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REKLAMA

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:
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
•

Pracownik produkcji (wykrawanie skóry)

•
•
•

Do Państwa zadań należeć będzie:
Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych dziedzinach zgodnie
z instrukcją stanowiskową
Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz czasowych
Przyuczanie nowych pracowników w wymienionych dziedzinach
Dbałość o powierzone materiały

•
•
•
•

Wymagania:
Doświadczenia na stanowisku pracy jako wykrawacz skóry
Znajomości procesu obróbki i krojenia skóry
Praca w trybie zmianowym
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu przeszkolenia

•

Pracownik produkcji (szycie skóry)

Pracownik produkcji (piankowanie elementów)
Do Państwa zadań będzie należeć:
•

Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych dziedzinach zgodnie
z instrukcją stanowiskową

•

Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz czasowych

•

Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie piankowania elementów
za pomocą maszyny

•

Dbałość o powierzone materiały

•
•
•

Wymagania:
Doświadczenia na stanowisku pracownika produkcji
Praca w trybie zmianowym
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu przeszkolenia

Do Państwa zadań będzie należeć:
•

Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych dziedzinach zgodnie
z instrukcją stanowiskową

•

Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz czasowych

•

Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie szycia

•

Dbałość o powierzone materiały

•
•
•
•
•

Wymagania:
Doświadczenia na stanowisku pracy jako szwacz/ szwaczka
Doświadczenie w szyciu również odzieży tekstylnej
Znajomości procesu szycia
Praca w trybie zmianowym
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu przeszkolenia

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

Pracownik produkcji (nanoszenie kleju na elementy skórzane
oraz tapicerowane)
Do Państwa zadań będzie należeć:
•

Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych dziedzinach zgodnie
z instrukcją stanowiskową

•

Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz czasowych

•

Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie nanoszenia kleju za
pomocą pistoletu na elementy skóry

•

Dbałość o powierzone materiały

•
•
•

Wymagania:
Doświadczenia na stanowisku pracownika produkcji
Praca w trybie zmianowym
Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu przeszkolenia

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!!!
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WYDARZENIA

Nie będzie
„Z księgi kolorów”

Młodzież, która latem przygotowała przedstawienie „Z
księgi kolorów” – mimo zapowiedzi powtórnego jego wystawienia na deskach Teatru
Norwida, będzie musiała na
razie zapomnieć o powrocie
za kulisy. Wbrew oczekiwaniom sztuka nie znalazła się
w tzw. dniu offowym Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych
poświęconym młodzieży.

Park z horroru

Powiało grozą na Wzgórzu Kościuszki. W miniony
piątek spacerowicz znalazł w
tamtejszym parku fragment
kości ludzkiej czaszki. Nie wiadomo, kto był „właścicielem”
znaleziska. Ustalą to dopiero
sądowe analizy specjalistów.
Ci określą wiek osobnika, a
także prawdopodobny okres,
który minął od jego śmierci.
Gorzej będzie z rekonstrukcją
rysów twarzy: czaszka nie jest
bowiem kompletna.

Pirat drogowy uciekał

(Angela)

– Niewymyte garnki stały w zlewie do popołudnia
– mówi Marek Domachowski.

Święte malunki w łemkowskich klimatach

w narkotycznym transie
Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 31–letniego
mężczyznę podejrzanego o kierowanie pojazdem
pod wpływem środków odurzających. Na dodatek
kierowca miał fałszywy dowód rejestracyjny. Grozi
mu kara do pięciu lat więzienia.
Zażyte narkotyki wyzwoliły w
prowadzącym ułańską fantazję.
W miniony czwartek wieczorem
jadąc swoim fordem escortem ulicą Sudecką, przycisnął gaz do dechy i tylko śmignął przed oczami
patrolujących rejon policjantów.
Nie zatrzymał się, choć stróże
prawa dawali mu sygnały.
Policjanci pojechali w pościg.
Kierowca pogubił się i wjechał
w ślepą uliczkę. Porzucił auto i
zaczął uciekać pieszo, ale daleko
nie zaszedł. Policja dopadła go
szybko. Piratem drogowym okazał się 31-letni jeleniogórzanin.
Mężczyzna dziwnie się zachowywał. Jak się później okazało kierował samochodem pod wpływem
środków odurzających.
W trakcie kontroli kierujący
posłużył się sfałszowanym dowo-

dem rejestracyjnym, jak również
auto było nie zarejestrowane i
nie ubezpieczone. Samochód
został zatrzymany do dalszych
czynności, a kierowca trafił do
policyjnego aresztu – poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska z
KMP w Jeleniej Górze.
Pirat w trakcie ucieczki złamał
szereg przepisów ruchu drogowego, tj. zakaz wyprzedzania przed
przejściem dla pieszych, jazda
bez włączonych świateł mijania,
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i inne.
Za popełnione przestępstwa i
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
grozi mu nawet do pięciu lat
pozbawienia wolności.

(tejo)

Nieuwaga mogła doprowadzić do tragedii
Kolejny groźny wypadek na skrzyżowaniu ulicy Sygietyńskiego z
Kiepury nieopodal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W piątek, wskutek
nieuważnej jazdy kierowcy opla, na
dachu wylądował malutki tico z dwiema kobietami w środku. Panie cudem
wyszły z opresji bez szwanku.
Skrzyżowanie to ma fatalną sławę
wśród kierowców. Często dochodzi
tam do stłuczek. Ta piątkowa wyglą-

Woda w końcu
popłynęła z kranów
zabrzan około godziny 13 w
piątek. W niektórych rejonach
później ponieważ napełnianie
całej sieci zajęło trochę czasu.
Mieszkańcy są jednak rozczarowani postawą wodociągów.
– Skoro wiedzieli, że mają zapasy,
to po co sieją panikę wśród ludzi?
– pyta Mariola Komarnicka.

Fot. Konrad Przezdzięk

KRÓTKO Z MIASTA

narobili zapasów w wiadrach i
rondlach, a wody nie wyłączono.
– To oszustwo! Kto mi zapłaci za te
wlane do pojemników litry? – pytał
pan Mariusz z Zabobrza.
Sucho w rurach zaczęło się robić
w nocy, a w niektórych zabobrzańskich mieszkaniach – dopiero nad
ranem w piątek, kiedy zgodnie z komunikatami, woda miała z powrotem popłynąć. Wtedy okazało się, że

Awantura o wodę

Wojciech Jastrzębski, tłumaczył, że
brak wody nie jest niczyją winą, i
nie wynikło z chaosu informacyjnego czy zaplanowanych działań,
ale w skutek pęknięcia zacisku
na rurze, czego nie można było
przewidzieć.
– W nocy, praktycznie pod koniec
zaplanowanych prac wykonywanych przez firmę Wamar, która
między innymi przepinała rury do
nowej magistrali, pękła opaska na
rurze i prace muszą wykonać jeszcze raz – mówi Wojciech Jastrzębski.
Szef „Wodnika” przeprosił wszystkich mieszkańców za to opóźnienie.
A zamknięcie wody w czwartek
udało się odwlec dzięki wykorzystaniu zapasów z ujęcia Wzgórzu
Dębowym, które wcześniej zostało
napełnione po brzegi.

dała bardzo groźnie. Kierujący oplem
nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu daewoo tico, uderzył w bok
pojazdu i spowodował, że koreańskie
autko dachowało. – To jeżdżąca
trumna – mówili świadkowie zdarzenia. Dlatego z niedowierzaniem
przecierano oczy, kiedy okazało
się, że prowadzącej i pasażerce nic
poważnego się nie stało.
Uderzenie było na tyle silne, że

spowodowało dachowanie daewoo.
Na miejsce wezwane zostały pogotowie, policja i straż pożarna. – Dwie
kobiety z daewoo tico zostały przewiezione do szpitala, ale z wstępnych
badań lekarza z karetki wynikało, że
nie miały poważniejszych obrażeń
– mówi sierż. szt. Tomasz Tkaczuk z
Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Kierowcy byli trzeźwi.

Na nietypowe warsztaty poświęcone sztuce pisania ikon
zaprosiło w minioną sobotę mieszkańców miasta Jeleniogórskie Centrum Kultury.
Można było zapoznać się z pracownią ikonopisarza. Impreza
zachęciła wielu, w tym licznych
pedagogów. W JCK spotkaliśmy,
między innymi, Jana Owczarka
Jak ocenia policja przyczyną dachowania była niewielka masa auta.
– Tico jest lekkim samochodem i
nawet niezbyt silne uderzenie w
bok może spowodować, że pojazd
przewróci się na dach – mówi funkcjonariusz policji.
Zabezpieczeniem terenu przed
wyciekiem płynów z pojazdów oraz
uprzątnięciem jezdni zajęli strażacy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2
w Jeleniej Górze.
(Angela)
Fot. Angelika Grzywacz

O brakach w dostawie napisaliśmy w czwartek uprzedzając
mieszkańców największego osiedla
w mieście, że mogą pozostać bez
wody przez 10 godzin. Wszystko
przez prace związku z zakończeniem prac budowy nowego odcinka
rurociągu prowadzącego wodę
użytkową z Grabarowa na Zabobrze
i przełączaniem rury prowadzącej
wodę do nowego systemu. Ludzie

jednak wody nie będzie do godziny
14. Wszystko przez pękniętą opaskę
na rurze wodociągowej. Mieszkańcy
największego jeleniogórskiego osiedla, których za pomocą wszystkich
możliwych środków informowano
o przerwie w dostawie wody, czuli
się oszukani.
– Wody miało nie być wczoraj
od 18, a była prawie do rana. Kiedy
wylaliśmy wszystką zgromadzoną
w garnkach i naczyniach wodę
do wanny, okazało się, że rano
nie mieliśmy się w czym umyć, bo
mimo zapowiadanego podłączenia
wody o czwartej rano nie ma jej do
tej pory – mówiła nam w piątek
pani Anna z ulicy Sygietyńskiego.
To jakiś koszmar!
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”

Fot. Marek Komorowski

Dostało się Wodnikowi od mieszkańców Zabobrza,
których spółka – między innymi za naszym pośrednictwem – zawiadomiła o 10-godzinnej przerwie w
dostawie wody. Miało jej nie być od czwartkowego
wieczoru do piątkowego poranka. Ale w rzeczywistości było różnie. W sumie w niektórych lokalach
suche krany pozostały jeszcze do godz. 14 w piątek.
Pozostał niesmak, choć – teoretycznie przynajmniej
– w rurach płynie lepsza ciecz.



i Katarzynę Dobrzańską, polonistów z ZSO nr 1. Podczas imprezy pod hasłem „Zapomniane
ścieżki kultury” można było
poznać pieśni i tańce, tradycje
oraz historię Łemków, a także
podziwiać przygotowanie i
smak typowych potraw.
W piątek, 3 października
w Galerii „Korytarz” przy ul

Bankowej otwarto wystawę
fotografii Piotra Droździka
„Chyża”. Jest tam też ekspozycja poświęcona architekturze
sakralnej zatytułowana „Święta
przestrzeń cerkwi” . Wczoraj
(niedziela) w ystąpił w JCK
zespół „Drewutnia”.

(tejo)

Z forum Jelonki.com
Na tym skrzyżowaniu powinny odbywać się egzaminy , bo kiedy jadę i widzę, to
się okazuje że 90 % kierowców nie wie i nie potrafi się poprawnie zachować, jada
na chybił trafił , nie wiedzą, która ulica jest z pierwszeństwem przejazdu a która
podporządkowana - głupieją i walą się wzajemnie, ale kiedy ten z głównej ma
skręcić w lewo do ZUS , a ten jadący od Shela ma skręcić w prawo też pod ZUS
- wtedy jest istny cyrk. A jak dojdzie jeszcze autobus od Shela w lewo i autobus od
Sygietyńskiego w prawo! To wypada tylko się walić albo ktoś szybciej śmignie nie
zwracając uwagi na przepisy.
Herman

• 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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WYDARZENIA
Edyta i Rafał Hęćkowie mają córkę chorą na astmę
oskrzelową i oczekują drugiego dziecka. Jednak teraz
ich największym zmartwieniem jest brak mieszkania,
o które pani Edyta starała się od trzech lat. W ubiegłym
roku udało jej się pozyskać lokal do remontu. Jak się
okazało, wyremontować się go nie da ze względu na
fatalny stan techniczny i wady ukryte.

Życie jak
w ruinie

Kiedy po dwóch latach starania
się o mieszkanie socjalne okazało
się, że lokum rodzina Hęćków
otrzyma najwcześniej w roku 2015,
młode małżeństwo zdecydowało
się na szukanie mieszkania do
remontu. Edyta i Rafał przystąpili
do trzech przetargów, z czego dwa
przegrali.
Dzięki jednemu wygranemu
udało im się nabyć lokum do
remontu przy ulicy Wiejskiej. W
podpisanej z ZGL-em umowie
zobowiązali się do wyremontowania go do grudnia 2008 roku. Po
odbiorze mieli się do niego wprowadzić. Wszytko wskazuje jednak
na to, że uda im się zakończyć
tego remontu, i to niekoniecznie z
własnej winy.
Pracownicy Zakładu Gospodarki Lokalowej mówią nam, że
wiedzieliśmy, jakiego mieszkania
dotyczy przetarg. Nikt nam jednak
nie powiedział, że na ścianach jest
grzyb, a po ścianach spływa woda
– mówi Edyta Hęćka. – Nie wiedzieliśmy też, że nie będziemy mogli
wymienić okien i zrobić remontu
w pomieszczeniu przeznaczonym

Umowa, jaką miał zawrzeć Klub Sportowy Karkonosze z Agencją Mienia Wojskowego, nadal czeka
na podpis, tymczasem przeciwko jej sfinalizowaniu
protestuje Karkonoski Klub Sportowy „Jelenia Góra”.
Tymczasem okazuje się, że wspomniany klub na długi
u właściciela terenu.
O aferze związanej z powojskowym boiskiem przy ulicy Grunwaldzkiej pisaliśmy tydzień temu.
Dwa kluby skonfliktował przetarg,
jaki na przejęcie terenu ogłosiła
Agencja Mienia Wojskowego. Przestąpił do niego KS Karkonosze i
wygrał, bo nie miał konkurenta.
– KKS Jelenia Góra nie wziął

udziału w przetargu ze względu na
zaawansowane rozmowy prezydenta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego z Agencją Mienia Wojskowego
we Wrocławiu dotyczące przejęcia
stadionu przez miasto – zapewnia
wiceprezes klubu Grzegorz Królikowski. – Prezydent Jeleniej Góry
wielokrotnie deklarował słownie i

Wojna o nic?
Ale coraz bardziej robi się z tego spór o pietruszkę. W tej chwili w Sejmie trwają
prace nad ustawą o rozwiązaniu Agencji Mienia Wojskowego z końcem tego roku.
Jeśli zostanie uchwalona, to w przyszłym roku gminy przejmą większość terenów
powojskowych za darmo. Ale posłowie mogą z przyjęciem ustawy nie zdążyć.
– Dla samorządowców to jest ruletka – mówi Zbigniew Sieja. – Mogą czekać,
liczyć na posłów i dostać tereny za darmo. Ale mogą z nami negocjować przejęcie
terenów na dobrych warunkach. Jeśli ustawa o rozwiązaniu agencji nie wejdzie w
życie, te gminy będę w lepszym położeniu.

na kuchnię. Kiedy wezwaliśmy
firmę do wymiany okien, po prostu nas wyśmiano i powiedziano
nam, że jeśli wyjmą nam stare
okna to sąsiad z góry wpadnie
nam do mieszkania. Był też u nas
pan z administracji, który mierzył
wilgotność w pomieszczeniu na
kuchnię. Skala hygrometru mu
się skończyła.

Był tu pan z administracji, który mierzył wilgotność powietrza w
pomieszczeniu na kuchnię. Skala hygrometru mu się skończyła.

Państwo Hęćkowie twierdzą,
że zrobili wszytko co w ich mocy,
by przywrócić ruinę do użyteczności. W styczniu przyszłego roku
spodziewają się bowiem dziecka,
które będzie potrzebowało nie
tylko rodzicielskiej opieki, ale również godnych warunków życia.
Suchych i niezagrzybionych ścian
oraz ciepła, o które w obecnym
lokum trudno.
– Powiedziano nam, że nie
możemy zamontować sobie pieca,
bo do przewodu kominowego
podłączone jest zbyt wielu innych
użytkowników. W podłodze nato-

Czeski film na stadionie
pisemnie wolę przejęcia stadionu
przez miasto i przekazanie go w
wieloletnie użytkowanie klubowi.
Wiceprezes Królikowski zapewnia też, że KKS Jelenia Góra przez
pięcioletni okres dzierżawy stadionu nie zalegał z płatnościami
wynikającymi z umowy dzierżawy
stadionu.
– KKS Jelenia Góra zalega nam
już kilkanaście tysięcy złotych
– twierdzi dyrektor AMW we Wrocławiu, Zbigniew Sieja. – Każdy
mógł wystąpić o dzierżawę tego
obiektu, ale jak się ma długi, to
przecież można się spodziewać,
że nie będziemy chcieli zawierać
umowy z dłużnikiem. Do przetargu
przystąpił KS Karkonosze i chce
wydzierżawić obiekt za 3,5
tysiąca złotych miesięcznie.
– To jest nieuczciwe postawienie sprawy – denerwuje się
prezes KKS Zbigniew Ładziński

miast była taka dziura, jakby ktoś
włożył przez okno łyżkę koparki
i wybrał stąd ziemię, nie było
podłączonego prądu, nie mamy
łazienki – mówią.
Nie możemy nawet kabli wmontować w ścianę, bo jest taka wilgoć,
że natychmiast zrobi się przebicie i
kogoś zabije. W pomieszczeniu na
kuchnię nie robiliśmy nic, bo ono
się nie nadaje w ogóle do remontu.
Jedna córka już mieszka na razie
z babcią. Boimy się, że w końcu
zabiorą nam dzieci.
Tymczasem dyrektor Zakładu
Gospodarki Lokalowej „Północ”,
która administruje to mieszkanie
poza nie wywiązaniem się z umowy,

(na zdjęciu). – Umowa łącząca nas
z AMW wygasła w marcu. Od tego
czasu używaliśmy boisko, a pieniądze za dzierżawę odkładaliśmy na
specjalne konto, ponieważ księgowa powiedziała nam tak: – Zapłacę,
jak będzie umowa dzierżawy, nawet
przedłużana
co miesiąc.

(Mar)

zarzuca dodatkowo rodzinie Hęćków
wprowadzenie się do mieszkania
przed wykonaniem remontu. Zapowiada również, że bez względu na
to, w jakim stopniu remont został
wykonany, będzie wnioskować o
wypowiedzenie im umowy z tytułu
złamania jej warunków.

– Pani Edyta Hęćka nie dostała
lokalu do zamieszkania tylko do
wyremontowania i w tym przypadku jest naszym wykonawcą,
któremu zleciliśmy prace, a nie
lokatorem – mówi Lucyna Januszewska, dyrektor Zakładu
Gospodarki Lokalowej „Północ”
w Jeleniej Górze.
Lokatorzy tłumaczą, że nie
mieli innego wyboru. Nie mieli
bowiem gdzie mieszkać, a na
wynajem mieszkania, od czasu,
kiedy pani Edyta straciła pracę, ich
nie stać. Jaki los czeka więc teraz
rodzinę Hęćków?
– Jedyne rozwiązanie to rozmowa ze mną lub radczynią prawną
z ZGL-u – radzi Lucyna Januszewska. – Jeśli lokatorzy chcieli
zmieniać warunki remontu, lub
pojawiły się inne okoliczności
wymagające uwzględnienie tego
w planie modernizacji, należało
to uzgodnić pisemnie z nami. Od
dłuższego czasu ze strony małżeństwa słyszę tylko awantury i
pretensje, a tak po prostu się nie
da współpracować.

Tekst i zdjęcie
Angelika Grzywacz

Niech nam to zwrócą
Dyrektor Januszewska proponuje najemniczymi spotkanie, aby poznać jej
oczekiwania. – Uważam, że jeśli według państwa Hęćko mieszkanie nie spełnia
wymogów, powinni je nam zwrócić i przystąpić do kolejnego przetargu na inne
lokum. Obecnie miasto wydało zalecenie zrobienia niezależnej ekspertyzy tego
mieszkania. Wyniki będą w najbliższym czasie.

Handlowali polskim kompotem
Policjanci zatrzymali dwoje mieszkańców regionu,
którzy sprzedawali tzw. polską heroinę. Złapana kobieta ze sprzedaży od dłuższego czasu utrzymywała
się ze sprzedaży środków odurzających.
Złapana pochodzi z powiatu
lwóweckiego, a dealer jest
jeleniogórzaninem. Policjanci
uzyskali informację, że 37-letnia kobieta może mieć związek
z przestępczością narkotykową.
Kilka dni temu przed południem na jednej z ulic w
centrum miasta zauważyli
jak kobieta przekazuje „coś”
mężczyźnie. Na widok policjantów oboje zaczęli się nerwowo zachowywać. Kobieta
odrzuciła od siebie strzykawkę.
Jak się później okazało była to
transakcja kupna – sprzedaży
„polskiej heroiny”. – Policjanci
zabezpieczyli łącznie kilka-

naście porcji tego narkotyku
– poinformowała nadkom.
Edyta Bagrowska z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Jak później ustalili funkcjonariusze, kobieta zajmowała
się dystrybucją polskiej heroiny
od dłuższego czasu i uczyniła
sobie z tego procederu stałe
źródło dochodu. Na obydwoje
czekają surowe konsekwencje.
Zatrzymanej grozi nawet do
10 lat więzienia. Mężczyzna
za kratkami może spędzić do
trzech lat.

(tejo)

58-500 Jelenia Góra, ul. M.C. Skłodowskej 13/2 (I piętro)
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TEMAT TYGODNIA
Chamstwo na lekcjach, przestępczość na przerwach,
horrory na egzaminach, kilogramy wiedzy na plecach,
tysiące niepotrzebnych wiadomości w głowach – taka
jest oświatowa codzienność. Zdają sobie z tego sprawę zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Gorzej jest
z decydentami. Można mieć wrażenie, że od trudnej
rzeczywistości oddziela ich różowa szybka niepoprawnego optymizmu.
Miniony weekend upłynął pod
znakiem największego wydarzenia
dla oświaty jeleniogórskiej. Na IX
Karkonoskim Pikniku Edukacyjnym przebiegającym pod hasłem
„Uczmy się uczyć”, pojawiły się
tysiące nauczycieli, wielu uczniów
i ludzi, którym sprawy edukacji leżą
na sercu. Były prezentacje różnych
metod, kursów i podręczników,
czy też wykłady sław nauki. Po raz
pierwszy w Jeleniej Górze na tak
szeroką i szczerą skalę rozmawiano
o kondycji polskiej szkoły. I to z
udziałem prawie wszystkich zainteresowanych stron.

może się okazać balastem, którego
znaczna większość zdających nie
udźwignie.
– Uczenie jest nieefektywne.
Nauczyciele nie wyrabiają się z
programem, a to, czego nie zdążą
nam przekazać, zadają do domu.
To przerasta możliwości wielu i
znacznie ogranicza nam czas na
rozwój. Przecież życie to nie tylko
szkoła! – mówiła jedna z licealistek.
– Do tego kłopot z religią. – Czy nie
można by wrócić do jej nauczania
w salach katechetycznych? – pytał
jeden z mówiących. Dostał brawa.
A co na to goście? Beata Pawłowicz podkreśliła, że większość tych
problemów da się rozwiązać na
Ważne nazwiska
Mocne argumenty, gorąca dys- poziomie szkoły i nie wymaga to
kusja i niepokojące wnioski – tak większych zmian całej struktury.
przebiegła debata „Dokąd zmierzasz – Od tego są dyrektorzy i nauczyciele, żeby zmienić sposób podejścia i
Polska szkoło?”.
Marek Michalak, rzecznik praw nauczania. Pewne decyzje nie wydziecka, Beata Pawłowicz, dolno- magają podpisu ministra. Kierowśląska kurator oświaty, Małgorzata nictwo szkoły ma dużą autonomię
Wrzal, dyrektorka Dolnośląskiego i może iść na rękę uczniom, którzy
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, domagają się zmian – mówiła pani
Barbara Laska z Okręgowej Komisji kurator.
– W naszej rzeczywistości zmieEgzaminacyjnej. Obok przedstawiciele uczniów i moderujący nia się bardzo dużo, tylko nie szkoła
dyskusję przed licznie zgromadzo- – podkreśliła Małgorzata Wrzal.
nymi nauczycielami, dyrektorami i – Mimo powszechnego dostępu do
przedstawicielami władzy Zygmunt tysięcy źródeł informacji, szkoła
Korzeniewski, szef filii DODN w wciąż naucza w ten sam sposób
o zjawiskach, które uczniowie
Jeleniej Górze.
Uczniowie, którzy nie przedsta- doskonale znają z życia: telewizji,
wili się z nazwiska ani nie zdradzili, czasopism i Internetu – broniła
do której szkoły chodzą, zasypali zdania uczniów Małgorzata Wrzal.
Marek Michalak zaniepokoił
gości listą grzechów polskiej oświaty: lekcje są za nudne, za dużo się się, że uczniów nie przedstawiozadaje, podręczniki – za ciężkie, no nazwiskami i nazwami szkół.
gimnazja niepotrzebne a mate- Dał do zrozumienia, że być może
obawiają się o swój los. – Mamy
matyka na maturze
wolność słowa. Byłoby zjawiskiem dramatycznym, gdyby
za wyrażenie swojej opinii
spotkały ich jakieś negatywne konsekwencje
– dodał rzecznik praw
dziecka. – Że nie przyszli
w kominiarkach to
już o tak postęp!
– zażartował
ktoś z sali.
– W szkole
m o ż e by ć
różnie. Na
układy nie ma
rady. Lepiej
Waldemar Woźniak, szef jeleniogórskiej nikomu nie
podpaść, bo
oświaty, przysłuchiwał się debacie



Błędne koło naszej szkoły

Młodzież podczas spotkania z Markiem Michalakiem,
rzecznikiem praw dziecka
to może różnie się skończyć – usłyszeliśmy od jednego z obecnych na
sali licealistów.

