praca, a w tym przypadku nasza oferta jest tak atrakcyjna, że skorzysta na niej każdy,
klient, bank i my – mówi Michał

no pięknego mieszkania z balkonem czy domku z ogrodem.
– Polacy już dawno temu zadziwiali świat, bo zarabiając dwa
tysiące złotych, potrafili wydać
cztery tysiące złotych. Od lat jest
tak, że kupując nieruchomość
zawsze zyskujemy na wzroście
jej wartości, albo na tym, że
mieszkamy u siebie, a nie w
wynajmowanym lokalu – mówi
Michał Stępień.

Robert Prystrom: Partyjna solidarność szkodzi?
– Gdyby sytuacja była rzeczywiście tak oczywista i jasna jak to twierdzą Państwo i Ratusz, to obiekcje i wątpliwości zgłaszane przez nas nie wpływałyby na
żadne działania Ratusza i gwarantuję, że już w roku 2007 umożliwiono by budowę firmie Focus Parku. Jednak w sprawie zabudowy terenu po targowisku
Kiliński jest bardzo dużo niejasności. Inwestor jest traktowany z nieprawdopodobnymi preferencjami, a interes miasta jest zagrożony utratą przeszło 20
mln zł. Pozwolenie na budowę nr 306/2008 z 04.08.2008r. na budowę galerii handlowej FP posiada wiele uchybień i błędów o charakterze rażącego
naruszenia prawa. W naszym odwołaniu do wojewody podnieśliśmy te wątpliwości. Wojewoda w swojej decyzji nie odniósł się, ani do jednej kwestii, które
podnieśliśmy jako nieprawidłowe i niezgodne z ustawą prawo budowlane. zatem decyzja wojewody w ogóle nie ma żadnego komentarza i odniesienia do
merytorycznej treści naszych wątpliwości. Uważam, że jesteśmy świadkiem działania dziwnej i szkodliwej "partyjnej solidarności" w której nie ma miejsca
na uczciwe i merytoryczne rozstrzygnięcie kwestii, czy FP ma prawo budować wielkopowierzchniowy obiekt handlowy na ul. Kilińskiego? Czy władze miasta
nie stworzyły korupcyjnej sytuacji, w której szkodę poniesie budżet miasta Jelenia Góra? Dlaczego Ratusz stosuje podwójne standardy w postępowaniach
administracyjnych? Dlaczego w sprawie FP złamano rozmyślnie kilka ustaw (o planowaniu, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, ustawę o
gospodarce nieruchomościami oraz kpa) narażając miasto na potężne straty finansowe? /…/ Chcemy znać odpowiedzi na szereg kwestii istotnych w
tej sprawie. Sprawie, która dotychczas, choć ciągnie się ósmy rok /…/ nie została przez dziennikarzy nigdy przedstawiona w całości i ze wszystkimi
istotnymi elementami. Jeśli porównywać skalę i wartość finansową nieprawidłowości w sprawie FP w Jeleniej Górze i "medialną zawieruchę" w sprawie
sopockiej, to ma ją się one jak wartość dwóch mieszkań ok. 3 mln zł do wartości 26 mln zł. Nawet jeżeli ktoś jest sceptyczny wobec naszych działań
to musi przyznać, że sama skala wymaga gruntownego wyjaśnienia sprawy. Bo czyż jest zgoda na to aby jacyś uprzywilejowani ludzie robili krociowe
interesy kosztem interesu społecznego jeleniogórzan?

Fot. Konrad Przezdzięk

Osoby, które od lat myślą o posiadaniu własnego M 2,
mogą teraz w szybki i łatwy sposób urzeczywistnić
to marzenie. Wystarczy wybrać lokal spośród tych
proponowanych przez biuro Nieruchomości Stępień,
a MultiBank zapewni sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z kupnem nowego mieszkania czy
domu.

Józef Pawłowski, członek zarządu miasta w latach
1998 – 2002, zyskał miano likwidatora targowiska
Kiliński, które przestało istnieć pod koniec 1999
roku. Samorządowcy chcieli zyskać spory grunt i
zarobić kokosy. Niestety, likwidacja ryneczku ruszyła
lawinę kłopotów, które raczej zakończy piątkowa
decyzja wojewody dolnośląskiego.
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Jelenia Góra ma 86 tysięcy mieszkańców i jedną krytą pływalnię: działającą już przeszło 10 lat przy Szkole
Podstawowej nr 11. Dzięki niej, a w
zasadzie programowi powszechnej
nauki pływania, z wodą oswoiło
się już kilka tysięcy najmłodszych
jeleniogórzan z trzecich klas, którzy
– aby nauczyć się żabki – przyjeżdżają
do „jedenastki” z każdej podstawówki.
Ale pływalnia jest w coraz gorszym
stanie. – Jej urządzenia zbudowane
są z elementów, których użycie dziś
jest nie do pomyślenia.
Kiedy powstawał, nikt nie słyszał
o nierdzewnych miedzianych rurkach. Te, które wtedy zainstalowano,
dziś coraz bardziej są skorodowane
– mówi Eugeniusz Sroka, dyrektor
SP nr 11. Nie wyklucza, że wkrótce
trzeba będzie pływalnię zamknąć, aby
wykonać generalny remont. Wakacji
może na ten cel nie starczyć. Wówczas
stolica Kotliny Jeleniogórskiej zostanie
pozbawiona dużego basenu pod
dachem.
Złudzenia, że będzie inaczej, zatarli
na wtorkowej sesji radni miejscy, którzy wykreślili opracowanie projektu
drugiego basenu przy SP nr 10 przy
ulicy Morcinka. O wybudowaniu tam
pływalni mówi się co najmniej od
kilku lat. Wirtualna placówka była elementem przetargowym w kampanii
wyborczej radnej Anny Ragiel (Wspólne Miasto) z tego okręgu, która w
ulotkach zapewniała wyborców, że
„będzie walczyła”, aby basen powstał.
Obecna wiceprzewodnicząca rady
zapomniała o swoich obietnicach i
poddała się bez gestu walki.
– Anna Ragiel głosowała za odrzuceniem budżetu wiosną tego
roku, tym samym nie popierała
tak jak i pozostali radni Wspólnego

Miasta budowy basenu przy szkole
nr 10. A była to część pomysłu polegającego na udostępnieniu w każdej
z trzech większych części miasta minimum jednej krytej pływalni – mówi
Wojciech Leszczyk, radny Prawa i
Sprawiedliwości, który na początku
tego roku jako szef komisji oświaty
złożył wniosek dotyczący realizacji
inwestycji. – Powodowane było to
brakiem wiary w budowę basenów
termalnych oraz aquaparku. W
planach było też uruchomienie
pływalni w Cieplicach przy „trójce”
lub „szóstce”.
Tymczasem podczas dyskusji
o poprawkach do budżetu, jaka
wywiązała się na sesji, okazało się,
że nie będzie pieniędzy nawet na
przygotowanie projektu. Powód:
nie ma szans na zdobycie środków
z zewnątrz na budowę pływalni.
– Miasto ma inne, ważne wydatki,
na które ma spore szanse zdobyć
środki z zewnętrznych funduszy, a
w perspektywie budowę zespołu basenów termalnych w Cieplicach (za
około 50 milionów złotych). Koszt
samego opracowania projektu to
około 400 tysięcy złotych, a przez

„Jedenastka” służy mieszkańcom już ponad 10
lat i wymaga częstych konserwacji.

Fot. Konrad Przezdzięk

Nie powstanie oczekiwana od co najmniej 10 lat druga
kryta pływalnia w Jeleniej Górze. Radni na ubiegłotygodniowej sesji pokłócili się o obiekt i zdecydowali,
że zamiast basenu będzie boisko wielofunkcyjne. Na
szkolny basen nie ma pieniędzy.

Lanie wody
o basenie
kilka lat i tak nie byłby realizowany.
- Zamiast basenu powstanie boisko
ze sztuczną nawierzchnią - mówiła
Zofia Czernow, szefowa komisji
finansów.
Takiemu postawieniu sprawy
ostro sprzeciwił się radny Krzysztof Mróz z
Prawa i
Sprawied l i wo ś c i .
Wystąpił

niejako w imieniu swojego kolegi klubowego Wojciecha
Leszczyka, który z osobistych
powodów na sesję nie przyszedł.

– Mamy tylko jeden zatłoczony
basen przy szkole nr 11. To stanowczo za mało jak na Jelenią
Górę. A z pływalni przy „dziesiątce”
skorzystaliby nie tylko uczniowie,
ale także mieszkańcy śródmieścia
i osiedla Czarne. A to chyba pana
okręg wyborczy – mówił Mróz
„pijąc” do Jerzego Łużniaka, zastępcy prezydenta miasta, który
wcześniej tłumaczył, dlaczego
basenu na razie nie będzie.
Janina Nadolska, skarbnik
miejski, przekonywała,
że wysupłanie pieniędzy
na pływalnię z budżetu
jest nieracjonalne i w tej
chwili niemożliwe. Napomknęła też, że trzeba pomyśleć o pieniądzach na remont
basenu przy SP nr 11, który
jest w coraz gorszym stanie.
Krzysztof Mróz nie chciał tych
wyjaśnień przyjąć do wiadomości. – Jako klub stanowczo

się temu sprzeciwiamy – mówił.
Zarzucił też samorządowcom, że
nie potrafią znaleźć inwestora.
– To proszę jakiegoś wskazać
– mówił Marek Obrębalski.

Krzysztof Mróz usiłował przekonać, że opracowany plan pływalni będzie ważnym krokiem
do postawienia obiektu. – Mój
znajomy twierdzi, że plan nie musi
kosztować tyle, ile podaje pani
skarbnik, a wystarczy 200 tysięcy
już zarezerwowane na ten cel.
Zamiana pływalni na boisko jest
bez sensu – przekonywał.

Jednak niewiele uzyskał i pieniądze dotychczas trzymane na plan
pływalni zostaną wykorzystane
na boisko ze sztuczną murawą.
Tak zdecydowali radni przyjmując
zmiany w miejskim budżecie.

Konrad Przezdzięk
(Mar)

Przy SP nr 10 jest ponad półtora hektara gruntu
do zagospodarowania. Dyrekcja nie traci
nadziei, że basen kiedyś tam stanie.

Boisko też się przyda
– Liczyłam na to, że basen przy SP 10 powstanie i w dalszym ciągu nie tracę na to
nadziei. Znam jednak możliwości finansowe miasta. Na boisko wielofunkcyjne
czekaliśmy od 2000 roku i jest nam ono tak samo potrzebne, jak basen – mówi
Alina Rasiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. – Te dwie
formy służące rozwijaniu aktywności fizycznej naszych uczniów są po prostu
niezbędne. Nie da się jednak zrobić wszystkiego jednocześnie. Dysponujemy
terenem przyszkolnym o powierzchni 1,7 ha, z którego korzystają nasi uczniowie,
absolwenci i mieszkańcy dzielnicy. Kiedy powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, z pewnością będzie to dla wszystkich
duża atrakcja.
(Angela)

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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Przedszkolaki
do pędzli

Z powodu fatalnej aury na
dziś (poniedziałek) przeniesiono wielki plener malarski
organizowany przez Przedszkole nr 10. Najmłodsi mieszkańcy miasta przez półtorej
godziny (od 10. 30 do 12) będą
uwieczniać farbami i pędzlem
jeleniogórską starówkę.

Wegetują w Jeleniej Dziurze

W obronie szefa

101 prokuratorów z okręgu
jeleniogórskiego skierowało
list do Zbigniewa Ćwiąkalskiego ministra sprawiedliwości, w
którym domagają się zachowania na stanowisku prokuratora okręgowego Michała
Ostrowskiego. Ten, póki co,
wciąż jest jedynie pełniącym
obowiązki, a umowa kończy mu się w październiku.
Śledczy nie chcą desantu w
teczce i obsadzania stanowisk
prokuratorskich zgodnie z
linią partyjną poszczególnych
rządów.

Pijak narozrabiał

W piątek wieczorem przy
ul. Ogińskiego nieopodal
pawilonu Jubilat doszło do
kolizji spowodowanej przez
pijanego kierowcę, który próbował uciec. Nie udało mu się,
bo złapał go poszkodowany.
Reszty dopełniła policja, która
zamknęła amatora jazdy na
dwóch gazach do wytrzeźwienia. Sprawca odpowie za
jazdę pod wpływem alkoholu,
spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Sieli zgorszenie

Nie popisali się pracownicy
jednej z firm z Bolesławca,
którzy przy remoncie elewacji
Przedszkola „Kubuś Puchatek”,
głośno rozmawiali przeplatając słowa wulgaryzmami. Echo
niosło te konwersacje to okien
sąsiadów, a i przedszkolne
dzieci „swojego” się nasłuchały. Skutek miała przynieść
dopiero interwencja dyrekcji
u szefa firmy. Jego pracownicy
być może wykonują robotę
sumiennie, ale dobrym wychowaniem nie grzeszą.

Zaświeć odblaskiem

Policjanci apelują do pieszych, rowerzystów i prowadzących motorowery, aby
zakładali kontrastową odzież
i – w przypadku jednośladów
– zaopatrzyli je w lampki.
Dzięki temu staną się bardziej
widoczni na drogach. Zmrok
zapada coraz wcześniej, a do
tego jest fatalna pogoda. O
wypadek nietrudno zwłaszcza
tam, gdzie nie świecą miejskie
latarnie.

Stłuczki na trasie

Do dwóch kolizji z udziałem autobusów MZK doszło
w minionym tygodniu na
drogach. Jedna wydarzyła się
w Łomnicy, druga – przy ul.
Wrocławskiej w Jeleniej Górze.
Na szczęście nikomu nic się nie
stało. Stłuczki przyczyniły się
jednak do większych korków w
miejscu, gdzie do nich doszło.



Dyrektorka zaprzecza również słowom mieszkańców, że
przez kilkanaście lat nic w budynku nie było robione i piśmie
do nas przesłanym wymienia
zadania, które zostały przez ZGL
wykonane. – W 1990 roku remont dachu, a w tym częściowo
przełożono dachówki, przebudowano kominy i wymieniono
rynny i rury spustowe. Osiem lat
później wymienione zostały wewnętrzna i zewnętrzna instalację kanalizacyjną, a w 1999 roku
wewnętrzna instalacja gazu. W
2000 roku pomalowana została
klatka schodowa – czytamy.

(Nie) rozwali się?

Państwo Bójkowie w oknie swojego mieszkania w kamienicy,
którą z każdym dniem zżera ząb czasu.
900-lecie grodu Krzywoustego jest pretekstem do
snucia mniej lub bardziej realnych planów wznoszenia centrów handlowych i innych drogich obiektów.
Tymczasem wielu jeleniogórzan mieszka gorzej jak w
XIX wieku, a od administratorów, od których zależy poprawa ich bytu, wieje chłodem obojętności. Możliwość
taniego wykupu zrujnowanych lokali, to propozycja
diabła, który za przysłowiową złotówkę – obiecując
raj – zepchnie naiwnych w otchłań jeszcze większych
problemów.
Państwo Bójkowie z dwójką
dzieci mieszkają w budynku
przy ulicy Piłsudskiego 52 od
kilkunastu lat. Centrum miasta
i ratusz niemal na wyciągnięcie
ręki. Wydawać by się mogło, że
jest świetnie, gdyby nie warunki, w jakich żyją mieszkańcy.
Poniemiecka kamienica remontu nie widziała od kilkudziesięciu lat. Ludziom na głowę sypie
się tynk ze ścian. Odpadła część
gzymsów, a podczas opadów
lokatorzy mają w mieszkaniu
wiadra pełne deszczówki.

Dyżury w deszczu

– Kiedy tylko zaczyna padać
wszyscy biegną do okien z ręcznikami i ścierają wodę, żeby nie
wlała się do mieszkania – mówi
pani Monika Pauczyńska-Bójko.
Parapety są położone skosem w
stronę mieszkania, więc woda
wlewa się nam na podłogę, a całość przepuszczają nieszczelne
okna. Kiedy zanosi się na deszcz
w domu pełnione są przez nas
dyżury. Nie może być tak, że
wszyscy na raz wyjdziemy z
domu, bo nie mielibyśmy do
czego wracać.
Sąsiedzi państwa Bojków,
Józef i Teresa Wasilewscy do
budynku sprowadzili się 40 lat
temu. Jak twierdzi pan Józef
przez ten cały czas w budynku nic nie zostało zrobione.
– Przez piętnaście lat wysyłaliśmy coraz to nowe pisma do
Zakładu Gospodarki Lokalowej
Północ, prezydentów miasta,

wojewody i innych instytucji.
Nie przyniosło to jednak żadnych rezultatów – mówi Józef
Wasilewski.

Obiecanki
na Lwóweckiej

Prawdziwy dramat od kilkunastu lat przeżywają też mieszkańcy ulicy Lwóweckiej, którzy
nie mogą dojść swoich racji w
jeleniogórskich urzędach. Obiecane od lat remonty budynków,
zasypane studzienki kanalizacyjne, odrapane ściany, brak
placu zabaw dla najmłodszych
to codzienność w tym rejonie.
– Jesteśmy traktowani jak ludzie pierwotni, którym do szczęścia potrzebny jest tylko kawałek
zagrzybionego dachu nad głową

Ponad 50 procent jeleniogórskich kamienic sprzed
1945 roku (stara zabudowa to ponad 60 procent ogólnej
liczby budynków) nie zostało od tamtego czasu solidnie
wyremontowanych

ZGL tłumaczy nam, że nic w
budynku nie będzie robione, bo
te mieszkania są do wykupienia. Z chęcią bym to wykupił,
ale tynk jest w takim stanie,
że tuż po wykupieniu przyślą
mi pismo z nakazem zrobienia
elewacji bo obecnie zagraża
ona zdrowiu i życiu lokatorów
i przechodniów. Skąd ja wezmę
takie pieniądze? – pyta.
Mieszkańcy z całego budynku
są zgodni: jeśli elewacja zostałaby odrestaurowana przez
służby miejskie, ludzie już dawno wykupiliby mieszkania na
własność i zaczęliby w nie
inwestować.
– Jaką mam gwarancję, że
po wymianie okien za własne
pieniądze, nagle miastu się nie
odwidzi, nie wyrzuci mnie stąd.
Kto mi później zwróci te pieniądze? – pyta Monika Bójko. – Dalej, w okolicy filharmonii ,na
budynkach, które były w o wiele
lepszym stanie technicznym,
wykonano piękną elewację.
Nie wiem, jakim kryterium się
kierowano. Może nas traktuje
się jako kogoś gorszego?

– grzmią lokatorzy budynku 19
i 21 z ulicy Lwóweckiej. – Nie
jesteśmy pijakami, nasze dzieci
uczą się, studiują, my pracujemy
i płacimy podatki – skarży się
Barbara Schotz. Płacimy około
dwieście złotych za mieszkanie,
czy to tak mało? – pyta.
Już od kilku lat Zakład Gospodarki Lokalowej przesyła
lokatorom pisma, w których
obiecuje remonty. Zmieniają
się tylko daty, a remontu budynku jak nie było tak nie ma.
– Pocieszają nas, że zostaliśmy
ujęci w planie wydatków na
kolejny rok, ale słyszymy to już
od sześciu lat. Efekt jest taki,
że ze ścian odpada tynk, sufit
po kawałku kruszy się nam na
głowę. Ściany pokrywa grzyb i
wilgoć. Nic nie jest tu robione
– mówią Iwona i Krzysztof
Dąbrowscy.
Nasze dzieci i wnuki nawet
nie mają gdzie pograć w piłkę,
nie mają zwykłej piaskownicy.
Czy są gorsze od innych_ Gdzie
mają się wychowywać? – pytają
Marzena Wiklik, Daria Rojek i
Lucyna Małek.

Podtrzymać nadzieję
Do jakiego stopnia obietnice przybiorą tylko wykonalną postać, okaże się już niebawem. Jednak takich rodzin jak opisani
lokatorzy z ulicy Lwóweckiej i Piłsudskiego jest w Jeleniej Górze znacznie więcej. Oni również żyją w nadziei, że coś się w ich
życiu zmieni, że ktoś w końcu zauważy ich problem i pomoże im. Nie o wszystkich można napisać i nie wszyscy też chcą by o
nich pisano. Bo po każdym artykule odradza się nadzieja, że coś można jednak zrobić. I kiedy okazuje się, że urzędnicy kolejny
raz poprzestali na obietnicach, opadają ręce i umiera wiara, że uda się wyjść z tego marazmu jeszcze przed świętowaniem
tysiąclecia Jeleniej Góry.

Modne słowo:
„rewitalizacja”

Po naszej interwencji coś
się ruszyło, choć to w dalszym
ciągu kropla w morzu potrzeb.
– Połatano nam dziury w ścianach, chociaż wykonanie tych
prac to kompletna fuszerka.
Zabrano też drzwi wejściowe do
naprawy. Nie wiemy jednak czy
na tym się nie skończy – mówią
Dąbrowscy.
W przypadku mieszkańców
z ulicy Lwóweckiej jest jednak
spora szansa, że ich sytuacja
zmieni się już w najbliższych
latach. Wszystko dzięki lokalnemu programowi rewitalizacji,
w którym remonty budynków
przy Lwóweckiej, jak również
budowa placów zabaw i kompleksu spacerowo – pieszego
w tym rejonie zapisano jako
priorytet.
– Wspomniani ludzie mogą
liczyć na poprawę sytuacji materialnej i społecznej poprzez
realizację wymienionych zadań
w latach 2009 – 2013, które
będą wykonywane równolegle
z Lokalnym Programem Rewitalizacji – zapewnia Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry.

Lokatorzy twierdzą jednak,
że ZGL na to zadanie dał tylko materiały, a wykonaniem
zajęli się sami mieszkańcy.
W 2002 dokonano całkowitej
wymiany pokrycia dachowego
oraz zszywanie pęknięć ścian
zewnętrznych i wzmocnienie
nadproży okien. Po tych pracach
w roku 2005 stwierdzono, że
budynek znajduje się w średnim
stanie technicznym i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia czy
życia mieszkańców. W protokole
zapisano jednak, że wymaga
on remontu elewacji, osuszenia
ścian oraz wykonania izolacji
przeciwwilgociowej.
– Obecnie zlecono opracowanie orzeczenia technicznokonstrukcyjnego oraz mykologicznego wraz z analizą ekonomiczną koniecznych remontów,
która określi kwalifikacje tego
budynku do dalszej eksploatacji
– powiedziała Lucyna Januszewska.
Ekspertyza ma się pojawić
w najbliższych dniach, jednak
zważając na wcześniejsze słowa
pani dyrektor, szanse na to, że
poza teoretycznymi ustaleniami coś zmieni się w budynku
zamieszkiwanym przez cztery
rodziny, są niewielkie.
Zdaniem prezydenta miasta,
Marka Obrębalskiego, dla jeleniogórskich ruin, w których
mieszkają ludzie, jedyną nadzieją na poprawę warunków jest
przygotowywany projekt rządowy, z którego miasto będzie
mogło pozyskać pieniądze na
remonty mieszkań. Na projekt
wciąż trzeba jednak czekać. Jak
długo? Nie wiadomo.

Na Piłsudskiego bez
zmian

A le dla państ wa Bójków
nie mamy dobrych wieści: w
najbliższych latach nawet nie
zanosi się na zmianę sytuacji.
Lucyna Januszewska, dyrektor
ZGL „Północ” w Jeleniej Górze,
mówi otwarcie, że ani w tym,
ani w następnym roku nie jest
przewidziana odnowa elewacji
na tym budynku.
– Nie ma na to pieniędzy i
zapewne długo ich jeszcze nie
będzie. Potrzeb jest tak dużo, że
w pierwszym rzędzie musimy
zajmować się tym, co stanowi
zagrożenia dla zdrowia i życia
mieszkańców – słyszymy od L.
Januszewskiej.
W grę wchodzi w ymiana
instalacji gazowej czy elektrycznej, remont kominów i
t ym podobnych. Natomiast
odpadający płatami tynk takim
zagrożeniem, zdaniem urzędników – nie jest.

Angelika Grzywacz

Fot. Angelika Grzywacz

RYTM TYGODNIA
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Na Lwóweckiej
nie jest lepiej
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Fot. Konrad Przezdzięk

Pyrrusowe miasteczko
Mamy najlepszy w Polsce projekt na miasteczko ruchu
drogowego, ale brakuje pieniędzy na jego realizację.
25 tysięcy złotych nagrody, które Grzegorz Rybarczyk
odebrał w miniony piątek od ministra spraw wewnętrznych, to kropla w morzu potrzeb inwestycji, która w
sumie kosztować ma ponad milion złotych.
rzystany dla dobra najmłodszych:
rowerzystów, a także przyszłych
kierowców. Pomysł, aby zbudować
tam miasteczko ruchu drogowego,
na którym będą zajęcia wychowania
komunikacyjnego, nie jest nowy.
Projekt Tadeusza Pazurkiewicza
przedstawiał mł. insp. Grzegorz
Rybarczyk w obecności szefa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Roberta Tarsy, dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Czesława Wandzla, szefa SP nr 11
Eugeniusza Sroki oraz przedstawicieli policji.
– Na spotkanie zaprosiłem radnych, od których w dużej mierze
zależy przyznanie środków na ten
projekt – mówi Grzegorz Rybarczyk.
– Niestety: nikt nie przyszedł. Przewodniczący komisji bezpieczeństwa

Tadeusz Pazurkiewicz wśród entuzjastów
powstania miasteczka

wasze fotki Nasze Pociechy

Bartuœ

Kinga

Oliwia

Dobrusia

Nikola

Szymon

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

Jerzy Pleskot jest chory, a pozostali
rajcy nie pojawili się w „jedenastce".
Miasteczko ruchu drogowego ma
kosztować milion dwieście tysięcy
złotych. Nie jest to kwota do udźwignięcia dla tych podmiotów, które
zadeklarowały wsparcie pomysłu,
czyli – między innymi – WORD-u
oraz firm ubezpieczeniowych.
Projekt jest jednak za ambitny:
przewidziano w nim przenośną
sygnalizację świetlną, studzienki
kanalizacyjne, zadaszone trybuny
oraz inne elementy, które można
uznać za mniej potrzebne. – Jest też
nawierzchnia utwardzona tak, jak
pod drogę samochodową, a przecież
wiadomo, że tędy nie będą jeździły
czołgi, tylko najwyżej motorowery
– mówi Eugeniusz Sroka, dyrektor
SP nr 11.
Pomysłodawcy chcą realizować
projekt etapami i zrezygnować z
elementów, które będą za drogie.
Najpierw pojawią się drogi i chod-

Za szybko do śmierci

Postępowanie prowadzone
przez lubańską prokuraturę w
związku ze śmiertelnym wypadkiem, w którym zginęło dwóch
byłych studentów Kolegium Karkonoskiego, najpewniej zostanie
umorzone.
Do tragedii doszło w połowie
września w nocy w miejscowości
Złoty Potok (powiat lubański). Studenci byli z kolegą, najprawdopodobniej wracali z imprezy i jechali
w stronę Olszyny Lubańskiej.
Wybrali jednak trasę prowadzącą z Leśnej do Gryfowa Śląskiego.
Najprawdopodobniej jechali z
nadmierną prędkością i nie utrzymali się na zakręcie drogi. Auto
przekoziołkowało i uderzyło w
rosnące obok drogi drzewa, a na
końcu zatrzymało się na betonowym słupie energetycznym.
Kierowca pojazdu zginął na
miejscu. Druga ofiara wypadku
zmarła podczas reanimacji. Pasażer, który przeżył, miał ponad
promil alkoholu w wydychanym
powietrzu, nie odniósł jednak
większych obrażeń.
– Zastanawiam się, czy w szerszym zakresie prowadzić śledztwo,
ponieważ kierowca samochodu
nie żyje, w związku z czym najprawdopodobniej postępowanie
zakończymy na przesłuchaniu
osób, z którymi uczestniczy
wypadku mieli kontakt przed
tym wydarzeniem – powiedział
Edward Szafraniec, prokurator
rejonowy w Lubaniu. Ludzie,
którzy zginęli w wypadku, zdobyli
już tytuł licencjata w Kolegium
Karkonoskim.

(Ania)

niki (tylko z jednej strony), później
– oznakowanie. Na końcu – ewentualnie – trybuny z wiatą.
Wszystko to jednak jest na razie
pisane patykiem na wodzie. Na
wykonanie wciąż nie ma środków,
a – z braku osób odpowiedzialnych
za decyzje finansowe – promotorzy
budowy miasteczka wymienili w
czwartek tylko uwagi robocze bez
żadnych konkretów.

Zdaniem Grzegorza Rybarczyka
obiekt służyłby dzieciom z całego
miasta. Tu miałyby się odbywać
egzaminy na kartę rowerową oraz
lekcje bezpieczeństwa prowadzone
przez straż miejską oraz policję. Na
razie jednak pozostaje radość ze
zwycięstwa w konkursie, dyplom
i gotówka. Nie za wielka, ale na
symboliczny początek starczy.

Konrad Przezdzięk

Grzegorz Rybarczyk i zwycięski projekt

W nietypowy sposób wyładował swoją agresję 24-letni
jeleniogórzanin: zagroził swojej
towarzyszce życia, że ją zabije,
poczym chwycił wózek dziecięcy
i rzucił nim w ścianę. Na szczęście
w środku nie było dziecka.
Do awantury doszło na osiedlu
Zabobrze w minioną środę Kłótnia wywiązała się między kobietą,
która wyszła na spacer z dwuletnim dzieckiem, oraz jej kompletnie pijanym konkubentem. O
zdarzeniu policję powiadomiła
koleżanka poszkodowanej.
– Mężczyzna był wulgarny,
wyzywał kobietę oraz groził, że
ją zabije. Swoją agresję wyładował
na pustym wózku dziecięcym,
którym rzucił o ścianę. Wartość
start pokrzywdzona oszacowała
na 350 zł. Sprawca wykorzystując
sytuację uciekł – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z KMP
w Jeleniej Górze.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Kilka minut
później został on zatrzymany
kilka ulic dalej. Agresor trafił do
policyjnego aresztu: miał blisko
trzy promile alkoholu w organizmie. Za uszkodzenie mienia i
kierowanie gróźb karalnych grozi
mu kara do pięciu lat więzienia.
Jednak w sprawach związanych z przemocą domową,
często pokrzywdzeni odwołują
zeznania pod wpływem nacisku
środowiska lub rodziny. Wskutek
czego sprawcy takich zdarzeń nie
ponoszą za nie konsekwencji.
Zmieni się to w przyszłym roku.

(tejo)

Walczą z nudą w MDK

Jak ciekawie spędzić popołudnia
w Jeleniej Górze? – W Młodzieżowym Domu Kultury nikt się nie nudzi! – tak przekonywali pracownicy placówki przy ul. Skłodowskiej-Curie
12 podczas zorganizowanego w minioną środę dnia
otwartego placówki.
Do zajęć wokalnych zachęcał
wszystkich znany zespół Paka
Buziaka. – To już 12 lat, jak ta
grupa istnieje. Jest specyficzna, bo
zmieniają się dziewczyny, które w
niej śpiewają, a nazwa pozostaje
taka sama – mówi Wiesław Kowalewski, instruktor i założyciel Paki.
Osiągnięcia w postaci dyplomów
zajmują całą ścianę. Grupa śpiewa
niemal profesjonalnie wszystkie
znane przeboje.
– Śpiewanie to moja pasja. Sprawia mi ogromną przyjemność.
A te zajęcia przynoszą radość i
przygotowują do życia. Uczymy się,
jak zwalczać stres i
uodparniać się na
niego. Integru-

jemy się, bo poza grupą jesteśmy
bardzo dobrymi przyjaciółkami
– opowiada Agnieszka Sieczkowska, jedna z dziewcząt z Paki.
Jej koleżanki to Emilia i Joanna
Kowalewskie, Natalia Kowzan i
Beata Nożyńska.
Sporym zainteresowaniem cieszy się pracownia komputerowa.
Honorata Lemiech, którą wielu
melomanów zna jako wokalistkę
z różnych koncertów, prowadzi
zajęcia z grupą młodszych dzieci.
Sylwia Raban, twórczyni sukcesów
jeleniogórskich grup muzyki dawnej Pro Musica Antiqua i Virtrus
Animi, zaprzyjaźnia młodzież z
fletem.

– Zaczyna od początku, bo wspomniane zespoły już „wyrosły” i czas
na nowe – mówi Danuta Sitek,
dyrektor MDK.
Talent plastyczny można rozwijać pod opieką Anny BorsukKrasuckiej, Ewy Nyc oraz Marzeny
Grzeszczakowskiej. W tym roku
pracownia plastyczna wzbogaciła
się o nowe pomieszczenie. Oferty
dla najmłodszych jeleniogórzan,
czyli Akademii Malucha, nie trzeba
reklamować. Kilka lat temu pomysł
Ewy Bąk okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziś, aby zapisać tu dziecko,
trzeba to zrobić odpowiednio wcześnie. Jest jeszcze grupa teatralna
prowadzona przez Krzysztofa Zwolińskiego, która odbywa zajęcia w
czwartki. Spore sukcesy odnoszą
tancerze, których instruktorem
jest Grzegorz Gigiel.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Projekt Tadeusza Pazurkiewicza i
zespołu ekspertów, w tym przedstawicieli policji, straży miejskiej, kampanii ubezpieczeniowych, ośrodka
ruchu drogowego i zarządu dróg
i mostów, wygrał w ogólnopolskim konkursie MSWiA. – To wielki
sukces wszystkich – cieszy się mł.
insp. Grzegorz Rybarczyk ze straży
miejskiej, który jest koordynatorem
i „duszą” przedsięwzięcia. Patronem
oficjalnym miasteczka jest prezydent
Marek Obrębalski.
Cóż jednak z tego, kiedy na realizację projektu nie ma pieniędzy?
Pomysłodawcy chcą realizować
inwestycję etapami. Rozmawiano o
tym w miniony czwartek w Szkole
Podstawowej nr 11 Nieużytek przy
„jedenastce” jest ogromny. Nie służy
nikomu, a mógłby zostać wyko-

Wózkiem w ścianę

Paka Buziaka – eksportowy „towar” Młodzieżowego Domu Kultury
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Mariusz Mariusz
i Okrutny Blok
Po raz kolejny pozwoliłem sobie
na małą chwilkę podglądania.
Zabrałem z domu Zestaw Małego
Podglądacza, wraz z peleryną-niewidką i udałem się na największe
miejskie blokowisko Zabobrze.
Już od pierwszych chwil dziękowałem Bogu za moją pelerynę. Gdyby nie ona, niewątpliwie
dostałbym powitalne manto od
blokersów, tak jak jegomość 200m
przede mną. Mógłbym przysiąc, że
wpisał je w swój plan dnia.
Podążałem dalej za panem,
którego imię i nazwisko brzmiały
Mariusz Mariusz. Zmęczony i średnio optymistyczny mieszkaniec
szarego budynku powoli wciągał
się na dziewiąte piętro schodami
– winda utknęła między piętrami
ze żwawym panem Zbysiem spod
numeru 23 oraz jego złośliwym
jamnikiem, który właśnie miał
wyjść na spacer. Z powodu niedoboru trawy w windzie załatwił
swoje potrzeby fizjologiczne na
podłogę (jamnik, nie pan Zbysiu).
Piesek był jednak średnio oryginalny – pan Mariusz minął jakiegoś jegomościa, który uprawiał podobną
praktykę na półpiętrze.
Po wejściu do mieszkania z
tabliczką „M. Mariusz”, jego lokator legł na łóżko. Za długo jednak
nie poleżał, bo z nóg poderwał go
domofon. Początkowo postanowił
udawać, że go nie ma, ale po piątym dzwonku w końcu do niego
podszedł. Jakiś żartowniś próbował wywabić Mariusza twierdząc,
że przykleił się do gumy do żucia
przyklejonej na klatce i potrzebuje,
aby ktoś go odkleił. Petent został
oddalony z kwitkiem.
Kakofonia dźwięków zaczęła
rozbrzmiewać w momencie,
gdy potulny lokator numeru 26
chciał położyć się spać. Gdyby
ślepo wierzyć zmysłowi słuchu,
pan Mariusz przysiągłby, że
sąsiad mieszkający nad nim gra
w kręgle, za każdym rzutem zdobywając maksimum punktów.
Ale to jeszcze nic. Po każdym
zbiciu kręgli sąsiad zaśmiewał
się tubalnie, powodując, że szyby
w oknach trzęsły się niebezpiecznie. Gdy wycierał nos (tak się zło-

żyło, że był chory), pan Mariusz
czuł się, jakby za chwilkę przez
sufit miał mu wpaść do pokoju
młot pneumatyczny. Kiedy w
końcu sąsiad kichnął – urwał
się żyrandol i spadł na stół. Przy
okazji zabrał ze sobą część tynku
z sufitu, prawdopodobnie do
towarzystwa.
Kiedy skończył sąsiad z góry,
zaczął ten z boku. Jego małe
dziecko zaczęło płakać. Sytuacja
byłaby jeszcze znośna, gdyby
ojciec nie próbował uspokoić
krasnala „śpiewając” piosenki i
klaszcząc przy tym tak, że ręce
miał czerwone chyba przez
tydzień.
Dzieci kolejnego sąsiada zaczęły komunikować się ze sobą
za pomocą stukania w grzejniki.
Mariusz Mariusz leżąc trzymał
lewą rękę na urządzeniu i w ten
właśnie sposób część wibracji
przeszła na niego i spowodowała,
że Mariuszowa szczęka zaczęła
podskakiwać, budząc zarazem
swojego właściciela, który już
znajdował się w stanie letargu.
Gdy wreszcie zasnął, zachrapał sobie potężnie, jak na zmęczonego człowieka przystało. Wtedy
do akcji wkroczył żwawy pan
Zbysiu, który tak energicznie pukał trzonkiem od miotły w sufit,
że przebił w nim dziurę.
Z rana zmarnowany pan Mariusz wyszedł z domu z podkrążonymi, czerwonymi oczami
i rozczochranymi włosami. Z
drzwi naprzeciw wychyliła się
ciekawska pani Gienia, która pod
pretekstem zapytania się, ile w
tym roku wypada dać księdzu na
tacę, zaglądała do mieszkania 26
przez ramię jego właściciela. Po
zejściu na dół zmęczony człowiek
pracy dostał jeszcze po uszach za
swoje chrapanie, a za swój wygląd
został nazwany nocnym imprezowiczem. Po drodze spotkał dwóch
wyrostków kradnących flagę.
Straszliwej sytuacji pana Mariusza nie jest winny budynek,
lecz ludzie w nim mieszkający.
To właśnie oni tworzą Okrutny
Blok.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Głowy władzy
na jarmarku

Na jednym ze straganów
w trakcie weekendowego Jarmarku Staroci i Osobliwości
dostrzegliśmy intrygujący
eksponat: gipsowe popiersia
rządzącego nam triumwiratu:
prezydenta Marka Obrębalskiego oraz Jerzego Łużniaka
i Zbigniewa Szereniuka. Oferujący te przedmioty handlarz
potwierdził, że to jego autorski pomysł. Nie wiedział, czy
zakwalifikować rzeźby do
staroci, czy też do osobliwości.
Stwierdził też, że na razie
figurek nie sprzedaje, tylko
traktuje je jak stałą dekorację.
– Takie rzeźby, panie, są jak
wino: im starsze, tym lepsze!
– dodał pokreślając, że za rok
również je wystawi już za odpowiednio wysoką cenę.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Basen ma tę przewagę nad
boiskiem…

Cisza za wszelką cenę

Doszł y na s sł uchy, że
do rady miejskiej wpłynął
wniosek mieszkańców placu
Ratuszowego o uznanie śródmieścia za strefę absolutnej
ciszy. Wszystko w związku
z hałaśliwymi imprezami,
które zakłócają mir domowy
jeleniogórzanom zamieszkałym w Rynku. Co ciekawe, ów
postulat ma szansę wejścia w
życie, bo – na bazie modnego populizmu, spodobał się
także niektórym radnym.
Zwłaszcza tym kierującym
się zasadą: Vox populi, vox
Dei. Czyli głos ludu jest głosem Pana Boga. Wszystko
rozstrzygnie się w najbliższym czasie. Chyba że zapał
placowiczów ostygnie, bo
głośnych imprez przy ratuszu
do Bożego Narodzenia w tym
roku już nie będzie.

– że w razie społecznej potrzeby
powstania lodowiska…

(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.

– wodę łatwiej zamrozić.
Krzysztof Mróz, radny Prawa i Sprawiedliwości

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

„Obiecywacze”

pod sąd wyborczy!
Żałować można, że zwyczajem powszechnym nie jest kolekcjonowanie ulotek wyborczych.
Te ulotne druczki roznoszone
w trakcie poszczególnych kampanii najczęściej zasilają ogień
w piecu lub kosz na śmieci. A
szkoda. Byłyby bowiem przedmiotem niezwykle cennych
zbiorów niosących z sobą nie
tylko przekaz graficzny, lecz
także – a może przede wszystkim
– niespełnione treści.
Politycy sami się chyba zorientowali, że gromadzenie powyborczych pozostałości może
im zaszkodzić. Po każdym gło-

sowaniu – zgodnie z literą prawa
– wszelkiej maści plakaty muszą
być uprzątnięte w ustawowym
terminie, aby nie zaśmiecać i
tak szarej codzienności. I ustąpić
miejsca reklamom proszku do
prania lub żarcia dla psów.
Przebiegła klasa polityczna
wyczuła pismo nosem i zaciera
ślady swoich przedwyborczych
knowań niczym przestępca postępuje na miejscu zbrodni – jak
mu się wydaje – doskonałej.
Na przemiał idą akcydensy, na
które wydano jeśli nie miliony,
to na pewno setki tysięcy złotych.
Sami kandydaci, zwłaszcza ci

przegrani, pod osłoną nocy i
z rumieńcem wstydu, zębami
zdzierają własne resztki z murów. Resztki upstrzone zębami
wampira, z podbitymi oczami,
lub – co gorsza – bez nich.
Do lamusa historii wędrują
z pietyzmem nakręcone spoty
wyborcze, w których – aby były
bardziej przekonujące – zatrudniono specjalistów od efektów
specjalnych. Ci podobnie jak to
politycy deklarują, dokonują
rzeczy niemożliwych. Niech niemożliwe będzie rzeczywistością!
No i się staje. Tyle że na filmie.
W tak zwanym realu (nie mylić
z hipermarketem) stać się nie
może. Więc dowód wyborczej
zbrodni, ten nieznośny corpus
delicti, jak najszybciej trzeba
schować tak głęboko, aby nikt
go nie znalazł.

Takie postępowanie nie powinno nas, wyborców, dziwić.
Z punktu widzenia polityka,
który wygrał wybory dzięki
obietnicom, ich przypominanie jest gestem samobójczym.
Kiedy przyszedł czas, aby obiecan k i nabra ł y r umieńców
rzeczywistego działania, lepiej
o nich zapomnieć. Mają one
jedynie sens wówczas, kiedy
trzeba błagać o głosy. A jak wyborczy „Murzyn” zrobi swoje,
ładnie mu podziękować. I dalej
robić swoje, czyli – prościej
mówiąc – nic nie robić.
Aby wybić politykom z głow y takie „dolce far niente”
(słodkie nieróbstwo), wściekli
wyborcy powinni im pod nos
podsunąć właśnie te ulotki,
którymi ich mamili. Zaprosić,
niby to na kawę, i zamknąć

w pokoju z telewizorem oraz
odtwarzaczem z płytą ze spotami reklamowymi. I wyrokiem sądu wyborczego skazać
rzeczonych ludzi władzy na
karę dwuletniego oglądania
samego siebie w postaci obiecującej.
Dla wyjątkowo krnąbrnych
polityków płci obojga zarezerwowano by karcer ze stołem,
krzesłem, wiadrem atramentu
i stosem zeszytów z nakazem
zapełnienia ich przepisywanymi zapewnieniami, czego to
nie zrobią, jeśli tylko wygrają.
Na przykład: że będą walczyć
o budowę przyszkolnego basenu.
Lekcja na pewno przyniosłaby jeden skutek pozytywny:
politycy w boju o głosy przestaliby obiecywać. Tym samym

straciliby najmocniejszą swoją
broń. Bo pole semantyczne
‘obietnicy’ praktycznie nie ma
ograniczenia. Obiecać można
wszystko wszystkim. I mając
pełną świadomość, że obietnic
spełniać nie trzeba.
Tylko jak wówczas ludzie
chętni na świecznik przekonają tych, od których zależy
demokratyczny wybór? Może
właśnie wtedy w szranki wyborcze nie staną obiecywacze,
tylko ludzie, którzy nic obiecać
nie mogą. Kto wie, czy to nie
oni byliby porządnymi realizatorami woli ludu, która daje
początek każdej władzy. Dlatego radzę: zbierajmy ulotki!

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Doktorzy sprzedawczyki drenują portfele pacjentów

Tam pisz
W przypadku pacjentów z Dolnego
Śląska pisma można kierować na
adres Dolnośląska Izba Lekarska,
we Wrocławiu, ulica Matejki 6, 50333 Wrocław, lub też kontaktując
się telefonicznie pod numerami
telefonów (71) 322-50-56 lub (071)
322-50-57.
Fot. Konrad Przezdzięk

Siedem milionów złotych dla muzeum

Ten sposób zwiedzania jest archaiczny
Tyle ma kosztować rozbudowa Muzeum Karkonoskiego o nowy pawilon, który ma powstać na dziedzińcu
placówki. Ta pod nową dyrekcją zamierza kroczyć
ku nowoczesności.
Frekwencja odwiedzających
Muzeum Karkonoskie jest coraz
niższa. Dotyczy to zresztą wszystkich „tradycyjnych” placówek
muzealnych. Eksponaty i sposób
ich prezentacji już się ludziom
opatrzyły.

Bójka w taksówce
Trzech mężczyzn pobiło
w sobotę taksówkarza. Pasażerom nie spodobało się
zachowanie mężcz yzny,
któr y z wrócił im uwagę
podczas kursu. W aucie wywiązała się szamotanina.
Pobity kierowca zatrzymał
auto i zaczął wzywać policję. Spłoszeni napastnicy
uciekli. Taksówkarzowi,
na szczęście, nie stało się
nic poważnego. Policja poszukuje bandytów.

(tejo)

Dziś na topie są muzea narracyjne: z multimediami, podkładem
dźwiękowym i innymi gadżetami
nowoczesności. „Pociąg do historii”
(nietypowe muzeum w wagonach,
zorganizowane właśnie w ten sposób), kiedy na początku września

– Gdyby wszystkie lekcje o
sztuce takie były! – zdawali się
marzyć uczniowie, którzy w
minionym tygodniu z uwagą
wysłuchali wykładów Huberta
Bilewicza. Wykładowcę Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprosiło Biuro Wystaw Artystycznych.
Bilewicz o sprawach z pozoru
nudnych opowiadał z pasją, a za
ilustracje posłużyły przezrocza. W
miniony poniedziałek młodzieży
z Zespołu Szkół-EkonomicznoTurystycznych Bilewicz wygłosił
wykład o kiczu. – Kiczowatość
często bywa nie – jak się popularnie sądzi efektem nieudanego
dzieła – ale w pełni przemyślanym
skutkiem. Dzieła kiczowate są tak
brzydkie, że ocierają się o szczególny rodzaj piękna. Prowokują,

stał w Marciszowie, przez kilka dni
odwiedziło go trzy razy tyle gości,
co Muzeum Karkonoskie w ciągu
miesiąca.
Jednak, aby dostosować prezentację zbiorów do współczesnych

emerytów i rencistów. Ich lekarze
natomiast nie biorą tego w ogóle
pod uwagę i robią wszytko, żeby jak
najwięcej ugrać na chorobie swoich
pacjentów. Wizyty są co prawda
bezpłatne, ale medycy mają swoje
sposoby by dorobić sobie do pensji.
Jak powiedział nam pracownik
delegatury Narodowego Funduszu
Zdrowia w Jeleniej Górze, lekarze
mają bowiem prawo stosowania
takiej pieczątki czy ręcznego wypisania „NZ” na recepcie. Mogą to
jednak robić tylko w indywidualnych
i wyjątkowych przypadkach, kiedy
zamiana leku może być zagrożeniem dla zdrowia pacjenta poprzez
zawarte z zamienniku substancje
uczulające czy szkodliwe.

Sprzedajni medycy
– Lekarze często „sprzedają się” firmom farmaceutycznym za różnego rodzaju
stypendia, szkolenia czy gratisy w postaci sprzętów AGD czy RTV – mówi Jadwiga
Reder-Sadowska, miejski rzecznik konsumentów w Jeleniej Górze.
Zasada jest prosta, lekarze wypisują na receptach leki wybranej firmy i pieczątką
„nie zamieniać” gwarantują ich skuteczne wykupienie. Firmy farmaceutyczne
natomiast w drodze rewanżu przesyłają medykom różnego typu sprzęty lub
opłacają im szkolenia, a nawet wakacje.
– Z receptami na których wypisane są ewidentnie drogie leki z dopiskiem „NZ”
przychodzi do mnie 3 – 4 osoby dziennie – mówi rzeczniczka. Jest to oczywiście
nieuczciwe ze strony lekarzy, ale trudne do udowodnienia.
wymagań, potrzebne są pieniądze.
Póki co Muzeum Karkonoskie stara
się o rozbudowę swojej siedziby.
Zainicjował to poprzedni dyrektor
Stanisław Firszt, ale nie dano mu
dokończyć dzieła. Teraz zajmie się
tym Gabriela Zawiła, nowa szefowa
największej po wrocławskiej placówki muzealnej na Dolnym Śląsku.
Skala inwestycji jest ogromna. Po
jej zakończeniu znikną częściowo
ogrody muzealne. Powstanie tu
pawilon, który dwukrotnie zwiększy powierzchnię MK. Centralnym
punktem będzie zabytkowa chata
z okolic Kowar, która znajdzie się
pod oszklonym pawilonem. Będzie
można ją oglądać także z góry.
Pierwsi zwiedzający mają odwiedzić nowe muzeum najpóźniej
w 2012 roku. Rozbudowa będzie
kosztowała ok. 7 mln zł. Pieniądze
da częściowo urząd marszałkowski,
a częściowo – fundusze UE.

(tejo)

Kłopot ze spadającą liczbą gości ma także Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach.
Aby zachęcić turystów i kuracjuszy do częstszych odwiedzin, placówka zamierza
w sezonie postawić na ekspozycje plenerowe na niezagospodarowanym do tej
pory gruncie przy pawilonie norweskim. Nie jest możliwa jego rozbudowa, ani
tym bardziej postawienie nowego gmachu muzeum.
zawierają cytaty do określonych
stylów, bywają wyrazem ludzkich
pragnień i marzeń. Jak choćby
kiczowate zameczki w disneylandach, które – nawiązując do
świata wyobraźni bajek – tworzą
same w sobie nowy styl – mówił
Hubert Bilewicz.
Uczestnicy wykładu, którzy na
lekcjach na pewno by się nudzili,
nie zmarnowali godziny w BWA.
– Wykłady Bilewicza są takie,
że nawet jeśli ktoś się kompletnie
sztuką nie interesuje, chętnie go
wysłuchał. Wykładowca gdańskiej ASP zaprosił też dorosłych.
Opowiadał o transgresji, traumie
i wstręcie w sztuce. Nawiązał też
do skandalów i prowokacji oraz
zafałszowania historii.

(tejo)

Tak więc nie wszyscy lekarze działają na szkodę swoich
pacjentów, wielu bowiem wypisujących drogie farmaceutyki chroni ich życie. Jak więc
sprawdzić, które drogie leki
mogą być zamienione na tańsze
medykamenty, a których zamieniać nie wolno?
– Jeśli mamy podejrzenia, że
nasz lekarz nie jest wobec nas
do końca uczciwy i za każdym
razem wypisuje nam na recepcie „nie zamienić”, mimo że
tańsze zamienniki mają takie
samo działanie, możemy wysłać
pismo do Krajowej Izby Lekarskiej, która sprawdza uczciwość
poszczególnych lekarzy – mówi

Jadwiga Reder-Sadowska, miejska rzecznik konsumentów.
W piśmie możemy też zapytać
o działanie w ypisanego leku
i możliwość jego zamiany na
tańszy specyfik.

(Angela)
Fot. Konrad Przezdzięk

Ewelina Białas z Cieplic ma około
500 złotych emerytury i po dokonaniu opłat za media i czynsz na cały
miesiąc na życie zastaje jej dwieście
złotych. Za taką kwotę naprawdę
trudno wyżyć, zwłaszcza, że 150 złotych co miesiąc wydaje w aptece.
– Zdrowie jest przecież najważniejsze, mogę nie mieć na nic pieniędzy, ale leki muszę wykupić – mówi.
– Prosiłam swojego lekarza, żeby
wypisywał mi tańsze odpowiedniki,
bo tak poradziła mi pani w aptece.
On jednak za każdym razem podbija
mi na recepcie pieczątkę „nie zamieniać” i tłumaczy mi niezrozumiałym
językiem medycyny, że tak właśnie
musi być.
Taki problem ma jednak nie tylko
pani Ewelina. Szacuje się, że dotyczy
to około 70 procent zubożałych

Jadwiga
Reder-Sadowska

Leśne niewypały na szlaku
Długo nie zapomną w ycieczk i na Śn ieżne Kot ł y
t u r y śc i , k t órz y sp ę d zają
wrzesień w Piechowicach.
Podczas spaceru leśną drogą
o mało nie nadepnęli na niewypały. Na ziemi leżało kilkanaście elementów broni z
czasów II wojny Światowej.
Było to dziesięć granatów
moździerzowych i pięć zapa l n i ków a r t yler y jsk ich.
Na miejsce natychmiast wezwana została policja, która
przeszukała i zabezpieczyła
t eren. Gr upa m i ner sko saperska ze Świętoszowa

zabierała wybuchowe znalezisko w celu zdetonowania w
bezpiecznym miejscu. Szlak,
gdzie leżały pociski, należy
do często uczęszczanych, ale
nikt wcześniej nie znalazł
tam podobnych przedmiotów. Nie jest wykluczone, że
zostały one w ymyte przez
wrześniowe deszcze. Lub
po prostu przeleżały przez
ponad 60 lat i nikt ich nie
zauważył.

(Angela)

Piłeś? Nie chodź na spacer!
Tragiczne mogły być skutki pijaństwa dwóch młodych
m ie sz k a ńc ów, k t órz y po
dużej wódce poszli na wycieczkę w góry i, kiedy zaczął
zapadać zmrok, zgubili się.
W okol ic a ch Wo do spa du
Szk lark i posz uk iwa l i ich
goprowcy oraz policjanci.
Za gubieni zostali namie -

Wykłady o sztuce
jak marzenie

Hubert Bilewicz opowiada uczniom
"Ekonoma" o kiczu w sztuce

rzeni dzięki telefonowi komórkowemu i zna lezien i
przez ratowników górskich.
Mężczyźni byli tak pijani, że
kompletnie stracili orientację w lesie.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Najdroższe medykamenty nie zawsze są najlepsze.
Ale dla medyków, którzy je wypisują, dają możliwość
korzystania z bezpłatnych szkoleń i gratisów. Mowa
o receptach, na których pojawią najdroższe leki z
zakazem wymiany ich na tańsze odpowiedniki. Nieuczciwym lekarzom trudno udowodnić działanie na
szkodę pacjentów, pomóc w tym może jednak zgłoszenie sprawy w Krajowej Izbie Lekarskiej.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Z miłości do lekarza chciała się zabić
Pan stworzył człowieka z gliny
nania, bo z pewnością miałbym
problemy ze znalezieniem pracy. Co
prawda poprzez ceramikę można
powrócić do tego zawodu, podoba
mi się nawet tworzenie ceramiki w
nawiązaniu do sztuki ludowej. Podejrzliwie patrzę na niektóre przejawy sztuki współczesnej, bliskie
mi są słowa Zbigniewa Herberta,
który współczesną sztukę definiuje, jako „gestykulację w pustce”.
Jest to oczywiście wyłącznie moje
odczucie, każdy może mieć inne.
Nie trzeba przecież być znawcą
sztuki, żeby wiedzieć co jest dobre,
a co złe, wystarczy zwykłe poczucie
estetyki.

– Dochody artysty bywają bywają niestałe. Jak Pan utrzymuje
się ze sztuki?
Przychodzi taki moment w życiu,
kiedy trzeba wziąć je za rogi i iść
pod prąd. Marzyłem o swobodzie
twórczej i pracy, w której sam bym
decydował o tym co robię, dlatego
też parę lat temu zaryzykowałem i
założyłem własną pracownię ceramiczną. Nie nazwałbym siebie jednak
artystą, raczej rzemieślnikiem. Poza
tym uczę, z czego również czerpię
jakieś dochody.
– Nie ma Pan więc problemów
ze sprzedaniem własnych dzieł?
Nie mogę powiedzieć, że są tanie, ale z drugiej strony nie mogę
sprzedać na przykład własnoręcznie
wytworzonej filiżanki za taką samą
cenę, jaką musimy wydać na produkt
wykonany fabrycznie. Nastawiam
się jednak na wykonywanie użytkowych przedmiotów a klient, który
decyduje się na ich kupno, na ogół nie
zwraca uwagi na cenę, ale na to, że
jest to coś niepowtarzalnego. Zresztą
mówiąc prawdę to większość rzeczy
zamiast sprzedać, rozdałem.
– Z wykształcenia jest Pan
etnologiem, nie chciałby Pan
powrócić do fachu?
Byłoby to bardzo
ciężkie do wyko-

– Czy ma Pan jakieś plany
lub marzenia na przyszłość
związane z ceramiką?
Chciałbym prowadzić pracownię
dla ludzi, w której mogłoby pracować przynajmniej piętnaście osób
i odtwarzaniu zapomnianej dziś i
niedocenianej formy nauki: mistrz
– uczeń. Mam nadzieję, że kiedyś
uda mi się ziścić te marzenia, w
końcu sztuka cały czas krąży wokół
mnie, albo ja wokół niej. Pozwolę
sobie tutaj na przytoczenie słów
Fiodora Dostojewskiego „Piękno
zbawi świat”.
Rozmawiała
Anna Pisulska

Rafał Klementowski, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (ukończył
etnologię). Z zamiłowania artysta
ceramik, miłośnik rzeźby Igora
Mitoraja. Prócz tworzenia figur i naczyń z gliny prowadzi także zajęcia
praktyczne z przedszkolakami. Po
studiach wyjechał do Niemiec, gdzie
pracował i jednocześnie uczęszczał
na zajęcia w pracowni ceramicznej.
Od razu pokochał ten rodzaj sztuki i
zajmuje się nim do dzisiaj.

Przemocy w szkole mówią: nie!
Bicie, wymuszanie pieniędzy, kradzieże. To patologiczne zjawiska, które dają o sobie znać w wielu
placówkach oświaty. Kilkudziesięciu gimnazjalistów
z pierwszych klas miało okazję odwiedzić Komendę
Miejską Policji w Jeleniej Górze. Jednak nie dlatego, że
nabroili, ale żeby tego nie robili w przyszłości.

Fot. Konrad Przezdzięk

Lekcję bezpieczeństwa, która
ma promować normalność w szkołach, opracowali policjanci pionu
do spraw nieletnich, strażnicy

miejscy i strażnicy ochrony kolei.
Młodzież, która właśnie zaczęła naukę w pierwszych klasach gimnazjalnych, wkracza w trudny wiek
pokus. Uleganie im, zwłaszcza
spożywanie alkoholu
i zażywanie środków odurzających,
może mieć de-

Danuta Razmysłowicz przestrzega
przed szkolną przemocą

struktywny wpływ na ich dalsze
życie.
Przed tym właśnie przestrzegali
Danuta Razmysłowicz z policji oraz
Grzegorz Rybarczyk ze straży miejskiej. – Wy wiecie wszystko najlepiej.
Lepiej od nas. Jesteście obserwatorami
zjawisk, które mogą niepokoić. Jeśli
coś takiego widzicie, nie bójcie się o
tym nam mówić – radzili prelegenci
wskazując adresy internetowe, na
które można także pisać.
Szczerość trzynastolatków dała
o sobie znać już podczas spotkania.
Wymieniali adresy kiosków, w których bez kłopotu nieletni może kupić
papierosy na sztuki. Niewiele brakowało, a powiedzieliby, gdzie człowiek,
który nie ukończył 18 lat, dostanie bez
problemu piwo, czy nalewkę.
– Opracowałam sto slajdów dotyczących przemocy w szkole – mówiła
D. Razmysłowicz. Dotyczyły bicia,
wymuszania pieniędzy, kradzieży,

od planowanych czynów. Do
niedawna kobieta tylko straszyła,
że będzie się okaleczać. Jej groźby
kończyły się jednak na słowach.
W środę popołudniu, około godziny 17 podczas patrolu strażnicy zauważyli krwawiącą kobietę.
Wszystko wskazywało na to, że

Jan Miodek
na urodziny

podcięła sobie żyły Wezwane
pogotowie zabrało ją do szpitala.
Tam zatamowano krwotok i opatrzono desperatkę. Jej życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 30-latka podcięła sobie żyły,
bo chciała trafić do Bolesławca,

gdzie pracuje lekarz, w którym się
najprawdopodobniej zakochała.
Kobieta nie chce korzystać z
żadnej pomocy psychologów czy
psychiatrów. Nie jest zrównoważona psychicznie i notorycznie
nadużywa alkoholu.

(Angela)

Zrób coś z głową po japońsku

Kolegium Karkonoskie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze obchodzi
swoje dziesięciolecie. Dlatego
ceremonia rozpoczęcia roku
akademickiego (13 września w
południe) będzie miała wyjątkowy przebieg. Zostaną wręczone
także dwa medale dla dwóch,
najbardziej zasłużonych osób dla
jeleniogórskiej uczelni.
Wyróżnieni zostaną profesor
Tadeusz Koszczyc, były rektor
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i profesor
Andrzej Mulak, były rektor Politechniki Wrocławskiej. Zaproszeni goście i studenci będą mieli
okazję także wysłuchać inauguracyjnego wykładu profesora
Jana Miodka i zapoznają się z
księgą jubileuszową dziesięciolecia Kolegium Karkonoskiego.
– Pracowaliśmy nad nią
dość długo, zawiera ona część
informacyjną, jak i naukową
– mówi profesor dr hab. Henryk
Gradkowski, rektor Kolegium
Karkonoskiego. Uczelnia ma
już spory dorobek materialny,
jak i naukowy. Sukcesem jest
umiejscowienie KK w kampusie
powojskowym oraz oddanie do
użytku uczelnianej biblioteki i
Centrum Naukowego..
– Zależy nam na tym, żeby
nasi studenci utożsamiali się z
regionem, w którym się kształcą.
Służyć temu ma choćby historia
regionalistyki, kierunek, który
uruchomimy w następnym roku
akademickim – powiedział dr
Gradkowski.
W przyszłym roku odbędzie
się także uroczystość nadania Bibliotece i Centrum Naukowemu
imienia Juliusza Słowackiego.

Danuta Juszczyńska, nauczycielka fryzjerstwa w
Zespole Szkół Handlowych, zabrała jedną ze swoich
grup na spotkanie z Tomoko Nagahamą, rysowniczką, która w jeleniogórskim Empiku wystąpiła w
tradycyjnym kimonie i opowiadała o kulturze kraju
kwitnącej wiśni.
– Trendy w modzie na sezon
jesień – zima 2008/09 znajdują
odzwierciedlenie w kolorystyce
częstej w Japonii, czyli bieli, czerni
i kropli czerwieni, stąd pomysł na
powiązanie nauki ze spotkaniem z
prawdziwą Japonką. W ten sposób
uczennice więcej zrozumiały ze
specyficznego klimatu tej kultury
– mówi Danuta Juszczyńska.
Dziewczyny uczyły się nie tylko
fryzjerstwa, ale i wykonywania
makijażu. Efekty ich pracy mogą
naprawdę zadziwić. Adeptki kosmetyki w lot podchwyciły elementy wyróżniające japońskość w
makijażu i fryzurze.

Ania

(Ania)

Pogadanki o niebezpieczeństwach
czyhających w placówce oświaty
wysłuchali, między innymi,
pierwszoklasiści z Gimnazjum nr 2.

zastraszania, zmuszania do palenia
papierosów i picia alkoholu, niszczenia mienia i poniżania. – Wiemy, że
takie zjawiska są w szkołach. Robimy
wszystko, aby nim zapobiegać, stąd
taka akcja – usłyszeliśmy.
Po wykładach stróżów prawa

Makijaż rodem z Japonii
prezentowała Sylwia Mitura.
Użyła do niego jasnego podkładu, białych cieni do oczu i czerwonej szminki. W ten sposób
upodobniła się do japońskiej
gejszy. Kontrastowała z nią
koleżanka, blondwłosa Sonia
Wisiewicz. Bardzo ważne w
trendach na przyszły sezon są
geometryczne fryzury i czarny
strój, co również zaprezentowała Sonia.
– Zajęcia są dla nas bardzo
interesujące, zwłaszcza że
zdobywamy praktykę, która
w naszym zawodzie ma
ogromne znaczenie.
W Jeleniej Górze
będziemy t yl ko
miesiąc, ale są to
dla nas niezapomniane chwile
– powiedzia ła
Sylwia Mitura, na co
dzień uczenn ic a s z ko ł y
zawodowej w
Zgorzelcu.

gimnazjaliści dostali „praktyczną”
lekcję jazdy w „pijackich goglach”.
To specjalne okulary, po których
założeniu człowiek widzi tak, jak
upojony alkoholem. Młodzi ludzie dosiadali czterokołowca i kosili pachołki.
– Tak właśnie jeżdżą pijani kierowcy

Fot. Konrad Przezdzięk

– Uczy Pan przedszkolaków,
czy któryś z nich rokuje na przyszłego artystę?
Rafał Klimentowski: – Dzieci
często robią świetne rzeczy. Ich
rodzice tworzą nawet im takie
mini galerie. Ciężko jest jednak
powiedzieć, które z nich w przyszłości wróci do ceramiki, bo
są w takim wieku, w którym
mogą spróbować wszystkiego. W
tym miejscu ukłon w stronę pań
dyrektorek przedszkoli. Najważniejsze jest to, że dzieci rozwijają
się. Poznają charakter materiału,
pracują rękami, co z pewnością
pomoże im w przyszłości, kiedy
będą musiały wziąć ołówek czy
długopis do ręki. Nie mówiąc
już o kształtowaniu wyobraźni,
która została upośledzona w
dobie komputerów i telewizji. W
czasach, kiedy szklany ekran nie
odgrywał dużej roli w rozwoju
dziecka, wystarczyło prowadzić
z nimi zajęcia z rysunku, czy malarstwa teraz potrzebne są także
inne warsztaty.

dę. Przyczyną tak desperackiego
kroku było uniesienie miłosne.

Fot. Anna Pisulska

Wcześniej już kilkakrotnie odgrażała się, że zrobi sobie krzyw-

W sprawie 30-letniej mieszkanki Świeradowa Zdroju, która
od kilku miesięcy przebywa w
Jeleniej Górze, straż miejska już
kilka razy interweniowała. Ostatnio desperatka dała o sobie znać
w barze Edward koło PKS-u, gdzie
strażnikom udało się odwieść

Fot. Anna Pisulska

30-letnia kobieta usiłowała w minionym tygodniu popełnić samobójstwo. Do dramatu doszło przy ul. Konopnickiej. Gdyby nie interwencja straży miejskiej, mogła
umrzeć. Desperatka nie jest zrównoważona psychicznie.
To kolejna próba samobójcza w jej wykonaniu.



– tłumaczył dziewczętom i chłopcom
Grzegorz Rybarczyk.
Jakie skutki przyniesie to prewencyjne działanie służb mundurowych?
Przekonamy się w ciągu najbliższych
miesięcy.

(tejo)
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Klubowa wojna boiskowa

używać stadion, to nie rezygnuję
z tytułu prawnego. Każdy ma takie same prawo i nie rozumiem,
dlaczego pan Ładziński innych
obarcza swoimi zaniedbaniami
jako prezesa klubu.
KKS powołali do życia byli działacze Karkonoszy, którzy byli niezadowoleni z działania w klubie na
Złotniczej. Pociągnęli za sobą wielu
juniorów. Ich odejście załamało
wtedy szkolenie najmłodszych w
najstarszym piłkarskim klubie w
Jeleniej Górze. Również dzisiaj Karkonosze prawie nie mają juniorów.
Dopiero zaczyna się pierwszy sezon
szkolenia najmłodszych, po pięciu
latach przerwy.

Walka o młodzież
Czy działający od kilku lat Karkonoski Klub Sportowy
„Jelenia Góra” będzie musiał 30 września opuścić boisko
przy ulicy Podchorążych? Tak się może stać, jeśli prezes
MKS „Karkonosze”, Tadeusz Duda podpisze z Agencją
Mienia Wojskowego umowę dzierżawy boiska.

cał, że sprawę załatwi w tym roku,
po co mieliśmy płacić za listopad i
grudzień, skoro i tak nie odbywałyby się treningi? – usprawiedliwia
się prezes.

Gra jest warta świeczki, bo przedmiotem sporu jest nie tylko najlepiej
utrzymane boisko w Jeleniej Górze.
Bój toczy się o młodych ludzi, którzy
– być może – w przyszłości będą lokalnymi gwiazdami futbolu. Idzie też
o pieniądze: i to niemałe. Obydwie
strony uważają, że są na prawie.