Całki mogą się przydać

Barbara Laska jak niepodległości broniła pomysłu przeprowadzenia obowiązkowego
egzaminu z matematyki. – Najgorsze jest to, że nauczyciele nie
potrafią jej skutecznie nauczyć
– podkreśliła. Jej zdanie poparła
Beata Pawłowicz: matura na
matematyce musi być.
– Gdyby pewien minister kilkadziesiąt lat temu jej nie znosił, nie
mielibyśmy dziś tego problemu
– mówiła. Ale jednocześnie wspomniane panie zdają sobie sprawę,
że egzamin maturalny z królową
nauk może być rzezią niewiniątek
ściętych przez miecz wymagań
narzuconych przez samych eg-

Korczak, jeden z uczących z Gimnazjum nr 4 na Zabobrzu.
Zdaniem wielu ten rodzaj szkół
jest skutkiem nieudolności reformy przeprowadzonej w 1999
roku. Gimnazja to siedlisko wielu
patologii, miejsce kradzieży i
szkolnej przemocy, szkoła, którą
wielu nauczycieli traktuje nie jako
wyzwanie, ale zesłanie.
– Gdyby zrealizowano wszystkie założenia reformy Handtkego
i Dzierzgowskiej, nie byłoby tych
kłopotów. Wyraźnie zakładano,
że gimnazja mają być osobnymi
placówkami. Tymczasem roi się
od molochów zwanymi zespołami szkół, gdzie są zarówno przedszkola, jak i podstawówki oraz
gimnazja właśnie – ripostowała
Beata Pawłowicz. Przypomina
to niechciane za PRL „dziesięciolatki”. Kiedyś słusznie ich nie

Mamy złych uczniów, bo uczą ich źli nauczyciele, których źle
nauczyli inni nauczyciele. Ten łańcuch nieodpowiedzialności
pociąga za sobą wszystkie nieszczęścia polskiej szkoły.

zaminatorów. – Mamy bardzo
duży odsetek uczniów z oceną
niedostateczną z matematyki – powiedziała
Barbara Laska.

Gimnazjum
= nieporozumienie
Kiedy Z. Korzeniewski zaprosił do dyskusji
gości z sali, zrobiło się
bardzo gorąco. Polskiej
szkole nie szczędzili razów
nawet sami nauczyciele. – Jestem z „nieporozumienia” nr
4 – przedstawił się Aleksander

skoku w dal: nie ważne skąd się
startuje, byleby jak najdalej doskoczyć. Ostro zareagowała Barbara
Laska z OKE. – Kto tak myśli, jest
głupi – powiedziała. Słuchacze
wyraźnie opowiedzieli się po
stronie nauczyciela. – Dlaczego
więc wprowadzono rankingi
oraz inne ry walizacje? Taka
segregacja niczemu dobremu nie
służy. Rodzi tylko niepotrzebny
wyścig szczurów – mówiła jedna
z uczących.
Marek Michalak, rzecznik
praw dziecka, wtrącił, że rzeczywiście zjawisko uprzywilejowania pewnych uczniów, zwłaszcza
z bogatszych rodzin, jest bardzo
niepokojące. I wiąże się bezpośrednio z tzw. elitarnością
pewnych placówek oświaty, co
niekoniecznie ma swoje przełożenie na jakość nauczania.

Szkoła bez prawd
objawionych

Mocny głos w dyskusji padł
z ust ucznia. – Szkoła nie może
mieć monopolu na prawdy
objawione. Nie może być tak,
aby jakiś facet, który ma
licencjat, głosił takie nauki
i wychowywał młodzież.
Od tego są rodzice. Czy
szkoła rzeczywiście jest tak
ważna, aby móc wychowywać? – prowokująco

Zygmunt Korzeniewski
wprowadzono, teraz – wbrew
intencjom reformatorów – same
się pojawiły.

Kto jest głupi?

Aleksander Korczak nie ustępował. Działania urzędników oświatowych nazwał pozorowanymi
a szkołę ocenił jako instytucję,
w której podstawowym miernikiem wartości ucznia są liczby i
zdawalność. – To taki konkurs

pytał Kamil, który „zaliczył”
w swojej karierze ucznia kilka
szkół, między innymi ZSO nr 1.
– Niegrzeczny byłem, co? – z przekąsem spytał siedzącego blisko
dyrektora popularnego „Żeroma”
Pawła Domagałę.
Oliwer Kubicki, prezes Stowarzyszenia Stop Korupcji i kończący
edukację student, zaproponował,
aby w Jeleniej Górze wprowadzić
eksperymentalną ankietę doty-

czącą kompetencji nauczycieli
wypełnioną anonimowo przez
uczniów. – Tak się robi u mnie na
studiach. Wiadomo po takim sondażu, czego można się oczekiwać
od wykładowcy, czy prowadzącego ćwiczenia – tłumaczył Kubicki.
Za propozycję dostał brawa. Podkreślił też, że często zdarza się, iż
nagrody, awanse i wyróżnienia
dostają ci nauczyciele, których
uczniowie nie lubią.

Uczyć nauczycieli

Jolanta Ratyńska, była dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, która
prowadzi Prywatne Centrum
Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze,
podkreśliła, że nie zawsze oświatowa rzeczywistość musi mieć
czarne barwy. – Wprowadziliśmy
przedmiot „zarządzanie wiedzą”.
Podczas zajęć zarówno nauczyciele jak i uczniowie dowiadywali się,
co robić, aby uczyć się ciekawie i
skutecznie. Nie wszystkie lekcje
były nudne – zapewniła.
Zdaniem niektórych podczas
debaty zabrakło głosów rodziców
i… nauczycieli akademickich.
– Nauczyciela też trzeba nauczyć
– podkreśliła Beata Pawłowicz.
– Trudno mówić o zmianach w
szkole, skoro nie chcą się zmieniać sami uczący. A to też zależy
od sposobu ich nauczania, który
także od lat jest ten sam. Ze szkodą dla systemu oświaty.
Na koniec debaty każdy z jej
uczestników w jednym zdaniu
miał powiedzieć, dokąd szkoła
zmierza. – Do stworzenia atmosfery, aby uczniowie się w
niej dobrze czuli – odpowiedział
Marek Michalak. W podobnym
tonie wypowiadali się pozostali
goście. Pozytywnym kierunkom
dał przeciwwagę jeden z uczniów,
mówiąc, że jak tak dalej pójdzie,
to nasza szkoła trafi donikąd.

tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

FOTOREPORTAŻ Z PIKNIKU - str. 17

Sześciolatki marsz do szkoły!
– Obniżenie wieku, od którego dziecko powinno chodzić do szkoły, jest bezdyskusyjne – stwierdziła Beata Pawłowicz, odpowiadając na wątpliwości Ewy Dudziak, radnej miejskiej, lecz także nauczycielki wychowania przedszkolnego. – Wyrażam
zdanie wielu osób z naszego środowiska, że polska szkoła nie jest na to przygotowana – powiedziała Ewa Dudziak. – Jesteśmy
pod tym względem w ogonie Europy. W Anglii dzieci chodzą już do szkoły od czwartego roku życia. Tak dłużej być nie może
– usłyszała od dolnośląskiej kurator. B. Pawłowicz podkreśliła, że niektóre małe szkoły już sobie z tym obowiązkiem poradziły.
Co będzie w większych? Urzędniczka jest nastawiona optymistycznie.
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WIADOMOŒCI
Intercity do stolicy?

Pociąg ekspresowy Pogórze z
Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej miałby jeździć od 14 grudnia.
Zamiary wprowadzania przez PKP
tego połączenia ujawnili internauci
z portalu Infokolej, zdradzając
plany pracy na nowym rozkładem
spółki Intercity. Oprócz Pogórza w
trasę miałby także wyruszyć pociąg
z Jeleniej Góry do Białegostoku
przez Warszawę. Pod znakiem zapytania jest natomiast utrzymanie
połączenia z Lublinem.
Tych wieści nikt oficjalnie potwierdzić nie chce. – Wszystko okaże się pod koniec listopada, kiedy
zostanie ostatecznie zatwierdzona
wersja rozkładu jazdy 2008/2009
– utrzymuje Sekcja Przewozów
Pasażerskich PKP. Ale – jak nam
powiedział pragnący pozostać
anonimowy pracownik spółki
– wpisanie pociągu do projektu rozkładu jest niemal równoznaczne z
jego uruchomieniem.
Ekspres Pogórze miałby być
składem jadącym w dzień trasą
z Warszawy przez Poznań do
Wrocławia i dalej przez Legnicę i
Węgliniec – do Jeleniej Góry. Czas

przejazdu ze stolicy Polski do stolicy
Karkonoszy ma wynosić około
sześciu godzin (czyli aż o około
trzy godziny krócej od pospiesznych składów jeżdżących przez
Wałbrzych i Wrocław). To dobra
wiadomość. Gorsza jest taka, że
nowy pociąg będzie kursował tylko
w soboty oraz w święta.
– Studiuję w Warszawie, ale często bywa w Jeleniej Górze – mówi
nam Marta Bogdańska. Byłoby
super, gdyby ekspres odjeżdżał na
przykład, w piątki po południu.
Mogłabym skorzystać z niego po
zajęciach. W sobotę rano na weekend nie bardzo mi się opłaca jechać
– podkreśla studentka.
Koszt połączenia nie jest jeszcze
znany. Będzie się kształtował w
granicach 60 złotych za miejsce w
drugiej klasie łącznie z rezerwacją.
Pociągi Intercity prowadzą wagony w znacznie lepszym stanie
technicznym niż te, do których
przyzwyczaili się podróżni. Pojazdy są klimatyzowane, a w cenę
biletu wliczony jest symboliczny
poczęstunek.

Konrad Przezdzięk

Ruszą remonty torowiska
Jeszcze w tym roku zacząć mają się prace remontowe odcinka torowiska w obrębie
Wałbrzycha. Zostaną wykonane za około 40 mln zł z funduszu Kruszywa. Po ich
ukończeniu pociągi na linii Jelenia Góra – Wrocław, skrócą czas jazdy do stolicy
Dolnego Śląska (i z powrotem) o około pół godziny.

wasze fotki Nasze Pociechy

Adaœ

Blanka

Bartuœ

Julia

Pociąg ekspresowy Pogórze pojedzie torowiskiem
w kierunku Węglińca
Dworzec lśni czystością

Zakończył się pierwszy etap remontu wnętrza
dworca Jelenia Góra Główna. Stacja robi europejskie wrażenie: jest bardzo czysto. Wszystkich wita
panoramiczne zdjęcie Karkonoszy, barwny kiosk
z prasą i upominkami i nowe krzesła. Odnowiono
też przejście na perony.. Ale im dalej – tym gorzej.
Przejście podziemne zalewa woda, odpadają
płytki, a na peronach stoją zrujnowane kioski, na
które kapie deszczówka z nieszczelnych wiat.
Do renowacji pozostaje jeszcze główna część
dworca, gdzie przed remontem była informacja
PKP oraz wisiał rozkład jazdy. Część wnętrza stacji
wyodrębniono na potrzeby dzierżawcy, który ma
zagospodarować tę powierzchnię. Na co? Wciąż
nie wiadomo. Remont wnętrza zbudowanego w
1886 roku budynku dworca kosztował ponad
milion złotych.

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
Kilimandżaro
mimo wszystko

Jarosław Rola, niepełnosprawny mieszkaniec
powiatu jeleniogórskiego,
wyruszył wraz z pozostałymi członkami ekipy na podbój najwyższej góry Afryki.
Wyprawa na Kilimandżaro
zaczęła się 27 września.
Niepełnosprawni, którzy
wchodząc lub wjeżdżając
na Kilimandżaro, chcą dać
dowód na to, że także potrafią sprostać niecodziennym
wyzwaniom, mogą to uczynić dzięki fundacji Anny
Dymnej „Mimo wszystko”.

Nabrał na telewizory

Marcel

Marcin

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

Nagroda zobowiązuje
Fot. Konrad Przezdzięk

W nowej, jeszcze nieoficjalnej wersji rozkładu jazdy
PKP pojawiło się połączenie Jeleniej Góry z Warszawą
pociągiem ekspresowym! Jak to możliwe, aby po zdruzgotanych torach pojechał taki skład? Możliwe. Wagony ominą najwolniejszy odcinek przez Wałbrzych, a
do Wrocławia dotrą przez Węgliniec i Legnicę.

Policjanci złapali 19-latka, który wpadł na pomysł
łatwego zarobku: dwukrotnie oszukał sprzedawców,
od których kupił na raty
dwa odbiorniki TV. Sprzęt
był warty był blisko 8500 zł.
Oszust telewizory sprzedał
na jeleniogórskiej giełdzie
przy ul. Lubańskiej, a gotówkę przeznaczył na własne potrzeby. Nie zamierzał
spłacać zaciągniętego długu. Do chwili zatrzymania
mężczyzna nie wpłacił ani
jednej raty z tego tytułu. Jeleniogórzaninowi za oszustwa grozi nawet do 8 lat
więzienia.

Dworzec lśni czystością...

a przejście podziemne się sypie

S z y b ko z a p a d a j ą c y
zmrok, opady deszczu,
śliska nawierzchnia drogi, źle ustawione światła,
nadmierna prędkość i
brak odpowiedniego ogumienia w aucie – takie są
najczęstsze przyczyny
jesiennych wypadków.
Policja kolejny raz poprowadzi
doroczną akcję na drogach „Łyse
opony to śmierć”, by wyeliminować jak najwięcej zaniedbań
kierowców.
W czasie opadów deszczu czy
pochmurnych dni często zdarza
się, że pojazdy jadące z naprzeciwka
skutecznie oślepiają innych użytkowników drogi i jadą jak szaleni,
przez co nie ma nawet czasu na
jakąkolwiek reakcję – mów jeden z
naszych czytelników.
Potwierdza to również pan Andrzej z Jeleniej Góry, który takie

Laury, jakie dla zespołu
pracującego nad projektem
miasteczka ruchu drogowego
dostał od ministra spraw wewnętrznych mł. insp. Grzegorz
Rybarczyk, nie okażą się tylko
pustym gestem. Jak zapewnił
prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski, samorząd dołoży
wszelkich starań, aby zaprojektowane przez Tadeusza
Pazurkiewicza miasteczko
stało się rzeczywistością.
– Nagroda zobowiązuje.
Będziemy teraz pod lupą ministerstwa, które na pewno
sprawdzi los laureata konkursu – dodał prezydent.
Grzegorz Rybarczyk podkreśla, że pomysłodawcy
wciąż nie mają wystarczających środków do realizacji
projektu. – 25 tysięcy złotych
nagrody zostanie przeznaczone na opracowania projektowe – mówi. – Można się
spodziewać sporego wkładu
od PZU ze specjalnych funduszy – usłyszeliśmy od G.
Rybarczyka, który także ma
nadzieję na wymierną pomoc
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Miasteczko ma powstać na
terenie przy Szkole Podstawowej nr 11. Koszt całości inwestycji to około miliona dwustu
tysięcy złotych. Jednak projektanci zrobią wszystko, aby był
on jak najmniejszy.

(tejo)

Na łysych oponach do grobu
właśnie zachowanie w ubiegłym
roku niemal nie przepłacił życiem.
– Na drodze z Karpacza do Jeleniej Góry z zakrętu wyskoczył
jakiś szaleniec. Źle ustawionymi
światłami poświecił mi prosto w
oczy i ściął zakręt – opowiada.
Próbowałem wyhamować, ale zawiodły letnie opony. Wylądowałem
na drzewie. Nie pamiętam co było
dalej. Obudziłem się w szpitalu.
Dzisiaj wiem, że los dał mi nowe
życie. Inni nie mieli tyle szczęścia
– mówi mężczyzna.
Dlatego w połowie października
kierowcy na drogach mogą spodziewać się wzmożonych patroli jeleniogórskiej drogówki. Poprowadzi
ona akcję „Łyse opony to śmierć”. Jej
celem jest sprawdzenie m.in. stanu
technicznego pojazdu, ustawienia
świateł, ogumienia itp.
Prawo co prawda nie nakłada na
właścicieli samochodów obowiąz-

ku wymiany opon na zimowe, ale
my zawsze zachęcamy kierowców
do zmiany i przekonujemy ich, że
warto – mówi sierż. sztab. Kacper
Krauze z Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. – Poza tym sprawdzamy stan
ogumienia i wysokość bieżników,
która nie może być niższa niż dwa
milimetry. Jeśli auto nie spełnia tego
wymogu kierowca otrzymuje mandat w wysokości do 200 złotych.
Zatrzymywany jest im również dowód rejestracyjny pojazdu do czasu
usunięcia nieprawidłowości.
Opony najlepiej wymienić do
1 listopada, lub do pierwszych
przymrozków. Zimowe ogumienie
daje bowiem gwarancję lepszej
przyczepności i bezpieczeństwa.

(Angela)

Toyota da pracę
440 osób znajdzie etaty
w zakładzie specjalizującym się w produkcji
elementów wyposażenia
wnętrz samochodowych.
Firma powstanie w Nowogrodźcu
na terenach kamiennogórskiej
strefy przedsiębiorczości. To kolejny
strategiczny inwestor na Dolnym
Śląsku.
– Nowa firma zamierza dostarczać swoje produkty do montowni
siedzeń samochodowych należących
do grupy Toyota Boshoku w Europie.
Będą to ramy oraz pokrycia siedzeń

samochodowych. Inwestor zamierza
osiągnąć optymalne efekty w produkcji i dystrybucji tych elementów
w Europie – mówi prezes kamiennogórskiej strefy, Szymon Madera.
Produkcja ruszy około 2011 roku.
Nowoczesny zakład o powierzchni
2 ha zostanie zbudowany na 11,2
ha działce.
W kamiennogórskiej strefie zainwestowało już ponad 40 firm,
miedzy innymi: wydawca czasopism
BDN z Grupy Bauer (Nowogrodziec),
specjalizująca się w produkcji pasów
bezpieczeństwa Takata Perti Parts
Polska (Krzeszów), producent ak-

cesoriów i części samochodowych
Autocam Poland (Kamienna Góra),
czy znany z przypraw Appetita
– Ziołopex (Nowogrodziec).
W kamiennogórskiej strefie zainwestowało już ponad 40 firm,
miedzy innymi: wydawca czasopism
BDN z Grupy Bauer (Nowogrodziec),
specjalizująca się w produkcji pasów
bezpieczeństwa Takata Perti Parts
Polska (Krzeszów), producent akcesoriów i części samochodowych
Autocam Poland (Kamienna Góra),
czy znany z przypraw Appetita
– Ziołopex (Nowogrodziec).
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Uczeń X i chwila
zadumy
Nie tak całkiem dawno temu,
w pewnej szkole na terenie Jeleniej Góry żył sobie uczeń tak
szary, jak ulubiony sweter jego
nauczyciela od fizyki. Mimo to
jednak miewał on momenty
filozoficznej zadumy. Pewnego
dnia chwila rozmyślań znienacka (czym - lub kimkolwiek jest
Nienacek) napadła go właśnie
w szkole.
Podzielił sobie nauczycieli na
dwie grupy – na tych, co uczą
w sposób ciekawy i angażujący
oraz na tych drugich, mniej
zajmujących. Według jego teorii
dwa typy ciała pedagogicznego
rozróżnia się analizując język,
jakim się belfrowie posługują.
Lekkie, prawie niezauważalne
skłonności kleptomańskie podkusiły mnie do wykradnięcia jego
zapisków.
Uczeń X (ze względu na jego
bezpieczeństwo będę używał tego
arcywymyślnego kryptonimu)
z rana czuł się tak zmęczony
wstawaniem, że najchętniej odpocząłby kładąc się spać. Nie
pozwolił mu na to kot, który w
ramach pobudki ugryzł go w
piętę i tak zwisał – może chciał
wyprostować sobie kręgosłup?
Mimo tego porannego przypadku
i ochlapania wodą z kałuży przez
odjeżdżający autobus, na który się
spóźnił, uczeń X (tudzież Ixiński)
postanowił, że jest to dobry czas
na przeprowadzenie dowodu
jego teorii.
Lekcje tego dnia były przeplatane. Raz prowadzone nieciekawie,
raz arcyciekawie. Pierwsza była
nudna jak flaki z olejem, więc
Ixiński usiadł sobie na tyle klasy
i w spokoju odpoczął po bardzo
męczącym wstawaniu. Co innego
na lekcji kolejnej. Rozbudziła go
perspektywa dostania „z bani na
dzień dobry” za ziewanie. Za przecieranie oczu został ostrzeżony,
że nauczyciel prawdopodobnie
urwie mu głowę przy samych
kostkach.
W ten sposób po ciele ucznia X
zaczęła krążyć adrenalina, która
pozwoliła mu na skupienie się
podczas zajęć. A dowiedział się kil-

ku ciekawych rzeczy. Po pierwsze
– liznął nieco historii. Ixiński poznał staropolski obyczaj parzenia
kawy, okraszony komentarzem,
że w czasach dzisiejszych zamiast
parzyć kawę, parzy się ryja czarną mazią ze słoika.
Wtedy lekcja przeszła do esencji i klasa ucznia X poznała nieco
faktów dotyczących literatury.
Pierwszym wnioskiem, który
większość uczniów zapamięta
do końca życia a przynajmniej
do matury jest fakt, że Kordian
skakał na bungee bez bungee. Co
więcej, dobrze się skończyło jego
samobójstwo.
I pomimo tego, że od czasu do
czasu pieszczotliwie nazywani
są dziamdziakami, wieśniakami,
czereśniakami, matołkami, baranami i innymi mniej lub bardziej
wymyślnymi zwierzątkami (czy
też innymi stworzeniami), coś
z tej lekcji w głowie zostaje. Wisienką na torcie była opowiastka
o studencie, który przychodził
na lekcje z gałęzią i z nią rozmawiał.
Kolejna lekcja była tak usypiająca, że Ixińskiemu głowa
kiwała się jak u żwawego dzięcioła pomimo ciągłej obawy o
życie po poprzednich zajęciach.
Monotonny głos nauczyciela był
od czasu do czasu przerywany
chwilą ciszy, choć niewielu to
zauważało.
Jak wyczytałem z zapisków
nakreślonych koślawym pismem
szarego ucznia, marzyła mu się
lekcja, na której młodzież sama
dochodziłaby do wniosków, które
ewentualnie korygowane byłyby
przez nauczyciela. Tak też było
na kolejnej lekcji, gdy pomimo
gróźb w stylu „panicza z tyłu
zaraz wyślę w kosmos” niemal
każda minuta zapisywała się w
Ixińskiej pamięci.
Zastanawiające jak wiele zależy od sposobu prowadzenia zajęć.
Może nie trzeba zmieniać całego
systemu i tworzyć wymyślnych
reform, tylko po prostu postawić
na inne, efektywniejsze sposoby
przekazywania wiedzy.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Z orderem
bez uśmiechu

Choć Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, przybył do
Jeleniej Góry na IX Karkonoski
Piknik Edukacyjny udekorowany Orderem Uśmiechu w
klapie marynarki, uśmiech
niezbyt często gościł na jego
twarzy. Zwłaszcza wówczas,
kiedy rzecznik wysłuchiwał
uwag młodych mieszkańców
mówiących o oświacie w mieście. Pan Marek siedział raczej z
marsową miną, a momentami
włosy gotowały się, aby stanąć
dęba. Na szczęście twardy
charakter najmłodszego w
historii rzecznika pozwolił mu
zapanować nad niepożądanymi odruchami i godnie – z
uśmiechem – nosić przyznany
mu przez dzieci order.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD M£ODOŒCI

– Józek, mój druhu! Ale mnie
Obrębalski wyrolował z tym
boiskiem!

Aktorzy na szyldy

W Jeleniej Górze ze świecą
szukać ulicy, której patronowałby znany człowiek ze
świata teatru i filmu. Poza
legendarnym Wojciechem
Bogusławskim artyści wspomnianych dziedzin sztuki nie
mieli prawa wstępu na szyldy
z nazwami placów i ulic. Społeczeństwo stolicy Karkonoszy
od lat postuluje zmiany na
tym odcinku życia miejskiego.
Niestety, postulaty, aby ulicom
nadawać imiona aktorów i
reżyserów, nie znajdują posłuchu u radnych. Jedną z
możliwości uhonorowania
człowieka filmu, znanego
reżysera Stanisława Barei jest
nazwanie jednego z jeleniogórskich traktów: Alternatywy
4. Chodzi o ulicę, na której
najczęściej zdarzają się awarie
i innego typu uszkodzenia. Być
może zajmą się tym radni na
jednej z najbliższych sesji.

– Mówiłem ci Zbychu,
że gdybyś przeszedł
do Platformy Obywatelskiej…

(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.

– … to dostałbyś nawet
Stadion X-lecia!

Zbigniew Ładziński, Józef Kusiak, radni Lewicy i Demokratów.

anzol

Redakcja
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Sprzedać tożsamość
za pieniądze
Zakochani w małej ojczyźnie, często bez wzajemności,
współcześni romantycy, budzą
odrazę u żądnych majętności
maluczkich, którzy czuliby się
świetnie nawet w przedsionku
piekła, gdyby tylko im za to
odpowiednio dużo zapłacić.
Pewien internauta urodził się
w Jeleniej Górze i tu wychował.
Kiedy już ukończył pewien poziom szkół, postanowił wynieść
się z rodzinnego miasta, aby
zakosztować lepszego życia w
najbliższej metropolii. Osiadł
tam i ma się świetnie. Żona,
dzieci, posadka, mieszkanko,

kaska i szansa na skok w górę
i wyjście na pierwsze miejsce w
wyścigu szczurów.
Inny nasz sieciowy respondent
w czterech literach ma awanse i
szanse, jakie daje usłane decybelami życie w wielkim mieście.
Żonę znalazł sobie w Jeleniej
Górze. Dzieci też są. Zarabia,
co prawda, dwa razy mniej niż
jeleniogórzanin, który się swojego miasta wyparł i popadł w
„zwrocławienie”, ale nie martwi
go to.
Nie musi spłacać pięciu kredytów, które wrocławski pan
nowobogacki zaciągnął w pięciu

bankach, aby spełnić swoją żądzę
posiadania. Bo przecież im wyższa pensja, tym więcej się chce.
A chciejstwo ma to do siebie, że
celuje w przedmioty, które są
poza zasięgiem zarobków nawet
świetnie prosperującego menedżera z szansą na doktorat.
Takie autentyczne postawy są
prototypowymi dla wszystkich
jeleniogórzan, a – pisząc ogólnie
– społeczności mieszkańców
mniejszych miejscowości. Wielu
z nich już dziecięciem w kołysce
będąc snuje marzenia, jak tu
tylko wyrwać się z tego zadupia
i wzorem Anioła Stanisława z
serialu „Alternatywy 4” robić
karierę ciecia w wielkim mieście.
Temu podporządkowują całą
swoją egzystencję, a nad łóżkiem
wieszają kalendarz, w którym
odkreślają dni dzielące ich od

wymarzonego exodusu.
Marzą, by rwać panienki przy
drogich drinkach, pokazywać
swą siłę na zasadzie: po dużej
wódzie, dobry jestem w dżudzie – jak to śpiewał Franek
Kimono. Zaliczać multipleksy
i knajpy. Chwalić się awansem
i coraz grubszym portfelem.
Żoną, dziećmi i kochankami, a
także wszystkimi przejawami
snobistycznego high life.
Dla wielu jednak od początku
narodzin świadomości marzeniem jest, aby tu zostać, choć nie
ma (jeszcze) galerii handlowej,
w pubie można dostać po pysku,
na ulicę wieczorem lepiej nie
wychodzić, a przy opuszczaniu
mieszkania w poniemieckiej kamienicy uskoczyć odpowiednio
wcześniej przed spadającym na
głowę tynkiem.

Wspomniany internauta,
który pogrąża się w otchłani
wrocławskich luksusów, wyrzekł
się swojej tożsamości. Pisze, że
wstydzi się przyznać, że jest z
Jeleniej Góry. Nie dziwi to, bo
nie jest i nigdy do końca u siebie
nie będzie. Tamtejsi, choćby był z
Honolulu, będą traktować go jak
obce pomiotło, które nie potrafił
zbudować sobie szczęścia na
swoim. I zawsze będzie dziwką
do kupienia za mamonę.
Jeleniogórzanin, wybrawszy
swoje miasto jako miejsce życiowego pielgrzymowania, choć
bez wielkich majętności, zawsze
jest i u siebie będzie. Poczucie
tożsamości miejsca daje mu siłę
potrzebną do odparcia pokus
„większego” świata ze wszystkimi jego niedogodnościami:
brudem, hałasem, zatłoczonymi

ulicami i wieczną gonitwą za
wciąż mknącym do przodu ekspresowym pociągiem życia.
Ludzie, którzy – mimo możliwości tak zwanego wybicia się
– rezygnują z skoku na wielkie
miasta – to skarb dla Jeleniej
Góry i innych miast o podobnym
charakterze. Niestety, tego złota
często nie doceniają samorządowcy i niewiele robią, aby
zatrzymać swoich na swoim. W
końcu czasy są bardzo niesprzyjające romantycznym postawom. Te jednak – na szczęście
i na przekór okolicznościom
– trwają zapewniając małomiasteczkowemu biegowi życia
godne trwanie.

Konrad Przezdzięk
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RYTM TYGODNIA

Książnica
Karkonoska oficjalnie

Wprawdzie najnowocześniejsza biblioteka w regionie działa przy ulicy Bankowej praktycznie od końca
czerwca, to jednak dopiero
dziś (poniedziałek) o godz.
10 odbędzie się uroczyste
otwarcie Jeleniogórskiego
Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica
Karkonoska”.

Kogo brzydzi pasaż grodzki?

Fot. Konrad Przezdzięk



Pasowani na uczniów

Zabiorą
niebezpieczne
odpadki

W przyszłym tygodniu
rozpoczyna się akcja zbiórki
kłopotliwych i groźnych odpadków zorganizowana przez
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej. 15
października o godz. 8 takie
śmieci powinni wystawić
przed dom w pojemnikach
mieszkańcy osiedla Pomorskiego i pobliskich ulic, a dzień
później – Zabobrza III: ulice
Paderewskiego, Działkowicza,
Wiśniowa, Małcużyńskiego,
Wiejska, Letnia, Wiosenna. 17
września śmieciarki przyjadą
do Maciejowej.

Poskąpili grosza
na sprzęt

Życie kierowców nowych
aut, które wykonane są z
najtwardszej blachy, może być
zagrożone w razie wypadku
drogowego. Dolnośląscy strażacy nie dostaną pieniędzy na
zakup urządzeń potrzebnych
do cięcia „pancernych” karoserii. Tymczasem to właśnie
jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP są z reguły pierwsze
na miejscu wypadków i to
od nich zależy uratowanie
ludzkiego życia.

Przed poborem
do rejestracji

Do 24 października potrwa
rejestracja przedpoborowych
z rocznika 1990. Urodzeni w
tym roku panowie powinni
stawić się w siedzibie Urzędu
Miasta Jelenia Góra na placu
Ratuszowym 58 w wydziale spraw obywatelskich. To
już ostatnia rejestracja tego
typu. Kolejne roczniki nie
będą musiały odbywać służby
wojskowej.

Ulica Jasna dziś
Nadzwyczajne posiedzenie rady miasta, zwołane w
miniony czwartek, aby uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieście północ,
skończyło się po kilkudziesięciu minutach wnioskiem
o przełożenie sesji na najbliższy wtorek, czyli jutro. To
ostatnia odsłona walki różnych grup interesów o to kto
pierwszy postawi w Jeleniej Górze galerię handlową.
Uczestników wyścigu jest coraz
więcej i widać, jak na czoło stawki
wysuwa się FocusPark, który
chce postawić galerię na terenie
dawnego targowiska przy ulicy
Kilińskiego. Kupców do opuszczenia ówczesnego targowiska przekonał, pamiętany
przez wielu, ówczesny
członek zarządu miasta,
Józef Pawłowski.

Za jedyny
milion

Gdy jednak FocusPark i inni
chętni zobaczyli specyfikację
przetargową, zrezygnowali z
ubiegania się o ten teren. Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową i usługi nie pozwalało
na postawienie zgodnie z prawem, wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
Po trzech nieskutecznych
przetargach plac, wyceniony pierwotnie na
4 miliony złotych, na którym należało
najpierw
przeprowadzić
badania
archeologiczne, sprzedany został spółce RankMüller
sp. z o.o. za
okazyjną cenę
jednego miliona
złotych.
Kilka miesięcy
później firma wystąpiła do urzędu
miasta o zgodę na
zmianę przeznaMarek
czenia terenu tak,

Fir ma Atlant
Polska sp. z o.o.
która kupiła
trzy działki na
Kilińskiego w
2000 roku, po
kilku latach nic
nie robienia, sprzedała je w grudniu roku
2006 firmie FocusPark
Toruń Bis. Ta z kolei,
kilka miesięcy wcześniej zamierzała przystąpić do przetargu na
kupno parkingu przy
ulicy Jasnej, o którym
mówiono w mieście,
że tam stanie pierwsza
galeria handlowa.
Obrębalski

FOT. RANK MUELLER

W trzech jeleniogórskich
szkołach w minioną sobotę
uczniowie klas pierwszych
stali się pełnoprawnymi
uczniami. W „jedenastce”,
„dwójce” i „ósemce” uroczystości pasowania pierwszaków i ich awansu do grona
społeczności szkolnej, przyglądali się rodziny dziewcząt
i chłopców. Na uczniowskie
szlify czekają jeszcze pierwszaki ze Szkoły Podstawowej
nr 10. Zostaną pasowani – ku
uwadze sumerologów – 10.
10. o godzinie 10, czyli w
najbliższy piątek.

To samo miejsce, być może, jutro
żeby można było tam postawić
... galerię handlową.

Kto pierwszy ten lepszy

Zanim wniosek został rozpatrzony, nadeszły wybory samorządowe
i lewica od lat niepodzielnie rządząca „czerwoną doliną” straciła
władzę w mieście. Zmiana w ratuszu spowolniła bieg spraw przy
galerii na Jasnej, natomiast tempa
nabrały prace przy przygotowaniu
inwestycji na Kilińskiego przez
FocusPark, który mógł się czuć
wykiwany przetargiem na Jasnej.
W tym czasie trwały prace przy

wę. RankMiller kończy procedurę i
niedługo może dostać ten sam dokument, choć przedstawiciele firmy
mówią o kłodach rzucanych im pod
nogi podczas formalności. Jednak
pozwolenie będzie skuteczne tylko
wtedy, gdy nie zostanie uchwalony
plan zagospodarowania przestrzennego. W nim nadal jest zapisane, że
w kwadracie Grodzka, Jasna, plac
Ratuszowy możliwa będzie zabudowa mieszkalno-usługowa. Żeby
wybudować galerię handlową,
trzeba zmienić studium zabudowy
i plan zagospodarowania przestrzennego. To potrwa kilka lat. W

Umowa sprzedaży terenu na Jasnej to „kukułcze jajo”.
Zgoda na postawienie tam galerii może się zakończyć
postępowaniem prokuratorskim i wyrokiem skazującym.
Jak w przypadku prezydenta Poznania, Grobelnego,
który zapłacił za niską cenę za tzw. stary browar.
Znalazła się tam, między innymi, galeria handlowa.

studium warunków zabudowy i
planie zagospodarowania przestrzennego.
Jednak w żadnym z tych dokumentów nie znalazły się ani
inwestycja na Jasnej, która nadal
została zapisana jako mieszkalnousługowa, ani na Kilińskiego co
jest już zupełnie niezrozumiałe.
Plan uchwalony przez radnych w
ubiegłym roku został odrzucony
przez nadzór prawny wojewody.
Umożliwiło to szybkie staranie
o pozwolenie na budowę przez
FocusPark i inwestorów Galerii
Grodzkiej, która ma stanąć na
Jasnej.

Bez planu łatwiej

Gdy nie ma planu, warunki
zabudowy ustala się w postępowaniu administracyjnym. Ten wyścig
wygrał FocusPark który już ma
prawomocne pozwolenie na budo-

tym czasie FocusPark będzie hulał
pełną parą.
Dlaczego uchwalenie planu nie
dotknie tej inwestycji? Ponieważ
obszar po dawnym targowisku ma
zostać wydzielony z planu, nad którym stroskane głowy pochylą we
wtorek radni. Pochylą już o 8 rano,
dlatego, że o 9 zacznie się kolejna
sesja rady miasta. Czy godzina wystarczy na umożliwienie budowy
FocusParku i zablokowaniu tej
możliwości firmie RankMüller?
Zresztą nie tylko tej firmie. Obok
parkingu wielopoziomowego,
należącego do firmy Ariadne, ma
stanąć trzecia galeria handlowa.
Uchwalenie planu zablokuje również tę inwestycję.
– Jednak Ariadne nie walczy
tak jak RankMüller, ponieważ w
takiej sytuacji postawią galerię o
wielkości do 2000 m2, na którą nie
potrzeba specjalnej zgody radnych

– powiedział człowiek dobrze zorientowany w planach firmy.

Prezydent się boi

Czwartkowa, nadzwyczajna
sesja została zwołana przez prezydenta miasta, co zdarza się bardzo
rzadko i jedynym punktem jest
uchwalenie planu z wyłączeniem
z niego terenu na Kilińskiego, pod
FocusPark.
Tutaj można zrozumieć prezydentów. Umowa sprzedaży terenu
na Jasnej to „kukułcze jajo”. Zgoda
na postawienie tam galerii może
się zakończyć postępowaniem
prokuratorskim i wyrokiem skazującym, jak w przypadku prezydenta Poznania, Grobelnego, który
zapłacił za niską cenę za tzw. stary
browar. Znalazła się tam, między
innymi, galeria handlowa.
Wprawdzie firma RankMüler
proponuje kupno na własność
terenu przy Jasnej i dopłacenie
różnicy jak za teren pod galerię
handlową. Jak jednak wyliczyć
tę kwotę? Bardzo trudne zadanie
dla rzeczoznawców a prokurator
łatwo może podważyć taką wycenę. Podobne tereny w innych
miastach wielkości Jeleniej Góry
osiągają ceny nawet do 12 milionów złotych.
Czy RankMüller wyłoży aż 11
milionów złotych? Dla prezydenta,
na którym ciąży wielka odpowiedzialność za ewentualne zarzuty
o niegospodarność w mieście,
bezpieczniej będzie zablokować tę
inwestycję. Czy przekona radnych
okaże się już we wtorek przed
południem.

Marek Komorowski
Kiedy zrobimy zakupy w Focus
Parku? – str. 11
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Dzięki sieci dobrze uczą dzieci
Nauczycielki z Mysłakowic zostały wyróżnione
w kursie pod hasłem: edukacja z internetem dla
nauczycieli. W ubiegłym roku wspólnie z uczniami
przygotowały projekty, w których wykorzystano
techniki informatyczne.
Edukacja z internetem dla nauczycieli to program organizowany przez fundację grupy Telekomunikacja Polska i Centrum Edukacji
Obywatelskiej. W jego ramach
przygotowano dziewięć kursów
internetowych, które realizowali
uczniowie na lekcjach matematyki, fizyki, języka polskiego, biologii,
wiedzy o społeczeństwie, historii,
geografii, języków obcych oraz
chemii.
Nauczycielki z Mysłakowic brały
udział w programie w roku szkolnym 2007/2008. – W ramach
tego kursu uczniowie pod moim
kierunkiem zrealizowali projekt
„Widok na Śnieżkę – środowisko
przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne szczytu” – mówi
Joanna nauczycielka geografii
Rentflejsz-Panek.
W projekcie udział wzięło 11
uczniów z gimnazjum. Efektem

ich pracy jest prezentacja multimedialna, film z wyprawy na Śnieżkę
oraz wywiad z ratownikiem GOPR.
Ich osiągnięcia podziwiali rodzice i
koledzy podczas publicznej prezentacji. Projekt ten uznano za najciekawszy i najbardziej wartościowy
pod względem edukacyjnym.
– Jest to dla nas bardzo duże
wyróżnienie, gdyż swoje projekty
prezentowało wielu nauczycieli z całej Polski. Opis naszych
działań znajduje się na stronie
internetowej http://myslakowice.
edu.pl/sniezka/ - mówi Joanna
Rentflejsz – Panek.
W kursie wyróżniono także projekt uczniów przygotowany pod
kierunkiem Marty Pluszewskiej,
nauczycielki matematyki. Tytuł
projektu to „Aksjomaty Euklidesa,
a geometria nieeuklidesowa”.

(Ania)

U „Wodnika” bez tajemnic

Sielsko i swojsko

wręczeniu nagród i odznaczeń
goście uczestniczyli w Biesiadzie
Karkonoskiej.

Anna Pisulska

Jedenaste Karkonoskie Spotkania Turystyczne odbyły się w
sympatycznej atmosferze, której
z pewnością sprzyjała okolica i okazały hotel „Barok”, w
którym zorganizowano imprezę. Zebranych gości już
na samym
początku

Marian Piasecki, laureat Liczyrzepy, w Parku Miniatur w Kowarach

Zaszczyty dla zasłużonych
Liczyrzepy 2000, czyli nagrody starosty jeleniogórskiego, przyznawano w siedmiu kategoriach. W kategorii promocja regionu
nagrodzono Fundację Partnerstwo Ducha Gór. Za najefektowniejszą promocję powiatu jeleniogórskiego odznaczono Leśną
Hutę ( prywatna huta szkła w Szklarskiej Porębie). Najlepszym obiektem hotelarskim w powiecie jeleniogórskim uznano
Szrenicowy Dwór, a za najlepszą promocję zagraniczną powiatu jeleniogórskiego Liczyrzepę otrzymało Stowarzyszenie
Bieg Piastów. Najlepszym produktem turystycznym powiatu jeleniogórskiego okrzyknięto Złoty Aurun Sudeckiego Bractwa
Walońskiego. Za kreatywność służącą budowaniu wizerunku gminy przyjaznej nagrodzono Wojciecha Poczynka, wójta
gminy Stara Kamienica, natomiast za całokształt działalności na rzecz turystyki w powiecie jeleniogórskim Liczyrzepa
trafiła w ręce Mariana Piaseckiego, właściciela Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.

Stolica Karkonoszy na sztalugach

Pani zabiła pana

Rodzinna tragedia w Mysłakowicach. Podczas pijackiej
awantury domowej żona ugodziła nożem męża. Mężczyzna
nie przeżył. Do tragedii doszło
po godzinie 23 w sobotę. Zabójczyni, jej mąż i dwie inne osoby
spożywali wspólnie alkohol. W
nieznanych dotychczas okolicznościach 43- letnia kobieta
ugodziła męża nożem. Kobietę zatrzymano, ale ponieważ
w chwili zbrodni miała 2,8
promila alkoholu w organizmie, przesłuchana została po
całkowitym wytrzeźwieniu.
Pogotowie ratunkowe wezwał
na miejsce jeden z uczestników
libacji. Ratownicy z kolei powiadomili o fakcie policję. Nie było
jednak możliwości uratowania
życia 48-letniego mężczyzny,
który miał 1,5 promila alkoholu
w organizmie. Rany zadane
mu nożem przez żonę okazały
się śmiertelne. Człowiek zmarł
przed przybyciem pomocy.
Szczegóły rodzinnej tragedii
ustalają policjanci. Zwłoki ofiary zabezpieczono do sekcji.

Fot. Marek Komorowski

się na dłuższy pobyt w regionie.
– Po wysłuchaniu przewodnika wiedzą, jak zaplanować
deszczowe dni w górach. Bardzo
się więc cieszę, że starostwo
zauważa moją pracę, a warto
dodać, że Liczyrzepą jestem
nagrodzony już drugi raz. Mam
również nadzieję, że pomoże mi
to w uzyskaniu dostępu do nieużytków koło parku, ponieważ
w obiekcie robi się już ciasno
– podkreślił laureat.
Za zasługi dla tur yst yki
odznaczono Janinę i Jerzego
Sieleckich, właścicieli Schroniska Górskiego „Kamieńczyk”,
fotografa Zygmunta Wawrzyńca – Trylańskiego oraz Piotra
Kaczmarskiego, dziennikarza
Radia Wrocław.

rozgrzał dziecięcy zespół „ Kolorowe Nutki” ze Szkoły nr 1 w
Piechowicach, a po

– Nina, Dawid i Marcin uwieczniają
na pracach kościół Zbawiciela
Przez cały miniony tydzień w
Cieplicach i w centrum Jeleniej
Góry można było spotkać młodych
plastyków malujących i rysujących
nasze miasto. Byli to uczestnicy I
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, zorganizowanego przez
cieplickie Liceum Plastyczne.
Z całego kraju przyjechało 38
uczniów liceów plastycznych oraz
czworo Holendrów z zaprzyjaźnionej z cieplickim liceum szkoły
artystycznej. Uczestnikami pleneru

(tejo/Mar)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”
pokazało w minioną sobotę po
raz pierwszy swoje instalacje i
urządzenia wszystkim, którzy
chcieli zobaczyć skąd pochodzi woda w jeleniogórskich
kranach. Oglądać można było
dwa obiekty: stację uzdatniania
wody przy ulicy Wróblewskiego
w Cieplicach i oczyszczalnię
ścieków przy ulicy Lwóweckiej.
Prawie sto osób obejrzało nowy
budynek stacji uzdatniania,
który naprawdę robi wrażenie
nowoczesnością rozwiązań.
– To, czym dysponujemy, będziemy pokazywać co roku – zapewniał prezes spółki, Wojciech
Jastrzębski.

(Mar)

byli również uczniowie z Cieplic.
Uczestnicy mogli malować dowolne
miejsca w dowolnej technice. W
sobotę wyłoniono zwycięzcę, ale
jak mówiła dyrektor szkoły Małgorzata Kasztelan, wszyscy uczestnicy
zasłużyli na wyróżnienie. Wygrał
Karol Gawroński z Zespołu Szkół
Plastycznych w Katowicach. Jury
doceniło jego tryptyk z panoramą
Karkonoszy.
– Malowałam urocze zaułki w
centrum Cieplic, które przyciągnęły

moją uwagę – powiedziała nam Ewa
Błaszyńska z Liceum Plastycznego
w Zduńskiej Woli. – Malowałam też
na placu ratuszowym i ciągle ktoś
chciał kupić powstający obraz!
Nina, Dawid i Marcin z cieplickiego liceum cieszyli się, że mogą
stanąć w szranki z innymi młodymi
plastykami. – To dobra do okazja
do nauki od innych, ale też tydzień
wolnego od zajęć w szkole.

(Mar)

Cena na Feela
nie odstraszyła fanów
Mimo drogich biletów (70
PLN), spore grono fanów wysłuchało piątkowego koncertu
popularnej – zwłaszcza
wśród nastoletniej
publiczności – grupy
Feel.
Muzycy z liderem
grupy Piotrem Kupichą
zagrali swoje przeboje w sali
sportowej przy ul. Złotniczej.
Koncert doszedł w końcu do
skutku po kilku zapowiedziach.
Wcześniej zespół anonsował
występ w Jeleniej Górze we wrześniu, ale odwołano go.
Feel to kwartet, który powstał
w 2005 roku w Katowicach.

Maszyną grupy jest Piotr Kupicha,
który komponuje muzykę, pisze
teksty i gra na gitarze.

(tejo)
FOT. ŁUKASZ PŁOCKI

– Park miniatur jest projektem mojego życia i swego rodzaju wewnętrzną satysfakcją.
Chciałem zrobić coś w rodzaju
machiny czasu i pokazać moją
małą ojczyznę, którą kiedyś opuściłem, tak jak ją zapamiętałem
– mówił Marian Piasecki, jeden
z laureatów.
– W tym przedsięwzięciu
kierowałem się także rozwojem
turystyki, a realizując swoje
marzenie nie korzystałem z
żadnych dotacji, ani udogodnień
prawnych. Początkowo park
miał powstać w Karpaczu, ale
ostatecznie stworzyłem go w
Kowarach – dodał. Inwestycja
jest trafiona. W tym roku Park
Miniatur odwiedziło 180 tysięcy
ludzi, z których wielu decyduje

podwójnie nagrodzony, Liczyrzepą 2008 oraz certyfikatem
bezpieczeństwa.

Fot. JEN

Opłacało się działać dla dobra regionu i rozsławiać
go w kraju i za granicą. Przekonali się o tym laureaci nagród Liczyrzepy, którzy w miniony piątek
podczas 11 Karkonoskich Spotkań Turystycznych
odebrali wyróżnienia. Przy okazji policjanci wręczyli Certyfikaty Bezpieczeństwa tym placówkom,
które w szczególny sposób troszczą się o spokojny
pobyt turystów.

Goście, których do przyjazdu
w Jeleniogórskie i pozostania tu
na parę dni skutecznie namawiają nagrodzeni honorowymi statuetkami, nie muszą się obawiać
o swoje bezpieczeństwo. A to
dzięki policyjnemu programowi
prewencyjnemu, który od kilku
lat realizowano w Karpaczu, a w
tym roku po raz pierwszy wzięły
w nim udział także obiekty ze
Szklarskiej Poręby.
Celem tego przedsięwzięcia
jest motywowanie właścicieli,
aby dbali o bezpieczeństwo na
terenie obiektu i wokół niego. Zainstalowany monitoring
wizyjny płoszy potencjalnych
złodziei, którzy wiedzą, że lepiej
się od takich miejsc trzymać z
daleka. Złote Certyfikaty Bezpieczeństwa przyznano hotelom
„Bornit”, „Szrenicowy Dwór” i
„Las”, natomiast srebrny Certyfikat Bezpieczeństwa otrzymał
szklarskoporębski KRUS.
– Jest to dla nas ogromny zaszczyt, tym bardziej, że spośród
wszystkich obiektów nasz hotel
jest najmłodszy – mówiła Cecylia
Ochenkowska, dyrektor hotelu
Szrenicowy Dwór”, który został

Fot. Marek Komorowski

Przez promocję po laury
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Sześćdziesiąt cztery tysiące kary za postawienie zadaszonego tarasu i za murek oporowy, który nie biegnie
dokładnie po granicy działki musi zapłacić mieszkanka
Trzcińska i jej syn. – Jestem przekonana, że inspektor
nadzoru budowlanego ukarał nas po donosie sąsiadki
zza płotu – mówi Grażyna Szmacińska.
Budynki stoją tuż obok siebie, jak
w typowym gospodarstwie rolnym,
których wiele jest w każdej wsi.
Tutaj w Trzcińsku rośnie trawa na
podwórku, przez środek biegnie
płot, a z sąsiadami zza płotu trwają
nieustanne wojny.
- Tam jest nasza ojcowizna,
którą naczelnik gminy, Jerzy Grygorcewicz, w 1983 roku bez zgody
naszego ojca podzielił i sprzedał
ludziom, którzy zatruwają nam życie od wielu lat – skarży się Grażyna
Szmacińska.
– Przypominam sobie tę sprawę
– mówi obecny wójt Janowic Wielkich, Jerzy Grygorcewicz – To już
tyle lat tutaj pracuję?! Ale wracając
do Trzcińska wszystko odbyło się
zgodnie z ówczesnym prawem.
Rodzice pani Grażyny zdali ziemię i gospodarstwo w zamian za
rentę. Zatrzymali jedynie budynek
mieszkalny i gospodarczy na tzw.
dożywocie. Nie obejmowało to
zabudowań gospodarczych, o których sprzedaż wystąpiła do gminy
rodzina M. Dokonaliśmy podziału
działki i je sprzedaliśmy.
– To była kradzież naszej własności – mówi rozżalona Grażyna
Szmacińska. W 1992 roku odzyskała część zabudowań, które dwadzieścia lat wcześniej jej rodzicom
zabrało państwo za rolniczą rentę.
– Chociaż rodzice nie godzili się na
oddanie za rentę zabudowań, co
potwierdzają wnioski rodziców,
powiatowy urzędnik wydziału
rolnego zapisał, że rodzice odda-

ją ziemię i zabudowania. Od tej
decyzji z roku 1971 zaczyna się
nasza krzywda, bo na jej podstawie
naczelnik podzielił gospodarstwo i
zabudowania gospodarcze sprzedał
rodzinie M.

Wyzywali od Szwabów

– Ja i moje rodzeństwo nawet
nie przyjeżdżaliśmy zbyt często
do Trzcińska, bo to miejsce kojarzyło się mi z krzywdami, jakich
doznawała nasza rodzina – mówi
Grażyna Szmacińska. – Nasza
mama była Niemką, autochtonką,
która wyszła za mąż za tatę, który

Po upadku PRL-u, w roku 1990 Sejm Rzeczypospolitej uznał
za jawną niesprawiedliwość przejmowanie prywatnych
budynków w zamian za rentę rolną. Prawo do odzyskania
nieruchomości bez ponoszenia żadnych opłat dostali
korzystający z rent oraz ich spadkobiercy.

z kolei był Polakiem wypędzonym
z ziem ojczystych przez sowietów.
Młodość moja i mojego rodzeństwa to wyzywanie od Szwabów,
szturchanie w szkole i na ulicy,
ośmieszanie przez nauczycieli, gdy
nasza mama nie potrafiła się z nimi
dogadać. Jednak gdy tata który czuł
zbliżający się koniec, poprosił mnie
o ratowanie ojcowizny, przysięgłam
sobie, że dom zostanie w naszej
rodzinie. W roku 1988 napisałem
do gminy podanie o sprzedaż domu,
ale nawet nie dostałam odpowiedzi.
Słyszałam, że nasz dom zamierza
kupić sąsiadka z naszej stodoły.
Gdybym wtedy wiedziała, co mnie
czeka....