Prezes zniesmacza

Bo prezydent obiecał

– Od powstania klubu w roku
2003 dzierżawimy boisko od AMW,
która zarządza mieniem powojskowym w Jeleniej Górze – wyjaśnia
prezes KKS Jelenia Góra, Zbigniew
Ładziński. – Co miesiąc płacimy
4.300 złotych dzierżawy. Od dawna
zabiegaliśmy o przejęcie stadionu

przez miasto na własność. Obecny
prezydent miasta Marek Obrębalski
obiecał nam, że jeszcze w tym roku
boisko i teren wokół przejmie miasto
i nieodpłatnie udostępni naszemu
klubowi.
Ładziński podkreśla, że wszystko
ma na piśmie, jakie dostał od prezydenta. Umowa dzierżawy wygasła z
końcem kwietnia tego roku. – Ale
w porozumieniu z wrocławskim
przedstawicielstwem AMW nadal
użytkujemy obiekt i płacimy dzierżawę. Nie przystąpiliśmy też do przetargu na dzierżawę obiektu na trzy
miesiące pozostałe do końca roku,
jaki rozstrzygnął się we Wrocławiu
19 września. Skoro prezydent obie-

– Nie zapoznałem się jeszcze z
treścią umowy, jaką Karkonosze
mają zawrzeć z AMW, więc nie
powiem jeszcze czy ją podpiszę, czy
nie podpiszę – powiedział nam prezes Klubu Sportowego Karkonosze
Tadeusz Duda. – Nie było mnie w
Jeleniej Górze. Ale jestem zniesmaczony tym co wyrabia prezes KKS.
Opowiada o zniszczonych przez nas
boiskach, oskarża prezydenta o brak
woli pomocy o tym, że chcemy ich
zniszczyć. Ale przecież nikt nie bronił
przystąpić im do przetargu na dalszą
dzierżawę stadionu. Gdyby oni o nią
zabiegali, my nie przystąpilibyśmy
do przetargu. Jeśli mam zamiar dalej

Udana Barejada po raz szósty
Festiwal Filmów Komediowych i Niezależnych Barejada
2008, mimo skromnego budżetu, doskonale współtworzył klimat 900-lecia Jeleniej Góry. Prawie pełna
widownia podczas wyświetlania 17 filmów konkursowych. Tłumy podczas pokazów specjalnych.
Widzowie nogami pokazują
jak bardzo cenią kino niezależne
w jego odsłonie komediowej.
Jakby na przekór tej opinii główna nagroda, czyli Grand Prix i
statuetka Złotego Misia trafiła
w ręce Macieja Buchwalda za
film „Nie ma o czym milczeć”
sentymentalny obraz opowiadający o milczącym, nieśmiałym
chłopcu.
– W tym roku poziom filmów
był bardzo wyrównany, i po raz
pierwszy żaden nie
wyróżniał się
tak na pierwszy rzut oka
– mówiła
Hanna Ba-

reja, żona patrona festiwalu,
Stanisława.Barei, zasiadająca
w jury.
Nagrodę za najlepszy film
fabularny dostał Michał Bursy
za film „Poddasze”, natomiast
za najlepszy film dokumentalny
jury uznało „Pojazd Kaczka” w
reżyserii Małgorzaty Frydrych i
Dominiki Jaśkowiak.
– Obok filmów konkursowych
wyświetliliśmy sporo innych
obrazów – mówi współtwórca
festiwalu, Piotr Żukowski – Odszukaliśmy dwa
mało znane filmy Stanisława
Barei. Etiudę
opartą o sztu-

Hanna Bareja i Stanisław Lenartowicz z Misiami

kę „Niemcy” i film dokumentalno- propagandowy, wskazujący
na jakie niebezpieczeństwa narażony jest młody podróżnik. W roli
głównej wystąpił Bogumił Kobiela.
Obydwa bardzo się spodobały.
Wyświetlano też filmy Stanisława Lenartowicza, reżysera
między innymi obrazu „Giuseppe
w Warszawie”. Pan Stanisław
swój ostatni film nakręcił przed
stanem wojennym. Reżyser został
nagrodzony Misiem specjalnym,
za całokształt twórczości.
– Nie mogłem firmować tego
draństwa, jakie uczyniła władza
ludziom, własnym nazwiskiem
– wyjaśniał Stanisław Lenartowicz. – A festiwal jest wspaniały.
Żałuję, że nie mogłem obejrzeć
wszystkich filmów konkursowych, ale byłem też na festiwalu
filmowych w Gdyni. Cieszę się,
że przypominana jest twórczość
Stasia Barei, który w swoim czasie był krytykowany za kręcenie
filmów „pod publiczkę”.
Sporym wyzwaniem
były po raz pierwszy
płatne karnety na
trzy festiwalowe
dni. Symboliczna
kwota 5 złotych nie
była problemem dla
widzów i sala kinowa przez wszystkie
dni była prawie pełna, a organizatorzy
sprzedali wszystkie
karnety pierwszego
dnia festiwalu.

Mar

Jeśli więc KKS Jelenia Góra straci
miejsce stałych treningów, część
młodych zawodników zapisze się
to odtworzonej sekcji młodzieżowej
Karkonoszy. Takich planów nie
ukrywał członek zarządu Karkonoszy, Bogusław Kępiński, który
powiedział, że młodzież będzie mogła ćwiczyć na tym samym boisku,
tylko że w sekcji Karkonoszy.
Kępiński zapewnia też, że jeśli
zostanie podpisana umowa ujawni
nazwisko inwestora, który włoży
pieniądze w unowocześnienie
stadionu. Człowiek ten będzie miał
ułatwione zadanie, gdyż działacze
KKS Jelenia Góra przetarli szlak
i pokazali, że na wynajmowaniu
stadionu klubom z całej można
nieźle zarobić.
Zawodnicy ćwiczyli na Grunwaldzkiej a mieszkali w okolicznych
pensjonatach. Czy chodzi również o
przejęcie tego pomysłu na zarabianie pieniędzy?

Unia da euro

Karpacz, Kowary i czeskie
miasteczko Pec pod Śnieżką
otrzymały dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na
realizację projektu Transkarkonosze. Program zakłada
podniesienie atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko
– czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania
partnerskich miast.
Pozytywną opinię dotyczącą projektu miasta uzyskały
na posiedzeniu komitetu monitorującego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2007
– 20013, w połowie września.
Partnerzy otrzymają kwotę
w wysokości 256.264, 63
euro, która wydana zostanie
na stworzenie w tych trzech
miastach spójnego Systemu
Informacji Miejskiej, między
innymi oznakowanie atrakcji
turystycznych oraz wydanie
materiałów promocyjnych.
Gmina Kowary czeka również na podpisanie umowy na
dofinansowanie mikroprojektu pod nazwą Sąsiedztwo w
Cieniu Kowarskiego Grzbietu.
Partnerem w tym projekcie
jest czeska gmina Mala Upa,
a kwota jaką może wspólnie
pozyskają miasta wynosi 18
236, 43 euro, która zostanie
przeznaczona na zacieśnienie
współpracy obu gmin, głownie w takich dziedzinach jak
turystyka i promocja.

Ania

Dotychczas władze Karkonoszy
nie były zbyt dobre w zdobywaniu
innych środków niż te z budżetu miasta na szkolenie dzieci i młodzieży.

Nie poddadzą się

Rozgoryczeni działacze KKS mówią, że nie oddadzą tak łatwo kilku
lat pracy swojej, rodziców dzieci
i wielu wolontariuszy. Niedawno
Włodzimierz Lubański, legendarny
piłkarz biało-czerwonych, miał
pochwalić klub za doskonale utrzymaną murawę.
– Karkonosze zniszczyły już murawę na Złotniczej i Lubańskiej, używają nieodpłatnie dwóch stadionów
którymi nie potrafią przyzwoicie
zarządzać, teraz zniszczą trzeci?
– pyta ze złością Zbigniew Ładziński.
– Szkoda, że nie znaleźliśmy zrozumienia u prezydentów Obrębalskiego
i Łużniaka, mimo wcześniejszych ich
obietnic, że stadion przejmie miasto i
odda nam w użytkowanie. Obiecali
nam pomoc w przejęciu obiektu od
AMW a teraz mówią, że trzeba było

też przystąpić do przetargu. Jesteśmy
tutaj stroną i nie damy się tak łatwo
stąd wyrzucić.
– Po roku od opuszczenia obiektu
przez wojsko stadion wyglądał jak po
wojnie, wszystko było zniszczone.
Bramy wycięte przez złodziei odkupywaliśmy z pobliskich skupów
złomu. Tyle pracy włożyliśmy,
członkowie klubu i rodzice dzieci,
żeby doprowadzić go do dzisiejszego stanu, a teraz wyrzucą nas jak
pętaków? – pyta oburzony kierownik
drużyny, Jan Butkiewicz. – Nie pozwolimy zmarnować naszej pracy. A
co 200 dzieciakami, które szkolimy
w tej chwili? Może Karkonosze chcą
ukraść cudzą pracę i zabrać nam
zawodników?
Kto będzie użytkował stadion
na Podchorążych? Wyjaśni się to w
ciągu najbliższych kilku dni. Nawet
jeśli zostanie załatwiona bez krzywdzenia kogokolwiek, pozostanie
niesmak.
Tekst i zdjęcia:

Marek Komorowski

Przez kilka lat wyszkoliliśmy tutaj setki
młodych ludzi – mówi Jan Butkiewicz.

Za darmo ratują dzieciom wzrok
Do trwającej pięć lat akcji „Ratujmy Wzrok Dzieciom”, któremu
patronują Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, dołączyły Kowary.
Program obejmuje, podobnie
jak w Jeleniej Górze, dzieci klas
pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjów, które mogą zgłosić
się na bezpłatne badanie przez
lekarza okulistę od 30 września
do 30 października w Przychodni
Rodzinnej CITO – MED.
Uczestnicy programu mogą
uzyskać kompleksową pomoc,
od diagnozy okulistycznej po
zaopatrzenie w okulary korekcyjne. Pierwszym krokiem jest
oczywiście zgłoszenie na badanie
okulistyczne, po którym wszystkie

dzieci z wadami wzroku otrzymają
recepty opatrzone pieczątką „Ratujemy Wzrok Dzieciom”.
Następnie rodzice udadzą się
do zakładu usług optycznych Jana
Burnosa w Kowarach, gdzie dostaną bezpłatnie dla swoich pociech
soczewki korekcyjne. Za darmo
mogą także zamontować je do
opraw wykonanych przez optyka.
Dzieci z najbiedniejszych domów
mogą także otrzymać refundację
na oprawę okularową w wysokości
czterdziestu złotych od jeleniogórskiego stowarzyszenia Rotary
– Club, które wyda je na podstawie
pisma ze szkoły potwierdzającego
sytuację dziecka.

KONKURS

(Ania)
22.09.2008
do 6.10.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Książki autorstwa Manueli Gretkowskiej, pt. „Obywatelka”
2. Płyta CD MOTORHEAD- „Ivon Fist”
Kupon należy dostarczyć do siedziby redakcji Jelonki na ulicę M. C.
Skłodowskiej 13/2 najpóźniej do 6 października 2008. Fundatorem
nagród jest salon Empik w Jeleniej Górze.
PYTANIA:
1. Z
 jakiej okazji w październiku w jeleniogórskim Empiku odbędzie
się koncert saksofonisty- Marcina Nowakowskiego?
A. w salonie Empiku znaleziono piracki skarb z XVII wieku
B. Empik świętuje 60-lecie istnienia
C. W Empiku odbędą się lekcje jazdy konnej.
2. Salon Empik w Jeleniej Górze w swej ofercie posiada:
A. książki, płyty CD i DVD z filmami i muzyką oraz prasę
B. owoce i warzywa egzotyczne
C. kawę i herbaty z różnych krajów

Imię 		 .................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................
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przeznaczona na doposażenie
sal w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz na wyjazdy dzieci
na różne obozy.
Co oznaczają tak wielkie pieniądze na oświatowym rynku?

Szkoła z dużą kasą!

Co oznaczają tak wielkie pieniądze na oświatowym rynku?
Odczuć to mogą prywatne szkoły językowe.
Uczniowie, którzy dziś dokształcają się tam za pieniądze,
w SP nr 11 oraz pozostałych wymienionych placówkach,
będą mogli to uczynić za darmo.

Odczuć to mogą prywatne szkoły
językowe. Uczniowie, którzy dziś
dokształcają się tam za pieniądze,
w SP nr 11 oraz pozostałych
wymienionych placówkach, będą
mogli to uczynić za darmo.
– Program jest w zasadzie
przeznaczony dla uczniów młodzieży z naszej szkoły, ale jeśli
będą wolne miejsca, zaprosimy
też innych młodszych i starszych
jeleniogórzan – zapowiada dyrektor Eugeniusz Sroka.

Trudne czasy nadchodzą dla bezdomnych: idą chłodne miesiące i kłopotów ludzie bez dachu nad głową
będą mieć co niemiara. Środowisko, które na co dzień
styka się z bezdomnością, chce pomagać ludziom
dotkniętym przez zjawisko.
W miniony piątek grupka bezdomnych wymościła sobie legowisko na szóstym piętrze… szpitala
wojewódzkiego tuż przed drzwiami
prowadzącymi do jednego z oddziałów. Bezdomni bez żadnych
kłopotów weszli placówki i wjechali
windą na górę. Bez żenady rozłożyli
swoje „rzeczy” przed szpitalnym oddziałem i nie kryli zamiaru zostania
tam na dłużej. Oczywiście nie w roli
pacjentów.
Zaniepokojony personel powiadomił straż miejską, ale w końcu
intruzami zajęła się policja, która
nakazała im opuszczenie szpitala.
Bezdomni są częstymi gośćmi w

tej placówce. Na nic się zdaje przeganianie ich z miejsca na miejsce. Trafiają tu także w stanie nietrzeźwym,
nierzadko po spożyciu denaturatu i
innych „wynalazków”. Takich pensjonariuszy nie przyjmie Schronisko

im. Brata Alberta, gdzie podstawowym wymogiem jest trzeźwość.
Mogliby znaleźć schronienie w tzw.
ogrzewalni, ale takiego obiektu w
Jeleniej Górze nie ma.

(Mar)

Fot. Marek Komorowski

W Szkole Podstawowej nr 11 podczas przerwy: niebawem uczniowie
skorzystają z niebotycznych – jak na oświatę – pieniędzy

Konrad Przezdzięk

Wyciągnąć z kanału do normalności
Jej powstanie było jednym z
tematów pierwszej konferencji
Małgorzaty Winiarskiej, rzecznika
osoby bezdomnej, która odbyła się
w Schronisku im. Brata Alberta
w Jeleniej Górze. Podczas debaty
rozmawiano o formach wsparcia
ludzi bez adresu
Wiosną tego roku po raz pierwszy od lat jedna osoba bezdomna

Nie sposób ustalić liczby bezdomnych w Jeleniej Górze.
Schronisko Brata Alberta, choć jeszcze do zimy daleko,
już pęka w szwach. Ludzi bez adresu jest znacznie więcej

Na konferencję przybyli między innymi Rafał Koko i Grzegorz Rybarczyk z
jeleniogórskiej straży miejskiej, Danuta Razmysłowicz z jeleniogórskiej policji,
Mariusz Micka ze straży granicznej, Bogumiła Świętkowska i Małgorzata Ogrodnik
z miejskiego ośrodka pomocy społecznej, Anna Glaser ze szpitala wojewódzkiego,
Natalia Borkowska z ośrodka interwencji kryzysowej oraz Ewa Kasińska z urzędu
miasta. Nie zabrakło również pracowników ośrodków pomocy społecznej: Łukasz
Nieckula ze Szklarskiej Poręby, Irena Kawałek z Kowar, Mirosława Dziwińska z
Mysłakowic, Małgorzata Gajewic z Janowic Wielkich, Wiesława Słomska ze Starej
Kamienicy, Piechowic oraz Irena Skoczeń Cichońska z Jeżowa Sudeckiego.
Drewno, tzw. dłużyce wysypało się w miniony czwartek na
ścieżkę rowerową wskutek nieostrożności kierowcy ciężarówki,
który jechał w kierunku centrum
ulicą Sudecką w pobliżu Hotelu
Fan. Strach pomyśleć, co mogłoby
się stać, gdyby świeciło słońce
i traktem jeździliby cykliści. W
czwartek było jednak zimno i mokro. Mokra nawierzchnia przyczyniła się do poślizgu i całego
zdarzenia. Kierowca i pomocnik
nie stracili zimnej krwi i natychmiast zaczęli usuwać drewno z
jezdni. Za spowodowanie kolizji
prowadzący ciężarówkę został
ukarany mandatem i sześcioma
punktami karnymi.

uczynić, aby było jak najwięcej korzyści zarówno dla placówek, jak
i dla uczniów. Mankamentem – o
ile można w ogóle o czymś takim
mówić – jest fakt, że przyznanych
dwóch milionów sześciuset tysięcy złotych nie można wydać na co
innego. Środków na konieczne
remonty zarówno „jedenastki”
jak i przyszkolnego basenu trzeba
szukać w innych źródłach.

zmarła, najpewniej z powodu wychłodzenia. To sygnał, aby przed
zbliżającą się zimą zadbać o ludzi,
którzy podczas chłodów nie mają
gdzie się skryć.
Wykorzystują różne instytucje,
bardzo często – jak wspomniano
– szpital wojewódzki, gdzie bywają „plagą”. Placówka nie może
odmówić przyjęcia spitych do nieprzytomności bezdomnych mężczyzn, którzy – po wytrzeźwieniu
– nie zawsze mają ochotę wrócić
do kanału.
Są też i tacy, którzy z własnej
woli wegetują przy węzłach cie-

płowniczych i odmawiają przyjęcia wszelakiej pomocy. Wśród
bezdomnych można spotkać nie
tylko ludzi bez wykształcenia.
Bywają nimi i tacy, którym się
nie powiodło i głównie przez
nadużywanie alkoholu stracili
rodziny i dach nad głową. Są też
ludzie starsi, którzy nie mają się
gdzie podziać.
Poruszone na konferencji problemy dotyczyły m.in. potrzeby
stworzenia w Jeleniej Górze ośrodka dla bezdomnych kobiet oraz
„ogrzewalni”, która pozwoliłaby
bezdomnym przetrwać mroźne
Fot. Konrad Przezdzięk

Dwa miliony sześćset tysięcy
złotych spadnie jak manna z nieba na jeleniogórską „jedenastkę”.
Podobne wsparcie dostaną poza
tym Gimnazjum nr 4 oraz Szkoła
Podstawowa nr 10.
– Złożyliśmy wnioski w projekcie „Kapitał Ludzki” w postaci programów przygotowanych przez
około 40 nauczycieli z naszej
szkoły – mówi Eugeniusz Sroka,
dyrektor SP nr 11. – W rankingu
zajęliśmy czwarte miejsce. Na
120 możliwych zdobyliśmy 118
punktów – dodaje.
Fortuny nie będzie można
jednak wydać na cokolwiek, bo
projekt Kapitał Ludzki zakłada
wykonanie za przydzielone pieniądze określonych zadań edukacyjnych. Będą to różnorakie
zajęcia dodatkowe. – Sportowe,
logopedyczne, plastyczne oraz
języki obce, z naciskiem na angielski – wymienia dyrektor E.
Sroka. Gotówka może być także

Będzie to możliwe dzięki puli
pieniędzy przeznaczonej na promowanie projektu.
Ucieszą się też nauczyciele,
bo dodatkowe zajęcia będą wysoko opłacane. Ile? Jeszcze nie
wiadomo. Dyrekcje nie palą się
też do zdradzenia kwot, aby nie
budzić zazdrości wśród innych
pedagogów.
Szkoły mają dwa lata na wydanie całej przydzielonej kwoty.
Teraz trzeba kalkulować, jak to

Fot. Konrad Przezdzięk

Kiedy wiele placówek oświaty główkuje, jak związać
koniec z końcem i oszczędza na wszystkim, niektóre
będą miały kłopot z nadmiarem gotówki, a zarobki nauczycieli wzbudzą zazdrość kolegów. Wszystko dzięki
wysiłkowi nauczycieli i programowi unijnemu „Kapitał
Ludzki”, którego gestorzy doceni jeleniogórzan.
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dni. Poruszono również problem
braku udzielania osobom bezdomnym i nieubezpieczonym
pomocy medycznej. W przyszłości
planowane są kolejne tego typu
spotkania.
– Jestem bardzo zadowolona,
ponieważ na spotkanie przyszło
naprawdę sporo ludzi, z różnych
instytucji, którzy są chętni do
współpracy i mają bardzo ciekawe
pomysły rozwiązywania problemów osób bezdomnych – powiedziała Małgorzata Winiarska.

(Angela/tejo)

Mali pijacy rozrabiacy

Aż dwa promile alkoholu
w organizmie miał 15-letni
chłopak, który z kolegą – nieco
mniej pijanym – kopał i niszczył
kosze na śmieci. Policjanci
zatrzymali wandali, kiedy ci zabrali się za demolowanie wiaty
przystankowej. Do zdarzenia
doszło w nocy z czwartku na
piątek. Stróżów prawa zawiadomili mieszkańcy zaniepokojeni
hałasami dobiegającymi z ulicy.
Trzeźwiejszego mundurowi
odwieźli do domu i przekazali
rodzicom. Drugi został zatrzymany do wytrzeźwienia, wobec
braku możliwości przekazania
pod opiekę rodzinie.

Wódka „na lewo”

30 litrów spirytusu nieznanego pochodzenia, puste butelki i
kapsle oraz banderole znaleźli
policjanci w lokalu należącym
do 33–letniego mieszkańca
gminy Mysłakowice. Ponadto
funkcjonariusze znaleźli kilka
paczek papierosów bez akcyzy. Straty, jakie poniósł Skarb
Państwa, zostaną ustalone w
trakcie prowadzonego postępowania. Właściciela trunków
zatrzymano.

Dzięki zimnu bez tragedii

• 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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ROZMAITOŒCI

Ostro ruszą z fotografią
Wszystko to pod hasłem „foto.
ruszenie”. Na pomysł cyklu imprez
wpadła Agnieszka Romanowska,
która uważa, że młodzi twórcy
w Jeleniej Górze nie są docenieni
i nie mogą się przebić przez dość
hermetyczny świat starszych
fotografików. Zainspirowała się
podobną inicjatywą z Krakowa.
– Mamy coraz więcej możliwości wykonywania obrazów, ale
czy przez to rzeczywiście powstaje
więcej fotografii? – pytał przekornie Jacek Jaśko, dusza Galerii

na Płocie Sołtysa w Kopańcu. Co
prawda kopaniecki Dom Spotkań
w foto.ruszenie się nie wpisuje
(szkoda!), ale słowa jego guru
powinny stanowić memento dla
wszystkich, którzy korzystają z
coraz to bardziej dostępnych urządzeń do zapisywania rzeczywistości dzięki tak bardzo zmodyfikowanemu przez czas wynalazkowi
Daguerre’a i Niepce’a.
– Foto.ruszenie to projekt mający na celu promowanie młodych
twórców fotografii z terenu Jeleniej

W nadchodzący piątek zaczyna się największa w
regionie impreza dla środowiska oświaty. Będzie
debata z rzecznikiem praw dziecka, wykład o jeleniogórskich dokumentach gromadzonych w IPN oraz
wiele innych ciekawych prezentacji: między innymi
pokazy pomiaru radonu w powietrzu. Będzie się
również można za darmo ostrzyc u adeptów sztuki
fryzjerskiej i skosztować… pieczonych ziemniaków.
Każdy piknik ma swój temat wiodący. Kolejna jego odsłona w siedzibie
DODN przy ul. 1 Maja potrwa dwa
dni: 3 i 4 października pod hasłem
„Uczymy się uczyć”. Szacuje się, że w
ciągu imprezy jeleniogórski ośrodek
odwiedzi nawet kilka tysięcy uczniów
oraz bardzo wielu nauczycieli.
– Ten Karkonoski Piknik Edukacyjny poświęcony będzie propagowaniu
idei kształcenia się przez całe życie
– informuje Teresa Ankudewicz-Blukacz, koordynator pikniku od lat organizowanego przez filię Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Jeleniej Górze.
W pierwszej części organizatorzy

przewidzieli wykłady. Bardzo ciekawie zapowiada się wystąpienie dr.
Roberta Klementowskiego z Instytutu
Pamięci Narodowej o dokumentach
zgromadzonych w archiwach IPN, a
dotyczących Jeleniej Góry.
Nie zapomniano także o uczniach,
którzy w tym roku szkolnym zdają
maturę. Będzie promocja systemu
przygotowań do egzaminu maturalnego z języka polskiego, historii, WOS,
matematyki, fizyki, chemii, geografii
i biologii w 2009 roku. – Nauczyciele
dostaną wiele bezpłatnych pomocy
dydaktycznych – zapowiada Zygmunt
Korzeniewski, dyrektor DODN
W sobotę ośrodek odwiedzą ważni

Jelonka patronem
Piknik sponsorują Ad- Rem, Print, Rag-Pol i Masarnia Wiatr. Patronat honorowy
nad Piknikiem sprawuje pan Jerzy Pokój, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, a patronat medialny objął Tygodnik Jelonka i Muzyczne Radio.
Partnerami w organizacji IX Pikniku są Wydział Oświaty i Wychowania oraz
Delegatura Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze a także Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2 im. S. Staszica.

Góry i okolic, to jedno z tych zdarzeń, które przedstawiają wybrane
zbiory fotografii, upowszechniają
i popularyzują wiedzę o fotografii,
a także ukazują ją jako formę
kreatywnego spędzania wolnego
czasu – mówi Agnieszka Romanowska. I jesteśmy przekonani,
nie tylko jako patron medialny
wydarzenia, że nie będzie to czas
stracony. Bo foto.ruszenie to nie
tylko zdjęcie, ale i dialog, miejsce
oraz inspiracja.

Konrad Przezdzięk

Były poseł, burmistrz Gryfowa Olgierd
Poniźnik w roli komentatora sportowego. Dzięki fotografii niecodzienna
sytuacja została zapisana w magicznym
kadrze zdjęcia obok.
goście: Beata Pawłowicz, dolnośląski kurator oświaty i Marek
Michalak, rzecznik praw dziecka.
Wezmą oni udział w debacie Dokąd
zmierza polska szkoła? Po debacie pani
kurator spotka się z dyrektorami placówek oświatowych, a rzecznik praw
dziecka – z młodzieżą i opiekunami
samorządów uczniowskich.
– Tego dnia uwadze odwiedzających polecamy także prezentacje
Przedszkolak oraz uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum ratują życie
poszkodowanym czy Blaski i cienie
egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego. Na pytania nauczycieli odpowie Małgorzata Wieruszewska z
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
– zapowiada Teresa AnkudewiczBlukacz.
Piknik to nie tylko wykłady i seminaria, ale również sporo rozrywki: będzie wspólne grillowanie, wspinaczka
skałkowa, nauka rozkładania namiotów i konkurs związany z 900-leciem
Jeleniej Góry. Uczniowie z Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych nr
2 im. S. Staszica w Jeleniej Górze
zorganizują kiermasz podręczników i
lektur szkolnych. Przygotują też Święto
Ziemniaka. Będzie można się ostrzyc
za darmo u adeptów sztuki fryzjerstwa
z Młodzieżowych Hufców Pracy.

KRÓTKO Z MIASTA
Wiernym
będzie ciepło

utwór „Czekając na wiosnę”. Następny
koncert „Za murem” odbędzie się w
kościele św. Erazma i Pankracego 19
października, bezpośrednio po mszy
o godzinie 13.15, z okazji rocznicy
wyboru polskiego papieża.
(Mar)
Fot. Marek Komorowski

pobytem na powietrzu, pozostali
słuchali koncertu z okien cel.
Na koniec gitarzysta i perkusista
zespołu Leniwca zagrał z istniejącą od
niedawna w areszcie grupą muzyczną
„Za Murem”. Mariusz, Maciek i Daniel
zagrali jeden z utworów Dżemu a na
zakończenie napisany przez Maćka

PROGRAM KARKONOSKIEGO PIKNIKU EDUKACYJNEGO
PIĄTEK – 3.10.2008
10.00-10.15 - Uroczysta inauguracja IX Karkonoskiego Pikniku Edukacyjnego – hol na pierwszym piętrze
10.15 -11. 15 - Wykład „Człowiek dorosły w świecie edukacji” - prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (sala 5)
10.15-12.20 - Warsztaty malarskie:
11.00-12.30 - „900-lecie Jeleniej Góry. Konkurs wiedzy o mieście” (sala 114)
12.25-13.25 - Spotkanie promocyjne: Egzamin gimnazjalny z OPERONEM” część humanistyczna oraz matematycznoprzyrodnicza (sala 113)
12.40-13.40 - Wykład „Archiwalia dotyczące Jeleniej Góry w zbiorach IPN” - dr Robert Klementowski (sala 5)
13.30-14.45 - Warsztaty z technologii informacyjnej dla dorosłych prowadzone przez dzieci „Młodzi uczą starszych”
(sala 105)
12.45-14.30: „Wszyscy jesteśmy geniuszami. Jak usprawnić proces uczenia się”- warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu
Dziecięcego z Kowar, Teresa Ankudewicz- Blukacz (sala 104)
14.50-16.20 - Seminarium „Jak przygotować najmłodszych do dorosłego życia – z doświadczeń realizatorów programu
„Przyjaciele Zipiego” – Bogusława Bogucka (sala 113)

SOBOTA 4.10.2008
10.30-12.00 - „Dokąd zmierza polska szkoła?” - debata z udziałem między innymi Marka Michalaka, Rzecznika Praw
Dziecka, Beaty Pawłowicz, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty Wrzal, dyrektora Dolnośląskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu (sala 5)
10.35-12.35 - Spotkania promocyjne:„Matura z OPERONEM”
Egzamin gimnazjalny z OPERONEM”- część humanistyczna oraz matematyczno-przyrodnicza (sala 6)
12.00-13.30 - Ustawowy obowiązek edukacji w zakresie pierwszej pomocy na każdym etapie edukacyjnym (sala
104)
12.15 - Spotkanie Beaty Pawłowicz, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych
subregionu jeleniogórskiego (sala 5)
12.15-13.15 - Spotkanie Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka z uczniami i opiekunami samorządów szkolnych
oraz pedagogami szkolnymi (aula)
(tejo) Pełna wersja programu na www. jelonka.com

Zagrali pod celą
W niezwykłym otoczeniu krat,
wysokich murów i ogrodzenia z drutu
kolczastego w Areszcie Śledczym w
Jeleniej Górze zaśpiewał w miniony
piątek punkrockowy zespół Leniwiec
oraz grająca klubową muzykę grupa
Cocons Club. – Ten koncert to element resocjalizacji – mówi dyrektor
AŚ Roman Kret. – Nasz
pracownik jest członkiem
zespołu Leniwec i poprosiliśmy go o zorganizowanie
imprezy, pierwszej takiej w
tym miejscu.
W areszcie nie ma wystarczająco dużej sali, żeby
muzycy mogli zagrać przed
większą publicznością, a
część skazanych musi przebywać w odosobnieniu,
koncert odbył się na dziedzińcu więzienia. Na terenie
ogrodzonego „spacerniaka”
koncertu słuchała grupa
więźniów wyróżnionych

Nauczą nauczania przy pieczonych kartoflach

Śmichy chichy za limeryki
Fot. Konrad Przezdzięk

Pierwsza połowa października w Jeleniej Górze upłynie
pod znakiem migawki i obiektywu. Zdjęcia i młodzi ich
twórcy pojawią się w nietypowych – jak dotąd – miejscach dla fotografii. Będzie też nieco teorii, a na koniec
– arcydzieło fimowe Antonioniego „Powiększenie”.

Dzięki specjalnemu systemowi ogrzewania zamontowanego w ławkach wierni
nie będą marzli podczas nabożeństw w kościele św. Erazma i Pankracego. Najstarsza
świątynia w mieście „słynęła”
z polarnego chłodu panującego w jej średniowiecznych
murach mimo stosowanych
tam nawiewników ciepła.

Magnetyczny
nastolatek

Piętnastoletni chłopak dwa
razy okradł z elementów metalowych jedną z firm. Jego
łupem padły rynny dachowe
oraz przewody elektryczne
warte łącznie 600 złotych. Złodziej łup sprzedał, pieniądze
częściowo przejadł i „przepalił” a resztę odłożył na zakup
skutera. Nie zdążył go kupić,
bo wpadł w ręce policji.

Wesoło było na spotkaniu z
Grzegorzem Żakiem, poetą i
satyrykiem, który zagościł w
miniony czwartek w progach
Salonu Empik na jeleniogórskiej
starówce. Prezentował swoją
książkę „Limerykiem dookoła
Jeleniej Góry”. Autor poświęcił
każdy wierszyk innej miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej

nie szczędząc przy tym groteskowego spojrzenia, absurdalnych,
ale jakże zabawnych skojarzeń.
Przybył także Jacek Godlewski,
który książkę zilustrował. Obaj
panowie dostarczyli przybyłym
zdrowej dawki śmiechu.

(Ania)
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ZBLI¯ENIA
– Uśmierciłam swoje dawne „ja”, aby móc napisać
książkę – wyznaje Halina Lizak, emerytowana nauczycielka języka polskiego, ikona I Liceum Ogólnokształcącego im. Żeromskiego. Przez lata pracy wychowała
kilka pokoleń uczniów. Kiedy odeszła ze szkoły, jej
pasją stało się pisanie.
To nie były lekcje, do jakich
przyzwyczajeni są tradycjonaliści.
Może nie do końca: tradycyjnie
tam bywało. Na początku, kiedy
z szacunku trzeba było wstać i
powiedzieć „dzień dobry”. I na
końcu – kiedy pani profesor
wystawiała stopnie. Tradycyjne,
choć pewnie – gdyby mogła
– sama by skalę ocen zmieniła.

Widzenie bez klapek

Piszę to po 26 latach i trzech
tygodniach po pierwszej lekcji
polskiego u Haliny Lizak. Wtedy
jeszcze nie wiedziałem, że jej
„polski” zmieni moje podejście nie
tylko do literatury, lecz także pewnego pojmowania rzeczywistości.
Że zobaczę świat zdjąwszy
z oczu klapki oświatowych ograniczeń. Że sięgnę
po książki, których zapewne
– gdyby n i e
tamte „polskie”
w życiu bym nie
przeczytał.

„Zabiła” siebie, by móc tworzyć

przestraszonym drugoklasistom,
zaplątanym wokół Mickiewiczów,
Słowackich, Krasickich i innych
romantyków. I nie wahała się
karcić tych, którzy nie posłuchali
maksymy Norwida (przez cztery
lata wisiała w żeromowej sali na
pierwszym piętrze): „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Złe wypracowania, w tym moje, czytała na
głos. Pierwsze brutalne zetknięcie
z rzeczywistością. Nie piszesz do
szuflady! Ktoś może kiedyś przeczytać twoje słowa! Zadbaj o to, by
przy tym nie cierpiał! – zdawała
się mówić polonistka.

W górę czoła

Kompletnie nas zaskoczyła
w klasie maturalnej. Kiedy inni
wałkowali bryki, wkuwali daty,
nazwiska, epoki i dzieła, Halina przyniosła na naszą lekcję książkę Kurta Vonneguta
„Kocią kołyskę”. Literackie
odkrycie i pierwsza wydana
po polsku książka zmarłego w
ubiegłym roku
pisarza.

Halina Lizak podczas autorskiego spotkania w ODK.
Ale z retoryką wyniesioną z lekcji
Haliny Lizak z uniesionym czołem
pojechałem z zahukanej Jeleniej
Góry do Warszawy. I kierując
się Jej przesłaniem – Patrzcie na
wszystko z dystansem – przeszedłem przez egzaminacyjne sito na
studia zostawiając w tyle przemądrzałych warszawiaczków.

Szkoła H. Lizak

Z tamtej perspektywy lekcje
bywały z początku przygnębiające. Zwłaszcza dla tych, którzy
przyzwyczaili się błyszczeć czerwonymi paskami i piątkami z
góry na dół. U Haliny – zdradzić
po latach mogę, że panią profesor
nazywaliśmy między sobą imieniem – o bardzo dobrą ocenę nie
było łatwo. O dobrą: bywało paradoksalnie trudniej. A najtrudniej
– o dostateczną! Ale i na dwójkę
też trzeba było sobie zasłużyć.
Wśród ludzi, którzy lubili mieć
dobre stopnie, nauczycielka siała
postrach. – Patrzcie na wszystko
z dystansem! – bardzo często to
zdanie powtarzała.
– To wasze być albo nie być
– mawiała bez ogródek nam,

13

Nie ma chyba absolwenta
„Żeroma”, który – podobnie jak
ja – nie wyróżni tego nazwiska.
U jednych budziło stres, u innych fascynację. Na jej lekcjach
nie dało się siedzieć obojętnie.
Wykraczała poza utarte scheHalina Lizak podkreśla, że jej pisanie jest swego rodzaju
spłacaniem długu, jaki ma wobec swoich uczniów.
Możemy Jej tylko podziękować i z całą stanowczością rzec,
że długu wobec Niej żadne słowa nie spłacą.