Niepełnosprawni
na czterech kółkach
Obiecany przez gminę Mysłakowice mikrobus dla dzieci specjalnej troski dziś (poniedziałek,
6 października) zabierze pierwszych pasażerów. Wiadomość ta
z pewnością ucieszy rodziców,
którzy nie będą mieli już problemów z dowożeniem swoich
pociech do szkoły.
O zakupie nowego pojazdu w
Mysłakowicach pisaliśmy już na
łamach Jelonki. Na ten cel gmina dostała dotację w wysokości
92 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach
programu Uczeń Na Wsi . Natomiast pozostałe 30 tysięcy
sfinansowała gmina.
Okazało się jednak, że mimo
posiadania odpowiednich funduszy, zakup mikrobusa nie
jest łatwym przedsięwzięciem.
W związku z czym przesunięto

miejscu komórki otaczającej dom
postawiliśmy zadaszony taras.

Grzywna za rynnę?

Taras stał się kolejnym zarzewiem konfliktu. Na miejsce przyjeżdża inspektor budowlany Jacek
Radwan, który stwierdza, że taras
został postawiony częściowo na
działce należącej do rodziny M.
– To jest ewidentne naruszenie
cudzej własności – wyjaśnia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Jacek Radwan. – Stwierdziłem
to ponad wszelką wątpliwość. Stąd
wydany nakaz rozbiórki tarasu,
którego państwo Szmacińscy nie zamierzają respektować. Nie miałem

planowany wyjazd mikrobusu z
września na październik.
Odbyły się dwa przetargi, z
których jeden został unieważniony, ponieważ nikt się nie
zgłosił. Do drugiego przetargu
stanęła jedynie firma Zimny Autoryzowany Salon Volkswagena
z Piotrkowa Trybunalskiego
i wygrała. Mikrobus marki
volkswagen transporter jest
już gotowy do jazdy. Pomieści
dziewięcioro dzieci niepełnosprawnych.
– Z pojazdu na pewno będą
korzystały dzieci niepełnosprawne z naszej gminy. Będzie
to dla nich znaczna ulga. W czasie drogi do szkoły dzieci będą
także pod opieką pedagoga,
który zadba o ich bezpieczeństwo – mówi Piotr Amborski z
mysłakowickiego urzędu.
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328.000 złotych”. Jestem zdziwiona, że pan redaktor podaje
nieprawdziwe wiadomości,
nie podejmując nawet próby
wcześniejszej weryfikacji zaczerpniętych informacji.
Aleksandra Głownia, Agencja Koncertowo-Wydawnicza
Solo.

Twarda walka
o ojcowiznę

– Z tarasu mogę sobie popatrzeć na naszą stodołę w której teraz
mieszkają M. – mówi Grażyna Szmacińska.
więc innego wyjścia jak przymusić
ich nakładając grzywnę. Odwołali
się od tego a sąd administracyjny
anulował grzywnę wskazując,
że skuteczniejszy rozwiązaniem
będzie wykonanie zastępcze, czyli
przymusowa rozbiórka tarasu na
koszt właścicieli. Jeśli się sytuacja
nie zmieni skorzystam z tej możliwości.
– To nieprawda, że weszliśmy
na ich teren – zapewnia Grażyna
Szmacińska – nad działką M. jest
jedynie nasza rynna. Z powodu
rynny mamy rozebrać taras? Tracę
już siły, tym bardziej, że sąsiadka kolejny raz usiłuje podważyć w sądzie
prawomocność uwłaszczenia się na
działce naszych rodziców. Tymczasem to oni podstępem zagarnęli
część naszej ojcowizny! Przecież już
o tę ziemię strzelano do mnie!

Nosi kulę Janosika

11 lutego 1998 roku, słynny
kilka lat temu „Janosik” z Janowic, czyli Zbigniew N. dokonał

jedynego napadu w Jeleniej Górze. Wszedł wieczorem do garażu
przy ulicy Wańkowicza w którym
akurat była Grażyna Szmacińska
i sześć razy strzelił w jej stronę.
Mimo że wszystkie kule sięgnęły celu, Grażyna Szmacińska
zaatakowała Nowaka torebką,
tak, że ten w końcu uciekł. Gdy
został w końcu schwytany w
Lwówku Śląskim, to był jeden z
pierwszych napadów do których
się przyznał. Nigdy jednak nie
powiedział, dlaczego strzelał
akurat do Szmacińskiej. Obecnie
odbywa karę 25 lat pozbawienia
wolności.
– Nadal mam w sobie jedną
kulę, która zatrzymała się tuż
obok kręgosł upa – mówi G.
Szmacińska. – Lekarze uznali,
że wyjęcie jej to zbyt duże ryzyko.
Niestety, czuję ją coraz bardziej.
A muszę się denerwować sprawą
o odebranie nam domu, która
odbędzie się we Wrocławiu 15
października.

Epilog

– Bez sensu jest walka o coś
niepodważalnego – uważa wójt
Janowic Wielkich – To uwłaszczenie
jest uznane za naprawienie krzywd
poprzedniego ustroju i uważam, że
nie ma szans na zmianę decyzji z
`93 roku o zwrocie domu Krupów
ich dzieciom. A czy sprzedałbym te
zabudowania gospodarcze gdybym
wiedział, jak się sprawy potoczą?
Jerzy Grygorcewicz zastanawia
się dłuższą chwilę i mówi: – Nie
sprzedałbym, choć wtedy miałem
do tego pełne prawo. Ci ludzie
zatruwają sobie życie od tylu już lat
i żadne nie ustąpi.
– Sąsiadka wezwała niedawno
policję, ponieważ goście w naszym
pensjonacie byli zbyt głośni. Syn
stanie za to wkrótce przed sądem
grodzkim. Jak mamy prowadzić
pensjonat, jeśli nasi goście nie mają
prawa się bawić? – pyta Grażyna
Szmacińska.

Tekst i zdjęcie:
Marek Komorowski

Z obiektywem na podbój krajów bałtyckich

Cmentarz
w dzierżawę

Echa naszych publikacji
Agencja koncertowo-wydawnicza Solo w bieżącym roku
zrealizowała jeden projekt dla
miasta. Był to spektakl teatru
„Malabar”, który odbył się 06
marca podczas inauguracji
900-lecia miasta Jelenia Góra. Z
tego tytułu otrzymała 128.000
złotych. Nieprawdą więc jest,
jak pisze pan redaktor Cwen,
iż ”skasowała w tym roku już

W roku 1993 sąd jeleniogórski
potwierdził, że Grażyna Szmacińska staje się właścicielem domu w
którym mieszkali rodzice, Brygitta
i Paweł Krupa. Od tego wyroku
odwołuje się z kolei M. która uważa,
że uwłaszczenie dzieci małżonków
Krupów narusza jej interes prawny.
Jak pisze zamierzała wykupić resztę
budynków po śmierci „dożywotników”.
Przez kolejne lata Grażyna Szmacińska i jej syn odbudowują dom i
urządzają w nim pensjonat. Robią
to mimo ponawianych przez gminę zakazów prowadzenia robót
budowlanych.
– To było celowe działanie, które
miało nas zniechęcić i zmusić
do porzucenia naszej ojcowizny
– mówi z przekonaniem Grażyna
Szmacińska. – Dom jednak odbudowaliśmy, a kilka lat temu w

Jak zadbać o porządek w miejscu pamięci? – Parafii nie stać na
zatrudnienie pracownika, który
dbałby o cmentarz, dlatego też
poprosiłem kowarską firmę
pogrzebową, żeby przejęła
pieczę nad tym miejscem w Dąbrowicy. Jest to tym istotniejsze,
że Kościół pełni funkcję sanktuarium Matki Boskiej Jasnogórskiej - Uzdrowienie Chorych, a
cmentarz jest obiektem przynależącym do niego - mówi ksiądz
Andrzej Spelak, proboszcz w
Dąbrowicy. Parafianin pomógł
mi uprzątnąć wysypisko śmieci,
które od pół wieku zalegało
na cmentarzu tak wysoko, że
zasłaniało nawet otaczający
go mur. Natomiast bieżącymi
porządkami i remontem zajmie
się firma pogrzebowa. W zamian za utrzymanie porządku
i zapewnienie bezpieczeństwa
na cmentarzu, kowarska firma
ma pierwszeństwo w pochówkach i będzie pełnić funkcję administratora. O wyborze firmy
i tak zdecydują parafianie, ale
będzie ona musiała się dogadać
z administratorem. Parafianie
w dalszym ciągu w sprawie
pogrzebu powinni zgłaszać się
do księdza proboszcza, który
poinformuje o wszelkich formalnościach. Kowarska firma
pogrzebowa wybuduje boksy
na nieczystości i będzie przeprowadzać bieżące remonty.
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Karkonoscy fotograficy, którzy
na przełomie września i października przebywali w Estonii, wzbudzili
ogromne zainteresowanie wśród
tamtejszej ludności. Na zaproszenie Agencji Artystycznej „Un
Canto” z Tallina, zorganizowano
tam dwie wystawy fotograficzne.
Rangę imprezy podniósł Tomasz
Chłoń, ambasador Rzeczpospolitej
Polski w Estonii, który odwiedził
ekspozycję. – Przywieziona przez
nas wystawa odniosła ogromny
sukces, byliśmy także zaszczyceni
faktem, że miejscem, jaki na nią
przeznaczono była Biblioteka Narodowa w Tallinie.
– powiedział
Marek Mikrut,
organizator
przedsię-

Marek Mikrut

wzięcia. – 28 września, czyli przed
otwarciem naszej wystawy, odbywał się tam Kongres Mniejszości
Narodowych, który zbiegł się z
naszymi przygotowaniami do wernisażu. Dzięki czemu obecni tam
ludzie zapoznali się wcześniej ze
zrobionymi przez nas fotografiami,
wiedzieli czego mogą się spodziewać po naszej prezentacji
Swoje fotografie w Estonii prezentowali Jacek Szczerbaniewicz,
Marian Bochynek, Zbigniew Kulik,
Jacek Kunikowski oraz Marek
Mikrut. Materiały
promocyjne na
tą wystawę
przygotowały:
Związek Gmin
Karkono-

skich oraz jeleniogórskie starostwo.
W Estonii nie ma gór, a wielu ze
zwiedzających nigdy nie było w
Polsce. Dlatego prezentowana
w Tallinie i Narwy prezentacja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Pobyt polskich fotografików wystarczył, aby estońscy
mistrzowie obiektywu zapragnęli
przyjechać do nas i zaprezentować
swoje prace.
– Chcemy zorganizować im
wystawę. Poprosili także o to, żeby
uczestniczyli w niej także nasi
muzycy i malarze. Mamy nadzieję,
że uda nam się zrealizować ten
pomysł wiosną
2009 roku
– dodaje Marek Mikrut.
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Tomasz Chłoń

Jacek Kunikowski

Fot. Archiwum
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Z Austrią się udało
W podobny sposób artyści z Karkonoszy nawiązali współpracę z Austriakami. Poprzez prezentację zdjęć i dzieł sztuki udało
się doprowadzić do wymiany młodzieży i wielu innych wymiernych osiągnięć, z których skorzystali zarówno mieszkańcy
Kotliny Jeleniogórskiej, jak i Austriacy z Tyrolu.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Mała ojczyzna jak malowana

Do Focus Parku za dwa lata
wiedliwości: sąd i prokuratura
– argumentował Łużniak. Cytował też inne, korzystne dla
miasta rozstrzygnięcia, między
innymi decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
– Galeria handlowa zostanie
ukończona po 19 miesiącach.
Spółka Parkdridge otwiera
swoje obiekty wiosną lub jesienią. Pierwsze zakupy zrobimy
tam więc jesienią 2010 roku,
czyli za dwa lata – zapewnił
Jerzy Łużniak.
Czy to koniec zamieszania
przy budowie galerii? Oliwer
Kubicki, szef Stowarzyszenia
Stop Korupcji, dotarł do map
geodezyjnych, z których wy-

nika, że przez środek planowanego centrum handlowego
przebiega droga o tzw. służebności społecznej. Dzierżawca
lub nabywca gruntu musi się
zgodzić na jej bezpłatne udostępnienie przez całą dobę. Ale
nie zapomniał o tym projektant
Focus Parku. Droga zostanie
zamieniona na pasaż wkomponowany w budynek galerii.
Będzie on otwarty dzień i noc.
Przejście skomunikuje ulicę
Kilińskiego z zabudowaniami
Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy
ul. 1 Maja.

(tejo)

(tejo)

Zrób coś dobrego z pamięcią
Do 15 października mogą się
zgłaszać chętni, którzy pragną dokształcić się w dziedzinie edukacji
twórczej, poprawić własną pamięć
i rozwinąć się w sposób szczególny.
Szereg warsztatów i ciekawych
wykładów czeka na wszystkich,
którzy wezmą udział w II Konferencji z zakresu twórczych technik
edukacyjnych. – Przewidujemy
pięć wykładów i cztery warsztaty, pokaz filmów edukacyjnych,
spektakli teatralnych, prezentację
metody kolorowych punktów i instrumentów Orffa wg prof. Detleva
Cramera z Berlina – zapowiada
Koryna Opala-Wnuk, teatrolog i
arteterapeutka. Na konferencję,
której początek zaplanowano na

Przestępcy pod Iwanem?
Fot. Konrad Przezdzięk

Masz kłopot z włosami z głowy

Jeśli zastosujesz terapię
proponowaną przez Henrykę
Dąbrowską, która w miniony
piątek podczas Karkonoskiego Pikniku Edukacyjnego zaprezentowała mikrokamerę
umożliwiającą dwustukrotne powiększenie skóry głowy
i włosów, możesz pozbyć się
łupieżu i odmłodzić fryzurę.
– Osoba badana widzi, w
jakim stanie ma włosy, a my

lenia. Do najmłodszych wyszedł
prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski. Nie potrafił wskazać
najlepszego zestawu rysunków.
– Wygrali wszyscy – oznajmił.
I każde przedszkole otrzymało
upominki w nagrodę.

wiemy, jakiej kuracji wymagają. W Jeleniej Górze jest
jeden z czterech gabinetów
w Polsce, w których można
sk uteczn ie „zrobić coś” z
głową za pomocą unikalnych
kosmet yków z proteinami
– usłyszeliśmy.

(tejo)

23 października, przyjadą wybitni
specjaliści w dziedzinie psychologii
rozwojowej, w tym, dr Swietłana
Masgutowa, prof. Wiesław Karolak,
Katarzyna Klimowicz z Warszawy.
O bajce w edukacji twórczej opowie
Olga Handford z Londynu, która
w szczególny sposób interesuje
się polską arteterapią. Marek Szurawski zachęci do maksymalnego
wykorzystania ludzkiej pamięci i
zwiększenia skuteczności uczenia
się. Kartę uczestnictwa można
pobrać ze strony www.jck.pl a
więcej wiadomości udzieli koordynatorka przedsięwzięcia, Koryna
Opala-Wnuk pod nr. telefonu 0 75
75 643 880.

(tejo)

O archiwaliach z Jeleniej
Góry w zbiorach Instytutu
Pamięci Narodowej mówił
w piątek dr Robert Klementowski z wrocławskiego IPN.
Opowiedział o aktach gromadzonych w i nst y t ucie,
dokumentach związanych
z obecnością na ziemi jeleniogórskiej wojsk A rmii
Czerwonej. – Świadczą one,
że nie była to obecność „wy-

Pół litra
za święty spokój

Pasażer auta, które policjanci
zatrzymali do kontroli w Pieńsku, chciał pomóc swojemu
koledze kierowcy w wybrnięciu z problemu, kiedy okazało
się, że pojazd nie ma ważnego
ubezpieczenia OC. Mieszkaniec
okolic Lwówka nie wahając
się długo, wyjął z zanadrza pół
litra wódki i zaproponował
funkcjonariuszom sugerując,
żeby zostawili samochód i jego
właściciela w spokoju. Policjanci
okazali się nieprzekupni. Mężczyzna odpowie przed sądem za
usiłowanie wręczenia łapówki, a
właściciel pojazdu poniesie odpowiedzialność za brak aktualnego
ubezpieczenia auta.

Rozbił maszynę, bo nie uważał
Fot. Konrad Przezdzięk

W tym tygodniu na plac przy
ul. Kilińskiego wejdą ekipy
budowlane spółki Parkdrigde,
które rozpoczną prace przy
Focus Parku. Pierwsze zakupy
w nowym centrum handlowym zrobimy jesienią 2010
roku. Zapewnił o tym zastępca prezydenta Jerzy Łużniak
oficjalnie potwierdzając decyzję wojewody, który odrzucił
sprzeciw Wspólnego Miasta
w sprawie nieprawidłowości,
do których rzekomo miało
dojść w związku z planowaną
inwestycją spółki Parkdrigde. Samorządowiec pokreślił,
że miasto nie miało prawa
do sprawdzania inwestora, a
brak takiej kontroli zarzucało
właśnie Wspólne Miasto. – Od
tego są organy wymiaru spra-

cie Filharmoników Dolnośląskich. Przedszkolaki miały około
godziny na wykonanie rysunku
przedstawiającego Jelenią Górę.
Kiedy wszyscy zakończyli już
wielkie rysowanie, poszczególne
grupy reprezentujące przedszkola
zebrały prace i złożyły je pod
pomnikiem jubileuszowego je-

Fot. Konrad Przezdzięk

Ponad 100 dzieci z jeleniogórskich przedszkoli wzięło dziś
udział w I Plenerze Malarskim
pod hasłem „Jelenia Góra w
oczach przedszkolaka”. Delegacje
poszczególnych przedszkoli przyszły na Rynek staromiejski spod
Bramy Wojanowskiej w barwnym
korowodzie przy akompaniamen-

zwoleńcza”, ale okupacyjna,
a zbrodnie dokonane przez
żołnierzy radzieckich były
codziennością – nadmienił.
Nie jest wykluczone, że kwatera żołnierzy radzieckich na
cmentarzu komunalnych nie
kryje szczątków bohaterów,
ale przestępców.

(tejo)

Ma nd at em i sze śc ioma
punktami przypłacił motocyklista nierozważny manewr w yprzedzania cią gu
samochodów w al. Wojska
Polskiego. Mogło się skończyć znacznie gorzej, bo jednoślad uderzył w skręcające
auto. Na szczęście obrażenia
kierowcy nie były groźne. Do
niebezpiecznego zdarzenia
drogowego doszło w sobotę

około godz. 13 u zbiegu al.
Wojska Polskiego z ul. Nowowiejską. Motocyklista jadący w stronę Cieplic chciał
wyprzedzić posuwające się
w żółwim tempie auta. Nie
zauważył, że kierowca fiata
seicento skręca w ul. Nowowiejską.

(tejo)
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ROZMAITOŒCI

Bożena Wysocka od dziecka marzyła, by mieszkać w krainie bajek. Choć dzisiaj dzieckiem już nie jest, zrealizowała
pragnienie dla siebie i najmłodszych. Z nieużywanej przez
pół wieku piwnicy sama stworzyła zdumiewające dzieło
własnoręcznie dopieszczając każdy szczegół. Mali jeleniogórzanie już wkrótce poczują się tam jak w bajce.
choć ma na grzyby alergię. Wnętrze
było kompletnie surowe. – Stworzenie tego co zaplanowałam wymagało od nas ogromnego nakładu pracy
i pieniędzy z oszczędności – mówi B.
Wysocka. Przez cztery lata nie miała
urlopu, ani luzu w soboty i niedziele.
Podczas przygotowań bajkowej
krainy naderwała ścięgno.
Już dziś efekty tej pracy są zdumiewające. Pierwsze pomieszczenie
to komnata dla dziewczynek, z fru-

W środę (15.10) na bezpłatną wizytę pani Bożena zaprosiła już wszystkie przedszkola.
Po godzinie 12.00 zaprasza również dzieci z Jeleniej Góry i okolic, z poza przedszkoli.
Zaproszenia na ulicach miasta rozda również specjalna bajkowa wiewiórka.
Patronem medialnym otwarcia jeleniogórskiej „krainy bajek” jest portal i tygodnik Jelonka.com
Zamroczonego alkoholem
prowadzącego samochód
zatrzymali wczoraj w Łomnicy policjanci z Kowar. Alkomat pokazał 3,7 promila
„trunkowej” zawartości w
organizmie.
Mężczyzna, mieszkaniec
gminy Mysłakowice, ledwie
trzymał się na nogach. W
dodatku obowiązuje go do
lutego przyszłego roku sądowy zakaz prowadzenia
samochodów.
Kierowcę pijaka zatrzymano do w ytrzeźwienia.
Może stracić prawo jazdy
na dłużej, a za prowadzenie
auta po dużej wódce czeka
go sprawa karna. Za ten
czyn grozi kara grzywny
lub więzienia. W minionym
tygodniu policja zatrzymała
kilku pijanych kierowców,
w tym prowadzącego ciągnik.

(tejo)

swoją kolekcją występowałam w Pałacu
Kultury, a na finale w mojej sukience wystąpiła Wiktoria Maria Wałęsa.

Jakie są pani marzenia?
Chciałabym zwiedzić kilka bajkowych
miejsc na świecie. Chciałabym pojechać
do Disneylandu, do Laponii do Świętego
Mikołaja i Brazylii na karnawał. Pozostałe
marzenia staram się realizować na
bieżąco.

Czekają na chętnych do służby
Piętnaście etatów proponuje Komenda Miejska Policji w
Jeleniej Górze młodym ludziom, którzy pragną wstąpić
w szeregi stróżów prawa. Ostatni termin przyjęć w garnizonie policji dolnośląskiej przypada na 1 grudnia.
Robota w policji prosta nie jest.
W zasadzie to nie praca, ale służba
– mówią funkcjonariusze. – Nie
ma ciepłych posadek. Każdy policjant musi być dyspozycyjny. Nie

Służbę w policji może pełnić obywatel
polski o nieposzlakowanej opinii, nie
karany i korzystający w pełni z praw
publicznych, posiadający, co najmniej
średnie wykształcenie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do pracy
w formacjach uzbrojonych. Panowie
powinni mieć też uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Trzeba też mieć odręcznie napisany
życiorys, kserokopie świadectw i
dyplomów oraz dokumentów (dowód
osobisty, książeczka wojskowa).

Ugodził nożem agresywnego syna
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
wydał wyrok w sprawie 52–letniego Henryka B. z Węglińca
Starego, który 14 kwietnia tego
roku poranił nożem własnego
syna. Zarzut usiłowania zabójstwa
został zmieniony na przekroczenie obrony koniecznej. Oskarżony
będzie musiał spędzić pół roku w
więzieniu.
Do dramatu doszło w poniedziałek, 14 kwietnia bieżącego
roku po awanturze, jaką wywołał
syn sprawcy. W tragicznym dniu
Henryk B, dziadek 11- letniego
chłopca i Adam B. - ojciec, zostali
w domu sami. Skorzystali z okazji
i wypili po większym piwie. Adam
B. wcześniej już spożył sporo
alkoholu.
W pewnym momencie Adam
B. zaczął się awanturować i rzucił
się na swojego 11-letniego syna,
zaczął go szarpać i wyzywać. Na
tę sytuacje obojętny nie pozostał
dziadek. Rozpoczęła się awantura
i przepychanka, w której Adam
B. prawdopodobnie uderzył w
głowę swojego ojca i zamachnął
się na niego drugi raz, tym razem
patelnią.

TRZY PYTANIA JELONKI.COM
Kiedy kraina bajek będzie otwarta i organizować tu mikołajki, karnawał,
dla kogo?
sylwestra i przyjęcia dla dzieci.
Kraina bajek stworzona jest z myślą przede Czym zajmuje się pani poza stwarzaniem
wszystkim o dzieciach, ale i dorosłych. „bajkowych krain”?
Chciałabym, żeby ludzie oderwali się o tej Prowadzę agencję reklamy, piszę sceszarej rzeczywistości. Po 15 października nariusze festynów dla dzieci, od pięciu
na zasadzie seansów podobnie jak w projektuję modę artystyczną. Z tego
teatrze, będą organizowane wejścia w tytułu otrzymałam już sporo nagród.
określone dni o określonych godzinach. Nagrodzono mnie tytułem „Prowokator
Taki program będzie obejmował godzinną Roku 2007”, otrzymałam nominację do
wizytę w naszej krainie. Będziemy też międzynarodowych Oskarów Fashion, ze

Wówczas Henryk B. chwycił za
nóż i ugodził Adama dwa razy nożem
w brzuch i klatkę piersiową. Następnie zawiadomił pogotowie. Adama
B. udało się uratować. Prokuratura w
Jeleniej Górze postawiła Henrykowi
B. zarzut próby usiłowania zabójstwa
za co grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Prokurator zażądał dla niego
10 lat pozbawienia wolności.
W trakcie rozpoznawania sprawy
sąd uznał jednak, że przebieg zdarzeń
wyglądał nieco inaczej niż zostało to
przedstawione w pierwotnej wersji i
zmieniono zarzut na przekroczenie
obrony koniecznej. Za ten czyn
Henryk B. został skazany po nadzwyczajnym złagodzeniu kary na sześć
miesięcy pozbawienia wolności. W
przeciwieństwie do Adama B., który
znany jest z pijaństwa i awanturnictwa, Henryk B. ma bowiem nieposzlakowaną opinię w środowisku i nie był
wcześniej karany. Po uprawomocnieniu się wyroku Henryk B. będzie
musiał wrócić na dwa tygodnie do
więzienia: w poczet kary zostanie mu
zaliczony okres, który przesiedział w
areszcie śledczym.

(Angela)

znasz dnia, ani godziny. W każdej
chwili przełożony może wezwać
na posterunek – słyszymy. Plusy
to satysfakcja z udzielonej pomocy i możliwość przejścia na
emeryturę po 15 latach pracy.
Minusy: policjant nie zawsze jest
pewien, że z każdej służby wróci
do domu…
Jak informuje nadkom. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego, 29 września służbę rozpoczęło dwóch
młodych funkcjonariuszy, którzy
wkrótce zostaną skierowani na
przeszkolenie podstawowe do
jednej ze szkół policyjnych w
Polsce.
Osoby zainteresowane ściganiem bandytów oraz innymi dzia-

łaniami właściwymi dla stróżów
prawa, powinny osobiście zgłosić
się osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub
w Komendzie Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze z dokumentami,
które są dostępne w Zespole Kadr
i Szkolenia KMP lub do pobrania
ze strony KGP – www.policja.

gov.pl lub na stronie KWP we
Wrocławiu – www.dolnoslaska.
policja.gov.pl Tam także można
znaleźć szczegółowe informacje
dotyczące oferty.

(tejo)

Metalowe elementy wykorzystywane do produkcji
stolarki okiennej ukradł
dobrze znany policji nastolatek. Łup sprzedał w
punkcie skupu złomu. Policjanci zatrzymali złodzieja
w wyniku działań operacyjnych. Chłopak dokonał
kradzieży w ykorzystując
nieuwa gę pracowni ków
jednej z firm. 16-latek łup
uk r ył w k rzakach, a po
zamknięciu firmy sprzedał
metal na jednym z jeleniogórskich punktów skupu
złomu. Wcześniej był wielokrotnie notowany również
za przestępstwa przeciwko
mieniu, za co sąd rodzinny umieścił delikwenta w
jednej z placówek wychowawczych.

(tejo)

Wieża ratusza nie dla wycieczek

Wątpliwa do zrealizowania okazać się może chęć
udostępnienia wieży magistratu turystom żądnych ładnych widoków
Jeleniej Góry. Obiekt jest
za ciasny, a wejście licznych grup może skończyć się wypadkiem.
Opracowywany projekt pod
hasłem Trakt Śródmiejski zakłada
„ucywilizowanie” szlaku od Wzgórza Krzywoustego do Sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Oprócz wykonanej już iluminacji
zabytków i oczekiwanego monitoringu, wielu gości ma nadzieję na
udostępnienie wycieczkom wież
widokowych. Ta w ratuszu jest w
stosunkowo najlepszym stanie
spośród wież miejskich. Niezbyt
nadaje się jednak na miejsce powszechnie odwiedzane przez duże
grupy turystów.
Na taras wieży (bo tylko tam
można w miarę normalnie wejść: do
galeryjki i mechanizmu zegara prowadzi drabina) jest bardzo strome i
niskie. W przypadku większej grupy
bezpieczeństwo wchodzących,
zwłaszcza ludzi starszych i dzieci,
nie byłoby w pełni kontrolowane. Z

Miał magnes
w dłoniach

Fot. Konrad Przezdzięk

Po wódce za kółko

swoich gości. Wszytko zostało zaplanowane z największą precyzją.
Z myślą o dzieciach alergikach
specjalne grzejniki zostały zamontowane na sufitach, trzy razy przebadana została tu woda a wszystkie
narożniki zabezpieczyliśmy miękkimi wykończeniami. Wszyscy goście
będą mieli opiekę.
Angelika Grzywacz

Fot. Konrad Przezdzięk

Pani Bożena wynalazła w starą
piwnicę przy ulicy Klonowica w
oficynie. Do podejmowania jakichkolwiek prac przy niej zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz nie
zachęcały ani warunki, ani ludzie.
– Ludzie mi mówili: kobieto daj
sobie spokój, przerażony był również
mój mąż, ale nie daliśmy się – mówi
Bożena Wysocka, pomysłodawczyni
i twórczyni krainy bajek. Nie przestraszyła się zagrzybionych ścian,

wającymi puszkami – marzeniami
w różnych kolorach. Do kolejnych
pomieszczeń prowadzi stąd zaczarowana szafa, przez którą można
dostać się do świata kolejnych bajek.
Na ścianach są ręcznie malowane i
przyklejane elementy. Wszytko w
przepięknie oświetlonej, bajkowej
scenerii. W powietrzu będą unosić
się mydlane bańki, a w około będzie
mnóstwo zabawek. W kolejnym
pomieszczeniu goście zobaczą bajkowy sezam. W łazience spotkają
syrenkę i jej wodny świat wyklejony
na ścianach. Nie zabraknie również
dżungli, lampy Alladyna, latającego
dywanu, krainy piratów z wężami,
krokodylem i gadającą papugą.
Będzie też kino. Do tego, bajkowe
postaci będą przynosiły dla gości
jedzenie. Będą zaczarowane jabłka i
lody podane przez Królową Śniegu.
Gospodarze „krainy bajek” nie zapomnieli również o bezpieczeństwie

Fot. Angela

Zamiast rudery baśniowe komnaty

kolei sam taras to jedynie około pół
metra wolnej przestrzeni między
balustradą a ścianą. Może tam jednocześnie przebywać maksymalnie
10 osób. W przypadku 50-osobowej wycieczki, na ten taki punkt
programu trzeba by przeznaczyć
pół dnia. Trudno też wyobrazić
sobie wędrujące przez cały ratusz
„pielgrzymki” turystów. Tak więc
odwiedziny wieży będą możliwe
tylko w przypadkach okazjonalnych
lub dla specjalnych gości.

(tejo)

Aby móc podziwiać panoramę Jeleniej Góry,
trzeba pokonać strome schody i schylić głowę,
by nie rozbić jej o niski strop.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZBLI¯ENIA
Fotografia szuka nowych przestrzeni. Już nie galerie,
nawet te nietypowe (choćby Kopaniecki płot), ale
zadymione i ciemne wnętrza pubów oraz barów, czy
też pachnące czekoladą kawiarenki. Przestrzeni do
pokazania swoich dzieł szukają także coraz liczniejsi
twórcy. Zwłaszcza młodzi.
ekspozycje) za przychylność.
– Fotoruszenie to impreza, której
celem jest promocja młodych
twórców. Nie zawsze mają okazję
pokazać swoje zdjęcia w wielkich
galeriach. Teraz mogą to zrobić
– mówiła.
– To nie jest zwykła galeria,
ale miejsce, gdzie pije się alkohol
i kawę, więc fotografia na pewno
przyjmie się w tym klimacie
bardzo dobrze – dodał Paweł
Mierzwiński, menedżer klubu
Kaligrafia. Bohater wydarzenia,
Krzysztof Kowalski, człowiek
niezwykle skromny, wyraził podziękowanie za zorganizowanie
wystawy, bo kiedy ją urządzano,
był w Krakowie, gdzie przygotowywał się do rozpoczęcia roku
akademickiego.
Autor zdjęć zadebiutował w
szkolnych konkursach, a fotografią zaraził się na tyle, że stała się
pasją jego życia.
Z kolei w ubiegły piątek Marcin
Oliva Soto, fotoreporter Polski
Gazety Wrocławskiej, opowiedział o swojej pracy i pokazał
część dorobku w ciasnych, ale
przyjaznych wnętrzach Galerii
Czekoladowej. Wszystkich po-

Poruszające
fotoruszenie
Zdjęcie z zestawu "Jeden cent kompotu" M. Olivy Soto
witał gospodarz tego miejsca,
Dariusz Goetz. Autor prezentacji
pochwalił się, między innymi,
pokazywanym już rok temu na
wystawie w Galerii Korytarz cyklem fotografii przedstawiających
jeleniogórskich narkomanów.
Zdjęcia mocne, wymagające ze
strony autora odwagi i pewnego
przełamania obyczajów, ale też
mogące budzić odrazę u odbiorcy.
Na pewno nie mające nic wspólnego z pięknem, poruszają ludzką
„brzydotę” i tragizm sytuacji człowieka uzależnionego pokazując

Fotografie Krzysztofa Kowalskiego zawisły w Kaligrafii
Zastanawiającą i dającą wiele do myślenia wystawę
otwarto w piątek w Galerii BWA przy ul. Długiej 1 w Jeleniej Górze. Nie ma tam klasycznych eksponatów, ale
zwykłe przedmioty pokazane w niezwykły sposób.
Kamil Kuskowski, łodzianin,
absolwent i doktor (od niedawna habilitowany) łódzkiej
Akademii Sztuk Pięknych przywiózł do Jeleniej Góry instalację niezwykłą i pokazuje ją na
wystawie zatytułowanej „Po
drugiej stronie ramy”. – Sztuka
współczesna musi zmuszać do
myślenia – mówiła Janina Hob-

garska, dyrektorka BWA podczas
piątkowego wernisażu. Sztuka
Kuskowskiego nie pozwala wyjść
z galerii obojętnym!
Na ścianach ozdobne ramy.
W nich tylko jednobarwne płótna. Obok – nazwa dzieła. Na
przykład: Akt kobiecy. I koniec
wrażeń wizualnych. Dalsza część
wystawy znajduje się w małym,

elektronicznym „przewodniku”.
Stąd, po naciśnięciu guzika
odpowiadającego wybranemu
numerowi obrazu, usłyszymy
opis dzieła. Tajemniczy głos
opowie nam, na przykład, o nagiej kobiecie, jej pozycji, kolorze
skóry, czy też – o martwej naturze: rozłożeniu poszczególnych
przedmiotów, padającym świetle, kolorach. Ta część ekspozycji
(zwana Muzeum) dopełnia się
w wyobraźni odbiorcy, bo to
właśnie tam powstaje „gotowe”
dzieło, które każdy może sobie
„zabrać” do domu.
Lepiej nie powinien „zabierać”
eksponatów z kolejnej części
wystawy, „Uczty sztuki”. Składają się na nią albumy najsłynniejszych twórców malarstwa
i rzeźby chowane w ścianę z
otworami oprawionymi w ramki. Do tego ławeczki, na których

to wszystko w pewnym kanonie
sztuki fotografii. Nie są to jednak
obrazki do oglądania i kontemplowania. Na tyle silnie przemawiają,
że raczej trudno mieć ochotę do
wracania do nich.
M. Oliva Soto przypomniał, jak
zdjęcia powstawały. Mówił o swojej
„integracji” ze środowiskiem heroinistów, o wspólnych wieczorach
i rozmowach. Cykl – wykonany
jeszcze na materiałach analogowych – powstawał przez dziewięć
miesięcy. O sile wyrazu świadczy
fakt, że choć są to prace unikalne,
nie wydrukowało ich jeszcze żadne pismo. – Są za mocne – mówił
autor.
Świat heroinistów ukształtował
fotograficznie Marcina, który
pokazał także inne prace osadzone
w podobnym klimacie. Dzieci
uzależnione od kleju i żebrzące,
aby móc kupić puszkę butaprenu
konieczną do odurzenia. Autor
spotkał „bohaterów” swoich zdjęć
również w Jeleniej Górze.
Wśród pozostałych fotografii
– obrazy przedstawiające „Ediego”,
postać zbieracza makulatury,
którego autor poznał w swojej
dzielnicy. Edi to mężczyzna z
mizerną renciną, który dorabia
„profesjonalną” zbiórką surowców
wtórnych.

Świat w obiektywie Marcina
Olivy Soto nie jest piękny. Jego
obiektyw sięga tam, gdzie piękno
pojęte klasycznie, kończy się. Obrazy, z których zionie turpizmem,
grozą, a wręcz apoteozą brzydoty,
poruszają. Henri Cartier Bresson,
dla wielu fotografujących wzór
do naśladowania, mawiał: pokaż
świat tak, aby ktoś mógł dojrzeć
to, czego sam nie jest w stanie zobaczyć. Choć fotografie obydwu
twórców różnią się diametralnie,
Oliva Soto świetnie tę maksymę
realizuje.

Czy fotografia sprawdza się
poza galerią? Na pewno. Bo skoro
większość przestrzeni nadaje się
do fotografowania, logicznie rzecz
biorąc, nadają się także na to, aby
prace eksponować. Choć dla koneserów odbiór w oparach dymu
i przyćmionym świetle może być
nieco tylko zakłócony.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

M. Oliva Soto fotografuje K. Kowalskiego

W tym tygodniu w Fotoruszeniu
6.X Unia - Piotr Lewandowski
8.X Belfast - Anna Filipiak
9.X Blues Cafe - Tomasz Solarek
10.X Książnica Karkonoska - wykład Roberta Wyłupka Książnica Karkonoska

Uczta (się) sztuki w Biurze Wystaw Artystycznych
można sobie usiąść i spokojnie
obejrzeć album delektując się
dziełami, które w oryginale
można obejrzeć w wielkich
galeriach. Wszystko w zupełnie
zmienionej, pomalowanej na
różowo największej sali BWA.
– W Polsce mamy bardzo mało
tych dzieł. Jeden da Vinci, Carravagia nie ma wcale. Ale są one
w wielu albumach – tłumaczy
Kamil Kuskowski. Wystarczy
stworzyć odpowiednie warunki
do ich „kontemplacji” i nie trzeba
jechać do Louvru, Galerii Watykańskich czy też Ermitaża.
Trzecia odsłona ekspozycji
to portrety panien łódzkich.
Panie sfotografowane w mieszczańskich strojach i okolicznościach stylizowanych na XIX
wiek, przedstawione w formie

Sama wystawa posłużyła jeleniogórskiej galerii do precedensowego wprowadzenia
tzw. wernisaży dla młodzieży. W południe do BWA przyszła grupa uczniów z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Młodzi ludzie rozmawiali z Kamilem
Kuskowskim i jako pierwsi obejrzeli wszystkie instalacje. – Pragniemy, aby takie
wernisaże stały się tradycją – mówi Janina Hobgarska.

miniatur portretowych. Zdjęcia
umieszczone w „cyfrowych”
ramkach nie są jednak typowymi portretami. Kto czytał Harry’ego Pottera, pamiętał portrety
z tamtejszego czarodziejskiego
świata: mrugające okiem, ziewające, rozmawiające. Takie „czarodziejskie” są również panny
Kuskowskiego.
Aby wypatrzeć gest (ziewnięcie, buziaczek, mrugnięcie

okiem) panien, trzeba postać
dobrą chwilę przed jej portretem. Cierpliwość popłaca! Efekt
jest niesamowity. Sam autor
podkreśla, że sztuka polega na
przedstawieniu zwykłych rzeczy
w niezwykły sposób. Przyznać
trzeba, że udało mu się to znakomicie.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

To właśnie z myślą o nich
grupa fotoentuzjastów zorganizowała nietypowy ciąg zdarzeń zwanych „Fotoruszeniem”.
Pierwszą jego odsłonę mamy
już za sobą. W minioną środę, w
klubie Kaligrafia, w podziemiach
ratusza, otwarto pierwszą wystawę z cyklu, którego celem jest
promocja młodych twórców. Nie
zawsze mają okazję zaistnieć w
wielkich galeriach. Teraz nadeszło ich „pięć minut”.
W mrocznym i klimatycznym
wnętrzu Kaligrafii zawisło kilka
prac Krzysztofa Kowalskiego,
który właśnie rozpoczął studia
na Akademii Fotografii w Krakowie. Czarno-białe fotografie
komponują się z aurą panującą
w popularnym lokalu. Są to
mocne obrazy „opowiadające”
mini-historie, portrety ludzi o
nietypowych obliczach lub w
zaskakujących zestawieniach:
choćby czarnoskóry marynarz w
białym jak śnieg mundurze.
Agnieszka Romanowska, która
jest pomysłodawczynią Fotoruszenia, podziękowała gospodarzom,
czyli właścicielom Kaligrafii (i
innych lokali, które będą gościły
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W pierwszym po wakacyjnej przerwie koncercie z cyklu
„Jazz do Kwadratu” miłośnicy tego gatunku muzyki
będą mieli okazję posłuchać klimatycznego koncertu,
którego bohaterem będzie pianista Wojciech Majewski
z zespołem. W programie usłyszymy niezapomniane
przeboje legendarnego Marka Grechuty.

Kto nie pamięta lityczno-nostalgicznych piosenek zaśpiewanych charakterystycznym głosem?
„Wiosna, ach to ty”, „Ocalić od
zapomnienia” na stałe weszły do
kanonu polskiej muzyki. Napisać „rozrywkowej” byłoby zbyt
banalnym, bo – prócz rozrywki
– dzieła krakowskiego piosenkarza,
kompozytora, autora tekstów, a z
wykształcenia architekta – niosą z
sobą także głębsze przesłanie.
Miłośników twórczości zmarłego
9 października 2006 roku muzyka
nie może zabraknąć w nadchodzącą środę (8 X) w klubie Kwadrat
przy ulicy Bankowej. Tu o godz.
19 rozpocznie się wieczór pełen
piosenek, które pamięta każdy
z nas. Zabrzmią w nietypowym
wykonaniu znakomitego pianisty
jazzowego
Wojciecha Majewskiego wraz ze
swoim zespołem.
Projekt spotkał się z entuzjastyczną reakcją samego Grechuty, wybitnego polskiego piosenkarza i poety,
który wspierał inicjatywę nagrania
płyty od powstałego pod koniec lat
90. pomysłu aż do ostatecznej realizacji fonograficznej. Na ostateczny
efekt muzyczny nagrania bardzo
pozytywnie zareagowało zarówno

Racine na początek

Pawła Demirskiego, jednego
z najgłośniejszych obecnie
Już w najbliższą sobotę pójdzie w górę kurtyna XXXVIII polsk ich dramatopisarz y.
Twórcy postąpili z tekstem
Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych, największej im- Racine’a analogiczne do tego,
prezy Teatru Jeleniogórskiego im. Norwida.
jak Racine w XVII wieku poNa początek 11-dniowego ka) o godz. 20 na norwidow- stąpił z wcześniejszym o dwa
festiwalu najciekawsz ych skiej scenie miłośnicy Melpo- tysiące lat tekstem dramatu
sztuk ze scen krajowych, za- meny zobaczą sztukę: "Ifigenia Eurypidesa na ten sam temat.
prezentuje się Narodowy Te- nowa tragedia (według wersji Zostawiając strukturę tragedii
atr Stary z Krakowa. Gwiazdą Racine’a)”.
nienaruszoną, przenoszą jej
przedstawienia będzie Jan
– Dzieło to najnowszy pro- szczegóły we współczesność.
Peszek.
jekt Michała Zadary, laure- Umieszczają historię o wielW sobotę (11 październi- ata Paszportu "Polityki”, i kim wodzu Greków, który

W czwartek (9 X) w Galerii
Czekoladowej przy ul. Sobieskiego wystąpią Marcelina
Bilikiewicz (śpiew) oraz Piotr
Sobota (gitara). Początek
koncertu o godz. 17. Wstęp
wolny.

Dolomity na slajdach

„Wycieczkę” w krainę Dolomitów będzie można odbyć
słuchając prelekcji Iwony
Kurpiewskiej w nadchodzący
czwartek o godz. w Muzeum
Przyrodniczym w Cieplicach.

Liga rocka na start

Po wakacyjnej przerwie
rusza kolejna edycja Ligi Rocka. W piątek w Sali Novej
Jeleniogórskiego Centrum
Kultury zagrają QQ NA MU
NEW, CLON, VENA WALLEY.
Początek koncertu godz. 17.

Minerały na pokaz

Na XXXIII Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości
zaprasza Muzeum Przyrodnicze. Impreza odbędzie się
w nadchodzący weekend w
godz. 9 do 17 na tarasie przed
Pawilonem Norweskim.

środowisko dziennikarskie jak i
artystyczne.
– Majewski wziął na warsztat
twórczość artysty ukochanego przez
przynajmniej dwa pokolenia Polaków, opracował zgrabne jazzowe
aranżacje, zaprosił do studia muzyków z szeroko rozumianej jazzowej
ekstraklasy, zainteresował projektem
dużą wytwórnię, rzucił produkt na
rynek i …wygrał. Płyta „Grechuta”
sprzedawała się, jak na album z jazzem znakomicie, dostała nominację
do nagrody przemysłu muzycznego
– Fryderyka – napisał Daniel Wyszogrodzki w Jazz Forum.

Zaśpiewają młodzi
Piosenki Marka Grechuty zabrzmią też w wykonaniu zespołów i solistów z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Gimnazjum nr 1 i 2 w sobotę, 11 października. Początek
poetyckiego wieczorku o godz. 16 w siedzibie MDK przy ul. Skłodowskiej-Curie 12.

Początek o godz. 19, 8 października w Klubie Kwadrat JCK przy ul. Bankowej 26/28.
Bilety: 25 zł. normalne, 15 zł – studenckie.

Muzyka przy
czekoladzie

Grechuta
do kwadratu

musi poświęcić własną córkę,
aby wyruszyć na wojnę, we
współczesnym świecie, w
którym nie brak wiatru, ale
właśnie nadmiar huraganów
jest problemem. Pogoda i
technologia się zmieniły, ale
pragnienie władzy i sławy
pozostały takie same – piszą w
programie organizatorzy.
Kolejną wyjazdową odsłoną
JST będzie w niedzielę (12
października) sztuka Teatru
Polsk iego we Wroc ław iu,

– Wojtek Majewski wydobył z
muzyki Marka Grechuty najistotniejsze elementy ozdabiając wspaniałymi jazzowymi solówkami.
Wróżę płycie duży sukces, również
komercyjny ponieważ zawiera
wielką dawkę romantyzmu,
a Polacy są przecież liryczni i
romantyczni – mówił Zbigniew
Namysłowski.
Projekt spodobał się też drugiemu Wielkiemu polskiej estrady,
Czesławowi Niemenowi. Zamierzał nawet włączyć się w jego
realizację, ale plany przerwała
choroba i śmierć artysty. Zamiast
Niego w nagraniach uczestniczył
Grzegorz Turnau.
A sam Wojciech Majewski nie
poprzestał na muzyce. Wydał
książkę zatytułowaną „Marek
Grechuta - portret artysty”, która

wydawnictwo: Rockers Publishing
Grają jazgotliwy postpunk,
brudne elektro, a czasami tajemnicze brzmienia cold wave.
Nie ma na polskiej scenie muzyki alternatywnej drugiego tak
ekscentrycznego zespołu. Koncertujące od trzech lat Skinny
Patrini to zjawisko muzyczno-wizualne porównywane z
takimi gwiazdami gatunku,
jak Peaches czy IAMX. I wcale
w tych porównaniach nie ma

przesady, wypadają nie gorzej
niż art yści z zachodu. Ten
oryginalny duet tworzy para
przyjaciół: odpowiedzialna za
wokal Anna Patrini i generujący na syntezatorze i miksujący
dźwięki Michał „Skinny” Skórka. Muzycy nie skupiają się na
jednej stylistyce, są otwarci na
najnowsze style muzyczne i
– co bardzo ważne – nie boją
się eksperymentować. Każdy

z koncertów Skinny Patrini
to nowe przeżycie muzyczne,
ale także długo zapadający w
pamięć spektakl sceniczny.
Nieodłączną cechą koncertów
duetu jest kreowanie na scenie
swoistego audiowizualnego
performance’u. Ekstatyczny
taniec wokalistki, psychodeliczne wizualizacje oraz ekstrawaganckie stroje to element
obowiązkowy ich występów.

AL DI MEOLA WORLD SINFONIA– „La melodia – Live In Milano” Gumbi Ortiz i włoski
wydawnictwo: Veliene
Ten fa nt a st yczny muz yk
należy do absolutnej czołówki
światowej sceny jazzowej. Jest
także powszechnie uważany
za jednego z najciekawszych
gitarzystów na świecie. Jego
wspaniała technika, połączona
z pasją i inteligencją, pozwoliła
mu zdobyć na przestrzeni 16 lat
(od 1976 -92) aż 13 nagród prestiżowego magazynu „Guitar
Player Poll”.
Di Meola z początkiem lat
90. zainicjował projekt World
Sinfonia angażując do współ-

pracy znakomitych muzyków.
Muzyka, jaka powstawała pod
tą nazwą, to przepiękna akustyczna wycieczka po hiszpańskich krajobrazach flamenco.
W tym też to okresie powstał
jego najsłynniejszy temat „Miditerranean Sudance”.
Jego obecna World Sinfonia
nic a nic nie straciła na popularności zmienił się jedynie
skład muzyków. Obok Meoli
w jego zespole grają: włoski
bandeonista Fausto Beccalossi, perkusista z Nowego Jorku

(tejo)

który zaprezentuje „Sprawę
Dantona” Stanisławy Przybyszewskiej w reżyserii Jana
Klaty. Publiczność jeleniogórską zabierze sprzed Teatru
Norwida autokar. Wyjazd o
godz. 16.
Więcej o XXXVIII JST na
stronach www.jelonka.com
oraz w następnym numerze
naszego tygodnika.

(tejo)

Nowości ze świata muzyki
SKINNY PATRINI – „Duty Free”

szybko stała się bestsellerem. Na
książkę składają się przemyślenia
autora na temat szeroko rozumianej osobowości artystycznej Marka
Grechuty a także rozmowy z
bohaterem książki oraz artystami
z nim związanymi.
Jeleniogórski występ zespołu
Majewskiego łączy w sobie elementy koncertu jazzowego oraz
wieczoru autorskiego. Kwintet
Wojciecha Majewskiego wystąpi
podczas tego koncertu w następującym składzie: Robert Majewski
– trąbka,
Jacek Niedziela – kontrabas,
Krzysztof Dziedzic – perkusja,
Wojciech Majewski – fortepian.

gitarzysta klasyczny
rodem z Sycylii Peo Alfonsi. W
tym składzie nagrana została
ta koncertowa płyta „Live In
Milano” na której znalazło się 9 kompozycji w
tym 4 autorstwa Al. Di
Meoli. Muzycy w doskonały sposób mieszają klasyczne brzmienie gitary
akustycznej z etnicznymi
brzmieniami instrument ów perk us y jnych. Ta
pł yta pokazuje syntezę
muzycznych inspiracji,
subtelną folkloryzującą
jazzową suitą, muzyką

Do teatru z dziećmi

Andrzej Patlewicz

Calineczkę wg znanej
baśni Andersena w reżyserii B. Nauki będzie można
obejrzeć w środę i czwartek
(8 i 9 X, godz. 10) w Teatrze
Zdrojowym w Cieplicach.

Przestrzeń pani
Janiny

emocji i nastroju, improwizacją jazzu i melodyjnego rytmu
tango.

„Tęczowy balet skał” to
najnowsza w yst awa fo togra f i i Ja n i ny Pei ker t.
Zostanie otwarta uroczyście wraz z Galerią „Przest rzeń”, k t óra z n ajduje
się w Bibliotece Kolegium
Ka rkonosk iego prz y ul.
Lwóweckiej 18. Początek:
środa, 8 X, o godz. 11.30.