W jeszcze socjalistycznej szkole
jaruzelskiej nie do pomyślenia
było poświęcenie lekcji polskiego
jakiemuś Amerykaninowi. Ale nie
u Haliny Lizak. Rzec można, że
tamten Vonnegut ukształtował
moje podejście do literatury. Oddzielenie skarbów wiedzy, które
przydać się mogą, od plew do
niczego nie potrzebnych.
Pierwszą piątkę z polskiego
dostałem dopiero na maturze.
Zaskoczenie. Pewnie przypadek.

maty programu, proponowała
inne niż w kanonie lektury,
inaczej je omawiała. A spod jej
ręki „wychodzili” ludzie z nową
świadomością słowa i literatury.
Halina Lizak.
Jak wielki wpływ wywarła
na wielu swoich wychowanków,
niech świadczy fakt, że to oni
wydali dzieło, które przedstawiła w miniony poniedziałek
w Osiedlowym Domu Kultury
podczas wieczoru autorskiego z

Polonistce przysłuchiwali się jej uczniowie i rodzina:
synowa z wnuczkami na pierwszym planie

cyklu „Ars Poetica”. Tytuł: „Braterstwo”. Streścić - nie sposób.
To historia o zwykłym życiu
opowiedziana niezwyczajnie.
W pierwszej osobie przez 25latka. osadzona z jednej strony
w realiach Szklarskiej Poręby, z
drugiej - w nieokreślonym świecie przestrzeni intelektualnej, po
którym czytelnik odbywa fascynującą wycieczkę refleksji.
– Niemal wszystko ma tu odniesienie do autorki, jej codzienności i rodziny. – Wagonowa
8, mieszkanie, gdzie rozgrywa
się część akcji, to Kolejowa 8,
miejsce, gdzie mieszka mój syn
z żoną i dziećmi – mówiła Halina Lizak. Jej wnuczki stały się
pierwowzorem kilku postaci. W
książce też sportretowała siebie
samą z lat, kiedy pracowała
w szkole. Wcieliła się w postać
„wrednej” polonistki Wypracuszki zmuszającej uczniów do
intelektualnego wysiłku. – Tak,
to jestem ja – mówiła. – Ale kazałam umrzeć tej postaci, dlatego
mogłam zacząć pisać – wyznała
Halina Lizak.

Żenujący debiut?

– Kiedy powiedziałam mojej
koleżance, że zamierzam pisać,
odpowiedziała mi, że chyba zwariowałam. Że to jest żenujące i
za późno już na debiut. Wtedy
zawzięłam się w sobie i postanowiłam, że mimo wszystko napiszę
tę książkę. Tę i następne – mówi
autorka.
Nie ukrywa, że jej literatura
dokonuje się dzięki uczniom.
– To oni dali mi siłę. To oni pozostawili najlepsze wspomnienia.
Bardzo wiele im zawdzięczam
– wyznała autorka „Braterstwa”.
Najmilej wspomina czas, kiedy
uczyła polskiego w gimnazjum,
które zaraz po reformie oświaty
powstało w „Żeromie”. – Wszyscy
mi się dziwili, że z moim podejściem do przedmiotu decyduję
się na taki krok. Mówili, że albo
wykończę uczniów, albo oni
mnie. Nic takiego się nie zdarzyło.
Było cudownie. To właśnie wtedy
dojrzała we mnie decyzja, aby pisać – mówiła Halina Lizak. – Czy
wolicie mieć wróbla w garści, czy
rajskiego ptaka w zasięgu ręki?

– pyta metaforycznie. Wybrała
to drugie i nie żałuje.
Nie jest też tajemnicą, że jej
fascynacją jest religia, ezoteryka,
numerologia i tarot. – Nie jest
to jednak kółko różańcowe, ani
nic płytkiego tak jak horoskopy
w gazetach – zastrzega. Autorka
opowiada o swoich bardzo osobistych przeżyciach.
– Na spirali życia są różne
zakola, boskie dziecko się nie
smuci, nie mówi niedola. Mocą
swego ducha zakola przechodzi,
łódce jego życia sam Chrystus
przewodzi. Sam Chrystus przewodzi życia jego łodzi, do boskiej
przystani w porcie Ojca swego
– te słowa Halinie Lizak „podpowiedział” głos wewnętrzny.
– Ktoś powie, że to religijny
kicz, sentyment. Nie! – podkreśla.
– W moim życiu wydarzyło się
coś takiego, że ta afirmacja pozwala mi dzielnie i godnie przejść
przez jedną z najtrudniejszych
lekcji – zwierza się Halina Lizak.
– Wiem, że jestem jedynie narzędziem w czyichś rękach. Tego,
który zaplanował scenariusz
życia – dodała.
Wspomniała o zwierzętach,
które odgrywają i w książce, w
jej życiu rolę szczególną. Podkreśliła, że jednym z powodów,
dla których pisze, jest obietnica
dana Kliwerowi, jej dobermanowi, który w chorobie
odchodził z tego
świata do końca zachowując wierność
swojej pani.

Epilog

– Nie
jestem w stanie powiedzieć
tego, ile dali mi
uczniowie. I moją

maksymą życiową są słowa: nigdy
nie wiadomo, kto jest nauczycielem, a kto uczniem. Kiedy w
ten sposób myślę, pokornieję
– powiedziała Halina Lizak.
Dodała, że jej fascynacją jest
słowo. – Najpierw było słowo,
a póź n iej – m a ł a Ha l i n k a
– żartowała. Dzięki tym słowom starała się odwdzięczyć
za wszystko, czego zaznała w
życiu do tej pory. W ten magiczny krąg słów wpisała też
Szklarską Porębę, która – jak
pod k reś la – jest m iejscem
cza rod ziejsk i m, z wszech obecnym, niedefiniowalnym
CZYMŚ
Cz y pełne ż yciow ych
prawd, maksym, cytatów do
zapisania w kajeciku i powtarzania przy wieku okazjach,
sy t uacji podbudow ując ych
człowieka „Braterstwo”, mogłoby wejść do kanonu lektur?
– pytam prowokująco Halinę
Lizak. Jak czułaby się w sytuacji, kiedy to jej dzieło byłoby rozbierane na czynniki
pierwsze i analizowane przez
lepszych lub gorszych nauczycieli polskiego? – Jeśli tylko
będzie możliwe, że ta książka
kiedykolwiek powędruje na
wysokie półki, zastrzegę wydawcy, aby dał obwolutę, że
to nie nadaje się na lekturę!
– o dp ow i a d a . To k s i ą ż k a
raczej dla dorosłych, choć
niewykluczone, że młody
cz y tel n i k znajdzie w
niej COŚ dla siebie.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
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INFORMATOR

Jedenaście dni w Teatrze Norwida
11 października zaczyna się XXVIII odsłona Jeleniogórskich
Spotkań Teatralnych. Miłośnicy sztuk scenicznych zobaczą
hity minionych sezonów. Okazję do prezentacji osiągnięć będzie miała młodzież. Impreza potrwa do 21 października.
Widzowie zobaczą realizacje Narodowego Starego Teatru w Krakowie,
Teatru Polskiego we Wrocławiu, Teatru
im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w
Wałbrzychu.
Pokazom festiwalowym towarzyszyć
będą spotkania i dyskusje z publicznością. Młodzieżowe Jury złożone z
uczniów i studentów przyzna nagrody
aktorskie, a widzowie zagłosują Plebiscycie Publiczności na najciekawszy
spektakl Festiwalu. Ukłonem w stronę
młodych będzie udostępnienie całego

dnia prezentacjom młodzieżowych grup
teatralnych z Jeleniej Góry.
Mocnym punktem Spotkań będą trzy
teatry niezależne, w tym Teatr Cinema
z Michałowic, który w kooperacji z
izraelskim Teatrem Acco pokaże po raz
pierwszy w Polsce "Opowieści i pamięć”.
Zaprezentuje się też Teatr Provizorium i
Kompania Teatr z Lublina w sztuce "Do
piachu” wg dramatu Tadeusza Różewicza oraz "Nic co ludzkie” lubelskiej Sceny
Prapremier InVitro. Szczegółowy program spotkań w Jelonce – za tydzień.

(tejo)

Malowane słowem i obiektywem

Kazimierz Pichlak, lekarz (ordynator oddziału chirurgicznego szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze), ale też poeta oraz fotografik. Dziś
(poniedziałek) i 1 października (środa), będzie można
się przekonać o wartości jego sztuki.
Zamiast kamieniem rzuć w nią hamburgerem – to jedna z wielu zaskakujących
figur poetyckich autora. Więcej można
będzie poznać podczas wieczorka autorskiego w kawiarni „Muza” w ODK. W
jego wierszach, które – dla podkreślenia
nastroju melancholii jesieni – bywają refleksyjne i liryczne, jest wiele przemyśleń
natury filozoficznej oraz „prozy życia”
trafnie zamkniętej w wersy i poetycko
opowiedzianej.
Jak podkreśla sam autor, najlepiej wychodzi mu poezja kabaretowa. Znany jest z
ciętego języka fraszek i limeryków, którymi
„obdarowuje” różnych mniej lub bardziej
znanych ludzi podczas rozmaitych imprez.
Ale udowadnia, że jest także czujnym
obserwatorem i lirycznym kronikarzem
rzeczywistości. Mawia, że to dzięki poezji
i fotografii potrafi sprostać wyzwaniom i
stresom związanym ze swoim zawodem.
Jest autorem trzech tomików: „Wierszydełka”, „Powroty” i „Zapis międzyczasu”.
Początek spotkania w ODK o godz. 18.
Z kolei w środę (1 października) w

Muzeum Przyrodniczym
otwarta zostanie o godz.
18. 30 wystawa fotografii Pichlaka zatytułowana
„Patagonia”. Autor za swój
największy sukces uważa
zrealizowanie młodzieńczych
marzeń o podróżach do różnych
zakątków świata. – Z grupą
przyjaciół na przełomie stycznia
i lutego 2005 roku dane mi było
odwiedzić Argentynę i Chile. Tam
w Patagonii, wśród wodospadów
Iguaçu powstały prezentowane
fotografie. I mam nadzieję, że
nie są one tylko pocztówkowym
zapisem rzeczywistości, ale i niosą
w sobie również klimat i ulotny
nastrój tamtych miejsc – napisał
Kazimierz Pichlak.
Jak się dowiedzieliśmy, artysta planuje
kolejną eskapadę na „krańce świata”.
Szerokiej drogi!

(tejo)

Uczta sztuki w Biurze Wystaw Artystycznych

Trzy zestawy intrygujących instalacji malarskich będzie można oglądać od nadchodzącego piątku
w Biurze Wystaw Artystycznych. Wernisaż nowej
ekspozycji zapowiedziano na godz. 17.
Dzieła w dowcipny i pomysłowy sposób odnoszą się do sztuki
dawnej przywołując skojarzenia
ze znanymi kanonami. Projekt
obejmuje trzy zestawy: „Ucztę
malarstwa”, ”MuzeuM” i „Portrety panien łódzkich”.
Uczta malarstwa jest wieloelementową ekspozycją albumów
malarskich oprawionych w
złote, bogato dekorowane ramy.
– Zamiast gotowych dzieł widz
będzie mógł odświeżyć pamięć
w nawiązaniu do oglądanych

Zaproszenie folderem

31 października upł ywa termin składania prac
do konkursu plastycznego
na w ykonanie folderu o
Jeleniej Górze. Mogą brać
udział uczniowie od podstawówek do liceów. Hasło
„Zapraszamy gości do naszej
miejscowości”. Zmagania
organizuje Książnica Karkonoska.

Dźwięki
międzynarodowe

Sławek A. Wróblewski
poprowadzi filharmoników
dolnośląskich w piątkowym
3 października) koncercie
z okazji Międzynarodowego Dnia Muz yki. Solistą
będzie Adam Wodnicki, a
w program ie meloman i
usłyszą dzieła Maklakiwicza
i Beethovena.

Feel na Złotniczej

W piątek o godz. 19 w
hali sportowej przy ulicy
Złotniczej wystąpi znana
grupa rockowa Feel. Bilety
w cenie 70 zł do nabycia w
sklepie Demo przy ul. 1 Maja
60 oraz Centrum Podróży
przy ul. Ogińskiego 2f .

tytułów albumów, a w nich
prac Boticellego, Caravaggia czy
Rembrandta.
MuzeuM to cykl malarski
utworzony z jednobarwnych płócien w ozdobnych ramach, które
opatrzone zostały jedynie tytułami stanowiącymi bezpośrednie
nawiązanie do tradycyjnych
tematów i obrazów w historii
sztuki. Ekspozycję uzupełnia
zestaw urządzeń typu audioguide zawierający informacje
dźwiękowe opisujące rzeczy-

wistą treść płótna opatrzonego
danym tytułem - np. Porwanie
Europy, pozwalając na przywołanie konkretnego dzieła z naszej
pamięci.
Portrety panien łódzkich to
przedstawienia kobiet stylizowane na dawne mieszczańskie
miniatury portretowe, które

przetransponowane zostały do
elektronicznego medium.

(BWA)
Wystawa czynna do 27 października od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00-17.00, bilety w cenie 2
zł, w sobotę w godz. 10.00-16.00,
wstęp bezpłatn.

Kamil Kuskowski jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
im A. Kenara w Zakopanem oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi jest przedstawicielem najmłodszej generacji artystów polskich. Na łódzkim ASP uzyskał
stopień doktora. Współprowadzi Międzywydziałową Pracownię Otwartą (2002).
W 2008 roku uzyskał habilitację. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień,
m.in. Nagrody Arteonu (2005) i Nagrody „NBP młodym twórcom kultury” w
roku 2004.

wydawnictwo: Polskie Nagrania
Od śmierci artysty minęły już
ponad cztery lata. Młode pokolenie słuchaczy odkrywa na nowo
jego nagrania. To właśnie dla tych
słuchaczy Małgorzata Niemen,
żona muzyka, przygotowała album „Spiżowy Krzyk”, będący
zbiorem piosenek, które trzeba
znać, aby wiedzieć, kim naprawdę
był Czesław Niemen. Tytuł płyty to
zarazem tytuł utworu, który otwiera ten album napisany przed wielu
laty przez Czesława Niemczuka
(nieżyjącego już przyjaciela Nie-

mena), który był szefem redakcji
muzycznej w Rozgłośni Harcerskiej
a jednocześnie moim szefem, kiedy
zaczynałem przygodę z radiem. W
tym zestawie 16 utworów: ( „Spiżowy krzyk”, „Narodziny miłości”,
„Allilah”, „Italiam, Italiam”, „Cztery
ściany świata”, „Marionetki”, „Ptaszek”, „Smutny ktoś i biedny nikt”,
„Epitafium (Pamięci Piotra)”, „Straceńcy”, „Laur dojrzały”, „Proroctwo
Wernyhory”, „Moje zapatrzenie”,
„Elegia śnieżna”, „Status mojego
ja” i „Jagody szaleju”) specjalnie

SHARON ROBINSON – Everybody Knows”
wydawnictwo: SRS/ JP Cutler Media
Wielu sympatyków Leonarda
Cohena poznało tę utalentowaną dziewczynę śpiewającą
w chórkach kanadyjsk iego
barda piosenki. Nagrała z nim
w 2001 roku popularny album
„Ten New Songs”. W wolnych
chwilach komponowała i pisała piosenki w ykony wane
przez i n nych art ystów. Jej
dorobek kompozytorski zwieńczony został przed laty nagrodą Grammy. A debiutancka

płyta „Everybody Knows”, na
którą złożyło się 10 utworów
(począwszy od „Invisible Tattoo”) nie odbiega od brzmienia
przeboju „In My Secret Life”. Jej
głos zmysłowy, ciepły, przesycony emocjami jest jej wielkim
atutem to słychać wyraźnie w
„Party for the Lonely”, „The
Train”, „Secondhand”, „Forever
In a Kiss”, „The High Road”
czy „Sustenance”. Momentami
przypomina tym głosem Sade.

nie umieszczono sztandarowych,
umiłowanych przez stacje radiowe
nagrań z lat 60. Ten album pokazuje szersze spektrum możliwości
kompozytorskich, wokalnych i tekstowych Czesława Niemena,
artysty nietuzinkowego, wciąż
niespokojnego, poszukiwacza
nowych rozwiązań muzycznych. Utwory, które znalazły
się na płycie są wybrane spośród wielu, które bardzo darzy
sympatią Małgorzata Niemen,
dzięki której te piosenki mniej
znane jak je określamy odżywają po latach na nowo.
Wokalistka poza wła snymi
kompoz ycjami sięga też po
klasykę z najw yższej półki.
Poza t ytułow ym Cohen’owskim „Everybody Knows”
zamieściła jeszcze dwa inne
tematy napisane do spółki
z Cohen’em „Alexandra Leasing” i „Summertime”, który niegdyś wykonywany był
przez ciemnoskóre artystki
Dianę Ross i Robertę Flack
tu doczekał się autorskiej
premiery.

Kazimierz Pichlak

Po łemkowskich ścieżkach
Łemkom będzie poświęcony cykl wydarzeń zaplanowanych na najbliższe dni przez Jeleniogórskie
Centrum Kultury.
W piątek, 3 października o
godz. 17 w Galerii „Korytarz” przy
ul Bankowej otwarta zostanie wystawa fotografii Piotra Droździka
„Chyża”, a pół godziny później
oglądać będzie można ekspozycję poświęconą architekturze
sakralnej zatytułowaną „Święta
przestrzeń cerkwi” .
W sobotę, 4 października,
organizator zaprasza na „Ikonopisanie”. To nietypowe warsztaty
poświęcone sztuce pisania ikon.
Będzie można zapoznać się z

Nowości ze świata muzyki
CZESŁAW NIEMEN – “Spiżowy krzyk”

Fot. Konrad Przezdzięk
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pracownią ikonopisarza, poznać
pieśni i tańce, tradycje oraz historię kultury Łemków, a także
podziwiać przygotowanie i smak
typowych potraw. Areną prezentacji będzie sala Nova Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Dzień
później o godz. 17 będzie można
wysłuchać koncertu zespołu Drewutnia. 7 października o godz.
18 w JCK odbędzie się projekcja
filmu „Cienie zapomnianych
przodków”.
(tejo)

Miliński
z Duchem Gór

Andrzej Patlewicz

”Rűbezahl – Duch Karkonoszy: znane i nieznane historie o Rzepiórze” na płótnach Dariusza Milińskiego.
Tę ekspozycję można ogląda ć do 15 pa ździern i ka
w G a ler i i Ma ł ych For m
K sią żn ic y Ka rkonosk iej
przy ul. Bankowej 27

Sfotografuj świat

M iej sk i D om Ku lt u r y
Muf lon czeka do 24 października na zdjęcia chętnych do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Mój
świat”. Trzeba przygotować zestaw co najmniej
sześciu prac w formacie
min. 15 x 21 cm i wysłać na
adres: Miejski Dom Kultury
„Muflon”, ul. Cieplicka 172,
58 – 570 Jelenia Góra.

Czar plakatu

Wystawa „Plakat teatralny 1975 – 1985” do spektakli prezentowanych w
Teat rze Jelen iogór sk i m
czynna będzie w Galerii
„Hall” Osiedlowego Domu
Kultur y do 31 października

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 wrzeœnia 2008 r.

MEDYCYNA I ZDROWIE
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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 rentgenem

PORADNIK PACJENTA

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 tym tygodniu Karkonoskie
Centrum Medyczne przedstawia na
czym polega badanie EMG, czemu
służy i jaki jest jego przebieg. W bieżącym poradniku można dowiedzieć
się też z czym wiąże się zespół cieśni
nadgarstka i jak prawidłowo można
go zdiagnozować.

EMG – ELEKTROMIOGRAFIA

Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji
czynności elektrycznej mięśni, która związana jest
ze zdolnością przenikania jonów sodu i potasu przez
błonę komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia tych jonów w obrębie komórki mięśniowej dochodzi do polaryzacji ładunku elektrycznego wnętrza
komórki w stosunku do błony komórkowej.
Czemu służy badanie?
Elektromiografia jest jednym
z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i
nerwów obwodowych. Badanie
to pozwala ustalić lokalizację i
charakter zmian patologicznych
w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.
Potencjał polaryzacji, wynoszący
w spoczynku około 80 mV, ulega
zmianom w zależności od stanu
czynnościowego mięśnia. Przy
pomocy elektromiografów z
użyciem elektrod igłowych rejestrowane są zmienne bioprądy
z mięśni w spoczynku i podczas
wysiłku.
Jakie są wskazania do badania?
Różnicowanie niedowładów
pochodzenia mięśniowego, wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego,
ocena funkcji mięśni po urazach,
zanik mięśni o nieznanej etiologii
(przyczynie).
Jak przebiega badanie?
Przed badaniem, lekarz przeprowadza krótkie badanie neurologiczne sprawdzające układ
nerwowy oraz mięśnie. Pacjent
leży na łóżku przeznaczonym do
badań, lekarz wkłuwa elektrodę
w mięsień. Najpierw ocenia się
mięsień w spoczynku. Podczas
tej części badania, elektroda jest
przemieszczana kilkakrotnie, tak
aby różne odcinki mięśnia były
zbadane. Następnie pacjent jest
proszony o niewielkie napięcie

mięśnia, a później napięcie z
całej siły, podczas których prowadzi się kolejne badanie. Liczba
mięśni, która będzie przebadana
zależy od rodzaju dolegliwości z
którymi pacjent się zgłosił oraz
od wyników badań podczas
przeprowadzania testu.
Czy badanie boli?
Pacjent może odczuwać ból
podczas wkłuwania elektrody w
mięsień. Podczas przeprowadzania testu może być też odczuwany
dyskomfort. Badanie EMG nie jest
akupunkturą lub metodą leczenia skóry. W jego trakcie nie są
wstrzykiwane żadne substancje
domięśniowo lub podskórnie.
Jakie jest zastosowanie
elektromiografii?
Badania z wykorzystaniem
elektromiografii powierzchniowej umożliwiają między innymi
przeprowadzenie analizy zmęczenia mięśniowego na stanowisku
pracy, na którym przez długi czas
utrzymywana jest statyczna pozycja siedząca (np. stanowisko komputerowe) oraz ocenę obciążenia
układu mieśniowo-szkieletowego
w warunkach dynamicznych.
Elektromiografia znajduje także
zastosowanie w sporcie, pozwalając na uzyskanie parametrów
potrzebnych np. do oceny techniki ruchu sportowca.

trzy nerwy właściwe
palców

wsteczna
gałąź
ruchowa
gałąź skórna
dłoniowa
nerw
pośrodkowy

dwa nerwy
wspólne
palców

nerw łokciowy
więzadło poprzeczne
nadgarstka

W Karkonoskim Centrum Medycznym kierownikiem pracowni
EMG jest lek. med. K. Kobak.

Zespół cieśni nadgarstka
Jest to schorzenie spowodowane uci- być reumatoidalne zapalenie stawów,
skiem nerwu pośrodkowego w kanale może też mieć ona charakter choroby
nadgarstka ( przez rękę przebiegają zawodowej np. sekretarek (pisanie na
trzy duże nerwy: nerw promieniowy, maszynie), często występuje u kobiet
pośrodkowy i łokciowy). Ucisk ten w ciąży. Zespół cieśni nadgarstka wymoże być wywołany przez długoletnią stępuje także przy częstej i długotrwałej
pracę fizyczną wykonywaną rękami, pracy z myszką komputerową.
zaburzenia hormonalne, zmiany zwyrodnieniowe lub zapalne w obrębie Jak się objawia?
nadgarstka. Początkowy ucisk na Do objawów klinicznych zespołu należy:
włókna nerwu pośrodkowego dopro- mrowienie w nadgarstku i w okolicy
wadza do zaburzenia ich odżywiania, kciuka, palca wskazującego i środkoco wywołuje wtórny obrzęk i nasila wego oraz połowy palca serdecznego;
dolegliwości. Przyczyną choroby może zanik mięśni kłębu; dodatni objaw

Tinela (pukanie w nerw pośrodkowy
na wysokości kanału nadgarstka
powoduje parestezje w obrębie palców
unerwionych czuciowo przez nerw
pośrodkowy); dodatni objaw Phalena
(nasilenie parestezji po kilku-kilkudziesięciu sekundach utrzymywania zgięcia
stawu promieniowo-nadgarstkowego).
Występuje osłabienie chwytu, brak precyzji i ograniczenia ruchów. Utrudnione
jest zaciśnięcie ręki w pięść, a trzymane
przedmioty często wypadają z ręki.
Objawy występują najczęściej w nocy,
nasilają się po uniesieniu kończyny, a

zmniejszają po opuszczeniu.
Jak zdiagnozować zespół cieśni nadgarstka?
Diagnostyka zespołu cieśni kanału
nadgarstka polega przede wszystkim
na badaniu klinicznym. Badaniem
potwierdzającym diagnozę wstępna
jest badanie EMG – przewodnictwa
nerwowego w obrębie nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka.
Pomocnym może być też badanie USG
kanału nadgarstka.

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

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

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

96 26

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi 150 KM z klimatyzaprzebieg 6700 km, cena 49.000,cją, rok.prod.2008, przebieg ok. 9.500km, kolor-czarna
8. Megane Coupe 2.0 IDE 140 KM, rok 2001, przebieg 72 tys.,
cena 21.900,-perła
Cena.
rabat 101
23.000zł,
cena45.900,po rabacie
9. Avantime 3.0,
rok117.700zł,
2002, przebieg
tys, cena
94.700zł
OFERTA SPECJALNA SAMOCHODÓW NOWYCH
1. Renault Twingo 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok
prod.2008, kolor – czarna perła
2. Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją,
rok prod.2008, kolor – beżowy metalik
3. Renault Kangoo Express 1.5 dCi 85KM z klimatyzacją
rok prod. 2008, kolor – biel polarna
4. Renault Clio III 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok prod.
2008, kolor – czerwień rubinu
OFERTA SAMOCHODÓW UZYWANYCH
1. Renault Clio 1.2 60KM 1997r., I rejestracja 1998, 5-d,
cena 5.900,2. Renault Clio 1.2 16V 75KM, 2002 rok, 88 tys km, klimatyzacja, 5d cena 16.900,3. Renault Clio 1.4 16V 98KM, rok 2003, Talia rejestracja
2004, 5-d, cena 16.900,4. Renault Megane Coupe 2.0 IDE 140KM, rok 2001, przebieg 72 tys. km, cena 21.900,5. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002, przebieg 122 tys.
km, cena 12.800,6. Renault Grand Scenie 2.0 16v 140KM – automat, rok
2004, przebieg 170 tys. km, cena 36.900,7. Renault Avantime 3.0, rok 2002, przebieg 101 tys. km,
cena 41.000,8. Renault Megane Sedan 1.6 16V, rok 2007 – gwarancja,
przebieg 14tys. km, cena 44.900,9. Renault Masater L2H2 2.5 dCi 115 KM,przebieg
151tys. km,rok 2005/I rejestracja 2006, żółty,
cena 39.350,- netto
10. Renault Twingo 1.2 16V TURBO 100KM, rok 2007
– przygotowany do KJS, cena 41.000,-

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

RAMY
Serafin

1.

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,
cena 13.800,-SAMOCHODÓW PODEMONSTRACYJNYCH
cena: 9.600,-OOFERTA
3. Dacia1.4
Logan
1.4 75KM,
rok 2006, przebieg
tys. km,
km, cena 18.900,Renault Thalia
75KM,
rok 2002,przebieg
12299tys.
z klimatyzacją
1.
R

enault
Clio
Grandtour
1.5
dCi
85
KM
(
diesel
) z klima,cena 13.800
4. Renault Clio 1.4 16V automat, rok 2002, przebieg 36 tys. km,
Dacia Logan
1.4
75KM,
rok 2006,automatyczną
przebieg
km, cena
18.900,tyzacją,
rok
przebieg99
ok.tys.
10.000
km, kolor
,- z prod.2008,
cena
23.900
klimatyzacją
5. Renault
Laguna
Grandtour 1.9 dCi 120KM, rok 2004,
z klimatyzacją
– srebrny
metalik
,- przebieg 36 tys. km,
przebieg
103 tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
Cena 60.150
rabat2.0
7.650
cenaautomat,
po rabacie
52.500 zł
6. Renult
Grand zł,
Scenic
16Vzł,
140KM
rok 2004,
,- z klimatyzacją
cena 23.900
automatyczną
,-TCE 100 KM ( benzyna )
przebieg
170
tys.Grandtour
km, cena 38.900
2.
R

enault
Clio
1.2
Renault Laguna
Grandtour 1.9 dCi 120KM, rok 2004,
7. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM, rok 2007,
ztys.
klimatyzacją,
rok prod.2008,
przebieg ok. 4.500 km,
,- ,przebieg 103przebieg
km,6700
cena
km,34.900
cena 49.000
kolor
– grafitowy
metalik
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
rok 2004,
8. Megane
Coupe
2.0
IDE140KM
140 KM, automat,
rok 2001, przebieg
72 tys.,
przebieg 170cena
tys. 21.900,km,
cenazł,
38.900
Cena
54.350
rabat,-6.850 zł, cena po rabacie 47.500 zł
9. Avantime
3.0, rok 2002,
przebieg
101 tys, cena
Renault Megane
Grandtour
1.5
dCi 105KM,
rok 45.900,2007,

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

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

FABRYKA OKIEN
PCW, DREWNO, ALU
www.astol.com.pl

JELENIA GÓRA, ul. Sobieszowska 8b, 10, tel. (075) 755 20 41

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Firma DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych jest kolejną spółką, która powstała w Jeleniej Górze w ramach Grupy Draexlmaier w roku
2007. Grupa Draexlmaier jest gwarantem innowacji w przemyśle motoryzacyjnym a spółka DWS Wyposażenie Wnętrz Samochodowych zajmuje się produkcją
ekskluzywnych wyposażeń wnętrz aut. Spółka DWS Wyposażenie Wnętrz Samochodowych wyposaża wnętrza do wysoko cenionych marek aut BMW i Porsche.
W zakładzie DWS jest uruchomiony cały cykl produkcyjny począwszy od wykrawania elementów skóry, przeszywania elementów i tapicerowania elementów
a następnie montaż i wysyłkę do odbiorcy w Niemczech. W związku z uruchomioną działalnością zakładu DWS zatrudnimy docelowo ponad 500 pracowników
i oferujemy następujące stanowiska pracy:
Automatyk
Do Państwa zadań należeć będzie:
• Organizacja zabezpieczeń i napraw w obszarach produkcyjnych
• Dozór nad magazynowaniem części zamiennych
• Dokumentacja i prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie
urządzeń produkcyjnych
• Naprawy, konserwacja i remonty urządzeń
• Utrzymywanie najlepszych współczynników dla urządzeń i maszyn
• Kontrola urządzeń pod względem BHP
Wymagania:
• Znajomość przepisów Prawa Pracy, BHP i p. poż., ochrony środowiska
w zakresie pełnionej funkcji
• Stosowanie procedur i instrukcji zgodnie z zintegrowanym systemem
zarządzania jakością w Spółce.
• Przedkładanie sprawozdań i raportów dotyczących zagadnień inżynierii
produkcji i utrzymania ruchu
Kierownik zmiany w dziele
produkcji- wykrawanie skóry
Do Państwa zadań należeć będzie:
• Współdziałanie i współtworzenie obszaru działania kierownika zmiany,
wybór, prowadzenie oraz szkolenie pracowników
• Współdziałanie przy montażu i uruchomieniu maszyn i urządzeń
• Planowanie i organizacja wydajności w produkcji seryjnej, zapewnienie
wymaganej jakości, ilości oraz terminowości dostawy
• Zagwarantowanie bezproblemowego przebiegu produkcji poprzez
ostrożne obchodzenie się z urządzeniami i utrzymywanie ich w dobrym
stanie
•
•
•
•

Wymagania:
Odpowiednie wykształcenie techniczne (zależnie od profilu: wykrawacz
skóry) oraz doświadczenie na stanowisku kierownika zmiany w firmie
produkcyjnej
Umiejętności kierownicze, stanowczość, talent organizacyjny oraz
wysokie kompetencje społeczne
Dobra znajomość obsługi komputera oraz możliwość wyjazdu na
szkolenie do Niemiec
Wymagana znajomość języka niemieckiego
Elektryk- Energetyk
Do Państwa zadań będzie należeć:

• odpowiedzialność za utrzymanie, przeglądy i konserwacje maszyn i
urządzeń

Kontroler jakości produkcji/ dostaw
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Analiza jakości produktu oraz procesu produkcyjnego w produkcji
seryjnej łącznie z rozpatrzeniem reklamacji
• Przeprowadzanie kontroli jakości produktu BMW
• Współudział przy analizie i rozwiązywaniu problemów jakościowych
• Ocena procesów oraz dostaw części pod względem przydatności/ funkcji
oraz jakości
Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne
• Doświadczenie na stanowisku: kontroler jakości, najlepiej w przemyśle
motoryzacyjnym
• Znajomość procesów związanych z przetwórstwem skóry (szycie,
piankowanie, tapicerowanie)
• Uporządkowany, zorientowany na wyznaczony cel sposób pracy, wysokie
umiejętności analityczne, niekonfliktowy sposób bycia oraz odporność
na stres
• Ko m u n i k a t y w n o ś ć , u m i e j ę t n o ś ć p r ze ko ny wa n i a , z d o l n o ś c i
negocjacyjne,
• Umiejętność pracy w zespole
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego
Specjalista ds. BHP
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu BHP
• Nadzorowanie przestrzegania w zakładzie przepisów BHP
• Dostosowanie standardów BHP i ochrony środowiska do wymogów
prawnych oraz wytycznych firmy
• Współpraca we wdrażaniu rozwiązań organizacyjno- technicznych
mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracowników i
minimalizację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
• Prowadzenie szkoleń BHP
Wymagania:
• Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej min.
1 rok
• Ukończony kurs z zakresu służb BHP
• Znajomość norm TS 16949 i ISO 14001
• Umiejętność obsługi komputera (MS Office, Outlook)
• Znajomość przepisów prawnych z zakresu BHP
• Znajomość dobra języka niemieckiego

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu elektrycznym lub
energetyczny
• posiadanie uprawnień SEP typu E lub D bez ograniczeń
• znajomość zagadnień energetycznych
• znajomość obsługi rozdzielni Ś/ N, N/ N
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej
• umiejętność pracy w zespole
Wszystkim osobom zatrudnionym gwarantujemy przeszkolenie w naszym
zakładzie lub w zakładach w Vilsbiburgu w Niemczech.
Jeżeli któryś z opisanych profili Państwu odpowiada i macie Państwo
ochotę przyczynić się swoją energią, wytrwałością oraz zamiłowaniem
do pracy w zespole i do rozwoju przedsiębiorstwa w branży o bardzo
dużej dynamice, to będziemy cieszyć się z Państwa nadesłanych do nas
dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty proszę nadesłać na adres:
DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o.
58- 500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 45 lub mailem:
lesniewska.katarzyna@draexlmaier.de

Ponadto Spółka DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz
Samochodowych wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych
nr 2 w Jeleniej Górze ogłasza nabór w roku 2009 do klasy
zawodowej, dwuletniej o profilu: szwaczka/ szwacz. W trakcie
nauki w zakładzie DWS Wyposażenie Wnętrz Samochodowych
będą prowadzona zajęcia praktycznej nauki zawodu. Zakład
zorganizuje w trakcie nauki transport dla uczniów w celu
przyjazdu i powrotu z zajęć- bezpłatnie.
Oczywiście po ukończeniu szkoły gwarantujemy dla naszych
absolwentów miejsce pracy, możliwość rozwoju zawodowego.
Serdecznie zapraszamy!!!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Karkonosze przegrały w derbach Sudetów
Wynik byłby może lepszy dla
miejscowych, gdyby w ich drużynie nie zabrakło kontuzjowanych: Marka Wawrzyniaka,
Mateusza Durlaka, Jarosława
Adamczyka, Łukasza Kusiaka
i Konrada Koguta. Ponadto
Krzysztof Smoliński trenował
tylko kilka razy po wyleczeniu
kontuzji. To spowodowało, że
wałbrzyszanie, którzy grali w
pełnym składzie, przeważali w
tym meczu. Stworzyli więcej
groźnych sytuacji podbramkowych i byli lepiej zgranym
zespołem, w którym rej wodził doświadczony i ograny
w wyższych ligach – Marcin
Morawski. Natomiast obronę
trzymał w ryzach jeszcze bardziej doświadczony i ograny
nawet w ekstraklasie – Piotr
Przerywacz.