Rozmowa o gustach
Dr Milan Lesiak będzie
gościem salonu Empik w
ramach obchodów 60-lecia
firmy. W środę, o godz. 17
weźmie udział w debacie
pod nazwą „Teatr wczoraj
i dziś, czyli dlaczego nie
dyskutuje się o gustach”.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

6 paŸdziernika 2008 r.

MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler
pełny zakres badań
badania płodu 3D/ 4D

Diagnostyka kardiologiczna
echokardiografia serca
próby wysiłkowe na bieżni
Holter-EKG, Holter ciśnieniowy
kontrola rozruszników serca
EKG, spirometria

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia

Karkonoskie Centrum Medyczne

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 64 52 003,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

Choroba wieńcowa – zawał serca

Zawał mięśnia sercowego to groźny skutek i jedna z
postaci choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego,
gdy w wyniku ostrego niedotlenienia dochodzi do jego
martwicy. Najczęściej dzieje się to na tle miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu choroby wieńcowej, która
powoduje zwężenie światła naczynia wieńcowego i ograniczenie dopływu krwi, czyli tzw. niedokrwienie.

gotowia, kontrolować oddech i tętno,
a jeśli ustanie oddech, rozpocząć akcję
reanimacyjną. W warunkach domowych u chorego przytomnego należy
zbadać ciśnienie, podać 300-500 mg
aspiryny doustnie i nitroglicerynę
podjęzykowo.

Skąd biorą się bóle w klatce
piersiowej w przebiegu choroby
wieńcowej?
Dr med. Monika Mikulicz-Pasler,
kardiolog: Bóle dławiące i ucisk
zamostkowy przy wysiłku, często
promieniujący do obu ramion lub
lewej ręki, czyli tzw. dławica piersiowa,
są objawem zwężenia światła tętnicy
wieńcowej i niedokrwienia mięśnia
sercowego.

Która faza zawału jest najgroźniejsza?
MP: Największym zagrożeniem
jest okres od wystąpienia silnego
bólu na skutek zamknięcia naczynia
zawałowego do przybycia do szpitala.
W ciągu pierwszych dwóch godzin od
początku bólu zawałowego występuje
ok. 50% wszystkich zgonów, przy
czym większość chorych umiera
na ostre zaburzenia rytmu, będące
skutkiem niedokrwienia serca.

Na czym polega zawał serca?
MP: Mechanizmem, który prowadzi do zawału jest najczęściej
pękniecie blaszki miażdżycowej z narastaniem zakrzepu na jej powierzchni i zamknięciem lub krytycznym
zwężeniem naczynia wieńcowego.
W obszarze zaopatrywanym przez
dane naczynie, mięsień sercowy ulega
niedokrwieniu, a w przypadku nieprzywrócenia dopływu krwi, powstaje
w sercu ognisko martwicy.
Co to jest ostry zespół wieńcowy?
MP: Obecnie ostre niedokrwienie
mięśnia sercowego nazywa się ostrym
zespołem wieńcowym (OZW) i dzieli
się na trzy podstawowe jego formy:
niestabilną dławicę piersiową, zawał
mięśnia sercowego i nagły zgon
sercowy.

Jakie są czynniki ryzyka choroby wieńcowej?
MP: Zawał mięśnia sercowego
występuje najczęściej po 40. roku
życia, zwłaszcza u osób z tzw. otyłością
i nadciśnieniem. Częściej pojawia
się u mężczyzn. Do najważniejszych
czynników ryzyka należą: czynnik
genetyczny, czyli obciążający wywiad
rodzinny (np. zawał serca u najbliższych członków rodziny), palenie
papierosów, nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca, brak aktywności fizycznej,
wysoki poziom cholesterolu, otyłość
(zwłaszcza brzuszna).
Jakie są objawy zawału?
MP: Przede wszystkim silny ból w
klatce piersiowej, który nie ustępuje
w spoczynku i po podaniu nitrogliceryny, o piekącym dławiącym
charakterze, promieniujący do lewej
kończyny górnej lub obu kończyn
(a niekiedy nawet do żuchwy), z
bladością, potami, niepokojem, nudnościami, lękiem, bądź z dusznością
i zawrotami głowy.
Jak pomóc choremu z podejrzeniem zawału?
MP: Najlepiej ułożyć go w pozycji
półsiedzącej (o ile jest przytomny) lub
bocznej (jeśli jest nieprzytomny). Jak
najszybciej należy wezwać karetkę po-
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Jaka jest najskuteczniejsza
terapia zawału?
MP: Nowoczesna terapia to jak
najszybsze udrożnienie naczynia,
zapewniające powrót ukrwienia w
mięśniu sercowym. Najskuteczniejsza w terapii zawału jest pierwsza
godzina od wystąpienia dolegliwości
i zamknięcia światła naczynia wieńcowego, tzw. „złota godzina”.
Jak transportować pacjenta?
MP: Nie można robić tego samemu
– konieczne jest natychmiastowe wezwanie karetki reanimacyjnej. Chory
powinien być przetransportowany
do najbliższego szpitala z pracownią
kardiologii interwencyjnej, gdzie w
trakcie tzw. koronarografii i zabiegu
angioplastyki może być przywrócony
przepływ krwi poprzez mechaniczne

udrożnienie naczynia (poszerzenie
balonem i wszczepienie tzw. stentu stabilizującego pękniętą blaszkę
miażdżycową).
Co zrobić, aby do zawału nie
doszło?
MP: Odpowiednio wcześniej zwrócić się do kardiologa – gdy pojawią się
bóle wysiłkowe zamostkowe, duszność
wysiłkowa lub istnieją w/w czynniki
ryzyka. Fachowa konsultacja z EKG,
dodatkowe badania, jak echokardiografia i próba wysiłkowa, pozwolą
ocenić ryzyko i ustalić dalsze postępowanie z ewentualnym skierowaniem
do szpitala na diagnostyczną koronarografię, czyli badanie kontrastowe
naczyń wieńcowych. Ograniczenie
śmiertelności z powodu zawałów
serca można osiągnąć również dzięki
profilaktyce oraz wczesnemu rozpoznaniu zawału i szybkim wdrożeniu
nowoczesnego leczenia.
Jakie możliwości diagnostyczne oferuje KCM?
MP: Do dyspozycji pacjenta jest
bardzo dobrze wyposażona Poradnia
Kardiologiczna z nowoczesnym
aparatem do echokardiografii serca,
bieżnią do prób wysiłkowych, diagnostyką Holtera i aparatami do kontroli
rozruszników.

Dr nauk med.
Monika Mikulicz-Pasler
Specjalista kardiolog
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REKLAMY / FOTOREPORTA

Edukacja pod pozytywnym napięciem
Fot. Konrad Przezdzięk

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Tel. (48-75)7353208
1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000,
przebieg 127 tys. km,
cena: 9.600,Renault Twingo
60KM,
2000,
przebieg 127122
tys.
2. Renault1.2
Thalia
1.4rok
75KM,
rok 2002,przebieg
tys.km,
km,
OFERTA
PODEMONSTRACYJNYCH
,13.800SAMOCHODÓW
cena: 9.600,-cena
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
cena 13.800
4. ,Renault
Clio
16V automat,
2002,
przebieg
36 tys.) km,
1.
Renault75KM,
Clio1.4
Grandtour
1.5rok
dCi
85
diesel
klima-,Dacia Logan
rok 2006,automatyczną
przebieg
99 KM
tys. (km,
cena z18.900
cena1.4
23.900,- z klimatyzacją
5. Renault
Grandtour
1.9 dCi 120KM,
rok 2004,
z klimatyzacją
tyzacją, Laguna
rok prod.2008,
przebieg
ok. 10.000
km, kolor
,- przebieg 36 tys. km,
przebieg
103 tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
–
srebrny
metalik
6. Renult Grand Scenic 2.0 16V 140KM automat, rok 2004,
,- z klimatyzacją automatyczną
cena 23.900
przebieg
170 tys.zł,
km,
cena 7.650
38.900,-zł, cena po rabacie 52.500 zł
Cena 60.150
rabat
Renault Laguna
Grandtour
1.9 dCi 120KM,
rok 2004,
7. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM, rok 2007,
,- 1.2
przebieg 103
km,6700
cena
34.900
2. przebieg
Rtys.
enault
Clio
Grandtour
,- TCE 100 KM ( benzyna )
km,
cena 49.000
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
rok 2004,
8. Megane
Coupe
2.0
IDE140KM
140 KM, automat,
rok 2001, przebieg
72 tys.,
z klimatyzacją,
rok prod.2008, przebieg ok. 4.500 km,
przebieg 170cena
tys. 21.900,km, cena 38.900,9. Avantime
3.0, rok 2002,
przebieg
101 tys, cena
kolor – Grandtour
grafitowy
metalik
Renault Megane
1.5
dCi 105KM,
rok 45.900,2007,

,- 6.850 zł, cena po rabacie 47.500 zł
przebieg 6700
km, 54.350
cena 49.000
Cena
zł, rabat
8. Megane Coupe 2.0 IDE 140 KM, rok 2001, przebieg 72 tys.,
3. Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi 150 KM z klimatyzacena 21.900,9. Avantime 3.0,
rok 2002, przebieg
101 tys,
cena
45.900,cją, rok.prod.2008,
przebieg
ok.
9.500km,
kolor-czarna

perła. Cena. 117.700zł, rabat 28.700zł,
SUPER CENA 89.000zł
OFERTA SPECJALNA SAMOCHODÓW NOWYCH

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 przygotowują
się do konkursu wiedzy o Jeleniej Górze

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 UŻYWANYCH
1. Renault Megane Coupe 2.0 IDE 140KM, rok 2001, przebieg 72 tys. km, cena 21.900,2. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002, przebieg 122 tys.
km, cena 12.800,3. Renault Grand Sceni 2.0 16v 140KM – automat, rok
2004, przebieg 170 tys. km, cena 36.900,4. Renault Avantime 3.0, rok 2002, przebieg 101 tys. km,
cena 41.000,5. Renault Masater L2H2 2.5 dCi 115 KM,przebieg 151tys.
km,rok 2005/I rejestracja 2006, żółty, cena 39.350,- netto
6. Renault Twingo 1.2 16V TURBO 100KM, rok 2007
– przygotowany do KJS, cena 41.000,-

KONKURS

od 06.10.2008
do 13.10.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Książka autorstwa Małgorzaty Kalicińskiej, pt. ”Dom nad rozlewiskiem”
2 Książka opracowana przez Ewę Rychlewską, pt. „Humor polski
– dowcipy z lat 1948-2008”
PYTANIA:
1. W jeleniogórskim Empiku często odbywają się:
A. spotkania ze znanymi i cenionymi przedstawicielami literatury,
muzyki, sztuki
B. występy akrobatyczne
C. szkolenia dotyczące połowu ryb
2. Październik to dla Empiku miesiąc:
A. seansów filmowych
B. świętowania urodzin i organizowania spotkań kulturalnych z okazji
60-lecia
C. gratisowego serwowania pysznego sernika do tureckiej kawy.

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

Imię
.................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................
Wyniki konkursu (22.09.2008 do 06.10.2008):
1. Książka Manueli Gretkowskiej "Obywatelka"; Ewa Romanów
2. Płyta CD MOTORHEAD Ivon Fis; Dagmara Kozyra-Marczak

Z tym ogłoszeniem do 11.10.2008

„Uczmy się uczyć” – pod takim hasłem filia Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zorganizowała IX Karkonoski Piknik Edukacyjny. Impreza
zgromadziła setki nauczycieli i
dziesiątki uczniów, którzy mieli
okazję poznać wiele dziedzin
oświaty, a także dowiedzieć się,

jak lepiej pracować i skuteczniej
zgłębiać wiedzę. Najważniejsza
impreza edukacyjna na Dolnym
Śląsku to dowód na to, że na
szkołę można spojrzeć z różnych
perspektyw. Niekoniecznie schematycznych. Jednym z punktów
pikniku było Święto Ziemniaka,
podczas którego uczniowie po-

pularnej handlówki udowodnili,
że potrafią wiedzę przełożyć
na praktykę, przygotowując
wiele smacznych potraw z popularnych kartofli. Smakołyki
w mig zjedli przechodnie i goście
pikniku.

(tejo)
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Fot. Mateusz Banaszak

Beniaminek przegrał
z przebiegłymi rutyniarzami
Nasi koszykarze zachwycili ponad tysięczną widownię ambitną i skuteczną grą w pierwszych dwóch
kwartach meczu. W drugiej połowie spotkania ulegli
doświadczonym i sprytnym zawodnikom z Łodzi,
którym sprzyjali sędziowie, a szczególnie jeden – najszczuplejszy uczestnik wydarzeń na parkiecie w hali
przy ul. Sudeckiej.
meczu było podobnie i w 15
min. na tablic y był w ynik:
36:25. Potem jednak przyjezdni konsek wentnie sk raca li
dystans, dzięki znakomitej
grze od początku do końca
tego spotkania dwóch niewysokich wzrostem, ale wielkich
duchem koszykarzy: G. Mordzaka i Piotra Trepki. Szczególnie ten pierwszy siał zamęt
w szeregach jeleniogórzan
dzięki skutecznym asystom
i cel ny m rz utom w ka żdej
odległości, nawet spod kosza,
choć jest niewielki wzrostem.
W 18 min. było już tylko 38:34,
ale druga kwarta zakończyła
się w ynikiem: 44:36, dzięki
udanym akcjom Jędrzeja Jankowiaka i Jakuba Czecha.
W trzeciej kwarcie nadal
trwała na parkiecie walka o
dominację w tym spotkaniu.
Niestety, coraz częściej do głosu
dochodzili przyjezdni i w 28

Miłe złego początki

Jeleniogórscy kibice w spotkaniu naszych koszykarzy
z ŁKS Łódź byli dodatkowym zawodnikiem Sudetów
min. zrobiło się tylko: 50:48.
Całe szczęście ponownie udana
końcówka miejscow ych po
szarżach Michała Sterengi,
Jarosława Wilusza i A rtura
Grygiela wyprowadziła gospodarzy na 59:50, ale goście zaliczyli tuż przed syreną „trójkę”
i po 30 min. było: 59:53.
Fot. Mateusz Banaszak

A zapowiadało się bardzo
dobrze na początku meczu.
W pierwszej kwarcie (27:15)
n a si ko sz yk a r z e g r a ją c w
sk ładzie: Toma sz Wojdyła ,
Jakub Czech, A rtur Gr ygiel
Jędrzej Jankowiak i i Łukasz
Nie s ob sk i dom i nowa l i n a
parkiecie. Byli dokładniejsi i
szybsi w grze, popisując cię co
chwilę efektownymi kontrami
po błędach przeciwnika.
Na początku drugiej części

Rafał Niesocki zaliczył bardzo dobry występ
w spotkaniu Sudetów z ŁKS

Okna PCV
okna greenline

bezołowiowe
i wyjątkowe

Jelenia Góra, ul. Wolności 170, tel. (075) 75-57-015
Kamienna Góra ul. Słowiańska 19, tel. (075) 743 01 55

www.oknagreenline.pl

Horror w ostatnich
sezkundach

Ost atn ia część mecz u to
dramat. Artur Grygiel zdobył 2
pkt. i było: 61:53, ale po dwóch
akcjach gości za 3 pkt. (Tomasz
Prostak) było tylko: 61:59, a potem wynik był na styku, a w 36
min. remis: 66:66. J. Jankowiak
zdobył „trójkę” i było: 69:66.
Goście jednak też zaliczają trzy
pkt, (Tomasz Nogalski) i ponownie remis: 69:69 na tablicy.
Na niespełna 3 min. przed końcową syreną T. Wojdyła zaliczył
jeden osobisty: 70:69. Psuje się
tablica świetlna. Przerwa. Po
naprawieniu tablicy okazuje
się, że są jeszcze 2 min. i 18

sek. do końca meczu. Kibice
twierdzą, że powinno być więcej. Jakub Dłuski zdobył 2 pkt.
(70:71) i powtórzył ten wyczyn
P. Trepka z rzutów osobistych
(70:73). Jarosław Wilusz został
brutalnie sfaulowany przez
G. Mora d za k a i sęd z iow ie
odg w i zdują t ech n icz nego.
Poszkodowany zdobył 2 pkt.
(72:73). Następnie faulowany
pod koszem był Rafał Niesobski
i też zdobył 2 pkt. z rzutów
osobist ych(74:73) i zostało
13,7 sek. do końca spotkania.
To wystarczyło, by G. Mordzak
zdobył dla swojej drużyny, po
solowej akcji, decydujące o
zwycięstwie łodzian 2 pkt. w
ostatnich sekundach meczu!

Kolejne frycowe

Wydaje się, że w tym spotkaniu szkoleniowcy Sudetówzbyt
kurczowo trzymali się podstawowego składu drużyny, tym
bardziej że bardzo słabo grał
w końcówce J. Ja n kow ia k.
Zabra k ło w t y m cza sie na

parkiecie Krzysztofa Samca, który w ogóle grał zbyt
krótko i Piotra Tarasewicza.
Trudno jednak sprzeczać
się z trenerami. Mieli swoją
koncepcję. Nie wyszła. Zapłacili frycowe. Oby te doświadczenia procentowały
w najbliższej przyszłości, bo
jeleniogórzan czekają dwa
ciężkie mecze. Już w środę (8
października) w Warszawie
z Polonią 2011 i w sobotę (11
października) z Zastalem
Zielona Góra u siebie.

Janusz Cwen
IV kolejka – 8 października

Polonia 2011 - Sudety Jelenia Góra
ŁKS Petrolinvest - Dąbrowa Górnicza
Sokół Łańcut - AZS AWF Katowice
Siarka Tarnobrzeg - Stal Stalowa Wola
Big Star Tychy - Resovia Rzeszów
Żubry - Asseco Prokom II
AZS OSRiR Kalisz - MOSiR Krosno
Zastal Zielona Góra - Znicz Basket

Tabela
1. MOSiR Krosno
2. Big Star Tychy
3. Polonia 2011 Warszawa
4. Znicz Basket Pruszków
5. MMKS Dąbrowa Górnicza
6. Zastal Zielona Góra
7. Stal Stalowa Wola
8. Sudety Jelenia Góra
9. Sokół Łańcut
10. AZS AWF Katowice
11. ŁKS Petrolinvest Łódź
12. Żubry Białystok
13. AZS OSRiR Kalisz
14.Siarka Tarnobrzeg
15. Resovia Rzeszów
16. Asseco Prokom II

6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2

+55
+34
+35
+17
+10
+12
+5
+6
-21
-29
-31
+12
-1
-28
-20
-56

V kolejka – 11 października

Sudety Jelenia Góra – Zastal Zielona Góra
Znicz Basket - AZS OSRiR Kalisz
MOSiR Krosno - Żubry
Asseco Prokom II - Big Star Tychy
Resovia Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg
Stal Stalowa Wola - Sokół Łańcut
AZS AWF Katowice - ŁKS Petrolinvest
Dąbrowa Górnicza - Polonia 2011

Sudety Jelenia Góra – ŁKS Petrinwest Sphinks 74:75 (27:18, 17:18, 15:17,
15:22).
Sudety: Rafał Niesobski 19, Jakub Czech 18, Jędrzej Jankowiak 9, Tomasz Wojdyła
8, Artur Grygiel 7, Piotr Tarasewicz i Jarosław Wilusz po 4, Mariusz Matczak i
Michał Sterenga po 2 i Łukasz Niesobski 1.
ŁKS: Piotr Trepka 18, Grzegorz Mordzak 13, Tomasz Nogalski 11, Tomasz Prostak
10, Jakub Dłuski 8, Zbigniew Marculewicz 7, Michał Saran 4, Wojciech Kukuczka
3 i Kacper Kroner 1.
Pozostałe wyniki:
MOSiR Krosno - Znicz Basket			
88:62
Stal Stalowa Wola - Bg Star Tychy 			
74:81
AZS AWF Katowice - Siarka Tarnobrzeg 			
75:71
Dąbrowa Górnicza - Sokół Łańcut 			
69:54
Polonia 2011 – Zastal 		
95:108 (po dwóch dogrywkach!)
Asseco Prokom II - AZS OSRiR Kalisz
Resovia Rzeszów – Żubry
Ostatnie dwa spotkania rozegrano w niedzielę, po zamknięciu wydania tego
numeru „Tygodnika Jelonka”.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2

Fot. Mateusz Banaszak

Ponadto goście mieli w zespole super gracza - Grzegorza
Mordzaka. Ten doświadczony
(31 lat, 182 cm) rozgrywający
z ciągle wysuniętym językiem,
jakby chciał powiedzieć: a figę
wygracie, był nie do zatrzymania dla naszych koszykarzy i
zdobył tuż przed syreną kończącą mecz 2 pkt. decydujące
o zwycięstwie gości.

Grzegorz Mordzak (z lewej) jak wino,
im starszy tym lepszy
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Nasze szczypiornistki odniosły pierwsze zwycięstwo

Wrzutka z autu

Gdzie ta forma?

Fot. Mateusz Banaszak

od niechcenia, najwyraźniej
lekcewa żąc przeciwniczk i.
Dlatego w 8 min. było tylko 6:5
dla miejscowych.
Taka wymiana ciosów trwała prawie do końca pierwszej
połowy, która zakończyła się
trzy bramkową przewagą miejscowych.
W drugiej części meczu było
trochę lepiej, tym bardziej że
przyjezdne jakby opadły z sił i
często faulowały schodząc na
dwie minuty kary, ale jeszcze

Fot. Mateusz Banaszak

Nieliczna widownia oglądała w ubiegłą sobotę (4 października) kolejny słaby występ piłkarek ręcznych
Carlos Astol, które odniosły pierwsze w tym sezonie
zwycięstwo (po pięciu porażkach) nad ostatnim w
tabeli – AZS AWF Warszawa.
Jednak początek tego spotkania nie ukazywał różnicy
poziomów, jakie niewątpliwie
pod względem kadrowym dzielą obydwa zespoły. Ry walki
poczynały sobie śmiało i często
rzucały na bramkę gospodyń z
każdej prawie pozycji. Widocznie poszła już wieść o słabych
golkiperkach w jeleniogórskiej
ekipie. To spowodowało, że
objęły nawet prowadzenie 1:0
i potem nie odpuszczały gospodyniom, które grały jakby

Gesty kibiców Carlos Astol są wymowne
w 35 min. było tylko: 18:15.
Końcówka należała już do
jeleniogórzanek, które coraz
bardziej powiększały przewagę i zdecydowanie wygrały to
spotkanie.
Oby w następnych zaprezentowały formę, na jaką ich
niewątpliwie stać i odnosiły
kolejne zwycięstwa!

Janusz Cwen

Tabela
1. SPR Asseco BS Lublin
2. Piotrcovia Piotrków Tryb.
3. Interferie Zagłębie Lubin
4. Zgoda Ruda Śląska
5. Łączpol Gdynia
6. Start Elbląg
7. Politechnika Koszalin
8. Dablex AZS AWFiS
9. Carlos-Astol Jelenia Góra
10. Ruch Chorzów
11. Słupia Słupsk
12. AZS AWF Warszawa

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

12
11
10
10
8
6
6
5
2
1
1
0

210:142
174:129
185:141
178:154
187:147
190:190
134:153
173:151
168:192
121:154
131:207
139:230

Carlos Astol Jelenia Góra – AZS AWF Warszawa 39:28 (15:12).
Carlos Astol: Aleksandra Baranowska, Danuta Skompska – Marta Dąbrowska
8, Mirella Kaczyńska 5, Marta Oreszczuk 4, Anna Fursewicz, Anna Polonkai,
Marta Gęga, Agnieszka Kocela i Sabina Kobzar po 3, Olena Polypiuk i Monika
Odrowska po 2.
Najwięcej dla AZS AWF: Sylwia Marczuk 8, Monika Rulak i Katarzyna
Nieścioruk po 4.

Sawina Kobza pokonuje byłą reprezentatntkę
kraju - Iwonę Pabich

W następnej kolejce (8 października) spotkają się:
KU AZS Politechnika Koszalińska - Carlos-Astol Jelenia Góra
Słupia Słupsk - Łączpol Gdynia
AZS AWF Warszawa - Start Elbląg
Piotrcovia Piotrków Tryb. - Zgoda Ruda Śląska
Ruch Chorzów - SPR Asseco BS Lublin
Dablex AZS AWFiS Gdańsk - Interferie Zagłębie Lubin

Pozostałe mecze:
Zgoda Ruda Śląska - Ruch Chorzów 		
29:22 (12:9)
Najwięcej bramek, Zgoda: Barbara Jasińska 8, Katarzyna Gleń 6.
Ruch: Monika Samsel 6, Edyta Grudka 5.
Start Elbląg - Piotrcovia 			
24:33 (14:15)
Najwięcej bramek, Start: Katarzyna Szklarczuk 7, Alesia Mihdaliova 4.
Piotrcovia: Hanna Strzałkowska 8, Gabriela Kornacka, Kinga Polenz po 6, Agata
Wypych 5.
Łączpol Gdynia - Dablex AZS AWFiS Gdańsk 33:29 (16:20)
Najwięcej bramek, Łączpol: Monika Aleksandrowicz 8, Monika Stachowska 5,
Anna Szott 5, Paulina Wasak 5.
Dablex: Jewgienija Knoroz 6, Katarzyna Koniuszaniec 6, Patrycja Kulwińska 4,
Karolina Szwed 4.

Sukcesy pływaków „Jedenastki”
Na basenie Szkoły Podstawowej nr 11 odbyły się VII
Otwarte Zawody Pływackie Pogranicza z udziałem
około 100 młodych zawodników (roczniki od 1999 do
1993) z Jeleniej Góry, Bolesławca, Świebodzic, Polkowic, Kudowy Zdrój i czeskiego Nachodu. Znakomicie
wypadli jeleniogórzanie z klubu MKS „Jedenastka”.
Na 50 m. stylem motylkowym Karina Włostowska wygrała w rywalizacji zawodniczek (199 i starszy), a

Paweł Jędrzejczyk był pierwszy na
tym samym dystansie (97-98) oraz
Kamil Fronia (93 i starsi).

Na 50 m stylem grzbietowym
wygrali K. Włostowska (93 i starsi)
i Szymon Wawryca (97-98). Na 50
m stylem klasycznym pierwsi byli:
K. Włostowska (93 i starsi) oraz
Michał Lejczak (97 - 98), Szymon
Urbański był drugi (99 i młodsi),
a Marcelina Ścigała (97 - 98) i
Arek Kościewski (94 - 96) zdobyli
czwarte miejsca.
Na 50 m stylem dowolnym wy-

grali w kategorii roczników 93 i
starsi: K. Włostowska i K. Fronia.
Na 100 m stylem zmiennym zwycięzcami zostali: K. Włostowska (93
i starszy), K. Fronia (93 i starszy)
i P. Jędrzejczyk (97-98), a drugie
miejsca zdobyli: K. Włostowska (93
i starsi), Joanna Drozd (94 - 96) i Sz.
Wawryca (97 - 98).

JEN

Dobry występ orlików KKS Jelenia Góra
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Jeleniej Górze i KS Granica Bogatynia były organizatorami drugiej
kolejki ligi orlików (zawodnicy z
1998 r. i młodsi). Na stadionie w
Bogatyni rywalizowało osiem drużyn podzielonych na dwie grupy
czterozespołowe.
Zespoły występowały w ośmioosobowych składach, grały na połowie

boiska dwa razy po 10 minut. W pojedynkach grupowych KKS Jelenia
Góra przegrał z BKS Bolesławiec
0:1, zremisował z Piastem Zawidów
1:1 (bramka Szymon Statkowski) i
wygrał z Nysą Zgorzelec 2:0 (bramki
Fabio Prejetti i Łukasz Wierzbicki).
Zdobycie 4 punktów dało jeleniogórzanom drugie miejsce w grupie i
walkę o trzecie miejsce w turnieju.

W meczu finałowym ZSOiZ Gryfów Śląski pokonał Bolesławiec BKS
Bobrzanie 1:0 i wygrał turniej.
W meczu o trzecie miejsce KKS
Jelenia Góra pokonał UKS Pieńsk
2:0 ( bramki: Jakub Matuszewski i
Beniamin Łyczak).
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Skład KKS
I Jelenia Góra:
Bartosz Szyrwiel - Aleksander Dulak,
Benjamin Łyczak, Jakub Matuszewski,
Patryk Michałek, Igor Pogorzała, Fabio
Prejetti, Michał Rebkowiec, Szymon,
Statkowski i Łukasz Wierzbicki.

Zapowiadało
się, że będziemy
mieli w tym sezonie sportów halowych trzy bardzo mocne drużyny: szczypiornistek (Carlos Astol), koszykarek
(Finepharm KK AZS i koszykarzy
(Sudety).
Szczególnie ta pierwsza budziła spore nadzieje. Były związane
tym, że kierownictwo klubu zbudowało już przed sezonem podstawy do funkcjonowania pierwszego w kraju profesjonalnego
klubu w ekstraklasie żeńskiego
szczypiorniaka. Rzeczywiście
pod względem organizacyjnym
i finansowym zadbano o to.
Gorzej z przygotowaniem zespołu
do rozgrywek pod względem
kadrowym (brakuje bramkarki
i rozgrywającej) i taktycznym.
Przegrał pięć pierwszych spotkań
i marzenia o medalu oraz o dobrych występach w Chalange Cup
prysły jak bańka mydlana.
Z obawami natomiast mówiło
się o występach koszykarek w
ekstraklasie, a tutaj spotkała
nas miła niespodzianka. Nowy
trener i nowe zawodniczki nie
zawodzą i spisują się w ekstraklasie nadspodziewanie dobrze.
Jeden z internautów naszej strony
Jelonka.com wypowiedział się
tak: tam, gdzie pojawia się dr Jan

Czarnecki, tam są sukcesy. Jest
w tym trochę prawdy. Ponadto
sprawdził się w tym przypadku
bardzo młody, ale bardzo dobry
szkoleniowiec.
Natomiast koszykarze to bardzo młody i perspektywiczny
zespół. Na razie płaci frycowe, ale
nie boi się żadnego przeciwnik
i każdy czuje przed Sudetami
respekt.
Jestem przekonany, że w miarę
upływu czasu będzie grał coraz
lepiej i można być spokojnym o
utrzymanie się takiej walecznej
ekipy w I lidze. W tym przypadku
również zaprocentowała dobra
praca szkoleniowa trenerów.
Z tego krótkiego wywodu
wynika, że w grach zespołowych
najważniejszą rolę odgrywa
trener. Nie wystarczą dobrzy
zawodnicy. Trzeba ich odpowiednio przygotować do sezonu,
a potem umiejętnie prowadzić w
meczach.
Najlepszym potwierdzeniem
tego było doprowadzenie przez
niemieckiego trenera - Rechnagela po raz pierwszy w historii
Grecji reprezentacji tego kraju
do mistrzostwa Europy w piłce
nożnej, złożonej z zawodników
nie słynących raczej z pracowitości.

Janusz Cwen

Brąz Gimnazjum nr 3
Na Stadionie Olimpijskim we
Wrocławiu walczyło ze sobą 21
reprezentacji szkolnych, które
wygrały eliminacje powiatowe i
dostały się do finału Dolnośląskiej
Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej
Szkół Gimnazjalnych. W tym doborowym gronie bardzo dobrze
wypadły ekipy Gimnazjum nr 3
w Jeleniej Górze. Chłopcy zajęli
drużynowo trzecie, a dziewczęta
szóste miejsce.
Indywidualnie złote medale
zdobyli: Ewelina Gibes w biegu
na 100 m ppł. - 15,98 s, Damian
Wojciechów w skoku w dal - 6,23
m, Kajetan Kąs w biegu na 1000
m - 2.46,25 min oraz sztafeta

chłopców 4 x 100 m z czasem
- 47,47 s (0w składzie: Łukasz
Kruczek, Michał Jacak, Krystian
Dudek i Damian Wojciechów.)
Brązowe medale zdobyli: Patryk
Popowski w pchnięciu kulą (4kg)
- 12,12 m i Tomasz Kołodziejski w
biegu na 110 m ppł. - 17,17s.
W składzie reprezentacji
chłopców znaleźli się: Damian
Wojciechów, Kajetan Kąs, Łukasz
Kruczek, Michał Jacak, Tomasz
Kołodziejski, Patryk Popowski,Damian Dziarmaga, Michał
Antos, Mateusz Łepecki,Damian
Gała, Krystian Dudek, Mateusz
Horyd, Krzysztof Łątka, Marcin
Popiołkowski i Mateusz Woś.

Celne strzały Bobrów
W czasie zawodów łuczniczych dzieci i młodzików w
Strzelinie o puchar burmistrza
z udziałem 75 zawodników z
10 klubów dobrze spisali się
zawodnicy MKS Bobry Jelenia
Góra.
Wśród podopiecznych trenera Henryka Chemicza najlepiej
wypadli: Jakub Nowakowski
i Aleksandra Wsolak, którzy
wygrali w kategorii apacz.

W orlikach drugie miejsce
zdobyła Anna Rurak. W młodzikach na trzecim miejscu stanęli
na pudle: Adrianna Trzebińska i
Patryk Skupin. Czwarte miejsce
zdobyła Alicja Gubernat w kat.
apaczy, piąte zajął Jan Czarnecki w kat. apaczy i Oskar Batler w
orlikach, w tej kategorii Kornelia Grzech była dziewiąta.

Rusza Liga Piłki Siatkowej
Już niebawem rozpoczną się
Ligi Piłki Siatkowej Amatorów
organizowanej przez Ognisko
TKKF Orle w Jeleniej Górze sezonu 2008/09.
Mogą w nich brać udział zespoły nie uczestniczące w rozgrywkach centralnych zorganizowanych przez PZPS (II liga i
wzwyż). Mecze będą się odbywały
w dni robocze tygodnia. Opłata za
udział w zawodach: 300 –350 zł.

Bliższe informacje na ten pod
telefonem i e-mail: mojtatem@
poczta.onet.pl, tel/fax 075 75 22
960, sms tel. kom. 782 496 561.
Zgłoszenie zespołu do rozgrywek w terminie do 20.10.2008
należy przesłać pisemnie pod
adres: TKKF “ORLE” Marian
Mójta 58-500 Jelenia Góra ul.
Piotra Skargi 2.

JEN

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

6 paŸdziernika 2008 r.

20

ROZRYWKA

NA WESOŁO

W zimowe popołudnie piękna dama wychodzi na spacer w futrze i spotyka na ulicy członków
ekologicznej organizacji Greenpeace.
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek?
- To nie norki, to poliestry.
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać życie, żeby pani miała futro?!
Adam i Ewa tworzyli idealną parę:
- po pierwsze, on nie musiał wysłuchiwać, za kogo ona mogła wyjść za mąż;
- po drugie, ona nie musiała wysłuchiwać, jak gotowała jego matka.
Barman krzyczy na kelnera:
- Kiedy wreszcie przestaniesz wyrzucać pijanych klientów na zewnątrz?!
- Przecież pijanych wyrzuca się z lokalu - broni się kelner.
- Ale nie w "WARSIE"!
Rozmawiają dwaj koledzy:
- Mój pies, jak wraca ze spaceru, to naciska nosem dzwonek, żeby mu otworzyć drzwi - tak
go wyszkoliłem.
- Mój nie musi, ma swoje klucze.

KRZYŻÓWKA

HOROSKOP

BARAN
Ten tydzień przyniesie ci spokój, komfort i równowagę. Będziesz odczuwać ogólne zadowolenie; sprawy, które poprzednio cię trapiły, rozwiążą się albo odejdą w cień. Będziesz w
świetnej formie tak fizycznej, jak i psychicznej. Wykorzystaj ten czas!
BYK
W pracy masz dobre podejście, wiesz, co można zrobić, żeby polepszyło się w firmie.
Porozum się z innymi osobami, pracuj w zespole, razem możecie zrobić coś więcej niż
w pojedynkę. Przestań jedynie wymagać i czekać, aż właściciel albo szef coś postanowi.
Sam coś zaproponuj.
BLIŹNIĘTA
Konieczna jest zmiana, dalej nie możesz żyć tak jak do tej pory. Jesteś w ciągłym zawieszeniu i nic nie robisz. Odzyskaj kontrolę, zapanuj nad wydarzeniami poprzez poświęcenie
uwagi, osobiste dopilnowanie, a czasem ustąpienie komuś pola. Jeżeli jesteś w niekorzystnym związku, który zamierzasz kiedyś zakończyć, to nie czekaj w nieskończoność. Jeżeli
jakaś sprawa zbyt długo się ciągnie, porozmawiaj z kimś, jak ją przyspieszyć.
RAK
Nastąpią dni ciekawsze i bardziej radosne, tak jakby w twoim życiu nastało lato.
Wszystko będzie wydawać ci się proste i możliwe do zrobienia, nie będzie przeszkód ani
w twojej głowie, ani na zewnątrz. To, co chcesz od dawna zrobić, zrób teraz; czas jest jak
najbardziej odpowiedni.
LEW
Pewna sprawa zwróci twoją uwagę i postanowisz bliżej ją zbadać. Może znajdziesz
nowe hobby, może zapiszesz się na kurs przedmiotu dotychczas nieznanego sobie, może
postanowisz zacieśnić kontakty z osobą dopiero co poznaną. Otwarcie się na nowości
przyniesie ci korzyści. Będziesz inaczej myśleć, przejmiesz od kogoś inny pogląd na życie
i zobaczysz, że działa.
PANNA
Coś zawaliło się z hukiem i nie wiesz, jak do tego podejść: czy próbować kontrolować
wydarzenia, czy czekać, aż ktoś zadecyduje. Człowiek nie lubi zmian, one czasem są nieuchronne i spodziewamy się ich, a czasem nagłe i te są najgorsze, bo zaburzają poczucie
bezpieczeństwa. Przywołaj obraz najspokojniejszej osoby, jaką znasz, i zastanów się, co
ona by zrobiła na twoim miejscu.
WAGA
Wykazujesz dużo niecierpliwości, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Trzeba poczekać,
wszystko się ułoży w swoim czasie. Jeśli nie masz partnera, nie spiesz się, lepiej dobrze
wybrać, niż męczyć się w związku zupełnie niedobranym. Jeśli nie układa ci się jakiś
konkretny aspekt obecnego związku, powiedz o tym partnerowi szczerze, ale daj mu czas
na zareagowanie - musi to przemyśleć, nie zmieni swojego postępowania z dnia na dzień.
Nie oczekuj cudów ani od siebi ani od innych, wtedy będziesz mieć mniej rozczarowań.
SKORPION
W sprawach finansowych dość naiwnie myślisz, że nic nie będziesz robić, a wszystko
sie ułoży. To nieprawda, trzeba się napracować, żeby na przykład udowodnić, że nadajesz
się na awans albo żeby wyszukać nową pracę czy nowe źródło dochodu. Jeśli nie masz
energii na dużą zmianę, przynajmniej umiejętnie gospodaruj już posiadanymi środkami.
Zapisuj wydatki, ucinaj te mniej potrzebne, przenieś oszczędności do banku, który daje
lepsze warunki.

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
Pogoda sprawi, że będziesz częściej wychodzić z domu i spotykać się z ludźmi, szczególnie w długie jesienne wieczory. Zobacz, co inni mają ci do zaoferowania, słuchaj ich
rad, bo w każdej rozmowie jest jakaś cenna informacja, coś co można od razu zastosować.
Jeśli z kimś kłócisz się od dawna, powiedz sobie dość. Albo wyciągnij pierwszy rękę do
pogodzenia, albo zakończ tę znajomość raz na zawsze.
KOZIOROŻEC
Połóż nacisk na doskonałą organizację czasu, ponieważ tracisz go na głupoty - czytanie
niepotrzebnych artykułów, oglądanie telewizji czy przesiadywanie przed komputerem. A
jednocześnie czas ucieka i brakuje go na sprawy naprawdę ważne - twoje relacje z bliskimi,
twoja przyszłość, kariera zawodowa. Przywróć stabilność i stały rytm zajęć. Ucz się od
najlepszych, przeczytaj książkę kogoś, kto osiągnął sukces w twojej branży.
WODNIK
Sprawy miłości, partnerstwa i rodziny wysuną się na pierwszy plan. Całkowicie poświęcisz
się sprawie związanej z bliską osobą. Twoje życie zejdzie trochę na drugi plan, to nieuniknione. Z czasem wszystko wróci do normy. Interesuje cię prawdziwa więź i bliskość, już nie
odpowiadają ci udawane relacje.
RYBY
Martwisz się i przeżywasz jakąś stratę. Wiedz o tym, że to jest tymczasowe i wkrótce
uporasz się z problemami. Coś nie poszło według planów? Zdarza się. Ważne, żeby nie
tracić nadziei. Dla odmiany zajmij się czymś, w co wierzysz i co przynosi rezultaty od
razu. Może z tego przyjdzie dochód albo przynajmniej zadowolenie.
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"Lubię swoje życie"
"Zawsze kombinuję, jak postać ma wyglądać, jak podkreślić jej cechy za pomocą stroju czy fryzury. Na planie
"Teraz albo nigdy" ekipa zastanawiała się, co teraz
Kożuchowska zrobi z tymi ciemnymi włosami w "M jak
miłość" - opowiada Małgorzata Kożuchowska i dodaje:
"Prywatnie jednak na razie zostaję blondynką".
Jaka jest twoja bohaterka z
serialu "Teraz albo nigdy"?
Małgorzata Kożuchowska: To
kobieta po przejściach, która raczej
udaje, że jest silna. W rzeczywistości potrzebuje męskiego ramienia,
wsparcia i uczucia. Tęskni za tym
jak większość kobiet. Ale ponieważ
raz się sparzyła - była mężatką,
była w ciąży, straciła dziecko, facet
ją opuściła, próbowała popełnić
samobójstwo - teraz jest zdystansowana wobec mężczyzn i nowych
uczuć. Myślę, że udaje przed światem, przed bliskimi i sama przed
sobą. Kobiety, które gram w "M
jak miłość" i w "Tylko miłość", są
ciepłe, owszem, walczą o uczucia,
ale się przed nimi nie bronią. Są
to sympatyczne, miłe kobiety. A ta
jest twardzielką, trochę połamaną,
pokaleczoną.
I na potrzeby tej roli zostałaś
brunetką?
Małgorzata Kożuchowska:
Dostrzegłam w tym spójność z
charakterem postaci. Zawsze kombinuję, jak postać ma wyglądać,
jak podkreślić jej cechy za pomocą

stroju czy fryzury. Na planie
"Teraz albo nigdy" ekipa zastanawiała się, co teraz Kożuchowska
zrobi z tymi ciemnymi włosami
w "M jak miłość". Głównie mężczyźni reagowali z taką troską.
Wzruszyło mnie to. Prywatnie
jednak na razie zostaję blondynką. Kiedy ma się możliwości, żeby
coś zmienić na moment, a potem
wrócić do tego, do czego jesteśmy
przyzwyczajeni i w czym czujemy
się najlepiej, to się z tego korzysta.
Nie trzeba wtedy podejmować
drastycznych decyzji.
Przyjmij nieco spóźnione
gratulacje z okazji ślubu. Czy
na moment przed ceremonią
nie obleciał cię strach? Nie
chciałaś zrezygnować?
Małgorzata Kożuchowska:
Uciekająca panna młoda? Nie,
kiedy już się na coś zdecyduję, nie cofam się. Jestem dość
rozsądna. Nie przypominam
sobie, żebym kiedykolwiek na
godzinę czy dzień przed wpadła
w panikę. Taka sytuacja mi się
nie zdarzyła.

Jak często twój mąż ma
prawo wychodzić na piwo z
kolegami?
Małgorzata Kożuchowska: Do
pierwszych oznak alkoholizmu
(śmiech). To żart oczywiście, bo
wtedy może być już za późno.
Wszystko w granicach rozsądku.
Jeżeli facet wychodzi z kolegami
na mecz, a potem napije się piwa,
a w tym czasie kobieta idzie z
przyjaciółkami na kawę albo do
kina - to jest wszystko ok. Natomiast jeśli te proporcje zaczynają
przeważać w tę lub drugą stronę,
czyli on jest częściej z kolegami
na meczu i na piwie niż ze swoją
żoną czy dziewczyną, a dziewczyna częściej z koleżankami
niż ze swoim mężem, to trzeba
sobie powiedzieć: "Stop, usiądźmy
i porozmawiajmy, spróbujmy
przywrócić naszemu związkowi
zdrowie proporcje".
Jesteś bardzo zajętą kobietą, grasz w kilku serialach
telewizyjnych i w teatrze,
jesteś ambasadorem Fundacji "Mam marzenie" i twarzą
"Twojego stylu", udzielasz się
towarzysko i zawodowo. Czy
masz czas, żeby wydawać pieniądze, które zarabiasz?
Małgorzata Kożuchowska: Wydawanie pieniędzy to czynność
odstresowująca i czasem oddaję
się temu szaleństwu. Najczęściej
wydaję na wyjazdy, relaksują

mnie te moje "ucieczki" i regenerują. Jeśli w miejscu, do którego
jadę, są jeszcze nowe sklepy, to nie
odmawiam sobie przymierzenia
paru rzeczy. A kiedy już się dość naprzymierzam, to nawet nie muszę
kupować, moja kobieca, zakupowa
próżność zostaje zaspokojona.
Mam też umiejętność kupowania
rzeczy "na zaś". Kupuję coś, co nie
jest mi w tym momencie potrzebne,
ale wiem, że za chwilę mi się przyda
i dzięki Bogu, bo kiedy okazja
zjawia się nagle, wiem, że mam w
co się ubrać.

Co byś zmieniła, gdybyś mogła cofnąć czas?
Małgorzata Kożuchowska: W
moim życiu nie zdarzyło się nic takiego, co chciałabym wytrzeć gumką myszką. Chyba niczego bym nie
zmieniła. Lubię swoje życie. Dzisiaj
z perspektywy lat myślę jedynie, że
pokolenia, które teraz wchodzą w
dorosłe życie, mają więcej odwagi.
U mnie wszystko działo się "step by
step". Wszystko toczyło się po kolei
i po bożemu: najpierw szkoła, potem druga, potem matura, studia,
praca. Nie byłam na tyle odważna,
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żeby wyjechać i spróbować sił poza
krajem. Dzisiaj na to, żeby zaczynać
coś nowego, jestem już za stara,
ale czasem myślę jeszcze, że gdzieś
wyjadę i spróbuję zrobić coś innego,
w innym miejscu.
Praca, małżeństwo i co dalej?
Macierzyństwo?
Małgorzata Kożuchowska: Pewnie tak. Wszystkie moje znajome,
które tego doświadczyły, twierdzą, że jest to nieporównywalne
z niczym.
Dziękuję za rozmowę.

Jak żyć z meteoropatią - rozmowa z bioklimatologiem dr. Januszem Markwartem

Chorzy na niepogodę

- Wiele osób miewa od czasu do
czasu dni "wyłączone" z życiorysu
wskutek złego samopoczucia.
Następuje nagły odpływ sił, wielkie
znużenie, senność, dekoncentracja, pojawiają się bóle głowy i
stawów. Jednak badania lekarskie
nie potwierdzają choroby, a złe
samopoczucie ustępuje samoistnie
po jakimś czasie.
- Tych sygnałów nie należy lekceważyć. Badania wykazują, że aż 60
proc. osób można określić mianem
meteoropatów, czyli szczególnie
wrażliwych na pogodę. Wszyscy,
dzięki zmysłom i rozmaitym receptorom rozmieszczonym na
całym ciele, rejestrujemy bodźce
klimatyczne. Układ hormonalny
i nerwowy ma nas bronić przed
wszystkim, co zagraża człowiekowi. Bez homeostazy, czyli zdolności
organizmu do utrzymania równowagi w nieustannie zmieniającym
się otoczeniu, nie byłoby życia. Jednak niektórzy, w zasadzie zdrowi,
nie przystosowują się natychmiast
do tego, co dzieje się wokół.
- Dlaczego?
- Podczas przechodzenia frontów
chłodnych przysadka mózgowa
intensywniej wydziela hormony,
zwiększa się poziom cukru i cholesterolu, krew łatwiej krzepnie,
zwężając naczynia krwionośne.
Natomiast ciepłe fronty zmniejszają
wydzielanie hormonów tarczycy i

obniżają ciśnienie krwi. Wyrównanie poziomu hormonów zależy od
sprawnego działania organizmu,
a nasza reakcja na ich niedostatek
czy nadmiar, trwający przez pewien
czas, jest indywidualna.
- Który z bodźców klimatycznych
wywołuje najgwałtowniejszą reakcję w organizmie meteoropaty?
- O złym lub dobrym samopoczuciu nie decyduje zwykle jeden
czynnik meteorologiczny, ale cały
ich zespół. Niemniej najbardziej
niekorzystny wpływ wywierają
szybkie i duże zmiany: jeżeli ciśnienie wzrasta lub spada o powyżej
8 ha, jeżeli wiatr jest silniejszy niż
30 km\godz., gdy temperatura
"skacze" o 10 i więcej stopni C.
- Dlaczego w ostatnich latach
tak bardzo zwiększyła się liczba
"chorych na pogodę"?
- Dopóki środowisko nie było
skażone, wpływy atmosferyczne
nie szkodziły człowiekowi aż w
takim stopniu. Istotny jest tzw.
synergizm, czyli nakładanie się
kilku niekorzystnych bodźców, np.
wysokiej temperatury, dużej wilgotności powietrza, a na to - dużego
skażenia. Zanieczyszczenia przemysłowe zmieniają niekorzystnie
warunki klimatyczne na jeszcze
gorsze. Utrzymując się w powietrzu, utrudniają dopływ promieni
słonecznych, a tym samym chronią
drobnoustroje chorobotwórcze

znajdujące się w atmosferze.
- To, co trudne do wytrzymania
dla zdrowego, choć szczególnie
wrażliwego człowieka, dla chorego może być naprawdę nie do
zniesienia.
- Badania wykazały, że zła pogoda, szczególnie fronty chłodne
i burzowe, zmiany ciśnienia są
bardzo niekorzystne dla sercowców
- 30 proc. wszystkich zawałów
zdarza się w czasie przemieszczania się frontów atmosferycznych.
U wielu osób występują nawroty
depresji. Pogarsza się stan zdrowia
schizofreników. Nerwicowcy stają
się bardziej pobudliwi lub apatyczni
- zależy to od indywidualnych cech.
Alergicy i astmatycy także cierpią.
Źle znoszą wiatr, gdyż niesie on
pyłki organiczne. Najgroźniejsze
są gorące masy powietrza z południa - doświadczeni chirurdzy
wiedzą, że nie należy przeprowadzać skomplikowanych operacji
podczas przemieszczania się frontów atmosferycznych. Większe
jest wówczas ryzyko wystąpienia
powikłań. Front chłodny sprzyja
powstawaniu zatorów, natomiast
ciepły - krwotoków. Są wreszcie
statystyki umieralności. Na ogół
ludzie umierają podczas "skoków"
pogody i to niezależnie od tego, jaka
przyczyna spowodowała śmierć.
Prawidłowość ta jest widoczna
nie u kobiet, uważanych za istoty

słabe i wrażliwe, lecz właśnie u
mężczyzn.
- Czy można się bronić przed niekorzystnym działaniem czynników
meteorologicznych?
- Biometeorologia jako odrębna
nauka liczy sobie ponad 100 lat.
Niestety, nie opublikowano ani
jednej pracy, dotyczącej likwidowania dolegliwości, spowodowanych
wpływem czynników atmosferycznych. Jak dotąd nie ma skutecznego lekarstwa dla wszystkich
meteoropatów.
- Mamy się poddać bez walki?
- Przy silnych reakcjach na pogodę trzeba się zwrócić do lekarza
i rozpocząć właściwą dla naszego
organizmu kurację. Nie sposób

radzić wszystkim tego samego,
bowiem każdemu może pomóc
coś innego.
- Wiele osób leczy się domowym
sposobem - lampką koniaku, bardzo mocną kawą, przeróżnymi
miksturami...
- Łykanie na własną rękę pastylek, kropelek, picie litrami kawy
jest niedopuszczalne. Organizm
może zareagować drastycznie
- omdleniem, zapaścią, a nawet w
skrajnych przypadkach - śmiercią.
- Co zatem robić?
- Dbać o kondycję. Człowiek
wypoczęty, zdrowy, o sprawnym
układzie termoregulacyjnym, przebywający regularnie na powietrzu,
ma większe szanse na dobre samo-

poczucie w dniach niekorzystnej
pogody. Pamiętajmy o mądrym
wykorzystaniu urlopów i weekendów. Powinniśmy - zwłaszcza jeśli
ostro reagujemy na zmiany pogody
- wypoczywać w takim klimacie,
który zapewnia komfort naszemu
organizmowi. Weekendy powinny
być pełne ruchu i wypoczynku na
powietrzu. Jeżeli ludzie ograniczają
swoje życie do domu i pracy, spada
ich odporność fizyczna i psychiczna. Niech nie oczekują wtedy od
zdrowia zbyt wiele. Żeby się dobrze
czuć, trzeba o to zadbać.