Dobry początek

Niepotrzebna zadyma

Goście nadal atakowali strze-

Tak padła bramka dla Karkonoszy po efektownej "główce" w wykonaniu Marcina Krupy (9)
lając z dalszych odległości. W
33 min. Tomasz Wepa otrzymał
żół tą kartkę. Podgrza ło to
atmosferę, i tak napiętą, na trybunach, gdzie byli fani obydwu
klubów kibica. Jednak bezpośrednią przyczyną późniejszej
awantury było popchnięcie i
uderzenie jednego z kibiców,
który chciał zerwać flagę Górnika i został zatrzymany przez
ochroniarzy. Kiedy upadł, w 35
min. grupa kibiców z Jeleniej
Góry przeskoczyła przez płot
Fot. Mateusz Banaszak

Już od pier wsz ych minut
stroną bardziej zdecydowanie
atakującą byli przyjezdni i 6
min. po rzucie rożnym Marcin
Wojtarowicz groźnie uderzył z
pola karnego, ale futbolówka
poleciała tuż nad poprzeczką.

Gospodarze nie byli dłużni i co
chwilę też groźnie atakowali.
Po jednej z szarż miejscowych
na bramkę gości, sędzia podyktował rzut wolny z lewej strony
z odległości 30 m. od bramki
przyjezdnych. Tradycyjnie ten
stały fragment gry wykonał
Łukasz Kowalski. Po jego uderzeniu piłka wylądowała na
głowie Marcina Krupy, który
efektowną „g łówką” poko nał Dariusza Jaroszewskiego.
Zrobiło się 1:0 i wywołało to
eksplozję radości na bocznej
tr ybunie, gdzie zebrało się
ponad 700 fanów KSK.
W tym czasie na wyznaczone
dla nich miejsce, do tak zwanej
klatki, przybyli kibice wałbrzyscy, którym nie w smak był
taki wynik. Jednak już kilka
minut później poprawiły im
się humory. W 25 minucie po
kolejnej groźnej akcji Górnika,
piłka trafiła do nie pilnowanego Rafała Majki, który z kilku
metrów uderzył mocno futbolówkę i zrobiło się: 1:1.

Fot. Mateusz Banaszak

Dzisiaj (27 września) na stadionie przy ul. Złotniczej
nasi futboliści przegrali z Górnikiem Wałbrzych 1:3.
Mecz oglądało ponad trzy tysiące kibiców w tym około
400 z Wałbrzycha.

i pobiegła w kierunki klatki,
gdzie byli kibice z Wałbrzycha.
Szybka interwencja policjantów przerwała w zarodku tę
zadymę, ale nastąpiła kilkuminutowa przerwa w grze.
Potem obie drużyny parły do
zmiany wyniku, ale remisowy
rezultat utrzymał się do końca
pierwszej połowy.

Dominacja gości

W drugiej części gry nadal
dominowali goście, ale miejscowi im nie ustępowali. W 55
min. groźnie strzelał z daleka
Leszek Kurzelewski, ale piłka
poszybowała tuż nad poprzeczką. W 58 min. Łukasz Kowalski
przechw ycił w swoim stylu
piłkę, pobiegł prawą stroną,
zacentrował do M. Krupy, ale
ten pogubił się kilka metrów
przed bramką przyjezdnych
i obrońcy zablokowali jego
uderzenie.
To się zemściło w 70 minucie,
kiedy w efekcie wydawałoby się

niegroźnej akcji, został bez
opieki Paweł Tobiasz i pokonał
uderzeniem z lewej strony pola
karnego Tomasza Ciepielę. W
71 min. czerwoną kartkę za
brutalny faul otrzymał od sędziego Dominik Janik i od tego
czasu jeleniogórzanie grali
z przewagą jednego zawodnika. Nie wykorzystali tego,
na domiar złego pięć minut
przed końcem przedłużonego
przez sędziego meczu stracili
bramkę. Stało się tak po decyzji sędziego głównego, który
„pokazał na wapno” po bardzo
wątpl iw y m faulu Toma sza
Biskupskiego na polu karnym
gospodarzy.
Pewnym wykonawcą jedenastki okazał się Piotr Przerywacz, który ustalił wynik
meczu.
Czerwona kartka: D. Janik.
Żółte kartki: Ł. Kowalski, L.
Kurzelewski, P. Kochan oraz
T. Wepa.
Sędziował: Sebastian Tala.

Karkonosze Jelenia Góra
– Górnik Wałbrzych 1:3 (1:1)
Bramki: M. Krupa (17.) oraz
R. Majka (25.), P. Tobiasz (70.)
i P. Przerywacz (88.).
Karkonosze: Tomasz Ciepiela
(80. Michał Dubiel) – Krzysztof
Smoliński, Robert Rodziewicz,
Wojciech Bijan, Marek Siatrak
- Leszek Kurzelewski, Daniel
Kotarba (60. Tomasz Biskupski), Maciej Wojtas (70. Piotr
Kochan) - Marcin Krupa (65.
Paweł Walczak), Łukasz Kowalski, Jacek Gryka.
Trener: Leszek Dulat
Górnik: Damian Jaroszewski
- Dariusz Michalak, Piotr Przerywcz, Rafał Majka, Marek Wojtarowski Marcin Wojtarowicz
- Grzegorz Michalak, Tomasz
Wepa, Marcin Morawski, Paweł
Tobiasz (82. Smoczyk) - Dominik Janik, Bartosz Konarski
(55. Moszyk).
Trener: Robert Bubnowicz,

JEN

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY KOBRA”

Jeleniogórscy kibice podziękowali zawodnikom
osłabionych Karkonoszy za ambitną grę
z Górnikiem Wałbrzych

WYNIKI

KONKURSU
1.
2.
3.
4.

markowa odzież dziecięca

JG ul. Okrzei 11

Katarzyna Kowalewska Roland Perłowski		
Ryszard Stroński
Ewa Masilonis 		
-

150 zł
100 zł
100 zł
50 zł

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

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

www.peter.autogielda.pl

w 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 !!!

BIURO POMOCY
ZADŁUŻONYM
022 397 21 50

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

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

www.oddluzenia.com
www.biuropomocyzadluzonym.pl

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

sp. z o.o.

www.millenniumhipoteka.pl
Tel. 075 753 30 30, 022 389 50 88

96 21
ŚNIEŻKA

Millennium
KREDYTY
ODDŁUŻENIA

TAXI

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 wrzeœnia 2008 r.

SPORT

Koszykarze Sudetów przegrali po walce
Nasi koszykarze, jak w każdym meczu, walczyli do końca
o z w yc ię st wo, a le musiel i
uznać wyższość bardziej doświadczonych zawodników
gospod a rz , choć poc ząt ek
m iel i z n a kom it y. Wyg r a l i
jednym pkt. pierwszą kwartę
i w drugiej poszli za ciosem
Tabela
1. Polonia 2011 Warszawa 2
2. Znicz Basket Pruszków 2
3. MOSiR Krosno
2
4. BIG STAR Tychy
2
5. Stal Stalowa Wola
2
6. Żubry Białystok
2
7. Sudety Jelenia Góra
2
8. Zastal Zielona Góra
2
9. AZS OSRiR Kalisz
2
10. MMKS Dąbrowa Górnicza 2
11. Sokół Łańcut
2
12. Resovia Rzeszów
2
13. Siarka Tarnobrzeg
2
14.ŁKS Petrolinvest
2
15.AZS AWF Katowice
2
16.Asseco Prokom II
2

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

+48
+43
+29
+27
+12
+12
+7
-1
-1
-5
-6
-20
-24
-32
-33
-56

prowadząc nawet w 14 min.
29:18. Jednak potem nastąpił
fatalny zastój w naszej drużynie, której zawodnicy notowali sporo strat i fatalnie rzucali
z dystansu, dlatego końcówkę
drugiej części meczu gospodarze wygrali aż 2:18 i po 20
min. miejscowi wyszli na 5
pkt. prowadzenie. To zadecydowało o losach całego spotkania,
bo miejscowi, choć tuż przed
końcem prowadzili tylko 69:62,
nie pozwolili już sobie wydrzeć
zwycięstwa.
Sokół Łańcut - Sudety Jelenia
Góra 73:62 (16:17, 20:14, 21:15,
16:16)
Sudety: Jakub Czech 10, Rafał
Niesobski 9, Łukasz Niesobski
8 i Krzysztof Samiec po 8,
Mariusz Matczak 7, Jędrzej
Jankowiak 6 i Jarosław Wilusz
po 6, Artur Grygiel 5, Tomasz
Wojdyła 3.

JEN

Kadra szczypiornistek
Fot. Archiwum

Nasi koszykarze przegrali 62: 73 na wyjeździe z Sokołem Łańcut, drużyną, która w ubiegłym sezonie walczyła o awans do ekstraklasy ze Sportino Inowrocław.

Kibice Sudetów już się szykują
na dopingowanie koszykarzy
w kolejnym meczu I ligi

Carlos Astol Jelenia Góra - Start Elbląg 33:34 (18:18)
Carlos Astol: Danuta Skompska, Aleksandra Baranowska – Marzena Stochaj 9,
Marta Gęga 8, Marta Dąbrowska, Irina Latyszewska i Marta Oreszczuk po 4, Anna
Fursewicz 3, Kaczyńska 1, Pylypiuk.
Najwięcej dla Startu: Magdalena Dolegało 10.
Pozostałe wyniki piątej kolejki:
AZS AWF Warszawa - Interferie Zagłębie Lubin 17:40 (9:21)
Najwięcej bramek: Katarzyna Nieścioruk 5, Dorota Rytel-Tyburczy 4 - Jelena Kordic
8, Joanna Obrusiewicz 7.
Słupia Słupsk - Zgoda Ruda Śląska 20:27 (11:11)
Najwięcej bramek: Anita Unijat, Agnieszka Łazańska-Korewo, Adriana Szabała
- po 5 - Katarzyna Gleń - 6.
Ruch Chorzów - Piotrcovia Piotrków Tryb. 21:27 (10:15)
Najwięcej bramek: Monika Samsel 6, Karolina Radoszewska 4 - Gabriela Kornacka
i Kinga Polenz po 6.
Dablex AZS AWFiS Gdańsk - SPR Asseco BS Lublin 26:27 (13:16)
Najwięcej bramek: Katarzyna Koniuszaniec 6, Alina Wojtas 5 - Dorota Malczewska
7, Małgorzata Majerek 5.
KU AZS Politechnika Koszalińska - Łączpol Gdynia 25:24 (11:15)
Najwięcej bramek: Dorota Skipor 7, Dagmara Zaniewska 5 - Monika Aleksandrowicz
7, Monika Andrzejewska i Monika Stachowska po 4.

JEN

Na mistrzostwach świata weteranów w zapasach w
Permie (Rosja) znakomity sukces odniósł Mirosław
Wieczorkiewicz – prezes i trener Jeleniogórskiego
Centrum Sportów Walki.

Czas na zmiany
do pokonania. Jednak bagaż
czterech porażek i lęk przed
kolejną ponownie sparaliżował
zawodniczki Carlosa Astol.
Dało się to zauważyć już
od początku spotkania, kiedy
Start prowadził w 11 min. 8:5.
Jednak nasze dziewczyny zmobilizowały się i na pięć minut
przed zakończeniem pierwszej
połowy wyszły na prowadzenie
16:14, ale na przerwę schodziły
obydwie drużyny z parkietu
przy remisowym rezultacie.

i Joanna Obrusiewicz - MKS
Interferie Zagłębie Lubin, Katarzyna Koniuszaniec, Wioletta
Serwa, Alina Wojtas, Patrycja
Kulwińska, Małgorzata Sadowska i Karolina Szwed - AZS
AWFiS Dablex Gdańsk, Kinga
Polenz - MKS Piotrcovia Piotrków Tr., Joanna Dworaczyk
- KU AZS Politechnika Koszalińska, Monika Aleksandrowicz
- Łączpol Gdynia, Izabela Duda
i Daria Bołtromiuk - Storhamar
Handball (Norwegia), Emilia
Rogucka - Frankfurter Handball
Club (Niemcy),
Kudłacz Karolina - HC Leipzig
(Niemcy) oraz Emilia Siódmiak - Le Havre AC Handball
(Francja).

Złoto jeleniogórskiego weterana

Szczypiornistki Carlos Astol drugi raz przegrały jedną bramką i piąty raz w tym sezonie

Cóż z tego, że nasze dziewczyny zagrały lepiej niż w
poprzednich meczach, skoro przegrały i to na własne
życzenie jedną bramką. To
jakaś dziwna sytuacja, bo trenują solidnie. Wszystko im
wychodzi podczas zajęć szkoleniowych , a kiedy dochodzi
do meczu zawodzą. Tak było
też w spotkaniu ze Startem
Elbląg, z drużyną szkoloną
przez bardzo dobrego trenera
– Andrzeja Drużkowskiego, ale

Nowy trener krajowej kadry piłki ręcznej kobiet
- Krzysztof Przybylski rozesłał swoje pierwsze powołania do klubów. Wśród powołanych zawodniczek na
turniej „Holland Handball Tournament 2008” znalazło się po sześć szczypiornistek Asseco BS Lublin,
Interferii Zagłębia i Dablexu Gdańsk.
Niektóre są dobrze znane jeleniogórskim kibicom. Choćby:
Magdalena Chemicz - SPR Asseco BS Lublin, Izabela Czarna
- MKS Interferie Zagłębie Lubin,
Katarzyna Duran - SPR Asseco
BS Lublin, Beata Kowalczyk
- MKS Piotrcovia Piotrków Tr. i
Iwona Niedźwiedź-Cecotka - SK
Aarhus (Dania).
Z naszych zawodniczek
uznanie u trenra kadry znalazły: Marta Gęga i Mirella
Kaczyńska.
Pozostałe zawodniczki:
Agnieszka Wolska, Dorota Malczewska, Agnieszka Tyda i Małgorzata Rola – wszystkie SPR
Asseco BS Lublin, Aleksandra
Jacek, Agnieszka Jochymek,
Klaudia Pielesz, Monika Gunia

Pozostałe wyniki IV ligi:
Żubry Białystok – Stal stalowa Wola		
66:71
ŁKS Łódź – Polonia 2011 Warszawa		
67:98
AZS OSiR Kalisz – Resovia Rzeszów		
64:58
BIG STAR Tychy - AZS AWF Katowice		
85:69
Znicz B. – Asseco Procom II Sopot		
92:63
Zastal Zielona Góra – MOSiR Krosno 75:77 (spora niespodzianka!)
Siarka Tarnobrzeg - MMKS Dąbrowa G.		
67:73

Fot. Archiwum

Zawodniczki Carlos Astol przegrały kolejny mecz tym
razem ze Startem Elbląg, gościnnie w Świebodzicach,
33:34 i jest to ich kolejna, piąta już, porażka w tym
sezonie. Są lepsze tylko od niewątpliwie najsłabszej
ekipy w ekstraklasie żeńskiego szczypiorniaka – AZS
AWF Warszawa. To już totalna katastrofa!
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Zdobył złoty medal w wadze
do 97 kg, wśród zawodników
w wieku (51- 55 lat). W finale
prezes JCSW pokonał Irańczyka
- Ahmada Saki Pour. M. Wieczorkiewicz ma już w kolekcji
swoich trofeów medal brązowy,

który wywalczył w ubiegłym
roku mistrzostwach świata
weteranów, który odbył się na
Węgrzech.
W przyszłym roku czas na
drugie złoto!

JEN

Niezłe miejsca naszych w nartorolkach
W poprzedni weekend w Marklowicach odbyły się Mistrzostwa Polski UKS i Puchar Polski na nartorolkach.
Świetnie sprawdzili się nasi jeleniogórzanie, którzy
zajmowali miejsca w czołówce.

Nasze szczypiornistki ponownie
przegrały jedną bramką.
Wcześniej ze Zgodą, teraz ze Startem Elbląg
Fatalne sędziowanie
i co dalej?

W drugiej części meczu trwała
zażarta walka do 45 minuty: gol
za gol i żadna z drużyn nie mogła
odskoczyć na dwie bramki, ale
zrobiły to elblążanki, wykorzystując
moment przestoju naszej drużyny
i w 47 min. zrobiło się 28:25 dla
nich.
Jednak jeleniogórzanki mozolnie
odrobiły stratę i na pięć minut przed
końcową syreną było: 32:32 po celnym trafieniu Marty Gęgi. Jednak
nasz zespół załatwiła Magdalena
Dolegało, która wyprowadziła
Start na prowadzenie po karnym:
33:32, a kiedy wyrównała stan
meczu Marta Oreszczuk na 33:33,
ponownie M. Dolegało zdobyła
bramkę i było po meczu.
W naszej ekipie prócz wymienionych zawodniczek bardzo dobrze
zagrała Marzena Stochaj. Jednak
wysoki wynik świadczy o słabej
obronie obydwu drużyn, naszej
szczególnie, w której szwankują
obie bramkarki.
Ponadto jak pech to pech. Na fatalnym poziomie prowadziła mecz
para sędziów: Piotr Bręg i Edyta

Bochniarz. Popełniała w tym spotkaniu sporo błędów przeważnie
krzywdzących naszą drużynę.
Należy zastanowić się nad tym,
co się stało z tymi dziewczynami,
które w ubiegłym sezonie radziły
sobie z dużo lepszymi rywalkami
i omal nie wywalczyły brązowego
medalu, napędzając sporo strachu
renomowanemu Zagłębiowi Lubin
w barażach o mistrzostwo kraju?
Odpowiedź na to pytanie musi
znaleźć kierownictwo klubu, a
przede wszystkim, sponsor strategiczny - Tomasz Maciulak.

Janusz Cwen
Tabela
1. SPR Asseco BS Lublin 5
2. KS Piotrcovia
5
3. Interferie Zagłębie Lubin 5
4. KS Zgoda Ruda Śląska 5
5. KS Łączpol Gdynia
5
6. AZS AWFiS Gdańsk
5
7. EKS Start Elbląg
5
8. KU AZS Koszalińska
5
9. KPR Ruch Chorzów
5
10. MKS Słupia Słupsk
5
11. Carlos-Astol Jelenia Góra 5
12. KS AZS AWF Warszawa 5

10
9
8
8
6
5
6
6
1
1
0
0

178-121
141-105
160-119
149-132
154-118
144-118
166-157
112-128
99-115
110-175
129-164
111-191

Do Marklowic zawitali zawodnicy, z różnych zakątków
Polski.
W sum ie na tra sa ch w
Marklowicach rywalizowało
ok.150 zawodników. Podajemy miejsca zajęte przez
zawodników z naszego regionu.
W juniorach C – 6 km wygrał Artur Ferens - UMKS
Marklowice, Adrian Cheba
– MKS Karkonosze – sp. zim.
Jelenia Góra zajął trzecie
miejsce, czwarty był Piotr
Skowron - MKS Karkonosze
– sp. zim. Jelenia Góra, a dziesiąty Paweł Mołczan – UKN
Łabski Szklarska Poręba.
W juniorkach C – 6 km
pierwsza była Marzena Maciulewicz - UKN Pod Stróżą
Miszkowice, Martyna Plucińska - MKS Karkonosze – sp.
zim. Jelenia Góra dziesiąta,
a Małgorzata Bagińska UKS
Sosnówka dwunasta.
W juniorach C - 4 km złoto
zdobył Robert Bieda - UKS
Soł t ysian ie Stare Bystre,
Piotr Skowron - MKS Karkonosze – sp. zim. Jelenia Góra
był czwarty,
Adrian Cheba – MKS Karkonosze – sp. zim. Jelenia
Góra szósty

a Paweł Mołczan – UKN
Łabski Szklarska Poręba jedenasty.
W juniorkach C - 4 k m
wygrała Dominika Hulawy
- UKS Gimnazjum Istebna,
Małgorzata Bagińska UKS Sosnówka 14;07 zajęła jedenaste, Martyna Plucińska - MKS
Karkonosze – sp. zim. Jelenia
Góra dwunaste miejsce.
W sen iorach na 12 k m
najlepszym okazał się Wojciech Biskup – AZS Zakopane
szóste miejsce zajął Wojciech
Smykowski - MKS Karkonosze – sp. zim Jelenia Góra.
W juniorach B na 12 km
wygrał Sławomir Szczecina
KS Jedność Nowy Sącz,
21. miejsce zajął Sebastian
Bykowski - MKS Karkonosze
– sp. zim. Jelenia Góra.
W juniorkach B na 8 km:
pierwsze miejsce zajęła Agata
Mordarska - UKN Pod Stróżą
Miszkowice, czwarte Karolina Matuszczak - MKS Karkonosze – sp. zim. Jelenia Góra,
piąte Magdalena Łożnicka
– KS Śnieżka Karpacz i szóste
A nna St ypcz yńska - MKS
Karkonosze – sp. zim. Jelenia
Góra 29;46

Benny

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZRYWKA

NA WESOŁO

- Jasiu, gdzie jest twój tatuś?
- Wyjechał w ważnej sprawie służbowej na 6 miesięcy, ale jak będzie się dobrze sprawował,
to wróci wcześniej.
Na ulicy ktoś woła do faceta:
- Kolego!
- Ja? - pyta facet.
- Tak, ty.
- Nie jesteśmy ani na "ty", ani tym bardziej kolegami!
- Przyjacielu...
- Przyjaciółmi też nie jesteśmy - odpowiada facet.
- No to inaczej: proszę pana, widział pan tego dzieciaka, który właśnie wsiadł do autobusu?
- Tak, widziałem i co?
- Gdy jeszcze byliśmy kolegami, to ten dzieciak zabrał panu portfel i komórkę.
Ogłoszenie parafialne:
"W niedzielę przykościelna grupa teatralna zaprezentuje "Hamleta". Wszyscy jesteśmy
zaproszeni do udziału w tej tragedii".

KRZYŻÓWKA

HOROSKOP

BARAN
W pracy, po stresującym okresie, znaczna poprawa. Użyj znajomości, żeby zdobyć ważne
dla ciebie informacje. Być może wyjedziesz służbowo i praca wyda ci się ciekawsza, bo oderwiesz się od codzienności i zakosztujesz innej atmosfery. Korzystaj ze swojej wiedzy. Wiesz
więcej niż inni, tylko tego nie okazujesz i nie doceniasz siebie wystarczająco.
BYK
Ktoś będzie próbował cię zmusić, zmanipulować do czegoś, czego tak naprawdę nie
chcesz. Odwróć kota ogonem, zajmij się czymś pilnym, a potem powiedz, że zwyczajnie
nie masz czasu. Coś drgnie, jeśli chodzi o twoje poczucie obfitości, mimo że zarobki nie
wzrosną. Być może ty będziesz inaczej gospodarować tym, co masz, i poczujesz się bogatszy. Będziesz trochę kłócić się z bliską osobą, bo chcesz przeforsować swoje zdanie.
BLIŹNIĘTA
Nie bądź naiwny, jeśli chodzi o pieniądze. Jeżeli chcesz zarabiać więcej, to musisz się
postarać. Albo poszukaj dodatkowej pracy, albo obetnij niepotrzebne wydatki, albo stań
się niezastąpioną osobą w swojej firmie – wtedy to ty będziesz stawiać warunki. W miłości
czeka cię zamieszanie, bo zbyt intensywnie o kimś myślisz.
RAK
W pracy było takie zamieszanie, że musisz wypocząć, żeby zacząć się orientować, o co
chodzi. Jest jakiś problem i nie o wszystkim cię zawiadomiono. Postaraj się nie wyciągać
pochopnie wniosków i poczekać, aż się wyjaśni coś więcej. Jeśli ktoś cię denerwuje i
rozprasza, nie dyskutuj z tą osobą, tylko odsuń się i rób swoje. W uczuciach musisz wziąć
się w garść i nie panikować.
LEW
Jesteś na progu nowego przedsięwzięcia. Wiadomo, że jak coś się planuje, zawsze są
pewne obawy, jak to wyjdzie. Jednak w twoim przypadku decyzja wypływa z intuicji,
zostałeś przez jakieś wydarzenie zainspirowany i masz przeczucie, że to dobry pomysł.
W miłości otwarcie się na coś zupełnie nowego. Będzie to albo nowa miłość, albo zmiana
na lepsze z tą osobą, którą już wybrałeś.
PANNA
W sprawach finansowych opieraj się jedynie na własnym rozumie, nie słuchaj osób,
które nie mają pojęcia, na ile naprawdę cię stać, bo ich życie jest zupełnie odmienne. Jeśli
chcesz się kogoś poradzić, to znajdź osobę o podobnym stylu życia. Jeśli jesteś samotny,
dowiesz się, że ktoś cię obserwuje, chyba mu się podobasz, ale jeszcze się zastanawia,
jak zrobić pierwszy krok. Jeśli jesteś w stałym związku, twój partner zdenerwuje cię
zachowaniem zupełnie niedojrzałym, które dla ciebie będzie nie do przyjęcia.
WAGA
Tydzień może być dość ciężki, głównie z powodu twojego przepracowania i nagromadzenia pilnych spraw. Zwróć jednak uwagę, że pewne rzeczy, które ostatnio zaprzątają
twoją głowę, to takie obowiązki, które mają swój koniec. Kiedy doprowadzisz te zadania
do końca, nagle zrobi się dużo wolnego czasu, a ty będziesz przyzwyczajony do rytmu
pracy i zaangażowania i zajmiesz się jeszcze czymś nowym.
SKORPION
Jakaś osoba przyczyni się do pogorszenia twojej sytuacji; będziesz ją winić, oskarżać,
a tak naprawdę to nie jest twój główny problem. Zdarzyło się coś nieoczekiwanego po
to, żeby ci uzmysłowić, że twoje życie musi pójść w innym kierunku. Otrzymałeś bardzo
delikatny znak nakłaniający cię do zmiany podejścia, następny może być bardziej dosadny
w konsekwencjach.

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
W pracy podstawowe cele zostały osiągnięte, wszystko idzie według planu i możesz
spokojnie zająć się innymi sprawami – rodziną, związkiem, rozwijaniem zainteresowań.
Jeśli coś trwa znacznie dłużej niż zakładałeś, zwróć uwagę na drobny szczegół, który może
przyspieszyć realizację początkowego planu. Nie musisz zmieniać całości, wystarczy ten
jeden szczegół, reszta pójdzie gładko.
KOZIOROŻEC
Jakaś strata wywołuje w tobie nadal niepokój i poczucie winy, że coś zostało niedopilnowane. Przeszłości już nie zmienisz, lepiej przyjąć rzeczywistość taką, jaka jest, i startować
z tego miejsca, gdzie jesteś teraz, nawet od zera. Ból po stracie nie może ciągnąć się w
nieskończoność, spróbuj odnaleźć nawet w smutnym wydarzeniu coś optymistycznego,
wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski na przyszłość.
WODNIK
Jesteś w okresie przejściowym, czekasz na coś, co ma dopiero nastąpić. Zrób więc małe
podsumowanie: co się zmieniło w ostatnich miesiącach, a na jakim polu naprawdę potrzebujesz zmiany. Ktoś będzie cię oceniać, wydawać opinię, od której coś bardzo zależy. Jedna
sytuacja, pozornie mało ważna, pociągnie za sobą duże zmiany.
RYBY
Wkrótce pojawią się nowe możliwości, szczególnie jeśli chodzi o finanse możesz
liczyć na łut szczęścia. Uwierz bardziej w siebie! Będziesz w tej szczęśliwej sytuacji, że
jak przyjdzie propozycja, właśnie ty ją usłyszysz i będziesz w pierwszej kolejności. Twoje
życie uczuciowe poprawi się i nic nie musisz robić, żeby na to wpłynąć. Coś się zmieni
samo w sobie, po prostu Koło Fortuny obróci się na twoją korzyść.
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"Nie jestem trendy"
"Siedzi we mnie zupełnie co innego, mam zupełnie inną
wrażliwość. Piszę o tym, co mnie boli, czego nie lubię,
co chciałbym zrobić, a czego nie mogę" - mówi Paweł
Małaszyński, nie tylko popularny aktor ("Katyń", "Świadek koronny", "Tajemnica Twierdzy Szyfrów", "Twarzą w
twarz", "Magda M."), ale również lider zespołu "Cochise"
i autor tekstów.
Czego się spodziewać po
twoim bohaterze w nowym
sezonie serialu "Twarzą w
twarz"?
Paweł Małaszyński: Wiktor
znajdzie się w sytuacji nie do
pozazdroszczenia. Będzie nim
kierowała totalna determinacja i
walka o miłość, życie, życie jego
rodziny. Zostanie postawiony
w sytuacji, z której nie będzie
prostego wyjścia.
Wyobrażasz sobie siebie w
takiej sytuacji?
Paweł Małaszyński: Absolutnie
nie. Dla mnie sytuacja, w której
znalazła się rodzina Wasiaków,
jest totalnie irracjonalna.
Początkowo do roli w tym
serialu byłeś mocno ucharakteryzowany. Ale to niewiele w
porównaniu z tym, do czego
są zdolni aktorzy amerykańscy, którzy dla roli potrafią
przytyć, a potem schudnąć
kilkanaście kilogramów. Do
jakich poświęceń ty byłbyś
zdolny?

Paweł Małaszyński: Ja jestem
w stanie zrobić dla roli wszystko.
Jeżeli miałbym przytyć - proszę
bardzo, jeżeli schudnąć - również.
Tylko - umówmy się - trzeba
sztabu ludzi, którzy by nad tym
pracowali, bo najczęściej jest to
niezdrowa walka ze zdrowiem. U
nas ciągle jest jeszcze tak, że sam
muszę o to dbać.
Czy przygotowując się do
roli, potrzebujesz trenerów?
Paweł Małaszyński: Trenera
potrzebowałem kiedy musiałem
zrzucić 7 kilogramów, które
przybrałem do pierwszej transzy
[serialu Twarzą w twarz - red.] i
potem z czystego lenistwa niczego z tym nie zrobiłem. Wiedziałem, że zbliża się druga transza i
nie ma już potrzeby, żeby Wiktor
był nalany i masywny, w końcu
minęło w jego życiu pięć lat,
więc postanowiliśmy wrócić do
sportowej sylwetki. Ponownie zawitałem do mojego trenera Marcina na siłownię. Marcin zresztą
przygotowuje mnie do każdego
filmu, począwszy od pierwszego

"Oficera". Miałem więc 4-5 razy w
tygodniu siłownię, odpowiednią
dietę i udało mi się w ciągu 2 i pół
miesiąca zrzucić 5-6 kilo. Mam
też spotkania z kaskaderami. Tak
jest w przypadku, kiedy sceny
dotyczą walk wręcz czy pościgów
samochodowych.
Jak często sam chcesz brać
udział w takich scenach?
Paweł Małaszyński: Zawsze. I
to jest problem. Ale nie jestem wariatem, chociaż wszyscy uważają,
że jestem. Kiedy się czegoś boję,
to nie ryzykuję. Mam jeszcze dla
kogo żyć. Ale kiedy wykonujemy
parę prób i kaskaderzy twierdzą:
Nie ma sprawy, jest doświadczony, już miał niejedno połamane,
więc zrobi to sam, gwarantujemy
za niego - nie ma przeszkód. Na
przykład sam robię wszystkie
walki. Do tego nie używam kaskaderów. Wystarczą mi próby z
nimi i opracowana choreografia
walk. Sam robię też pościgi samochodowe.
Czy fakt, że umiesz się bić
w filmie, oznacza, że i w życiu umiałbyś przyłożyć?
Paweł Małaszyński: Ja jestem
pacyfistą, ale gdyby taka okazja
miała miejsce, choć mam nadzieję, że nigdy się nie zdarzy,
to pewnie mógłbym wykorzystać parę rzeczy, które umiem.
Rzeczywistość jednak różni się

od fikcji filmowej, więc trudno
mi powiedzieć, w jaki sposób
bym się zachował.
Grasz w zespole Cochise ostrą, rockową muzykę.
Więc przyłożyć potraf isz
nieźle...
Paweł Małaszyński: Wychowałem się na takiej muzyce i
lubię grać mocno. Ale na pewno
nie jest to muzyka, którą można
puszczać w radio. Muzyka jest
dla mnie went ylem bezpieczeństwa i wolnością. Tam
się spełniam i mogę rozwijać
swoją wyobraźnię. I nikt mi nie
powie, że to, co robię, jest złe
czy dobre. Sam o tym decyduję.
Jeszcze w tym miesiącu wchodzimy do studia z naszą drugą
demówką.
Piszesz także dla swojego
zespołu bardzo poetyckie
teksty piosenek.
Paweł Małaszyński: Zawsze
uważałem, że w piosence najważniejszy jest tekst. Bo ładną,
wpadającą w ucho melodię
zawsze możesz wymyślić. Pisać
nauczyła mnie Kasia Nosowska,
która jest dla mnie fenomenem
na polskiej scenie, jeśli chodzi
o pisanie tekstów. A czy moje
teksty są poetyckie? Nie wiem.
Staram się też bawić słowem
i nie traktować wszystkiego
bardzo poważnie.

Lody – wspomnienie lata
98% Polaków przyznaje się do jedzenia lodów, ale
równocześnie wciąż traktuje je jak bombę kaloryczną.
Okazuje się, że o tak popularnym produkcie wiemy
mało i często mijamy się z prawdą.
Prawdy i mity na temat lodów
1. Lodów nie wolno podawać
małym dzieciom.
Rzeczywiście, niemowlętom
lepiej ich nie dawać. Lody są
bowiem robione z mleka krowiego, które ma silne właściwości
alergizujące. Jeśli chodzi o starsze
dzieci, nie ma powodu, by całkowicie odmawiać im lodów.
2. Nie należy jeść lodów w
upał.
Rzeczywiście, nagłe ochłodzenie rozgrzanego gardła może
spowodować miejscowy skurcz
naczyń krwionośnych, a wtedy
jesteśmy gorzej chronieni przed
mikrobami. Ale lody jedzone
powoli i w rozsądnych ilościach
nie powinny wyrządzić żadnej
szkody.
3. Jedzenie lodów często jest
przyczyną przeziębienia, anginy
zapalenia gardła.
Wszystkie te choroby wywołane są przez wirusy, rzadziej
bakterie. Drobnoustroje muszą
dostać się do śluzówki dróg oddechowych. Źródłem zakażenia
nie są jednak lody, lecz kichający,
zakatarzeni ludzie.

4. Gzy boli gardło, nie wolno
jeść lodów.
Jeśli dziecko narzeka na ból i
drapanie w gardle, lody na pewno
mu nie zaszkodzą, a nawet mogą
pomóc. Podziałają jak zimny
okład na rozpalone czoło. Ból
osłabnie, a drapanie na jakiś czas
stanie się mniej dokuczliwe. Poza
tym paciorkowce, wywołujące
bakteryjne zapalenie migdałków
podniebiennych, bardzo nie lubią
zimna.
5. Lody są tuczące.
Rzeczywiście, nie jest to najbardziej dietetyczny deser – zawiera
zwykle ponad 10% tłuszczu i sporo węglowodanów. Ale np. bita
śmietana zrobiona z kremowej
śmietanki zawiera go ponad 30%,
a węglowodanów nie jest w niej
wcale mniej.
6. Lodów nie wolno dawać
niejadkom.
To prawda, że lepiej nie serwować ich zbyt często. Lody to
spora dawka kalorii i można
się nimi naprawdę najeść. Niejadek po spałaszowaniu porcji
po prostu nie ma już ochoty na
nic innego.
7. Dla dzieci najlepsze są sorbety.

Nie ma takiej reguły.
Lody robione na bazie
mleka, śmietanki lub jogurtu są łagodniejsze w
smaku i zwykle nie tak
zamrożone jak sorbety.
Zawierają dużo łatwo
przyswajalnego wapnia
(100 gramowa porcja dostarcza go tyle samo co
100 g mleka), stanowią
dobre źródło białka i fosforu. Całkiem sporo w nich
także witamin A i B2. Sorbety, czyli zimne desery z
soku lub musu owocowego, wody
i cukru nie zawierają wapnia, ale
za to dostarczają sporych ilości
witaminy C (obecnej w owocach)
i – co istotne – nie uczulają, mogą
je jeść dzieci z alergią na mleko
krowie i z nietolerancją laktozy.
8. Lodami można się zatruć.
Dobre lody nie powinny zaszkodzić. Kiedyś rzeczywiście łatwo
było o zatrucie salmonellą, ale
dziś nie dodaje się do lodów jajek.
Na wszelki wypadek lepiej jednak
unikać lodów niewiadomego
pochodzenia.
9. Kupne lody zawierają sztuczne barwniki i konserwanty.
Niekiedy tak, ale na ogół konserwanty są im niepotrzebne, gdyż
konserwuje je niska temperatura, w jakiej są przechowywane.
Większość producentów stosuje
barwniki naturalne. Niekiedy
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A nazwa zespołu "Cochise"
to młodzieńcza fascynacja
Indianami?
Paweł Małaszyński: Indianie
fascynowali mnie od zawsze. Stąd
oczywiście nazwa zespołu. Podobały mi się filmy o Indianach.
Ale nie dlatego, że łuki, że konie,
że bieganie. Bardziej zachwycała
mnie strona duchowa Indian. Mając 32 lata nadal traktuję tę moją
fascynację dosyć poważnie.
Dbasz o swój wizerunek?
Interesują cię ciuchy, moda?
Paweł Małaszyński: Nie, nie
jestem trendy, nie jestem cosmo,
nie jestem glamour. Sorry, nie
pasuję do tych kanonów.

Paweł Małaszyński: Prawda jest
taka, że na razie trwają rozmowy
na ten temat. Natomiast jeśli już
mówimy o "ciepłych" rolach,
udało mi się stworzyć taką postać
u Szymona Majewskiego w "Figo
Fago". Ja gram Figo, a w Fago
wciela się Janek Peszek. Na planie
świetnie się bawiliśmy.
A płakać ci się zdarza? Na
filmach albo w życiu?
Paweł Małaszyński: Ja bardzo
często płaczę. A na filmach w
szczególności. I kompletnie się
tego nie wstydzę.
Dziękuję za rozmowę.

Za to jesteś gejem... W jednym z przedstawień teatralnych. To prawda?

Ziemniaki zapiekane z fetą
Pyszne danie na obiad lub przystawkę. Ziemniaczane
łódeczki można wypełniać różnymi farszami, ten
jednak idealnie pasuje do sosu, nadając potrawie
grecki charakter.
Składniki:

do lodów dodaje się środki zagęszczające i emulgujące, dzięki
którym możliwe jest zmieszanie
składników, które normalnie
się nie łączą. Zawsze warto więc
dokładnie czytać etykiety.
Jedną z ważniejszych korzyści
z jedzenia lodów jest przede
wszystkim przyjemność. Najczęściej kupujemy je właśnie
dlatego, aby sobie ją sprawić oraz
poprawić swój nastrój. Lody są
dla nas wspomnieniem lata,
przyjemnych chwil spędzonych
w wakacje i wywołują w nas
pozytywne skojarzenia, związane ze słońcem, orzeźwieniem i
radością. Lody kojarzą nam się
również z dzieciństwem, czasem,
kiedy traktowane były przez nas
jako coś wyjątkowego – jako
nagroda za dobre zachowanie
lub niedostępny deser jadany w
wyjątkowych okolicznościach.

- 5 dużych ziemniaków
podobnej wielkości,
- 1 opakowanie fety,
- duży por,
- 30 dag chudego wędzonego boczku,
- pęczek szczypiorku,
- 1/2 litra jogurtu, najlepiej greckiego,
- 3 ząbki czosnku,
- sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

1) Najpierw przyrządzamy sos, żeby składniki zdążyły się "przegryźć". Posiekany lub przeciśnięty czosnek mieszamy z jogurtem,
dodajemy drobno pokrojony szczypiorek, odrobinę soli i pieprz.
Odstawiamy do lodówki.
2) Umyte, nieobrane ziemniaki wrzucamy do garnka z wrzątkiem. Nie solimy. Po 15 minutach ziemniaki wyjmujemy i zostawiamy do ostygnięcia.
3) W tym czasie przygotowujemy farsz. Umytego pora kroimy
na plasterki i wrzucamy do garnka z wrzątkiem na dwie minuty.
Odcedzamy i przekładamy do miski.
4) Boczek kroimy w kostkę i rumienimy na patelni. Wrzucamy
do miski z porem i dodajemy fetę.
5) Ziemniaki delikatnie kroimy na pół i nie naruszając skórki,
łyżką wybieramy 3/4 miąższu, który dodajemy do farszu. Przygotowane łódeczki z ziemniaków wypełniamy farszem i wkładamy
do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 30 minut.
6) Po wyjęciu z piekarnika ziemniaki przekładamy na półmisek
i polewamy schłodzonym sosem.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Remonty mieszkań – gładzie, regipsy,
kafelki, panele i inne prace wykończeniowe
– 792 494 528
■ Studnie – chcesz mieć swoją czystą
wodę – zadzwoń 609 580 763 - wiercimy
w skałach szybko i efektywnie – Deuter
sp. zo.o
■ Dach – 508 436 728
■ Prace ogólnobudowlane, wykończenia
mieszkań, roboty dachowe – 609 109
861
■ Chrobak-Bud - usługi budowlane - 663
912 384
■ Dachy – krycie - konserwacja, ocieplanie, remonty - 602 884 480
■ Domy od podstaw - solidnie i fachowo
- 663 912 384
■ Domy pod klucz - solidnie i fachowo
- 663 912 384
■ Firma IZOTECH - oferuje usługi ogólnobudowlane. Solidnie i z gwarancją - 503
328 314
■ Firma oferuje usługi ogólnobudowlane
izotech.jgora@wp.pl - 503 328 314
■ Firma ogólnobudowlana – oferuję
szeroką gamę usług: elewacje, tynki
maszynowe, wznoszenie budynków + dach,
ogrodzenia - 691 557 044

Glazura, płytki, panele - malowanie
- faktura - 509 362 908
■ Hydraulika! - Montaż instalacji grzewczych, san. i kan. Montaż kotłów na gaz,
drewno i miał węglowy - 695 929 873
■ Instalacje - sanitarne i grzewcze - 501
092 475
■ Kafelki - duże powierzchnie - 665
492 180
■ Kafelki - łazienki kompleksowo - 885
042 263
■ Koparko-ładowarka - wykopy przyłącza
tanio sprawnie szybko - 785 535 629
■ Koparko-ładowarka - prace ziemne
kompleksowo - 510 331 010
■ Lustrzane posadzki - Polerowanie,
doczyszczanie, zabezpieczanie polimerami
- wszystkie twarde posadzki e-mail: marka.
jg@op.pl - 691 772 904
■ Malowanie - 075 75 242 66 - 609
172 300
■ Malowanie - tapetowanie, panele - fuchy
tanio - 662 077 015
■ Malowanie mieszkań - kafelki. Czysto i
solidnie. Wolny termin - 694 971 747
■ Montaż płyt gips - karton od 1 - Oferujemy montaż ścianek działowych, sufitów
podwieszanych, wyrównywanie ścian
płytą gips-karton. Przykładowy koszt: Sufit
podwieszany na stelażu - 35zł/m2. Ścianki
■

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:

18 IX 2008 godz. 23:40 – 26 IX 2008 godz. 1:15
działowe z wełną mineralną - 40zł/m2.
Płyta gipsowa na klej - 15zł/m2. Zapraszamy - 602 483 664
■ Pełny zakres usług ogólnobudowlanych
i remontowych, tanio i solidnie - 605
036 125
■ Prace ciesielsko dekarskie - 696 814
463
■ Profesjonalne prace ogólnobudowlane,
remonty, wykończenia przy użyciu profesjonalnych narzędzi. Czysto, szybko, solidnie.
Jelenia Góra i okolic - 518 574 493
■ Remonty - wykończenia mieszkań - tanio
- 782 807 192
■ Remonty mieszkań, glazura, terakota,
itp. - 693 307 360
■ Remonty – kompleksowo - profesjonalnie, tanio, solidnie - 602 250 728
■ Remonty kompleksowe - tanio solidnie
- 602 250 728
■ Remonty mieszkań - pełny zakres usług.
Atrakcyjne ceny - 886 174 031
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936
900
■ Remonty mieszkań - tanio solidnie
- 886 174 031
■ Remonty od a do z - specjalność: układanie glazury, hydraulika, regipsy, panele,
gładzie, malowanie, tapetowanie, montaż
bram garażowych itp. - 501 404 098
■ Remonty, wykończenia - adaptacje,
inst.elekt. docieplanie poddaszy, wymiana
stolarki okiennej - 604 828 577
■ Roboty budowlane - i nie tylko - 669
943 768
■ Tom Tech - remonty wykończenia ogrodzenia profesjonalnie ceny do negocjacji
514 311 272 - 515 537 738
■ Tynki maszynowe - PBU REMONT rok
zał. 1989 - jakość gwarantowana - 604
905 562
■ Tyr-Mur - płytkowanie, panele, malowanie, szybko i solidnie - 516 137 331
■ Usługi koparko ładowarka - ziemne
usługi w każdych warunkach. Dziękuję
Krystian - 504 647 213
■ Oferujemy usługi ogólnobudowlane w
tym 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 klej - 15zł/m2 Zapraszamy - 602 483 664

Usługi remontowo - budowlane, gładzie,
malowanie, pełny zakres prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych
- 604 828 577
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio i
solidnie glazura płyty gk instalacje wodnokanalizacyjne itp - 608 425 553
■ Wykańczanie wnętrz - Kompleksowe
wykańczanie wnętrz - 665 492 180
■ Wykonam remont - mieszkania - domu.
Kładę kafelki, regipsy, instalacje elektryczna
oraz hydraulikę, zrobię wszystko - 793
385 695
■ Wykończenia wnętrz - pełny zakres usług
remontowych - 782 807 192
■ Zbudujemy dom - Od fundamentów po
dach. itp. - 693 307 360
■

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
■ Fotografia ślubna - okolicznościowa i nie
tylko - profesjonalnie. Przegrywanie video
na dvd - 607 307 967
■ Twój fotograf - Profesjonalna fotografia
ślubna i okolicznościowa - 850 826 011
USŁUGI
KOREPETYCJE
■ Chemia – korepetycje w domu ucznia
– 667 393 959
■ Angielski każdy poziom - z dojazdem do
domu (preferowane Cieplice) dobra cena,
duże doświadczenie, możliwość nauki
parami - 608 373 653
■ Angielski - korepetycje - dzieci, młodzież. Z dojazdem do domu, tanio - 609
353 755
■ Geografia - przygotowanie do matury
- 501 236 495
■ Język angielski - korepetycje - przygotowanie do matury. Wszystkie poziomy. Tanio!
- 697 440 775
■ Język niemiecki - Studentka germanistyki udzieli korepetycji. Tanio i solidnie!
- 695 317 590
■ Korepetycje - matematyka, fizyka,
chemia - 25zł - Jestem absolwentem I
LO im. S.Żeromskiego w Jeleniej Górze
i studentem AE im. Oskara Langego we
Wrocławiu. Udzielam od roku korepetycji
z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów
szkół podstawowych, średnich i liceów.
Cena to 25 zł za godzinę. Możliwość dojazdu
do ucznia - 602 483 664
■ Korepetycje z języka francuski - nauka
od podstaw, przygotowanie do matury,

konwersacje - Szklarska Poręba - 512
440 582
■ Nauka Profesjonalna nauka gry na
pianinie i na instrumentach klawiszowych,
korepetycje z zasad muzyki i kształcenia
słuchu - 608 700 184
■ Polski - przygotowanie do matury ustnej
i pisemnej, poziom gimnazjum i podstawówka, pomoc w pisaniu wypracowań.
Materiały do zajęć gratis Tanio i solidnie
- 663 359 461

USŁUGI
KOSMETYCZNE
URODA
■ Tipsy przedłużanie - stylizacja paznokci
metoda żelowa od 60 zł - 500 052 695
■ Tipsy żelowe tanio i solidnie - 505
143 037
■ Tipsy żelowe 50 zł - 505 143 037
■ Stylizacja paznokci - wszystkie produkty
w najniższych cenach - 075 64 66 911
USŁUGI
MUZYCZNE
■ Dj - wesela, karaoke - Tanio i profesjonalnie! Długoletnie doświadczenie! - 509
669 437
■ Live music - przy kominku w Cieplicach.
Rezerwacja stolika 075 64 55 001 - 665
501 228
■ Muzyczne umilanie rozwodów - Zawodowi muzycy-obecnie najlepsza orkiestra
na rynku zapewnia profesjonalna oprawę
Twojej zabawy rozwodu. Życie jest piękne
- 603 560 398
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 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
■ Hydraulika – woda, gaz, odbiory – 609
172 300 – 75 242 66 – 692 316 255
■ 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
■ 10000 pln netto na rękę - Wystarczy
dowód osobisty - Grzesiek - 667 902 201
■ Aw ogrody - urządzanie pielęgnacja,
kompleksowa opieka, ogrodzenia, tarasy,
murki z kamienia - 504 172 577
■

Podciśnieniowe - czyszczenie mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
tapicerek, wysoka jakość
usług. Profesjonalny sprzęt,
atrakcyjne ceny 609 172 300 - 075 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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Biuro kredytowe Progress - kredyty hipoteczne, gotówkowe szybka decyzja niskie
oprocentowanie. Zadzwoń - 504 706 707
■ 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
■ Cięcie i łupanie - drewna opalowego
- 662 077 015
■ Diagnostyka komputerowa - mechanika,
blacharstwo. ul Krakowska 12 za dworcem
PKP - 609 243 506
■ Ekspresowa pożyczka - bez poręczycieli
do 40 000 pln – - 509 265 800
■ Gotówka - szybko - Gotówka - szybko do
40 000 pln - 509 265 800
■ Inwestuj bezpiecznie - ciekawe i alternatywne programy inwestycyjne, dzięki
którym pomnożysz swoje pieniądze! - 723
188 847
■ Inwestycje, kredyty - Bezpieczne inwestowanie, najtańsze kredyty - 667 894
576
■ Kredyty hipoteczne - refinansowe,
konsolidacyjne, gotówkowe. Ubezpieczenia
majątkowe, osobowe i komunikacyjne. OFE,
programy inwestycyjne - 075 75 36 715
■ Kredyty hipoteczne - na zakup: domu,
mieszkania - 509 265 800
■ Kredyty konsolidacyjne - Kredyty konsolidacyjne - 509 265 700
■ Kredyty mieszkaniowe - z dopłatami na
zakup: domu, mieszkania - 509 265 800
■ Kredyty mieszkaniowe - z dopłatami na
zakup: domu, mieszkania - 509 265 700
■ Kredyt na oświadczenie - do 20 tys. zł.
Kredyty bez BIK. Usługi finansowe m&m
ul. Wolności 17a - Zapraszamy - 075 75
36 715
■ Kredyt w jeden dzień - do 40 000pln bez
poręczycieli - 509 265 700
■ Montaż mebli - Montaż mebli - 500
289 971
■ Naprawa - modernizacja konserwacja
komputerów - bezpłatny dojazd na terenie
Jeleniej Góry - 509 156 604
■ Naprawa komputerów - Wszelka pomoc
techniczni dla komputerów domowych i
firmowych. Dojazd do klienta. Tanio. - 509
939 932
■ Ogrody - wykonuje kompleksowe usługi
ogrodnicze, doradztwo - 517 804 042
■ Planujesz ślub? - Zadzwoń!!! Specjalna
oferta na 900 lecie Jeleniej Góry - 508
260 110
■ Pranie dywanów tapicerek - Tanio
dokładnie profesjonalnie Podciśnieniowe
środkami firmy KARCHER - 601 566 508
■ Renowacja - Firma z długoletnim
doświadczeniem podejmie się robót renowacji mebli, okien i drzwi. Tanio i profesjonalnie - 607 609 642
■ Strony www - Strony internetowe,
design internetowy, system zarządzania
treścią, szablony na aukcje - atrakcyjne
ceny - 504 120 752
■ Szybka gotówka!!! - Do 20 000 kredyt
na oświadczenie. M&M usługi finansowe. Ul
Wolności 17a - 075 753 67 15
■ Szybka pożyczka - do 80 000pln w 1
dzień - 509 265 700
■ Szybki kredyt gotówkowy - do 100 000
pln - 509 265 700
■

Usługi komputerowe - tanie i szybkie,
prywatnie - 669 417 059
■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Usługi transportowe, przewóz rzeczy
drobnych – mebli – 785 970 229 – 607
517 482
■ Przeprowadzki – faktury VAT – 515
716 919
■ Przeprowadzki – meblowóz, międzymiastowe – 505 900 180
■ Auto-Holowanie - Transport towarów
- 609 674 241
■ Doświadczony kierowca - z długoletnim
stażem kat C+E podejmie pracę - 782
351 549
■ Lotniska przewozy - Praga – Wrocław
– Berlin - 505 092 579
■ Przeprowadzki - Przeprowadzki - faktury
VAT - 515 716 919
■ Przeprowadzki - meblowóz, międzymiastowe - 505 900 180
■ Przewozy - Polska Niemcy Holandia z
adresu na adres - 601 946 424
■ Transport - przeprowadzki. Kraj zagranica. Mercedes Sprinter 25m3, Iveco
Daily 17m3, ład. 2 tony, 4,60 dł. pow.
ładunkowej. Tanio i solidnie. Faktura Vat.
Zapraszam - 509 211 282
■ Transport do 3.5 tony - cały kraj, od 1.2
zł za km - 609 243 506
■ Transport przeprowadzki - i atrakcyjne
ceny, wolne terminy teren Jeleniej Góry i
nie tylko atrakcyjne ceny - gorąco polecam
- 604 707 788
■ Usługi transportowe - bus 075 75 515
10 - 607 543 408
■ Wesela bus 8 osobowy - Rozwożenie
gości w czasie trwania jak i po przyjęciu
weselnym - 505 092 579
■ Wolne miejsca do Norwegii - Posiadam
wolne miejsca do Norwegii okolice Oslo.
Termin wyjazdu 08.10.10. - 609 086 821
■ Przeprowadzki transport - Mercedes 17
m2 atrakcyjne ceny teren Jeleniej Góry i nie
tylko gorąco polecam - 721 355 365

Usługi
transportowe
Bus
075 75 515 10
607 543 408
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Mieszkanie komfortowe Zaborze III
– pow. 78m2 – bez pośredników – 509
341 870
■ Mieszkanie, 113m2, 4 pokojowe,
centrum Jeleniej Góry, ogrzewanie CO
gazowe – 075 75 32 208

Bezpośrednio dom – stan surowy
zamknięty – Sobieszów – 505 900 180
■ Bezpośrednio działka – Cieplice
1029m2 – świetna lokalizacja, media,
widokowa 245000zł – 515 716 919
■ 156m z widokiem na Karkonosze
- Dwupoziomowe mieszkanie 1/2 domu z
oddzielnym wejściem, garażem i ogrodem.
Poniemiecki dom z po kapitalnym remoncie.
Stan deweloperski. Parter - przedpokój,
łazienka, pokój dzienny. Piętro - salon,
sypialnia garderoba, pokoje do pracy,
łazienka. Z tarasu, przepiękny widok na Karkonosze. Polecamy. GNK - 502 068 168
■ 2 mieszkania w domu w centrum - 2
mieszkania w domu w centrum z ogrodem i
2 garażami. Super lokalizacja. Niskie opłaty.
Referencja SM185 - 602 727 242
■ 2 pokoje na Zabobrzu II w dobrej lokalizacji i bardzo atrakcyjnej cenie. Słoneczne,
ładnie wykończone. Referencje Jeldom SM
184. - 602 727 242
■ 2 pokojowe - 135000 zł Piechowice,
2 piętro. Mieszkanie rozkładowe. 37m.
- 500 122 447
■ 2 pokojowe - powierzchnia: 46,4m2,
cena: 160000 zł, lokalizacja: Zabobrze II.
- 888 323 886
■ 2 pokojowe Sobieszów - Ładne rozkładowe mieszkanie na pierwszym piętrze
- 500 122 447
■ 30830m dla inwestora - Doskonale
miejsce z widokiem na Karkonosze - pod
budowę osiedla domków, centrum sportowego, mini pola golfowego. Świetne
ukształtowanie terenu sprzyja realizacji
pomysłu. Po prostu zadzwoń. GNK - 502
068 168
■ 3 hektary - Działkę rolną 3 hektary w
Czernicy gm. Jeżów Sudecki sprzedam,
cena 72400 ZŁ. - 500 242 903
■ 2 pokoje - w Parku Sudeckim pilnie na 1
piętrze z balkonem - 793 392 735
■ 3 pokojowej 56m - Karłowicza parter bez
pośredników. 177.000 zł - 509 940 044
■ 3 pokojowe - 1 piętro po kapitalnym
remoncie okolice - 600 219 019
■ 3 pokojowe mieszkanie 93 m2 do
wykończenia za 280000PLN. W Pechowicach - 508 770 389
■ 3 pokojowe mieszkanie w okolicy Małej
Poczty, wysoki parter, balkon, zabudowa
kuchenna, mieszkanie po remoncie generalnym. Polecam - 662
040 110
■ 3 pokojowe Zabobrze III - Mieszkanie 63m.w cenie 239 tys. EuroDom - 601 540 292
■ 4 pokoje na Zabobrzu 3 - Mieszkanie 4 pokoje na Zabobrzu III o
pow.80m2. Mieszkanie w dobrej
lokalizacji z możliwością zamiany
■

na mniejsze. Referencje Jeldom SM 181A.
- 666 830 830
■ 74 m2 Cieplice - Atrakcyjne super
wykończone mieszkanie w Cieplicach w
nowym budownictwie. Referencje SM181
- 668 667 637
■ 90 m Małcużyńskiego - dwupoziomowe
właściciel 516 722 333 - 516 722 333
■ Atrakcyjne 2 pokojowe - Zabobrze 54m,
do zamieszkania, rozkładowe, zabudowa
kuchenna w cenie, bardzo cieple, niski
czynsz, doskonała lokalizacja i widok
- 600 801 863
■ Bezpośrednio - dom, stan surowy,
zamknięty, Sobieszów, 120m2, cena 330
tys. Pilnie - 505 900 180
■ Bez pośrednika - mieszkanie 2 pokojowe
52m na ul. Noskowskiego. 162000 do
negocjacji - 604 782 841
■ Cieplice 2 pokojowe - 50 m bezczynszowe parter - 500 122 446
■ Czteropokojowe - obok Rynku - 697
266 681
■ Deweloperskie M-3 - 52m2-ul.Sobieskiego 82;I p., okna na Pd-Wsch opcja
przerobienia na 3 pokojowe - wys.3,4mmożliwość antresol; racus@op.pl właściciel
- 885 851 234
■ Domek letniskowy w Szklarskiej - Domek
letniskowy w Szklarskiej Porębie OKAZJA
- 501 736 644
■ Dom na wsi 14km od centrum Jel.Góry
- 602 528 380
■ Dom poniemiecki do remontu z murowana stodołą w Kwieciszowicach. Cena do
uzgodnienia - 603 054 235
■ Dom Szklarska Poręba - Średnia dla
ludzi szukających ciszy atrakcyjna cena
NM - 500 122 446
■ Dom wolnostojący w Jeżowie Sudeckim,
atrakcyjna cena - 662 009 700
■ Dom wolnostojący do remontu w okolicach Jeżowa Sudeckiego, działka 6500m/2
atrakcyjna cena - 662 009 700
■ Dom w Dąbrowicy - Komfortowy dom
ok.300m2, zagospodarowana działka
ok.2500m2 z basenem. Piękny widok.
Idealny dojazd do centrum. Rozsądna cena
- 798 516 035
■ Dom w Sobieszowie - 168 m2. Działka
500 m2, ładna i spokojna okolica. Cena
395000 zł. - 667 219 752

Abc

■ Dom w zabudowie - szeregowej środkowy segment 217m, woda, gaz, prąd, CO
w dobrej lokalizacji w Jeleniej Górze 430
000 tys. PLN. - 607 592 054
■ Duża komfortowa - kawalerka 40m,
blisko centrum Prestiż - 662 913 412
■ Duży dom w Komarnie - na działce
3000m2 sprzedam - 500 242 903
■ Dwa hektary ziemi - i trzy budynki za
299000 pln okolice Jeleniej Góry - 508
240 831
■ Dwupokojowe - 46,5m po remoncie,
ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra
lokalizacja, osobne wc, do zamieszkania
od zaraz! - 517 353 026
■ Dwupokojowe mieszkanie 49 m2 - ul.
Grunwaldzka k/Lidla, 148 tys. 692 570
223 - 608 736 426
■ Dwupoziomowe okolice Żeroma - Dwupoziomowe mieszkanie sprzedam lub
wynajmę. Referencja Jeldom SM152
- 602 727 242
■ Działka – Mysłakowice - Działka siedliskowa 0,5 hektara. Media blisko. Kształt
prostokąt - 693 307 360
■ Działka budowlana nad potokiem w
Przesiece - 697 266 681
■ Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim
2010m2 bez pośredników - 606 137 418
■ Działka budowlana w Wojcieszowie.
Cena 60 tys. Kanalizacja i prąd na działce.
17 km od jeleniej Góry - 500 183 175
■ Działka Cieplice - 1029 m2, świetna
lokalizacja, media, widokowa, 245 000 zł,
bezpośrednio - 515 716 919
■ Działka Komarno - Działka Komarno
1401 m2. - 508 240 822
■ Działka pod hotel - Szklarska Poręba
Biała Dolina, działka inwestycyjna pod
hotel, pow. 20362 m2, cena 2000000 zł,
nPartner - 790 359 599
■ Działka pod zabudowę o powierzchni 1
ha w Kromnowie za sklepem. Cena 135 000
zł - 509 179 850
■ Działka siedliskowa 0.32 ha - z widokiem na Karkonosze - 512 034 474
■ Działka w Przesiece 1040m - 85tys do
negocjacji - 504 706 707
■ Działkę Staniszów - Działkę 1200 m2
w Staniszowie sprzedam Euro-Dom - 601
540 292
■ Działkę w Jeżowie - Działki Jeżów
Sudecki sprzedamy Euro-Dom - 500
242 903
■ Działki budowlane 20 ar - Okolice
Jeleniej Góry wodociąg cicha spokojna
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WYŚLIJ

okolica z widokiem na Karkonosze droga w
przyszłości kanalizacja - 695 624 968
■ Garaż usytuowany przy ulicy Wyspiańskiego - murowany, zabudowa szeregowa
- drugi wew. rząd, bez kanału - powierzchnia
garażu - 15.90 m2, pow. gruntu - 37.03 m2
- 515 324 093
■ Górzyniec - parter domu - 85m2, ogród
864m2, cena 350 tys. zł, Partner - 790
359 599
■ Grota Roweckiego 3 pok. - 48 m2, I
piętro, cena 176 tys. z balkonem. Euro-Dom
- 601 540 292
■ Grunty rolne - budowlane, inwestycyjne
od 1.95 zł/ m2 075 64 33 002 - 792
434 657
■ Grunty rolne 9,4ha - okolice Lubawki
cena 650 000 zł - 880 491 908
■ Grunty rolno - siedliskowe - 70000
m/2.Lokalizacja okolice Jeleniej Góry. Cena
za m/2= 4,30 zł. - 662 009 700
■ Kawalerka - umeblowana w Sobieszowie,
niski czynsz tanio - 502 169 410
■ Kawalerka - 80000 - 663 259 092
■ Kawalerka 25 m2 w Jeleniej Górze
na Zabobrzu I. Cena 95000 zł - 504
891 144
■ Kawalerka wysoki standard 28m garderoba, kuchnia zabudowana, sprzęt
agd, rolety zewnętrzne, dobra lokalizacja
– Cieplice – płatne w euro - 519 476 189
■ Kawalerka w centrum - Jeleniej Góry
120000 - 500 122 446
■ Kiepury 36m - właściciel: IV p. w IV
kondygnacyjnym Mieszkanie do własnej
aranżacji. Niski czynsz - 180 pln. Cena: 129
tys. - 695 943 795
■ Kiepury dwupokojowe - Kiepury M-2,
pow. 54m2, drugie piętro, cena 190tys zł do
negocjacji, nPartner - 604 508 308
■ Komfortowe 72m - centrum Jeleniej
Góry po kapitalnym remoncie, wysoki
standard, cena 270 tys. do negocjacji bez
pośredników - 606 100 421
■ Komfortowe mieszkanie - wykończone
dwupoziomowe mieszkanie Właściciel
- 516 722 333
■ Kowary dwupokojowe - pow. 43m2,
pierwsze piętro w kamienicy, ogród, nPartner - 790 359 599
■ Ładna kawalerka na Zabobrzu w dobrej
cenie - 662 009 700
■ Ładne dwupokojowe - mieszkanie 46
M2 NA Zabobrzu I - 667 219 752
■ Ładne mieszkanie dwupokojowe, 51
m2, w pełni umeblowane ul. Kadetów.
- 667 219 752

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

R
NUME

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

29 wrzeœnia 2008 r.

26

OG£OSZENIA

M4 65m2 za 3500zł/m2. 4 pokojowe
słoneczne mieszkanie na Zabobrzu przy
ul.Elsnera w ocieplonym bloku. Osobna
kuchnia i wc oddzielne oraz balkon - 793
392 735
■ Mam do sprzedania mieszkanie dwupoziomowe w wyższym standardzie z garażem,
atrakcyjna cena - 662 009 700
■ Michałowice - Sprzedamy działkę pow.
4900 m2, cena 105 tys. Euro-Dom - 500
242 903
■ Mieszkanie w Piechowicach 38m 2
pokoje 133 000 zł. - 504 706 707
■ 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 3 pokojowe - Elsnera – przestronne 242 tys - 664 499 812
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w okolicy MZK
64m z ogrodem - 500 122 446
■ Mieszkanie 43 m2 - 2 pokoje, drugie
piętro, bardzo ładne. Zabobrze I. - 667
219 752
■ Mieszkanie 52 m2 - dwupokojowe,
po remoncie, w kamienicy. Jelenia Góra
- 667 219 752
■ Mieszkanie 54 m2 - Cena 168000 zł.
Pośrednikom dziękuję - 723 143 566
■ Mieszkanie 54 m2 - blisko centrum,
blok po remoncie 603 402 703 - 664
711 007
■ Mieszkanie 55 m2 - 3 pokoje pierwsze
piętro. Zabobrze I. Atrakcyjna cena - 667
219 752
■ Mieszkanie 63 m2 - przestronne, bardzo
słoneczne z balkonu widok na Karkonosze
- wieżowiec z windą - możliwa zamiana na
2 pokojowe - 669 476 774
■ Mieszkanie atrakcyjne 3 pokojowe - 2
piętro, niski czynsz - 662 913 412
■ Mieszkanie bezczynszowe 75m – 3
pokoje piwnica garaż ogródek ogrzewanie
gazowe koło Malej Poczty w pięknej willi
cena 270 000 - 694 972 047
■ Mieszkanie dwupoziomowe w wyższym
standardzie z garażem, atrakcyjna cena
- 662 009 700
■ Mieszkanie na Czarnym 68m - 3 pokoje
cena 245.000 - 504 706 707
■ Mieszkanie na Kiepury - 4 piętro, balkon,
2 pokoje, 51m2 - 664 499 812
■ Mieszkanie na lokal sprzedam - Mieszkanie, parter 113 m2 pod działalność
gospodarczą przy ul. Groszowej .Referencja
Jeldom SL163 - 666 830 830
■ Mieszkanie na Zabobrzu - 66m 4 pokoje
cena 216tys. - 4 kąty - 504 706 707
■ Mieszkanie na Zabobrzu 3 - w standardzie deweloperskim. Powierzchnia
45 m/2, atrakcyjna cena! 3300 za m/2
- 662 009 700
■ Mieszkanie na Zabobrzu 66m - 4 pokoje
cena 216.000 zł. - 504 706 707
■ Mieszkanie "bombonierka" - Mieszkanie
na Zabobrzu III, po kapitalnym remoncie
,ślicznie wykończone i w bardzo dobrej
■

cenie . Referencja SM 179 Jeldom. - 666
830 830
■ Mieszkanie trzypokojowe - bezczynszowe – kominek, garaż, ogród Sosnówka
- 515 606 972
■ Mieszkanie trzy pokojowe - 72m2 w
Sobieszowie - 600 310 200
■ 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 właściciel 90m - dwu
poziomowe - 516 722 333
■ Mieszkanie w centrum 127m - 4 pokoje
atrakcyjna cena 346.000 zł - 504 706
707
■ Mieszkanie w Cieplicach - poddasze mierzone po podłodze ok. 64m bezczynszowe
bardzo zadbane wykończone w drewnie ma
duszę do tego garaż - 504 091 818
■ Mieszkanie w Dziwiszowie - 49m z
garażem - 663 509 668
■ Mieszkanie w Parku Sudeckim - Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie w Parku
Sudeckim z balkonem – nieruchomości
- 662 009 400
■ Mieszkanie w Podgórzynie - po remoncie
do wykończenia 115m2, parter domu: 3
pokoje i ok. 1500m2 działki. Bez pośredników. Cena 260 tys. - 510 250 607
■ Najlepsze oferty - nieruchomości,
codziennie aktualizowana baza ogłoszeń
- 662 040 110
■ Nieruchomość - wolnostojąca 225m2
z możliwością rozbudowy na hotel, market,
restauracje z gruntem 1300m2 w ścisłym
centrum Szklarskiej P. przy drodze E65
- 695 544 403
■ Niewielki domek - Domek w zabudowie
bliźniaczej 98 m2 Cieplice sprzedam - 601
540 292
■ 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
■ Nowy dom w Dziwiszowie - Sprzedam
nowy dom w Dziwiszowie, świetnie wykończony z ogrodem i pięknym widokiem na
góry. Referencja Jeldom SB055 - 602
727 242
■ Nowy przepięknie położony dom - w
Jeleniej Górze do niewielkiego wykończenia
wykonano z najlepszych materiałów - 785
535 629
■ Okazja działka budowlana - Komarno
1596m2 - bez pośrednika skrzynka ZK,
własna woda, Cena tylko 88 tys. zł do
negocjacji - 693 458 700
■ Okazja mieszkanie na Zabobrzu - 662
009 700
■ Około 5 ha - ziemi pod budownictwo
mieszkaniowe w Górzyńcu. Piękny teren na
górce pod lasem - 667 264 181
■ Pensjonat Świeradów Zdrój - 36 miejsc
noclegowych, pełne zaplecze kuchenne,
doskonała lokalizacja. W pobliżu największej

kolejki gondolowej w Europie. Zadbany pensjonat o swoistym klimacie. Restauracja na
50 miejsc, parking dla autokarów. Kolonie,
wczasy, turystyka indywidualna. Góry
Izerskie. GNK - 502 068 168
■ Piękne 3 pokojowe na Placu Ratuszowym 236000 - 500 122 448
■ Pilnie 3 pokojowe - ZABOBRZE bez
pośredników 177.000 zł - 509 940 044
■ Pilnie ładną kawalerkę - 26 m2 drugie
piętro - 602 732 135
■ Pilnie sprzedam mieszkanie dwupokojowe w starym budownictwie, cena do
negocjacji - 075 64 18 735
■ Połowa bliźniaka 98m - z ogrodem
591m i garażem 30m - 725 432 509
■ Połowa domu w Przesiece powierzchnia
104 m działka 1650m po remoncie - 500
122 446
■ Pół domu na Czarnym - Sprzedam
pół domu, osobne wejście, ogród, garaż,
duży taras z widokiem na góry, 156m2,
po remoncie .Cena 405 tys. zł. - 502
322 289
■ Promocja nowe mieszkania - blisko
centrum już od 3 550pln/m2 mieszkania
dwu i trzypokojowe Roksanes Żukowski
- 508 240 831
■ Sosnówka i Miłków - Sprzedamy działkę
w Miłkowie i Sosnówce o pow. 3500- 4000
m2. Euro-dom - 601 540 292
■ Stodoła + ziemia w Jeleniej - Sprzedam
ziemię wraz ze stodołą w dowolnej kombinacji przy głównej drodze. Referencja Jeldom
SBG175. - 602 727 242
■ Szeregówka w okolicy Żeroma - po
remoncie bardzo ładna - 500 122 446
■ Szklarska Poręba - 36 m, sprzedam
lub zamienię na Jelenia Górę. 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka z wc, niedaleko wyciągu
- 695 944 657
■ Szklarska Poręba - dwupokojowe,
46,5m,po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra lokalizacja, osobne wc,
do zamieszkania od zaraz! - 517 353 026
■ Szukasz tanio gruntów rolnych - działek
budowlanych zadzwoń - 792 434 657
■ Tania działka budowlana - Duża w
Komarnie z mediami 16arow w cenie
projekty i pozwolenia. Cena tylko 88 tys. zl
do negocjacji - 502 786 897
■ Tanie mieszkanie - w Sosnówce, 63,8
m2, trzypokojowe - 508 240 822
■ Trzypokojowe na Kiepury - 67 m2,
pierwsze piętro - 667 219 752
■ Właściciel 90 m - Małcużyńskiego
dwupoziomowe - 516 722 333
■ Ziemia rolna 5 ha - Ziemia rolna w
Dobkowie 4,99 ha w jednym kawałku.
Doskonały dojazd, utrzymana w dobrej
kulturze rolnej. Po gryce, doskonała na
pszenicę. Remigiusz Rychlewski nieruchomości Żebrowscy - 501 736 644

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Mieszkanie w bliskiej okolicy Jeleniej
Góry – cena do 70 tys., może być mały,
stary domek na wsi – 500 703 931
■ 1, 2 pokojowe na oś.XX-lecia lub w
bliskiej okolicy - 514 600 108
■ 2, 3 pokojowe w okolicy ul. Malczewskiego, Morcinka - 506 482 047
■ 2 pokoje do 80 tys. - bez pośredników
- 607 540 660

Domek letniskowy, daczę, nad jeziorem
- okolice Zielonej Góry lub Sławy - 514
600 108
■ Dom kupię w Jeleniej Górze - Zdecydowanie. Najchętniej nowy około 140
- 180m2 z garażem. Pośrednicy proszę nie
dzwonić! Kontakt - e-mail: easy1003@wp.pl
- 509 208 799
■ Zdecydowana klientka kupi działkę
budowlaną w Zachełmiu do kwoty 170 tys.
zł. - 508 240 822
■ Działka kupię Wojcieszyce - małą działkę
kupię - biurom nieruchomości dziękuję
- 503 401 944
■ Działkę na osiedlu czarnym - Dla zdecydowanych, konkretnych klientów szukam
działki budowlanej, najchętniej na Osiedlu
Czarnym, nPartner - 790 359 599
■ Kupię 2 pokoje do 80 tys - bez pośredników - 607 540 660
■ Kupię 3 pokojowe - cicha okolica, nie
Zabobrze - 500 183 175
■ Kupię dom mały pod Karpaczem: Miłków,
Ścięgny, Kowary. Może być do remontu, bez
biura pośrednictwa - 664 492 829
■ Kupię mieszkanie do remontu w centrum
Jeleniej Góry. - 603 139 998
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe ok 50 m2
w okolicach centrum, lub Zabobrze. Może
być do małego remontu. Bez pośredników
- 601 826 209
■ Kupię mieszkanie ul. Słowackiego,
Mickiewicza, od 60m 3 pokoje do 300 tys.
- 504 706 707
■ Kupię mieszkanie przestronne, dwupokojowe - 601 736 190
■ Kupię 2-3 pok. do kwoty 160 tys. (może
być do remontu) pośrednikom dziękuję
- krisdepalma@wp.pl - 606 699 212
■ Kupię mieszkanie - 3 pokoje do 100 tys.
w Kowarach lub Jelenia Góra 503 506 021
dzwonić po 16 - 503 506 021
■ Kupię mieszkanie na osiedlu XX-lecia
w Cieplicach w atrakcyjnej cenie - 508
269 536
■ Kupimy mieszkanie w Jeleniej Górze lub
w okolicach, najdalej do 15 km, w cenie do
100 000 zł. - 601 540 292
■ Kupimy dla zdecydowanego klienta
ładne mieszkanie na Zabobrzu, ok. 40m2,
do pierwszego piętra, do kwoty 160000zł.
N.ED. - 601 540 292
■ Dla zdecydowanego klienta szukamy
mieszkania dwupokojowego na Zabobrzu,
Nieruchomości Partner, Anna Abramczyk
- 790 359 599
■ Mieszkanie w bliskiej okolicy - Jeleniej
Góry cena do 70 tys. może być mały, stary
domek na wsi - 500 703 931
■ Mieszkanie w Karpaczu - ok. 45-50 m2
do 200 000 zł - 605 058 438
■ Mieszkanie w szeregówce - do 120m
okolice Zabobrze do 400 tys. - 504
706 707
■

Kupię mieszkanie do
remontu w cenie około
120 tys., Jelenia Góra,
Cieplice lub okolice,
gotówka od ręki 601 714 864

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Zamienię komunalną kawalerkę Jeleniej
Górze – Cieplice – obok parku Zdrojowego

– ogrzewanie gazowe, I piętro na podobne
lub większe – 075 75 57 158
■ 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
■ Dwupokojowe własnościowe 51m2
na trzypokojowe własnościowe do 70m2
– Zaborze – 075 61 33 089
■ Zamienię mieszkanie komunalne, parterowe, dwupokojowe, 47m2, etażowe, C.O,
na równorzędne lub mniejsze na piętrze,
najchętniej z balkonem – 504 856 386

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
■ Tanio 2 pokojowe mieszkanie dla studentów – blisko centrum – 600 391 015
■ Mieszkanie na obrzeżach miasta – 2
pokojowe, kuchnia, łazienka, osobne wejście, parking, cisza, spokój – 605 209
637
■ 80m2 pomieszczenia magazynowe
wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz
bardzo dobrym dojazdem do wynajęcia
– 888 371 746
■ Mieszkanie dla dwóch osób, umeblowane, zadbane, osobne wejście w
Sobieszowie – 075 75 534 20
■ 2 pokojowe, umeblowane – Sobieszów
– 667 268 932
■ Wydzierżawię miejsce w salonie fryzjerskim na stanowisko do stylizacji paznokci
605 450 832
■ Pokój z możliwością garażowania – 075
75 215 95 – 695 605 043

Wynajem
warsztatu
075 75 515 10
607 543 408
2 osobowy pokój - w mieszkaniu studenckim. Mieszkanie 3-pokojowe na
Zabobrzu III. Umeblowane. Poszukujemy
dwóch współlokatorek. Cena 300zł (razem
z rachunkami) Mieszkanie do obejrzenia od
poniedziałku 29.09 - 660 702 533
■ 2 pokojowe do wynajęcia - Duże 2
pokojowe mieszkanie (kuchnia, łazienka,
przedpokój) blisko centrum. Mieszkanie
umeblowane, ogrzewanie, CO. 514 947
157 - proszę dzwonić miedzy 16 a 21.
- 510 473 558
■ 2 studentów Plac Ratuszowy - Poszukuje
2 studentów/ek do zajęcia jednego pokoju
w 5-osobowym mieszkaniu na Placu Ratuszowym. Cena ~1300. - 889 968 768
■ Do wynajęcia trzypokojowy apartament
(pół domu) w Świeradowie Zd. - 603
782 236
■ Dla dwóch studentek - Do wynajęcia
pokój w mieszkaniu studenckim blisko sądu
rodzinnego – kaucja – 220zł os. Opłaty.
Sąsiedni pokój zamieszkują studentki AE
502 161 453 - 075 75 26 351
■ Wynajmę studentom dwa pokoje w
centrum miasta Jeleniej Góry - 502
205 762
■ Kawalerka umeblowana po generalnym remoncie najlepiej długoterminowo. Kontakt hilmarova@centrum.cz
- +420604571007
■ Wydzierżawię dobrze prosperujący
salonik prasowy z lotto na osiedlu miesz■

kaniowym w Jeleniej Górze-Cieplicach.
Dzwonić po godz.20 - 603 293 757
■ Do wynajęcia 2 pokoje Kiepury - Właściciel ma do wynajęcia 2 pokoje w pełni umeblowane od października. Dobry standard.
Możliwość zamieszkania 4 osób. Kiepury.
Możliwość oglądania w sobotę i niedzielę
27 i 28 września. Jednomiesięczna kaucja
- 502 399 088
■ Do wynajęcia 3 pokoje 101m2 wszystko nowe, wysoki standard, taras,
parking, el.brama, piwnica - 507 627 514
■ Do wynajęcia garaż - Wynajmę garaż/
miejsce w garaży podziemnym/, ul. Wolności, okolice piekarni, mniej więcej
naprzeciwko nowej straży pożarnej. cena
150 zł - 505 865 407
■ Do wynajęcia kawalerka w Jeleniej Górze
na ulicy Kadetów - 600 310 200
■ Do wynajęcia kawalerka - Kawalerka
do wynajęcia od października na Zabobrzu
po remoncie, umeblowana , sprzęt AGD :
lodówka, pralka, kuchenka elektryczna,
nowy junkers, telewizja kablowa, 1000 zł
miesięcznie + media + kaucja 1000 zł.
- 722 804 753
■ Do wynajęcia pomieszczenie - do wynajęcia pomieszczenie biurowe w centrum
Jeleniej Góry 075 75 24 065 - 075 76
76 153
■ Do wynajęcia pomieszczenie biurowe
- 65 m2 cena 100 zł+ vat - 781 266 941
■ Dwa pokoje dla studentów - Wynajmę
dwa pokoje (w całości) dla czterech
studentek/studentów w Centrum Jeleniej
Góry. Dostępne wszystkie media w tym
Internet - 502 205 762
■ Garaż - Ogińskiego - Do wynajęcia garaż
na Zabobrzu koło szpitala - 696 672 627
■ Garaż do wynajęcia - Murowany z
prądem garaż do wynajęcia przy ul. Podchorążych (Grunwaldzka) J. Góra bratan@
poczta.fm - 603 080 888
■ Jelenia Góra - centrum - lokal użytkowy
do wynajęcia. Wiadomość: 603 347 415
- 603 347 415
■ Kawalerka do wynajęcia w Maciejowej,
po kapitalnym remoncie, dogodny dojazd,
blisko przystanek MZK, cena - 600,00 zł. w
kwocie wliczony czynsz. - 505 059 454
■ Kawalerka do wynajęcia - od 6 października; ul. Szymanowskiego, Zabobrze
I, 3 piętro, umeblowana, 27 m2, 640 zł
+ media (kaucja przy pierwszej wpłacie)
- 502 206 565
■ Kawalerka w Żaganiu - mam do wynajęcia kawalerkę w Żaganiu. stare budownictwo 37m2 1 piętro - blisko centrum,
dom położony w parku dogodny dojazd,
słoneczne, widne i suche mieszkanie. - 601
580 203
■ 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. GG 8776035 -napisz wyśle zdjęcia
- 793 610 490
■ Dwuosobowy pokój w mieszkaniu
studenckim na Placu Ratuszowym jest
jeszcze do zajęcia - 502 409 825
■ Lokal do wynajęcia - około 20m2 - 510
874 563

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Lokal użytkowy do wynajęcia - Jelenia
Góra - centrum - Wiadomość: 603 347
415. - 603 347 415
■ Lokal w centum Jeleniej Góry - Wynajmę
atrakcyjny lokal w centrum Jeleniej Góry
kontakt od 9,00 do 18.00 - 075 64
946 88
■ Lokal w Świeradowie Zd. - Do wynajęcia
lokal ok. 80 m na działalność gospodarcza
w Świeradowie Zd. - 603 782 236
■ M2 - Nowe mieszkanie do wynajęcia od
1 października - 600 227 515
■ Mam do wynajęcia - Posiadam do wynajęcia pokój jedno lub dwuosobowy w Jeleniej
Górze w bardzo ładnym mieszkaniu świeżo
po remoncie w pełni umeblowane wszystkie
meble nowiutkie - 663 334 282
■ Przyjmę reklamę przy ul. Polnej na
odcinku Jelenia Góra -Jeżów Sudecki - 075
647 57 47
■ Mieszkania do wynajęcia - położone w
jeleniej górze przy ulicy Sobieskiego 82A o
powierzchni od 37 do 55 m kw. Mieszkania
z podstawowym wyposażeniem kuchnią
i łazienką. W cenę wynajmu wliczone
ryczałtem opłaty za C.O.i C.W.U. Możliwość
podłączenia Internetu - 607 083 098
■ Mieszkanie na Zabobrzu , umeblowane
z wyposażonym aneksem kuchennym . W
łazience kabina prysznicowa oraz pralka.
Mieszkanie jest przestronne z dużym
balkonem. do wynajęcia od października.
Cena 950zł plus media ( gaz, prąd, woda)
Wynajmę najchętniej małżeństwu - 609
497 103
■ Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia
w centrum (okolice Placu Ratuszowego).
Łazienka wyposażona w wannę, umywalkę i
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

pralkę. Instalacja telefoniczna, internetowa,
domofon. Ogrzewanie, CO z sieci. Koszt
wynajmu - 900 zł oraz czynsz 207 zł +
liczniki za energię elektryczną i wodę.
Kaucja 1500 zł - 501 167 262
■ Mieszkanie 2 pok. - centrum - Mam do
wynajęcia całkowicie wyposażone mieszkanie 2 pok. w centym. Mieszkanie jest po
kapitalnym remoncie. Sa to 2 niezależne
pokoje, kuchnia i łazienka. Ogrzewanie
gazowe. Chętnie wynajmę na dłuższy okres
czasu. 1 piętro, spokojna zielona okolica.
1000 zł + opłaty. Studentom dziękuję
- 512 392 422
■ Mieszkanie 3 pokojowe, komfortowe z
balkonem w Parku Sudeckim nieruchomości - 662 009 400
■ Mieszkanie 3 pokoje, 100 m2 - Do wynajęcia mieszkanie umeblowane z tarasem i
miejscem parkingowym w Jeleniej Górze,
od 01.10.2008 r. - 692 491 235
■ Mam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe w okolicy Placu Ratuszowego. Częściowo umeblowane - 603 072 129
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój - 38 m. Lokalizacja
blisko centrum. 700 zł + opłaty - 603
251 490
■ Mieszkanie Jeżów Sudecki - Do wynajęcie pokój kuchnia łazienka toaleta (45m2)
w Jeżowie Sudeckim - 509 643 726
■ Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, w
pełni umeblowane i wyposażone od zaraz
(również dla studentów). Cena wynajmu
800 zł + liczniki (kaucja zwrotna 800 zł).
Zabobrze II. - 608 143 994
■ Mieszkanie na Złotniczej - Mieszkanie o
pow 52m2, 2 pokoje, w pełni umeblowane,
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

pralka, przeznaczone dla 3- 4 osób - na ul.
Złotniczej - 601 814 664
■ Na kancelarię lub gabinety. - Jelenia Góra - ścisłe centrum - bardzo duże
mieszkanie do wynajęcia na kancelarię
lub gabinety. Wiadomość: 513 018 455.
- 513 018 455
■ Pilnie - mam do wynajęcia mieszkanie
w Żaganiu. Kawalerka 37m2, 1pietro
blisko centrum. Stare budownictwo - 601
580 203
■ Wynajmę studentkom 2 pokoje 1os
w mieszkaniu 4-pokojowym w Cieplicach.
Spokojna okolica, 1 min drogi do przystanku
MZK. Cena 350zl/os.(w cenie media).
Spoko warunki. Młodzi właściciele - 691
844 716
■ Pokoje dla studentów - wynajmę pokoje
dla studentów niedaleko kk cena 450 zł
osoba - 602 324 341
■ Pokoje dla studentów KK - Pokoje 2
i 3 osobowe z dostępem do internetu.
Bardzo blisko szkoły, może 200 metrów.
Też z niezależnym wejściem Jelenia Góra
ul. Grunwaldzka76 - 798 523 542
■ Pokój dla 2 dziewczyn - duży, z balkonem, w mieszkaniu studenckim, umeblowany. Zabobrze 2. Cena 250zl/os plus
liczniki dla spokojnych dziewcząt! - 075
713 02 68
■ Pokój dla 2 studentek - W mieszkaniu
studenckim. 275zl/os + media. Net bezprzewodowy, nowa łazienka, blisko UE i KK
(15 min spacerkiem) - 501 584 022
■ Mam do wynajęcia pokój dla 2 studentek, blisko sklepu "RONDO", w pełni
umeblowany z dostępem do wszystkich
mediów (Internet, tv,) Miła atmosfera.
Cena za wynajem 300 zł + opłaty od osoby.
- 661 199 626
■ Pokój dla 2 studentek Zabobrze - pokój
w mieszkaniu studenckim przy ul. Trzcińskiego. Duży, umeblowany, z balkonem. dla
2 spokojnych studentek. 250 zł – os. plus
liczniki - 075 713 02 68

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!

Pokój dla studenta-ki - pokój, łazienka,
Internet na Widoku, Cieplice - 608 470
853
■ Wynajmę pokój w mieszkaniu studenckim 250 zł + rachunki. Na Zabobrzu - 693
638 723
■ 2 studentów szuka 2 os do mieszkania.
Mieszkanie w centrum Jeleniej. 250 +
rachunki - 502 627 845
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Młody dyspozycyjny pilnie podejmie
każdą pracę - prawo jazdy BC 503 465
956
■ Podejmę pracę na 4 godziny jako
pokojowa w Karpaczu 513 048 144
■ Szukam pracy, młoda 20 lat, pilnie
podejmę każdą pracę na pełny etat 669
034 809
■ Podejmę pracę – sprzątanie biur, grupa
inwalidzka – 075 64 27 017
■ Poszukuję pracy – może być w Niemczech – prefekt niemiecki – opieka nad
chorymi – 075 64 330 36
PRACA
DAM PRACĘ
■ Przyjmę tipserkę – Manicure, Pedicure,
Henna – od zaraz – 669 017 071
■ Karczma śląska zatrudni kelnerki,
kucharza - 505 010 540 lub 075 761
96 33
■ Agencja Ochrony zatrudni pracownika
ochrony z terenu Szklarskiej Poręby - 605
097 861
■ Agencja Ochrony zatrudni pracownika
ochrony z licencją. Praca na stałe w Jeleniej
Górze - 605 097 861
■ Anglia pakowanie sortowanie ogrodnictwo - +447523580648
■ Atrakcyjna praca - poszukujemy młodej
osoby do pracy na stanowisku obsługi
klienta. Stacja paliw sklep Spar na ul
Wolności Jelenia Góra/Cieplice wynagrodzenie 1500 na rękę. Dogodne godziny
- 510 047 253

Atrakcyjna praca dla ciebie - Zapraszam
do współpracy z firmą FM GROUP POLSKA,
producentem wysokiej jakości trwałych
perfum Do wyboru wiele światowych
zapachów, oraz wiele innych produktów.
Zysk ponad 40% na produkcie. GG8741838
ksyniooo5@wp.pl - 515 741 895
■ Bardzo dobrze płatna praca - Poszukuję
kobiet do pracy w Grecji - taniec egzotyczny.
Wysokie zarobki - 662 040 467
■ Bezrobotnych piętnastu - Zatrudnimy od
zaraz. 1500 Netto. Min średnie do 31 lat. Nie
wymagamy doświadczenia, przeszkolimy.
- 75 764 70 17
■ Firma budowlana przyjmie wykwalifikowanych pracowników budowlanych.
Umowa o prace, wysokie zarobki. Kontakt
od 16-18.00 - 503 069 600
■ Dekorator - Poszukujemy młodej i
kreatywnej osoby do pracy na stanowisku
DEKORATOR w hipermarkecie. Mile widziana
znajomość obsługi programów graficznych
(Corel) - 075 75 288 16
■ Dla aktywnych z samochodem - Międzynarodowa firma branży odżywczo
kosmetycznej nawiąże współpracę z kreatywną i ambitną kobietą z samochodem.
List motywacyjny i CV prosimy przesłać
na adres: e-mail:phu.lucyna@wp.pl - 605
208 508
■ Dla przyszłych dyrektorów - Chcesz
zostać dyrektorem? Zgłoś się do nas
- wprowadzimy Cię na ścieżkę kariery.
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać:
slawomir.bozenta@getin-finance.pl - 517
338 931
■ Dobra praca w ochronie w dobrym i
spokojnym miejscu - licencja niewymagana.
Praca od zaraz - 603 622 855
■ Dobrze płatna praca - Jesteś komunikatywny, sumienny, lubisz kontakt z ludźmi
zgłoś się do naszego zespołu. Wymagania
niekaralność, min. średnie wykształcenie.
Wyślij swoje cv + list motywacyjny na adres:
puwp15@wp.pl - 606 283 783
■ Dochody za konkretną pracę - Poszukujemy osoby, którą moglibyśmy przeszkolić
■
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i umiejscowić jako konsultanta doradcę d/s
kondycji, zdrowia i figury - 660 380 398
■ Doradca ds. kondycji i zdrowia - Gabinet
doradztwa żywieniowego i pielęgnacji
ciała. Poszukuję 5 osób, które moglibyśmy
przeszkolić i umiejscowić jako konsultantdoradca ds. Kondycji zdrowia i figury;
zgłoszenia: CV E-mail: wellnestrend@op.pl
z dopiskiem „konsultant-doradca - 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 64 650 50
■ Doświadczonych glazurników - Hotel
Gołębiewski - Inwestycja Karpacz pilnie
zatrudni doświadczonych glazurników. Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę oraz
atrakcyjne zarobki. Informacji udziela: Biuro
Bufowy Hotelu Gołębiewski, ul. Szkolna 6,
58-540 Karpacz. - 075 76 180 42
■ Do pracy biurowej - Firma Simeko
zatrudni do pracy biurowej, osoby pracowite, odpowiedzialne, zdecydowane na
dłuższą współpracę. Zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu
motywacyjnego na adres: biuro@simeko.
com.pl - mail
■ Do sprzątania Szklarska Poręba Poszukiwana energiczna i chętna osoba
do sprzątania obiektu turystycznego w
Szklarskiej Porębie, ok. 4 godziny dziennie
w godzinach południowych, umowa o dzieło
- 066 412 66 01
■ Do współpracy zapraszam - Oferuję
pracę osobom znającym podstawy obsługi
komputera. Praca wykonywana w domu.
Możesz się wiele nauczyć. Gwarantujemy
umowę. kontakt.jola-m9@wp.pl - mail
■ Do wykonania parkingu - Poszukujemy
firmy do wykonania parkingu w Jeleniej
Górze. Wiadomość: 513 018 455

Już od teraz
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zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. A by ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
sk
przy ul. M. C. Skłodow
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Firma budowlana zatrudni: płotkarz glazurnik! tynkarz i innych. Wysokie zarobki
- 695 408 642
■ Firma finansowa poszukuję przedstawicieli. Wysokie wynagrodzenie stałe oraz
wysokie prowizję. Jeżeli masz 25 lat, lubisz
ludzi i chcesz nauczyć się nowego zawodu
wyślij cv i lm na adres: praca.finanse@
interia.eu - 507 051 965
■ Firma meblowa zatrud. stolarzy - Firma
zatrudni stolarzy wykwalifikowanych - dobra
praca, bardzo dobra płaca - 791 545 607
■ Firma zatrudni 10 osób - Min średnie, do
30 lat. 1700 Netto/mc. Przeszkolimy pod
kątem różnych stanowisk - 75 764 70 17
■ INTERTECH - Firma budowlana poszukuję pracowników: ogólnobudowlanych
z doświadczeniem. Praca na wyjazdach,
wykończeniówki. Opłacony przejazd lub
transport własny, opłacony hotel + dieta.
Umowa o pracę. - 600 929 200
■ Firma zatrudni: tynkarzy - INTERTECH
- Firma budowlana poszukuję pracowników: tynkarzy tylko z doświadczeniem,
tynki maszynowe gipsowe i cementowowapienne. Umowa o pracę. (Tylko tynkarze,
którzy pracują na agregatach tynkarskich)
- 600 929 200
■ Fryzjer, fryzjerka - Wysokie zarobki, dużo
pracy w dobrze prosperującym salonie,
minimum 2000 zł - 509 330 837
■ Fryzjerka - Chcesz pracować jesteś
dobra w tym, co robisz zadzwoń warunki
dobre, a zarobki jeszcze lepsze - 889
955 147
■ Getin Finance - damy ci zarobić - kredyty
gotówkowe - szybkie pożyczki - polisy
ubezpieczeniowe – inwestycje - lokaty
Getin Finance - Damy Ci zarobić! - 667
902 201
■ Getin Finance zatrudni - Doradców
Finansowych; Oferujemy pensję stałą
+ wysokie prowizje, umowa o pracę ,
unikatowy system szkoleń. Oczekujemy:
wyższego wykształcenia, chęci do nauki.
Doświadczenie w sprzedaży mile widziane.
CV i list mot. prosimy przesyłać na adres
: slawomir.bozenta@getin-finance.pl - 517
338 931
■ Getin Finance zatrudni - Dla doświadczonych doradców preferencyjne warunki.
Wymagane wyższe wykształcenie i zapał do
nauki i pracy. Oferujemy umowę o pracę,
pensję stałą + wysokie prowizje, system
szkoleń w Akademii Finansów. CV i list
mot. prosimy przesyłać: slawomir.bozenta@
getin-finance.pl - 517 338 931
■ Hydraulik - Potrzebny pilnie hydraulik
- sprawa pilna (na teraz). Bardzo dobrze
zapłacę - 601 974 321
■ Import & export - Firma Medyczna
przyjmie osobę z komunikatywną znajomością j. angielskiego do działu Handlu
Zagranicznego. Praca w biurze od poniedziałek do piątku w godz. 10,00-18,00
Wynagrodzenie powyżej 1500 zł netto CV
■

prosimy przesyłać: rekrutacja@opalmed.eu
- 075 64 53 928
■ Impreza integracyjna - Grupa 26 osób
poszukuje miejsca na imprezę integracyjną
na przełomie styczeń-luty 2009r,w obiekcie
zamkniętym z wyżywieniem i muzyką.
Chętnych podjęcia się tego proszę o kontakt
do końca tygodnia - 601 285 290
■ Instruktor parku linowego - Przyjmę do
pracy na stanowisku Instruktor Parku Linowego w Szklarskiej Porębie lub Karpaczu.
Zapewniamy: • Szkolenia na instruktora
parków linowych • Atrakcyjny system
wynagrodzeń • Pracę w kreatywnym
zespole - 661 222 055
■ Inwestuj bezpiecznie - ciekawe i alternatywne programy inwestycyjne, dzięki
którym pomnożysz swoje pieniądze - 723
188 847
■ Kelnerka - Hotel "Sasanka " poszukuje
kelnerki z doświadczeniem - 075 75
28 000
■ Kelner/ka - Restauracja w hotelu Tarasy
Wang w Karpaczu poszukuje osoby na
stanowisko kelner/ka zainteresowanych
proszę o kontakt telefoniczny - 693 021
706
■ Kierowca akwizytor Lubań z kat.B.
Wykształcenie min. zawodowe. Praca Lubań
i okolice - 075 722 46 86
■ Kierowca autobusu - Firma Ro-Ko
Car Service Sp. zo.o z siedzibą w Jeleniej
Górze(teren byłej jednostki pod jeleniami)
zatrudni kierowcę autobusu, wymagane
prawo jazdy kat. D kurs na przewóz osób,
ważne badania lekarskie - 514 800 715
- 514 800 710
■ Zatrudnię kierowcę kat. C+E w ruchu
międzynarodowym i krajowym. Wymagane
doświadczenie - 601 881 275
■ Od zaraz zatrudnię kierowcę kat. B,
książeczka zdrowia. Praca jako kierowca
samochodu dostawczego w hurtowni
mięsa i wędlin. Teren JELENIA GÓRA i
okolice. Atrakcyjne wynagrodzenie. - 509
249 062
■ Praca dla budowlańców - klinkier,
szalunek, również podwykonawcy. Praca w
Belgii - legalna. Bardzo dobre warunki 501
418 553 - 075 64 64 557
■ Międzynarodowa firma poszukuje dynamicznych konsultantów – 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
■ Kontakt ze stałymi klientami - Poszukuję osoby, której zadaniem jest kontakt
ze stałymi klientami. Osoba powinna
znać angielski oraz pakiet office. Jest to
oferta pracy na stałe w miłej atmosferze.
Wszelkie informacje kierować na michal.
w@questsport.pl - 660 474 052
■ Kosmetyczka, ratownik - Hotel
"Sasanka" poszukuje kosmetyczki do

Zatrudnimy
RECEPCJONISTKĘ

w Jaskini Solno-Jodowej GALOS
w Cieplicach Zdrój.
Wymagania: komunikatywność, sumienność,
cierpliwość do dzieci i osób starszych,
wiek 25-45l., miła aparycja.CV przesłać
na adres: biuro@galos.pl lub
GALOS Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych

autoryzowanego gabinetu Thalgo oraz
ratownika. - 075 75 28 000
■ Księgowa lub biuro finansowe - Poszukujemy księgowej do pomocy w prowadzeniu
dokumentacji i rozliczeń. W rozliczeniu
proponujemy zabiegi fizjoterapii i odnowy
biologicznej dla siebie bądź bliskich. - 788
142 771
■ Kucharz - Hotel Sasanka ze Szklarskiej
Poręby poszukuję kucharza na atrakcyjnych
warunkach. cv : hotel@hotel-sasanka.pl
- 075 75 28 000
■ Legalna opieka Niemcy - Niemiecka
firma szuka opiekunek do legalnej współpracy. Wynagrodzenie 1200-1600 euro
miesięcznie. Bezpłatne zakwaterowanie i
wyżywienie. Warunek konieczny - posiadanie dział. gospod. lub gotowość do jej
założenia. Nie pobieramy żadnych prowizji!
Kontakt praca.niemcy76@tlen.pl - 602
320 892
■ Majster instalacji sanitarnych - Firma
instalacyjna z Jeleniej Góry zatrudni
osoby na stanowisko majster instalacji
sanitarnych. Wymagane doświadczenie,
umiejętność czytania projektów, oraz
umiejętność organizacji pracy własnej i
innych. Oferujemy bardzo dobre warunki
zatrudnienia. Zainteresowanych prosimy o
kontakt telefoniczny - 602 461 296
■ Masażystka/sta - Hotel 3-gwiazdkowy
w Karpaczu poszukuje masażystę/stę do
współpracy - 605 154 020
■ Mechanik do pralni - Szukam firmy
lub osoby, która podejmie się naprawy
nowoczesnych pralnic sterowanie elektroniczne-mechanik elektryk-elektronik
- 601 558 501
■ Młodych po wojsku - Zatrudnimy do
pracy fizycznej i umysłowej Od 80 zł
dniówka - 792 186 671
■ Model - zdjęcia reklamowe - Firma
zajmująca się produkcją odzieży sportowej
poszukuje modela do zdjęć reklamowych
koszulek sportowych. Miejsce wykonywania
zdjęć: Jelenia Góra Wymagania: wysportowana sylwetka, miła aparycja, wiek 18 - 35
lat od 16.30 do 20.00 - 509 557 497
■ Montażyści okien - Pilnie szukam
montażystów okien PCV i aluminium.
Praca w Jeleniej Górze i okolicy. Stała
współpraca. Kontakt: mostrokraj@wp.pl
- 787 878 691
■ Monter instalacji grzewczych - Firma
instalacyjna z Jeleniej Góry zatrudni osoby
na stanowisko monter instalacji grzewczych
(kotłownie, węzły ciepła, instalacje). Wymagane doświadczenie oraz umiejętność
czytania projektów. Oferujemy bardzo dobre
warunki zatrudnienia. Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny. - 602
461 296
■ Nauczyciel fryzjerstwa - Centrum
Kształcenia Plejada Szkoła Policealna
POSZUKUJEMY NAUCZYCIELI NA KIERUNEK
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. CV prosimy
składać na adres: jgora.plejada@op.pl - 075
612 94 06
■ Na teren Niemiec - Szukam kelnerki
(barmankę) na teren Niemiec w niewielkiej
kafejce internetowej w miejscowości
Bopfingen (miedzy Monachium a Stuttgart)
24 km od Aalen, 120 km od Stuttgart.
Mieszkanie i wyżywienie zapewnione,
płaca do uzgodnienia - Sandra Nowak
- 00491744644539

Niania od stycznia - Poszukuję niani dla
sześciomiesięcznej córki, Praca od stycznia.
- 502 376 460
■ Niemcy - opieka - Praca dla Pań przy
opiece nad starszymi osobami w Niemczech9okolice Frankfurtu).Wynagrodzenie od
1000 euro plus zwrot kosztów za dojazd w
wysokości 150 euro. 077 435 40 75 lub
511 844 939
■ Poszukuję osoby do obsługi drukarek
wielkoformatowych, obsługa prosta nie
wymagająca specjalistycznej wiedzy, choć
powinna dobrze znać środowisko Windows.
Wszelkie pytania oraz listy cv kierować na
michal.w@questsport.pl - 660 474 052
■ Od zaraz do Niemiec - pani do opieki po
40 okolice Koblenz. Bez działalności gosp.
zwrot dojazdu. Miła rodzina. 800 eur. plus
prezenty - 00491707035935
■ Oferta dodatkowego dochodu - Poszukuję osób do sprzedaży bezpośredniej i
rozwijania sieci sprzedaży w swoim rejonie.
Mile widziani konsultanci i dystrybutorzy
innych firm działających w systemie
MLM. Firma FM GROUP oferuje produkty
perfumeryjne - zapachy alternatywne do
oryginalnych perfum w atrakcyjnej cenie
- 663 777 093
■ Operatora koparki lebherr - Operatora
koparki Lebherr z doświadczeniem zatrudnię - 602 586 138
■ Operatorka linii 0700 - zdalna - Firma
Phonesat poszukuje Pań do pracy na linii
0700. Wymagamy: - Posiadania telefonu
stacjonarnego lub komórkowego - Miłego,
ciepłego, seksownego głosu - Gotowości
do rozmowy na różne tematy - Może to być
Twoja Dodatkowa Praca - Umowa zlecenie
lub dzieło e-mail tel@phonesat.pl - 022
49 26 604
■ Opieka Monachium 04 XIi 2008 - Opieka
na Kobietą w wieku 90 lat, poruszająca
się za pomocą chodzika. Pani mieszka w
okolicach Monachium - 075 72 48 960
■ Opieka Niemcy - Opieka nad Panią w
wieku 86, poruszającą się samodzielnie.
Okolice Ravensburga. Pomoc w codziennych czynnościach - 075 72 48 960
■ Opieka w Niemczech - Posiadamy
sprawdzone oferty do opieki na terenie
całych Niemiec. Wyjazdy na własną działalność gospodarczą. Zarobki 1400-1600
euro brutto + zwrot kosztów transportu
(130 euro) - 075 64 722 42
■ Opieka w Niemczech - Opieka nad babcią
(93 lata i 41 kg)w okolicach Monachium.
Babcia sprawna, korzystająca również z
wózka inwalidzkiego. Wyjazd na własną
działalność gospodarczą. Zarobki 1400
euro + całkowity zwrot kosztów transportu
130 euro. - 075 64 722 42
■ Opiekunka do dziecka - Szukam Pani z
doświadczeniem do opieki nad półrocznym
synkiem, najlepiej z okolic Małej Poczty
(Głowackiego - Morcinka) na 6 godz. dziennie, poniedziałek-piątek - 501 235 277
■ Opiekunka do dziecka Mysłakowice
- poszukuje opiekunki do 14-sto miesięcznej
córeczki - wynagrodzenie do uzgodnienia
- praca do południa od 7 do 15 - 661
308 319
■ Opiekunka pilnie potrzebna do 20
miesięcznego dziecka - 798 504 863
■ Pełny etat w Top secret - Od 1 października pilnie zatrudnimy pracownika w
charakterze sprzedawcy w naszym salonie.
Mile widziane osoby, które zakończyły już
■

edukację. Wyślijcie Swoje CV wraz z listem
motywacyjnym i zdjęciem na nasz adres:
sklep.jeleniagora@topsecret.com.pl - 075
75 31 269
■ Pielęgniarka do POZ - Zatrudnię pielęgniarkę w POZ w Starej Kamienicy - 601
814 664
■ Pomoc kuchenna - Hotel Sasanka poszukuje pomocy kuchennej na atrakcyjnych
warunkach. - 075 75 28 000
■ Poszukujemy pomocy kuchennej oraz
samodzielnego kucharza- umowa o pracę
- 075 75 28 000
■ Pomoc w domu - 2 osoby sprzątanie
pilnowanie domu za mieszkanie na stale
- 075 75 21 764
■ Poszkodowanych w wypadkach - Czy
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych często spotykasz? Powinieneś dla
nas pracować. Jeśli potrafisz przekonywać i
przy okazji dorobić sobie niemałe pieniądze
- po prostu zadzwoń. Specjalizujemy się w
powiększaniu odszkodowań - Kancelaria
Teodorowski & Wojtaszak: prawo - kancelaria - 609 048 809
■ Poszukuje dj, prezentera do poprowadzenia imprezy sylwestrowej w lokalu w
Mysłakowicach 075 643 93 51 lub 51 80
317 91 - 075 643 93 51
■ Poszukuję kierowcy z kategorią B - 601
561 366
■ Poszukuję menadżera sprzedaży - Towarzystwo Ubezpieczeniowe poszukuję menadżera najlepiej ze swoim zespołem (min. 3
os.). Zapewniamy kontrakt menedżerski
oraz dodatkowe profity. Jeżeli spełniasz
te wymogi wyślij cv i lm na mail: praca.
finanse@interia.eu - 507 051 965
■ Praca przy wypełnianiu ankiet - wymagania: stałe łącze internetowe, podstawowa
znajomość komputera i przeglądarek
internetowych. kontakt: aga2485@interia.
pl - 504 015 314
■ Poszukiwana osoba ambitna, ciekawa
nowych wyzwań, chętna do pracy z ludźmi
- 075 752 20 58
■ Jesteś niestandardowy, poważnie
myślisz o karierze, chcesz zarabiać niestandardowe pieniądze wyślij niestandardowe
CV i list motywacyjny - slawomir.bozenta@
getin-finance.pl - 517 338 931
■ Praca dla ambitnych - Jeżeli szukają
Państwo wspaniałych możliwości zarobkowych, swobodnej organizacji czasu pracy,
kształcenia oraz szansy na karierę aż do
osiągnięcia wysokiej pozycji – zapraszam
do Oriflame. Informacja o spotkaniu na mail:
oriflame.26@wp.-pl
■ Praca jako przedstawiciel handlowy, nie
potrzebne doświadczenie, mile widziane,
choć nie konieczne prawo jazdy, nie
akwizycja. CV z aktualnym zdjęciem i
List motywacyjny prosimy przesłać na
materx19888@o2.pl - 782 346 880
■ Praca dla młodych i ambitnych - praca
dla handlowców, nie musisz mieć doświadczenia, ale chęci do pracy. Cv z aktualnym
zdjęciem na provita.poczta@interia.pl - 663
353 185
■ Zatrudnię dobrych murarzy i pomocników murarzy na budowie w Cieplicach.
- 504 039 435
■ 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 spawacza - Producent konstrukcji stalowych "KATION" Sp.z o.o. w
Jeleniej Górze poszukuje pracownika na
stanowisko SPAWACZ Z UPRAWNIENIAMI
.Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kation.com.
pl lDołącz do naszego zespołu ! - 075
755 16 97
■ Praca malowanie pomieszczeń - Zatrudnię osobę na ok. 1-mc ( może być bez
kwalifikacji i doświadczenia) do malowania
pomieszczeń - 888 842 257
■ Praca na kuchni - Zatrudnię kucharza do
stołówki zakładowej praca od poniedziałku
do piątku - 504 081 382
■ Zatrudnię osoby chętne do pracy na
stacji paliw PKN ORLEN w Szklarskiej
Porębie. Więcej informacji pod nr telefonu
lub na stacji - 663 936 039
■ Praca na stoisku z upominkami Przyjmę do pracy dziewczynę (może być
studentka studiów zaocznych) na stoisku
z upominkami i biżuteria w markecie na
terenie Jeleniej Góry. - 502 212 560
■ Praca (wypełnianie ankiet) - Praca
przy wypełnianiu ankiet. wymagania: stałe
łącze internetowe, podstawowa znajomość
komputera i przeglądarek internetowych.
kontakt: mcjackob@gmail.com - 666
285 316
■ Praca w butiku - Przyjmiemy osobę do
pracy w sklepie odzieżowym w charakterze
sprzedawcy. Jeśli jesteś miła, sympatyczna,
czerpiesz radość z pracy z ludźmi, a trendy
mody nie są Ci obce to praca właśnie dla
Ciebie. CV za zdjęciem + list motywacyjny
prosimy składać w sklepie Butik przy ul.
Długiej 16/17 w Jeleniej Górze. - 075
644 23 90
■ Praca w firmie geodezyjnej - Praca w firmie geodezyjnej. Skanowanie, drukowanie i
obróbka graficzna map. Praca w terenie w
zakresie pomocnika geodety. Zapewniamy
ciekawą pracę, dobre wynagrodzenie - 075
75 64 32 412
■ Praca w firmie geodezyjnej - Informacje
i kontakt - 075 64 32 412
■ Praca w gastronomii - Praca w bufecie
studenckim dla osób młodych i komunikatywnych - 697 083 314
■ Praca w Holandii dla stolarza - potrzebny
stolarz z umiejętnością samodzielnego
wykonania schodów - 661 059 804
■ Praca w Jeleniej Górze - Poszukuję
osób zainteresowanych pracą w zakładzie
produkcyjnym w Jeleniej Górze. Praca na
dwie zmiany. Wynagrodzenie 1850 zł brutto
miesięcznie. Umowa o pracę tymczasową.
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny w godz. 8-18. - 508 040 045
■ Praca w Karpaczu - Do pensjonatu w
centrum Karpacza, sprzątanie, pomoc w
kuchni - zatrudnię. - 601 429 662
■ Praca w magazynie - Firma "AMI"
poszukuje pracownika na stanowisko
magazynier kierowca Hurtownia Drobiu
- 607 597 492
■ Praca w solarium w Karpaczu - Przyjmę
do pracy w solarium w Karpaczu - 607
101 116
■

Zatrudnię w Hotelu Halnym
na stanowisku recepcja
- bar - język niemiecki lub
angielski. Adres - Karpacz
ulica Mickiewicza 10 075 76 19 363 - 793 302 685

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Praca w telemarketingu - Firma Handlowa z branży optycznej zatrudni osobę
w nowo powstałym dziale telemarketingu.
Praca w biurze od pon. do piąt. w godz.
9.00-17.00, wynagrodzenie podstawa +
prowizja od sprzedaży, CV prosimy przesyłać
na adres: makowski@blick-punkt.pl - 607
612 292
■ Potrzebuję kierowcy do pracy w Niemczech. Mężczyznę lub kobietę. Wyżywienie
i mieszkanie za darmo, wynagrodzenie 500
euro miesięcznie. Kontakt po godz.12,00
- 502 359 263
■ Prace budowlane – wykończenia i
glazura - Potrzebny pilnie fachowiec do
wszystkich prac wykończeniowych z
położeniem glazury. Dobrze zapłacę. Praca
od zaraz - 601 974 321
■ Prace wykończeniowe - zlecę rzetelnym
wykonawcom (bez nałogów) położenie
kafli, paneli, regipsów w nowym domu w
Niemczech - 0049 16 079 79707
■ Pracownika fizycznego z prawem jazdy
zatrudni firma. Możliwość zatrudnienia na
stale. - 500 015 754
■ Pracowników budowlanych szukam
- poszukuję brygady lub pracowników
na tynki maszynowe agregatem. Pilnych
pracowitych i znających się na fachu.
Wynagrodzenie za metr (satysfakcjonujące) - 504 932 803
■ Przyjmę pracowników do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze. Także studentki
i osoby uczące się - 609 521 285
■ Zatrudnię młodą osobę do pracy w myjni
samochodowej - 505 491 719
■ Zatrudnię serwisanta (merchandisera),
dwie osoby na kasę w sklepie wielkopowierzchniowym z terenu ZGORZELCA
okolic. Firma zatrudniająca FX WORK
- 664 043 532
■ Pracownik do obsługi e-mail pilnie
poszukiwany! Bez opat wstępnych. Kontakt:
madzikjg@interia.eu - mail
■ Praca w domu, wymagany stały
dostęp do Internetu, praca polega na
rozmowach telefonicznych z klientami, dla
chętnych inne stanowiska. CV ze zdjęciem
i List motywacyjny prosimy przesyłać na
materx19888@o2.pl - 782 346 880
■ Projektant stron www/grafik - Stała
praca dla webmastera - 075 75 22 497
■ Przedstawiciel handlowy - Firma produkująca przetwory owocowo - warzywne
zatrudni przedstawiciele na teren jeleniogórski!! Wymagane doświadczenie +
własny samochód - wynagrodzenie (wysoka
prowizja od sprzedaży) prosimy o wysyłanie
swojego CV + zdjęcie na tomek.r@vp.pl do
wybranych kandytów zadzwonimy!! - mail
■ Turomilk Polska Sp. z o.o. poszukuje
kandydata na stanowisko: PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w rejonie Jeleniej
Góry i okolic Oferujemy atrakcyjne warunki
zatrudnienia uzależnione od efektywności
pracy. List motywacyjny z CV prosimy
kierować na adres e-mail: zbyszekqhipa@
interia.eu - 505 095 085
■ Przyjmę brukarza lub pomocnika brukarza - godziny pracy do wyboru praca na
terenie Jeleniej Góry możliwość przyuczenia!!! Dobrze płatna - 605 925 109
■ Przyjmę do pracy w sklepie mięsnym w
Sobieszowie. Dobre warunki zatrudnienia
- 075 755 35 24
■

Zespół muzyczny zatrudni wokalistę
do pomocy w śpiewaniu na imprezie
sylwestrowej - 605 450 117
■ Przyjmiemy na staż - Poszukujemy osób
chętnych do odbycia stażu ( przygotowania
zawodowego) w radiu, agencji pośrednictwa
pracy lub punkcie informacyjnym. Spotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie
KSON, ul. Grabowskiego 7 dnia 23.09. o
godz. 10.30. - 667 749 996
■ Recepcja - Poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku recepcjonisty w Hotelu w Karpaczu. Oczekujemy
doświadczenia na podobnym stanowisku.
CV wraz ze zdjęciem proszę wysłać na
adres e-mail: m.rybialek@hotel-relaks.pl
- 075 648 06 50
■ Szklarska Poręba - Szukamy osoby
na stanowisko recepcjonistki/ty - ze
znajomością języka niemieckiego. Swoje
CV i list motywacyjny proszę przesłać na
e - mai: bosman@ta.pl lub telefonicznie
- 075 717 43 65
■ Recepcjonistka- pałac Łomnica - Pałac
Łomnica Sp. z o.o. szuka doświadczonej
recepcjonistki w wieku od 30 do 40 lat ze
znajomością języka niemieckiego (w mowie
i piśmie) i podstawową znajomością obsługi
komputera. Swoje CV i list motywacyjny proszę przesłać na adres: hotel@palac-lomnica.
pl - 075 71 304 60
■ Recepcjonistka Karpacz - Malachit
Medical Spa Hotel zatrudni w niepełnym
wymiarze pracy osobę na stanowisku
recepcjonistki. - 693 425 258
■ Zlecę roboty budowlane: rozbudowa i
nadbudowa budynku w tym wymiana stropodachu na dach spadzisty w konstrukcji
drewnianej. - 502 253 571
■ Rozwijająca się firma zatrudni i przeszkoli do obsługi klienta. Gwarantujemy
dobre zarobki, pracę w miłej atmosferze i
możliwość rozwoju. - 75 76 47 019
■ Zatrudnię pracownika na serwis ogumienia - 601 765 741
■ Sklep z kawą zatrudni studentki - Sklep
z Kawa "Pożegnanie z Afryka" zatrudni
studentki - 602 101 096
■ Hotel Relaks w Karpaczu zatrudni osobę
na stanowisko Specjalista ds. Klientów
kluczowych. Wymagania: dyspozycyjność,
znajomość minimum jednego języka
obcego, doświadczenie w branży hotelarskiej. CV + list motywacyjny ze zdjęciem
prosimy przesyłać na adres m.rybialek@
hotel-relaks.pl - 075 648 06 50
■ Zakład Pracy Chronionej zatrudni do
porządkowania pomieszczeń biurowych
w Świeradowie Zdrój. Praca w godzinach
popołudniowych na część etatu. - 076
74 669 80
■ Sprzątanie klatek schodowych - Pilnie
poszukuję kobiety do pracy - płacone od
roboty 700 zł m-c kl. na terenie Jeleniej
Góry - 512 016 271
■ Stacja BP poszukuje pracownika technicznego. Praca na pełen etat - zapewniamy
szkolenie - mile widziani studenci zaoczni
- zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres 470@bpsc.nazwa.pl. Dołącz
do naszego zespołu ! - 75 75 41 242
■ Szkoła językowa - obsługa klient - Szukamy osoby młodej, energicznej, z miłą aparycją, do pracy w obsłudze klienta w szkole
językowej. Praca głównie w godzinach
popołudniowych. mail edyta.wawrzyniak@
CentrumNaukiWW.pl - 501 555 355
■

Pilnie szukam pracownika na budowę
jako pomoc - 507 721 840
■ Szukamy niani w Cieplicach pilne - osoby
z doświadczeniem w opiece nad dziećmi,
zdecydowanej, referencje mile widziane,
do opieki nad 9 miesięcznym synkiem – 9
godzin od poniedziałku do piątku - 791 693
002 - 791 693 087
■ Szukam 2 miejsca - Warszawa Poszukuję transportu w samochodzie do
Warszawy dla dwóch osób 30.09.2008
Dziękuję werbah@dami.pl / 075-61-37652 - 668 127 006
■ Szukam barmanki z Boleslawca - szukam panią w wieku 18-35 lat na stanowisko
barmanki w lokalu w Bolesławcu - 888
872 887
■ Szukam kierowców - Dolnośląskie
Linie Autobusowe zatrudnią Kierowców
autobusowych w komunikacji miejskiej
na terenie miasta Wrocławia. Pomożemy
w zakwaterowaniu na terenie Wrocławia.
500 017 968 - 0717828131 133 - 501
147 155
■ Szukam opiekunki - szukam opiekunki
do sześciomiesięcznego dziecka - 781
835 265
■ Szycie firan - Zatrudnimy panie do szycia
firan. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
oraz umowę o pracę. Kora Jelenia Góra
- Cieplice - 508 083 175
■ Producent konstrukcji stalowych
"KATION" Sp.z o.o. w Jeleniej Górze poszukuje pracownika na stanowisko ŚLUSARZ.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kation.com.pl Dołącz
do naszego zespołu ! - 075 755 16 97
■ Sprzedaż usług telekomunikacyjnych.
Bez wkładu finansowego. Wymagania:
komputer ze stałym łączem do Internetu.
Znajomość obsługi komputera i doświadczenie w sprzedaży mile widziane. Poszukujemy
10 solidnych, zdecydowanych osób z całego
kraju. Pisz po informacje: biuro@maroni.
waw.pl - 694 073 073
■ Tynkarzy do agregatu - Firma zatrudni
tynkarzy do Agregatu tynki GIPSOWE na
terenie Zgorzelca Zakwaterowanie wysokie
zarobki praca stała nawet na okres zimowy
od ZARAZ PILNE!!!!! - 600 926 523
■ Ulotki - Szukamy osób chętnych do
roznoszenia ulotek na terenie Jeleniej Góry,
Piechowic i Kowar. Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie. Zadzwoń! - 075 755 65
03 - 693 034 064
■ 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 e-mail
tel@phonesat.pl - 022 492 66 04
■ Współpraca - Nawiążemy współpracę z
osobami mającymi doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej w celu prowadzenia
prezentacji handlowych i biznesowych. List
motywacyjny i CV prosimy przesłać na adres
e-mail:crw.team@wp.pl - 605 588 280
■ Współpraca - szukam osób chętnych
do współpracy w branży ubezpieczeniowej
- 663 955 044
■ Współpraca - doradca wellness - Nawiążemy współpracę z osobami mającymi
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
w celu prowadzenia prezentacji handlowych
i biznesowych. List motywacyjny i CV pro■

simy przesłać na adres e-mail: rekrutaja@
doradcawellness.pl - 505 591 405
■ Wytaczarz/frezer - pilne!!! - Producent
konstrukcji stalowych "KATION" Sp.z o.o.
w Jeleniej Górze poszukuje pracownika na
stanowisko FREZER / WYTACZARZ. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV
na adres: biuro@kation.com.pl lub kontakt
telefoniczny pod nr.: 075-755-16-97 Dołącz
do naszego zespołu ! - 075 755 16 97
■ Wepa Professional Piechowice SA
- producent papieru toaletowego zatrudni
elektromechaników. Wymagania: uprawnienia SEP do 1 KV, mile widziana praktyka
w zawodzie. Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@wepro.com.pl.
- 075 75 478 18
■ Zagraj o duże pieniądze - Jeżeli myślisz
inaczej niż wszyscy, jeżeli praca dla Ciebie to
wyzwanie a nie obowiązek, jeżeli chcesz być
artystą w zawodzie doradcy finansowego
to wyślij CV i list motywacyjny: slawomir.
bozenta@getin-finance.pl - 517 338 931
■ Zakład Budowlany zatrudni fachowców!
Wymagamy: higieny osobistej, braku
nałogów, doświadczenia. Oferujemy: stałą
pracę na conajmniej rok, wysokie zarobki
i premie - 695 408 642
■ Zaocznych zatrudnię - praca od poniedziałku do piątku, godne wynagrodzenie.
Praca w młodym zespole - 75 764 70 19
■ Zarabiaj w Polsce! - Zamiast wyjeżdżać
za granicę zarabiaj w Polsce! Dobrze
płatna praca dla ambitnych i kreatywnych.
Wymagania:- miła aparycja, niekaralność,
wykształcenie średnie Wyślij CV na adres
jolanta.storta@gmail.com - mail
■ Dobrze płatna praca w salonie fryzjerskim na pełny etat, dogodne warunki
- 665 107 420
■ Dam pracę tynkarza, wysokie zarobki
do 3000 – 4000 zł, praca w akordzie
- 667 934 227
■ Zatrudnię operatora z doświadczeniem
na koparkę kołową Lebherr wieczorem
0757610312 - 602 586 138
■ Zatrudnię barmankę do nowo otwartej
pizzerii w Cieplicach - 665 163 087
■ Zatrudnię hostessy - Zatrudnię młode
dziewczyny do pracy przy akcjach promocyjnych w charakterze hostessy. Wymagania wiek dziewczyn od 18-27 lat, ważna
książeczka zdrowia (sanepid). Więcej
informacji stawek telefonicznie - Firma
zatrudniająca FX WORK - 664 043 532
■ Zatrudnię murarza - informację po godzinie 17 - 512 538 372 - 075 761 46 17
■ Zatrudnię na stałe - Kreatywnego
sprzedawcę zatrudnię do sklepu mięsnego
w J.Górze – Sobieszowie - 606 649 939
■ Zatrudnię sprzedawcę - kreatywnego
- sklep mięsny "dwa plus dwa" J.Góra
– Sobieszów 606 649 939 - 075 75
535-24
■ Zatrudnię studentki do pracy w sklepie
spożywczym Żabka - 693 170 504
■ Zatrudnię wokalistę - Zespół muzyczny
zatrudni wokalistę do pomocy w śpiewaniu
na imprezie sylwestrowej. - 605 450 117
■ Zatrudnimy kierownika produkcji.
Wymagamy doświadczenia i znajomości
języka niemieckiego lub angielskiego. Cv
proszę przesłać na adres: regess@interia.
eu - 075 64 420 73
■ Zatrudnimy stolarzy - z doświadczeniem
i znajomością języka niemieckiego lub

angielskiego. Cv proszę przesyłać na adres:
regess@interia.eu - 075 64 42 073
■ Producent konstrukcji stalowych
"KATION" Sp.z o.o. w Jeleniej Górze poszukuje pracownika na stanowisko ślusarz.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kation.com.pl Dołącz
do naszego zespołu ! - 075 755 16 97
■ Zlecę remont dachu - 500 062 371
■ Zlecę wykonanie - remontu pod projekt.
Lokal ok100m2. Jeżeli posiadasz ekipę
budowlaną, która kompleksowo wykona
remont -zadzwoń! - 605 222 100
■ Zostań konsultantką i zarabiaj z nami!!
W ofercie firmy FM jest ponad 100 perfum,
dezodoranty, wody po goleniu oraz żele pod
prysznic o zapachach znanych światowych
marek (np. christian dior, hugo boss, chanel
itp.) - 663 911 800

PRZYJMĘ ZA DARMO
Narożnik rozkładany – pokojowy,
lodówkę, kuchenkę gazową, stół + krzesła
kuchenne – 609 494 710

■

ZGUBIONO
Prośba o pomoc - W nocy, 20 września
(z soboty na niedzielę) skradziono laptopa,
na którym znajdowały się fotografie ślubne.
Osobę, która cokolwiek wie na ten temat,
bądź też jest w posiadaniu tego laptopa lub
jego zawartości, prosimy o kontakt. Możemy
odkupić ten komputer lub same zdjęcia.
Magda i Kuba - 695 142 992
■ Zaginął pies Husky czarno-biały dnia
17.09.2008r w Piechowicach. Miał na
sobie zielono-żółte szelki. Proszę o kontakt
- 606 262 210
■ Znalazcę czeka nagroda - W sobotę
wieczorem we Wleniu na ul. Jana Pawła
zgubiono dwa telefony- nokia 6500-slide i
nokia 6630 na uczciwego znalazcę czeka
nagroda proszę bardzo kontakt 501 762 478
- 075 713 20 73
■ Zaginął mały biały piesek - 25 września w
centrum miasta zaginął mały biały piesek rasy
west – osobę, która wie gdzie aktualnie znajduje
się pies proszona jest o kontakt - czeka nagroda
- 606 284 955
■

ZNALEZIONO
Znaleziono kluczyki do samochodu na
chodniku przy Kiepury 25 (blok z "Żabką"")
- 607 055 102
■ Znaleziono psa - 18 września na ul. Kiepury
przybłąkał się pies - mieszaniec. Podobny
do amstafa - umaszczenie czarno-beżowe
prążki. Wiek około roku: 608 305 235 - 606
104 365
■

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Suknia Ślubna – biała + dodatki – rozmiar
36 – bardzo tanio – 508 631 952
■ Łóżeczko – tapczanik (sosna) Cena do
uzgodnienia – 075 643 53 33
■ Folię dachową paroprzepuszczalną – Tyvek
– 225m2 – cena 800 zł – 605 145 812
■ Suknia ślubna, jednoczęściowa, krótki
rękaw, rozmiar 36/38 + dodatki, cena 300
zł. do negocjacji 605 932 128
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane
na miejscu i na wynos - dla osób Z M.O.P.S.
i firm J.G. UL. Cieplicka 74 szkoła nr 6 502
108 290
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Tanie domowe obiady, gotowane na miejscu
i na wynos. Cieplice ul. Cieplicka 74 SZKOLA
nr 6 - 502 108 290
■ Gitara klasyczna 3/4 stan bardzo dobry,
cena 350 zł 509 845 492
■ 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
■ Sprzedam drzwi z demontażu, wejściowe z
Zabobrzu – stan dobry – 075 64 27 017
■ Piec elektryczny, pokojowy, 2500W, 220V,
Fisher – niedrogo – 691 328 721
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Każde auto w rozsądnej cenie. Przyjmę
również za wyrejestrowane. Przyjeżdżam
669 022 821
■ Auta całe i uszkodzone osobowe i dostawcze z lat 1992-2007 stale aktualne 601
742 156
■ Skup Cinqecento, Seiczento, Tamiz, Tico
i inne małe cale i uszkodzone. Stale aktualne
601 742 156
■ Każde auto, całe lub uszkodzone, zarejestrowane lub nie - dojazd do klienta 721
581 647
■ Przyjmę każde auto lub niedrogo kupię
725 659 126
■ kupie auto w rozsądnej cenie , może być
uszkodzone zarejestrowane lub nie 725
659 126
■ Mercedesa 123 może być uszkodzony
725 659 126
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
■ Audi A4 kombi, srebrny metalik, Alufelgi
16.18. benzyna, od 3 miesięcy gaz. i hak
- stan bardzo dobry 603 517 77
■ Mazda 626 94/95 rok - 4500 zł
- 603 184 016
■ Audi 80 cena do uzgodnienia - 514 311
272 lub 515 537 738
■ Nissan Patrol 92 r. long 10000 - 697
266 681
■ Ford Eskort 1990 rok, pojemność 1.6
LPG + benzyna, alarm, szyberdach, uszkodzone lewe drzwi, ważne OC+ rejestracja.
Cena 1200 PLN - 607 592 054
■ Sprzedam lub zamienię na mniejszy
Citroen Berlinko 1.9 D, 5 osobowy, 66tys,
pierwszy właściciel – 075 75 215 95
– 695 605 043
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
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Ukryte hity przy Wzgórzu Wilhelma
Skarby III Rzeszy, legendy o pociągu pełnym złota,
który jakoby do dziś ma się znajdować zamurowany w tunelu pod pobliską górą. A w nim może
Bursztynowa Komnata? Czy to fakty, czy to mity i
legendy? Nie wie raczej nikt. Na pewno te opowieści
dotyczą Piechowic vel Piotrowic, czy też z niemiecka
Petersdorfu.
To urocze miasteczko leżące
w otoczeniu Cichej Doliny, Bobrowych Skałek (Bibersteine),
Grzybowca (Wilhelmshoehe)
– z pięknymi widokami na
Karkonosze i z pełnymi czaru
okolicami: Górzyńcem (Hartenberg) oraz Michałowicami
(Kiesewald) wzmiankowane
zostało po raz pierwszy w archiwaliach w roku 1305 jako
Petersdorf.
Jak większość terenów w
Kotlinie Jeleniogórskiej ziemie
te stały się z czasem własnością
magnackiego rodu Schaffgotschów i ośrodkiem przemysłu
szklarskiego, tkactwa oraz papiernictwa.
Pierwszy młyn papierniczy
powstaje w roku 1672. Kilkanaście lat później – ogromna
szlifiernia szkła.

Witriol ciekawszy
od Szklarki

To właśnie przemysłowe
uroki, mniej piękno natury,
urzekły Johna Quincy Adamsa,
wspominanego już amerykańskiego dyplomatę i przyszłego
prezydenta USA, który w regionie jeleniogórskim w roku 1800
spędził dwa tygodnie.
Przy okazji wycieczki nad
wodospad Szklarka (Kohelfall)
zwiedził podpiechowicką fabrykę witriolu Prellera i Schaula.
Olej witriolowy to stężony
roztwór kwasu siarkowego.
Ciecz o żółtym kolorze, ostrym
zapachu i oleistej konsystencji.
Jakoś nie pasował do dziewiętnastowiecznej ekologii, ale na
przedgórzu Karkonoszy był z
sukcesem produkowany.
– Wykorzystywano do tego
rudę produkowaną w Miedziańce, odległej zaledwie o parę mil.
Za pomocą ognia wydziela się
siarkę z rudy, zostaje coś w rodzaju gliny, z której, po dodaniu
odpowiedniej ilości wody desty-

luje się ług podsiarczynowy – pisze Adams. Witriolu używano
jako składnika farby do sukna
oraz do wyrobu atramentu.
Fabryczne piece były opalane drewnem pozyskiwanym z
pobliskich lasów, spławianym
podczas przyborów rzeką Kamienną i dostarczanym – jak
opisuje Adams – prosto do
drzwi fabryki pana Prellera.
Zakład wzbudził znacznie
większy zachwyt gościa niż
okoliczny wodospad Szklarka.
Co prawda uznał miejsce za
romantyczne, ale napisał, że
widział wyższe wodospady
w Szwecji.
– Strumień wody jest tak
słaby, że ledwo przykrywa
skały, płynie tak, jakby się
siebie wstydził, nie mając aspiracji do nazwy wodospadu
– dodaje Quincy Adams.
Czar pagórków
Gość mógł żałować, że nie
udał się na okalające Piechowice wzgórza. Był oczywiście
w Karkonoszach, dotarł nawet
na Śnieżne Kotł y (Schneegruben), ale ani słowem
nie wspomina o Bobrowych
Skałkach (Biebersteine) ani
o Grz ybowcu, naz wanym
wiele lat później z niemiecka
Wzgórzem Wilhelma.
Na skałkach – będących
znakomitym punktem widokowym – powstały nieistniejące już dziś wieża widokowa
oraz schronisko z gospodą.
Był to bardzo popularny cel
spacerów licznych turystów,
którzy po 1891 roku – kiedy
do Piechowic i dalej do Szklarskiej Poręby (Schreiberhau)
– doprowadzono linię kolejową.
Na Grzybowcu zbudowano
schronisko, które z czasem
stało się niemal kultowym
miejscem, uwiecznianym

na licznych widokówkach i
obrazkach. Nic w tym dziwnego. Drzewa były znacznie
niższe niż obecnie, a ze wzgórza rozciągała się wspaniała
panorama nie tylko Kotliny
Jeleniogórskiej, lecz także
całego pasma Karkonoszy.
Bryła budynku górowała nad
Piechowicami, zachęcając
ludzi, aby właśnie w tamtym
kierunku podążali.
Schronisko, po znacznej
przebudowie, istnieje do dziś.

Skarby w jaskiniach
i torpedy w „Karelmie”

Swoją legendę mają też liczne groty i podziemne korytarze znajdujące się w okolicach.
O ile przed wybuchem drugiej
wojny światowej „zamieszkiwał” je głównie Ruebetzahl
ze swoimi skrzatami, o tyle
u kresu działań wojennych
zaczęły się nimi interesować
– podobno – najwyżsi rangą
oficjele III Rzeszy Niemieckiej
z Adolfem Hitlerem na czele.
W 1944 roku mieli wybrać
Petersdorf jako miejsce ukrycia depozytów bankow ych
Reichu.
Wydrążenie specjalnych
tuneli z systemem wentylacji w górze Sobiesz, montaż
prowizorycznego torowiska,
zabezpieczenia i zaminowania. Trzy specjalne transporty
pociągów z fortuną i podobno
Bursztynową Komnatą, skradzioną z Petersburga przez
Niemców w 1941 roku miały
właśnie w 1944 roku dotrzeć
do Petersdorfu. Nie wiadomo,
ile w tym prawdy.
Według relacji, które można
przeczytać w licznych artykułach na ten temat, pociąg
wciąż tam tkwi, a torowisko
zostało rozebrane. Ślady jego
istnienia Niemcy zatarli a
więźniów, którzy drążyli tunel
– zabili.
Prawdą jest, że podczas
wojny uprzemysłowione Piechowice przestawiły się na
produkcję militarną, a tam,
gdzie dziś są zakłady „Karelma” produkowano torpedy.
Legenda o ukryciu skarbów
niemieckich odżyła w latach
90-tych ubiegłego wieku. O
rewelacjach doniosło jedno
z wydań „Życia Warszawy”.
Dziennikarz opisywał, że na
górze Sobiesz przeprowadzono „badania termowizyjne,
radarowe, elektrooporowe i
manometrem protonowym”.
Był y także wiercenia. A le
o skutkach nie poinformowano.

Twierdza dla
Wolfensteina

Relacja dziennika wygląda
niczym opis gry komputerowej Wolfenstein.
– Koło skałek przy drodze
z Piechowic na Cichą Dolinę
i koło Grzybowca znajdują się
dwa wejścia, zamykane stalo-

wymi bramami. Odchodzące
od nich tunele (obecnie zasypane) łączą się w odległości
40 metrów z poprzecznym
korytarzem.
Od kor y tarza odchodzi
kilka odgałęzień. Jedno, biegnące w stronę szczytu, po kilkunastu metrach dociera do
tzw. magazynu. Z olbrzymiej
podziemnej pustki wychodzą
następne korytarze. Jeden z
nich biegnie w linii prostej do
miejsca, gdzie w czasie wojny znajdował się drewniany
budynek, służący za koszary
wartowników.
Tu znajduje się szyb, którym
można wydostać się na powierzchnię. Następne wejścia
zlokalizowano pod oddaloną
około 100 metrów od skałek
łaką oraz w znajdując ym
się obok parowie – donosiła
gazeta.
Według dziennikarzy całą
dok ument a c ję dot yczą c ą
tych lat dziejów Piechowic
miał przejąć ówczesny Urząd
Ochrony Państwa.

Piotrowice, Piechowice

Polscy osadnicy, którzy w
1945 roku przybyli do Petersdorfu, nazwali miejscowość

Piotrowicami. Nie wiadomo,
dlaczego nazwę zmieniono
na Piechowice.
Na pewno nie mieli zielonego pojęcia o rzekomych
skarbach, które miał y się
znajdować tuż pod ich nosem.
Na archiwalnych zdjęciach
widzimy zbiorowe portrety
polskich piechowiczan, sfotografowanych w święta Bożego
Narodzenia w 1945 roku na tle
kościoła katolickiego.
Tamta zima była raczej
ciepła.
Na innych fotografiach
pozują strażacy ochotnicy.
W tle – kamienica jeszcze z
niemieckimi napisami.
Nie brakuje opinii, że dzisiejsze Piechowice, które prawa miejskie dostały w 1967

roku, są miejscowością dość
skostniałą. Świadczą o tym
choćby nazwy ulic. Piechowiczanie woleli – marszałka
Michała Rolę-Żymierskiego,
współpracownika wywiadu
sowieckiego od papieża Jana
Pawła II, nie przeszkadza im
szyld z nazwiskiem generała
Karola Świerczewskiego, Waltera, co się kulom nie kłaniał.
Działacza komunistycznego,
który podczas wojny polskosowieckiej walczył przeciwko
Polsce.
CIąg dalszy cyklu w kolejnym numerze ...

(tejo)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

Zaprasza absolwentów gimnazjum do szkoły.
Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny: 2008/2009:
Technikum 4 letnie, kształcące w zawodach:
• kucharz, kelner
• żywienia i gospodarstwa domowego
• organizacji usług gastronomicznych
• handlowe
Kryteria naboru: nabór elektroniczny- punktowane przedmioty: język polski,
język obcy, matematyka, informatyka. PRÓG PUNKTOWY - 25
Zasadnicza szkoła zawodowa 2 lub 3 letnia kształcąca w zawodach:
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
ZAPRASZAMY NA
• cukiernik, piekarz,
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz,
DNI OTWARTE SZKOŁY:
betoniarz-zbrojarz, blacharz, lakiernik stolarz,
18 KWIETNIA 2008, 1000-1400,
złotnik i wiele innych
Kryteria naboru: kolejność zgłoszeń.
8 MAJA 2008, 1500-1700

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

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

Z tym ogłoszeniem do 4.10.2008

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

KINGWAY MOTOR POLAND
Autoryzowany

COLIBER

1999 zł

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY

Serwis Fenix

- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

!
CJA

MO
PRO

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

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

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb

Tel. 075 64 72 111

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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