6 paŸdziernika 2008 r.
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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
■ Hydraulika – woda, gaz, odbiory – 609
172 300 – 75 242 66 – 692 316 255
■ Remonty mieszkań – panele, tynki na
mokro, regipsy – tanio, solidnie – 511
752 773
■ Budowy od podstaw - domów jednorodzinnych i pensjonatowych - 662
954 401
■ Dachy - krycie - konserwacja, ocieplanie,
remonty - 602 884 480
■ Drobne prace remontowe - takie jak
malowanie mieszkań, sklepów i innych
Hydraulika
woda, gaz, odbiory
609 172 300 – 75 242 66
– 692 316 255

pomieszczeń. Tanio, szybko, czysto solidnie
- 782 346 880
■ Ekipa budowlana - domki jednorodzinne,
instalacje elektryczne, remonty, adaptacje
- 793 677 525
■ Elektroinstalacje - wykonam - 516
052 788
■ Elektryczne usługi - Instalacje elektryczne w domach - 721 120 029
■ Glazura płytki - panele, gładzie, malowanie - 509 362 908
■ Hydraulika technika grzewcza - montaż
c.o. wod-kan, gaz załatwiamy pozwolenia i
odbiory. Hydroklim Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516
■ Kafelkarstwo, renowacja wnętrz - Usługi
w zakresie: Kafelkarstwo, Panele podłogowe, Instalacje sanitarne, Tynki mineralne,
instalacje wodno - kanalizacyjne - 607
593 944
■ Kafelki – hydraulika - Kafelki – hydraulika - 669 446 434
■ Kafelkowanie - Płytki glazura malowanie
tanio szybko i solidnie - 506 140 864
■ Koparkoładowarka wykopy - przyłącza
tanio sprawnie szybko - 785 535 629
■ Łazienki tanio kafelkowanie - regipsy,
gładzie, malowanie, montaż instalacji
sanitarnych i.t.d - 723 529 334

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:

26 IX 2008 godz.1:00 – 3 X 2008 godz. 19:00
Malowanie - małych i dużych
powierzchni, gładź szpachlowa, panele
podłogowe, ocieplenia poddaszy wełna
mineralna itp. - 516 666 638
■ Malowanie - tapetowanie, panele - fuchy
tanio - 662 077 015
■ Malowanie - Malowanie 075 75 242 66
- 609 172 300
■ Montaż płyt gips-karton od15zł - Oferujemy montaż ścianek działowych,sufitów
podwieszanych,wyrównywanie ścian płytą
gips-karton. Przykładowy koszt: - Sufit
podwieszany na stelażu-35zł/m2 -Ścianki
działowe z wełną mineralną-40zł/m2 -Płyta
gipsowa na klej-15zł/m2 Zapraszamy - 602
483 664
■ Prace ogólnobudowlane - Prace ogólnobudowlane itp - 721 321 115
■ Regipsy, gładzie, układanie - układanie
glazury, montaż okien drzwi, panele tanio
szybko solidnie szukam fuch - 692 724
299
■ Regipsy, panele ścienne - i podłogowe,
malowanie, tapety i inne - 603 105 828
■ Remonty mieszkań - tanio szybko
Solidnie - 697 269 145
■ Remonty mieszkań - gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936
900
■ Remonty mieszkań - wykończenia
wnętrz, prace ogólnobudowlane. Szybko,
solidnie - 604 828 577
■ Remonty wykończenia - gładzie kafle
zabudowy, instalacje elektryczne - grzewcze
- 507 408 229
■ Remonty - wymiana okien - drzwi,
panele, gładzie, malowanie-solidnie i
niedrogo - 506 623 977
■ Tanio glazura - płytki, schody, tarasy
- 509 362 908
■ Tanio glazura płytki schody - tarasy
remonty mieszkań - 509 362 908
■ Tynki gipsowe - Wykonujemy profesjonalne tynki maszynowe - 662 485 024
■ Tynki maszynowe - agregatem - 661
334 123
■ Tynki maszynowe gipsowe i cementowo
wapienne - 600 417 979
■ Tynki maszynowe gipsowe i cementowo
wapienne - 660 470 138
■ Układanie glazury - Układanie glazury
- 691 986 259
■ Usługi dekarsko ciesielsko - blacharskie
montaż obróbek blacharskich wstawiamy
okna dachowe itp. - 693 788 140
■

Usługi hydrauliczne - centralne ogrzewanie, woda, gaz - 516 026 488
■ Usługi ogólnobudowlane - Kafelkowanie
tanio szybko i solidnie - 506 140 86
■ Usługi ogólnobud. płyty g-k - Oferujemy
usługi ogólnobudowlane w tym montaż ścianek działowych, sufitów podwieszanych,
wyrównywanie ścian płytą gipsowo-kartonową. Konkurencyjne ceny. Zapraszamy!!
- 602 483 664
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio i
solidnie - 608 425 553
■

USŁUGI
KOREPETYCJE
■ Chemia – korepetycje w domu ucznia
– 667 393 959
■ Absolwentka fil.romańskiej - na UWr
udzieli korepetycji z j.francuskiego lub
niemieckiego na terenie JG.Kontakt: rybkam@tlen.pl lub - 516 747 688
■ Angielski - Studentka 3go roku anglistyki
udzieli korepetycji, solidnie, tanio - 692
951 749
■ Angielski dla gimnazjum - 20zl/h.
Korepetycje - dojazd do domu ucznia lub
na odwrót - 660 539 304
■ Biologia - korepetycje - Gimnazjum
25 zł, szkoła średnia 30 zł/60min. Grupy
3 osobowe po 15 zł od osoby/60min.
Dojazd do ucznia. Jelenia Góra i okolice
- 791 030 485
■ Korepetycje - - niemiecki Korepetycje
z niemieckiego - tanio i solidnie - różne
poziomy nauczania, -ciekawe materiały
gratis - 697 855 670
■ Korepetycje-mat,fiz,chem-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 25zł za godzinę. Możliwość
dojazdu do ucznia. - 602 483 664
■ Udzielę korepetycji z języka niemieckiego. Możliwy dojazd do ucznia - 515
176 597
■ Korepetycje z matematyki - 791 267
076
■ Matematyka, geografia - Pomogę w
zadaniach domowych, przygotowaniach do
testów i tp. Udzielam korepetycji od 3 lat. Z
dojazdem do ucznia - 509 503 125
■ Nauka j. angielskiego - pomoc przy
odrabianiu lekcji; dodatkowe materiały;
rozwijanie wszystkich zdolności języko-

wych; mila i przyjazna atmosfera - 509
939 859
■ Pianino i gitara - nauka - Nauka gry na
pianinie i gitarze od podstaw. Czytanie nut,
tabulatury, kształcenie słuchu, ćwiczenia
rytmiczne, zabawy muzyczne - 504 258
889
■ Profesjonalna nauka gry - Edukacja
Nauka na pianinie i na instrumentach
klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki
i kształcenia słuchu - 608 700 184
■ Royal Mile - profesjonalne kursy j. angielskiego. Przygotowanie do matury, FCE, CAE,
CPE, angielski w biznesie. Zapraszamy 513
037 205 - 662 182 917
■ Udzielę korepetycji - dla uczniów szkoły
podstawowej z języka angielskiego i
niemieckiego - 503 624 465

USŁUGI
KOSMETYCZNE
URODA
■ AnMed zakład fizjoterapii - i odnowy
biologicznej zaprasza na zabiegi przy ul.
Kiepury 29D - 075 64 80 777
■ Tipsy przedłużanie - stylizacja paznokci
metoda żelowa od 60 zł - 500 052 695
■ Tipsy – tanio - W domu klienta. Proszę o
smsy na każdy odpowiem - 695 098 052
USŁUGI
MUZYCZNE
■ DJ Prezenter - z długim stażem poprowadzi każdą imprezę - 605 593 641
■ Studniówki, wesela, karaoke - Wesela,
zabawy, eventy, karaoke - 517 900 425
■ Zespół Pieszczochy - Wesela, zabawy,
bale, studniówki, dancingi itp. - 604
186 987
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 - Konku-

rencyjne 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
■ Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów i tapicerek
– 609 172 300 – 75 242 66 - 692
316 255
■ Chcesz ZAROBIC duże pieniądze - Bezpieczne inwestycje, lokaty, plany regularnego oszczędzania - 723 188 847
■ Do stylizacji paznokci - Hurtownia
Kosmedica S.C - 691 492 599
■ Firma PHU Maverick - wykonuje wszystkie rodzaje schodów z drewna litego,
oferuje: szeroki wachlarz wzornictwa,
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
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OG£OSZENIA
realizacje niekonwencjonalnych rozwiązań
- 609 588 155
■ Galeos fizjoterapia w domu - masaż,
kinezyterapia, elektroterapia, laseroterapia,
światłoterapia: zadzwoń i umów się na rehabilitację w twoim domu - 506 504 445
■ Instalacje elektryczne - alarmowe WTR
Artur Wowk Jelenia Góra i okolice - 510
043 170
■ Instalacje elektryczne alarmy - telewizja
dozorowa wideodomofony sieci komputerowe - 516 052 788
■ Karty Kredytowe do 10.000 na dowód
Zadzwoń bo warto - 075 64 12 585
■ Koszenie traw - Profesjonalne jesienne
koszenie traw, wycinanie zarośli, cięcie
drewna na opał, łupanie, układanie, ścinka
drzew. Wszystko własnym sprzętem STIHL
- 516 666 638
■ Lustrzane posadzki - Polerowanie
doczyszczanie, zabezpieczanie polimeramiwszystkie twarde posadzki e-mail:marka.jg@
op.pl - 691 772 904
■ Biuro rachunkowe - świadczy usługi
księgowe, rozliczenia z zus, kadry i płace
- 609 089 141Mechanika pojazdowa
- Naprawie każde auto codziennie po
godz.16,konserwacje na zimę, kosmetyka,
profesjonalnie i tanio! Marcin-Cieplice
- 605 135 001
■ Odsmradzanie pomieszczeń - piwnic,
wind, zsypów na śmieci, palarni i wielu
innych - 693 881 313
■ Pani z doświadczeniem - zaopiekuje
się dzieckiem, chętnie u siebie w domu
- 519 409 152
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa i
modernizacja komputerów, notebooków
w domu lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500
■ Pożyczka bez BIK-u. - mail: wierzyciel@
wp.pl - 506 128 223
■ Pożyczki gotówkowe - dla każdego!!!
Specjalne oferty dla wolnych zawodów!
- 508 487 074
■ Restauracja "Stara Kuźnia" - organizuje
przyjęcia imieninowe, urodzinowe - 603
585 905
■ Serwis komputerowy - Naprawa, modernizacja, konserwacja komputerów - 603
322 400
■ Specjalista zaburzeń mowy - Logopeda.
Kompleksowe usługi w zakresie diagnozy,
terapii i kultury żywego słowa. Dzieci i
dorośli - 604 752 230
■ Strony internetowe - Tworze strony
internetowe w rozsądnej cenie. Indywidualne podejście do każdego projektu - 668
164 912
■ Strony www - Strony internetowe,
design internetowy, system zarządzania
treścią, szablony na aukcje - atrakcyjne
ceny - 504 120 752
■ Szybka gotówka - do 120.000 PLN bez
zabezpieczeń - 075 64 125 85
■ Ścinka drzew - cięcie drewna na opal,
łupanie, układanie, wycinanie krzaków i
zarośli - 516 666 638
■ Wykonuję schody drewniane - wolnostojące (solidnie) - 693 344 860
■ Zaopiekuję się dzieckiem - chętnie u
siebie w domu - 519 409 152
■ Ścinanie i przycinanie drzew - przy
użyciu sprzętu alpinistycznego - 660
760 221

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
■ Fotografia to moja pasja - a nie źródło
utrzymania. Sprawdź, mile się zaskoczysz.
Pozdrawiam - 793 737 379
■ Zdjęcia ślubne i imprezy - Fotografia
to pasja, która uwiecznia najwspanialsze
chwile. Mila i fachowa obsługa. Sprawdź i
wybierz - 793 737 379
USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Przeprowadzki – faktury VAT – 515
716 919
■ Przeprowadzki – meblowóz, międzymiastowe – 505 900 180
■ Dar-Pol przewozy osobowe Niemcy na
adres – 075 75 18 255, 607 222 369
■ Berlin – Hamburg – Bremę – Okolice
– 075 75 18 255, 607 222 369
■ VIP – przewozy, lotniska – Berlin,
Drezno, Lipsk, Praga – 607 222 369
■ Niemcy – przewozy osobowe, super
ceny – 075 75 18 255, 607 222 369
■ Stuttgard, Monachium, Jezioro Bodeńskie, Munchen – okolice – 075 75 18 255,
607 222 369
■ Autolaweta do 3.5 tony, od 1.2 zł za km,
cały kraj 6 - 609 243 506
■ Auto laweta - transport - 667 557
997
■ Lotniska przewozy - Praga – Wrocław
– Berlin - 505 092 579
■ MPT Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin. F-ra VAT,
tel/fax 75 717 40 25, e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ Przewozy do Niemiec - Przewozy do
Niemiec 004915771837455 - 693 331
170
■ Przewozy osobowe - Lotniska Berlin
Praga Wrocław. Także odbiory z Lotnisk
Tanio i Bezpiecznie Zapraszamy 507 804
737 lub 64 75 364 - 507 804 737
■ Przewozy regionalne - MPT przewozy
osobowe do Czech – całodobowo F-ra VAT
Tel/fax 075 7174025 e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ Transport – przeprowadzki - konkurencyjne ceny i możliwość ich negocjacji
- 519 467 798
■ Transport- przeprowadzki - Kraj zagranica. Mercedes Sprinter 25m3, Iveco Daily
17m3, ład.2 tony,4,60 dł.pow. ładunkowej.
Tanio i solidnie Faktury Vat Zapraszam
- 509 211 282
■ Transport przeprowadzki - konkurencyjne ceny teren Jeleniej Góry i nie
tylko gorąco polecam!! Najlepsza firma w
mieście! - 604 707 788
■ Wesela obsługa Bus 8 osobowy - Rozwożenie gości w czasie trwania jak i po
przyjęciu weselnym - 505 092 57

NIERUCHOMOŚC
SPRZEDAM
■ Sprzedam 10000m2 pod przyszłą
zabudowę jednorodzinną – szeregówka,
bliźniaki – w dzielnicy Jeleniej Góry
– Czarne. Cena 1m2 – 100zł – 606 994
180 po 18:00
■ Mieszkanie komfortowe Zaborze III
– pow. 78m2 – bez pośredników – 509
341 87
■ Bezpośrednio dom – stan surowy
zamknięty – Sobieszów – 505 900 18
■ Bezpośrednio działka – Cieplice
1029m2 – świetna lokalizacja, media,
widokowa 245000zł – 515 716 919
■ Sprzedam działkę - Dziwiszów osiedle
Leśne Zacisze, bez pośredników, 1735
m2 - 885 342 947
■ 123 tys. mieszkanie na Zabobrzu - Do
sprzedaży mieszkanie w bloku przy Karłowicza, pokój z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka. Stan bdb, niskie koszty utrzymania
max 100 zł miesięcznie. Polecam Remigiusz
Rychlewski Żebrowscy Nieruchomości
- 501 736 644
■ 149 tys. 48m2 na Różyckiego - Mieszkanie do remontu. 3 piętro. Ładny rozkład.
Duża kuchnia, balkon. Niski czynsz: 200 zł
- 508 240 821
■ 2 pokojowe - z balkonem w pełni umeblowane, Internet, telefon, TV Sat, alarm
- 695 020 002
■ 2 pokojowe - na Zabobrzu - 514 600
108
■ 2 pokojowe 52 m2 - Ip Noskowskiego
190000 - 500 122 448
■ 30830m dla inwestora - Doskonała
propozycja dla inwestora. Mini pole golfowe,
SPA, a może teren pod osiedle domów w
bezpiecznej enklawie? Świetna lokalizacja.
W tle Karkonosze, małe nachylenie terenu
pozwala na konkretny projekt architekta.
Tylko 45zł za 1m 2 Zadzwoń, jutro może
gruntu już nie być - GNK - 502 068 168
■ 3 pokoje 2 poziomowe - w pełni umeblowane obok KK Internet, telefon, TV Sat. - nie
jestem pośrednikiem - 695 020 002
■ 3 pokoje Cieplice - nowe ładne ciepłe
1 piętro parking częściowo umeblowane
bezpośrednio - 600 785 745
■ 3 pokojowe - Mieszkanie po kapitalnym
remoncie blisko centrum - 662 913 412
■ 40m2 koło Jubilata - 40m2
koło Jubilata - 661 991 555
■ 40m2 - 133tys. Mieszkanie
- na Moniuszki. 2 pokoje, łazienka,
kuchnia, balkon, duża piwnica. 1
Piętro, czynsz 225 zł. Do kapitalnego remontu - 508 240 821
■ 410.000 dom w Jeżowie Sudeckim - SPRZEDAM Dom w Jeżowie
Sudeckim pow. mieszkalna ok.
100 m2 z garażem i ogrodem, oraz

pomieszczeniem gospodarczym o pow.50
m2 do adaptacji na część mieszkalną lub
do prowadzenia działalności gospodarczej.
Referencja nr SB 074 - 668 667 637
■ 67 m - Jelenia Góra - Bardzo zadbane
mieszkanie w Jeleniej Gorze, dwa pokoje,
obszerny korytarz, nowe okna , instalacje.
Bardzo rozsądna cena. Wystarczy zadzwonić. GNK - 502 068 168
■ 74m w kamienicy - blisko centrum
240000 - 500 122 448
■ Atrakcyjna działka w Komarnie 1528
m2 - 662 112 344
■ Atrakcyjne 2 pokojowe - Sprzedam
atrakcyjne, nie wymagające remontu mieszkanie położone na parterze kamienicy. Stan
bdb, dach po remoncie, ogródek, piwnica.
47 m.kw. 179 tyś do negocjacji. Polecam
Remigiusz Rychlewski Nieruchomości
Żebrowscy - 501 736 644
■ Centrum ale nieuciążliwe. - 75 m 3
pokoje, Bardzo słoneczne mieszkanie po
kapitalnym remoncie, nowe instalacje,
wycyklinowana piękna deska. Czynsz 130
zl. Zadbana kamienica - boczna uliczka
miasta. POLECAMY GNK. - 502 068 168
■ Czarne - ale kolorowe góry.... - Poniemiecki dom po nowemu. Generalny remont,instalacje,drenaże.Ocieplenia,tynki.156m
4 pokoje, 2 kondygnacje. Pół domu z
osobnym wejściem, garaż, ogród. Przepiękny widok z tarasu na góry...Kominek
przyjażnie zaprasza. Po prostu zadzwoń.
GNK - 502 068 168
■ Deweloperskie m-3 - 180000zl, 52m2ul.Sobiesk.82 I p., okna na Pd-Wsch; może
być 3 pokojowe (M-4) wys. 3,4m - opcja
antresol racus@op.pl - właściciel - 885
851 234
■ Dom do kapitalnego remontu lub wzburzenia leżący na działce 68 ar. w gm.
Bolków. Dom ma pow. ok. 150 m2, 8 pokoi,
ogród i widok na góry Kaczawskie 70000
zł - 664 499 814
■ Dom na czarnym - w starym budownictwie, z dużym zagospodarowanym ogrodem
- 693 881 313
■ Dom poniemiecki - do remontu z murowana stodoła w Kwieciszowicach. Cena do
uzgodnienia - 603 054 235
■ Dom Świeradów Zdrój - Czerniawa
działka 35 ar. - 075 784 54 37

Abc

■ Dom w Karpaczu - do remontu o pow.
150 m2, 3 pok. (6 do adaptacji). Dom leży
na skrzyżowaniu szlaków turystycznych,
co pozwala wykorzystać go komercyjnie.
580000 zł - 664 499 814
■ Dom w Malej Kamienicy - położony
przy lesie na działce 25 ar. Do domu o
powierzchnia użytkowa 120 m2 przylega
ogród, a w niedalekim sąsiedztwie jest las
- 664 499 814
■ Do sprzedania polowa bliźniaka - na
wsi do remontu. Cena 90 000 zł. - 504
891 144
■ Dwupoziomowe 90 m - Małcużyńskiego
bardzo ładne właściciel - 516 722 333
■ Działka w Komarnie Malowniczo położona działka budowlana w Komarnie
nieruchomości - 662 009 400
■ Działka - Mysłakowice - Działka siedliskowa 0,5 hektara. Media blisko. Kształt
prostokąt - 693 307 360
■ Działka w okolicach Jeleniej Góry - 514
600 101
■ Działka w Jeżowie Sudeckim 1500 m/2
- 502 677 252
■ Działka budowlana - w gminie Stara
Kamienica o pow. 903 m2. 5 km od Jeleniej. Dojazd asfaltowy, oryginalny kształt,
kraniec działki wyznacza strumyk. 53000
zl - 664 499 814
■ Działka idealna na dom z bali. - 2 ha pod
lasem z nadzwyczaj ładnym widokiem. Ok
4 km od Jeżowa Sudeckiego. Remigiusz
Rychlewski Nieruchomości Jelenia Góra
- 501 736 644
■ Działka w Sosnówce - 3800 m.kw
piękne widoki doskonała cena 120 tyś zł.
Nieruchomości - 502 175 903
■ Działki budowlane - w Dziwiszowie,
przepiękny widok na Karkonosze, doskonała
lokalizacja. - 075 71 371 66
■ Działki budowlane 20 ar - Okolice
Jeleniej Góry – wodociąg, cicha, spokojna
okolica z widokiem na Karkonosze, droga, w
przyszłości kanalizacja - 695 624 968
■ Garaż - przy ulicy Wojska Polskiego
- 918 184 096
■ Grunty rolne, - budowlane, inwestycyjne
od 1.95 zl / m2 - 075 64 33 002 - 792
434 657
■ I piętro 55 m Jelenia Góra - 55 m w
na pierwszym piętrze w ocieplonym, wyremontowanym 4 kondygnacyjnym domu.
- Nowe instalacje, okna, zabudowany
balkon. Bardzo rozsądna cena. Po prostu
zadzwoń. GNK - 502 068 168
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Kawalerka - Ciekawa kawalerka nieruchomości - 662 009 400
■ Kawalerka na Różyckiego - Pilnie - 514
600 108
■ Kawalerka sprzedam - mieszkanie 28m
cena do uzgodnienia - 793 560 829
■ Kawalerka w pobliżu centrum - Kawalerka w pobliżu centrum - 514 600 101
■ Kawalerka w Sobieszowie - 80000
- 500 122 448
■ Kawalerka w Ścięgnach - plus udział w
ziemi /3000 m2/. Cena 89000 zl. BNS
- 608 221 943
■ Kiepury 36m właściciel IV p. - w IV
kondygnacyjnym Mieszkanie do własnej
aranżacji. Niski czynsz - 180 pln. Cena: 129
tys. - 695 943 795
■ Kiepury 60m. - Mieszkanie przy Kiepury
47, 2 piętro, 60 m.kw, jasne otwarte przestrzenie, wygodna lokalizacja stan b.dobry.
Cena 237000. Żebrowscy Nieruchomości
- 501 736 644
■ Ładna kawalerka - 28m2, blok z windą
na Zabobrzu I. 115 000 zł. - 667 219 752
■ Ładne 2 pokojowe - 42 m2, w bloku z
windą, Zabobrze II. - 667 219 752
■ Ładne 3 pokojowe - mieszkanie 112
m2 w centrum Jeleniej G. Pilne - 691
596 024
■ Ładne jednopokojowe - mieszkanie w
Jeleniej Górze - 509 949 961
■ Ładny dom w Sobieszowie. 168 m2,
500 m2 działka. 395000 zł. - 667 219
752
■ M4 - 3 pokoje, kuchnia z aneksem
jadalnym, stan bdb - 501 364 202
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porebie, trzypokojowe, 56 m2 - 508 240 822
■ Mieszkanie po remoncie 35m/2 w
cenie meble w zabudowie kuchennej
- 502 677 252
■ Mieszkanie - Malczewskiego 2 pok
sprzedam kuchnia zabudowa + osprzęt
łazienka i ubikacja wszystko nowe zabudowy komandora nowe drzwi okna PCV
- 793 648 178
■ Mieszkanie 102 m2 - w centrum, 4
pokoje, kuchnie łazienka z wc, centralne
ogrzewanie, balkon, pierwsze piętro. Cena
260tys zl - 609 163 835
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Mieszkanie
w Parku Sudeckim nieruchomości - 662
009 400
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze III.
Parter 54 m2 z całym wyposażeniem.
Atrakcyjna cena. - 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
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Mieszkanie 2 pokojowe 40 m2 - w
Kowarach - 600 050 720
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Mieszkanie 2
pokojowe w Jeleniej Górze - 500 131 298
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Malczewskiego
sprzedam kuchnia zabudowa + osprzęt
łazienka i ubikacja wszystko nowe zabudowy komandora nowe drzwi okna PCV
- 793 648 178
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Malczewskiego
sprzedam kuchnia zabudowa + osprzęt
łazienka i ubikacja wszystko nowe zabudowy komandora nowe drzwi okna PCV
- 793 648 178
■ Mieszkanie 2 pokojowe - przy ulicy
Kiepury położone na parterze. Mieszkanie
w całości umeblowane. Cena 186000 PLN.
- 662 040 448
■ Mieszkanie 2 pokojowe - przy ul. Małcużyńskiego. Mieszkanie jest w stanie
deweloperskim, balkon + taras, atrakcyjna
cena 155000 PLN. - 662 040 448
■ Mieszkanie 2 pok na Zabobrzu - stan
bardzo dobry. Cena 164000. Szymkiewicz
Nieruchomości - 669 620 071
■ Mieszkanie do remontu - 2 pokojowe.
Na Zabobrzu II. Cena 150 tys. - 508
240 821
■ Mieszkanie Karłowicza - 56m2 3 pokoje
Pilnie sprzedam - 502 101 642
■ 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 w centrum - Karpacza,
40m2, 2- pokoje, ogród. Po remoncie, nowe
instalacje. Cena 135 000 zł, do negocjacji
- 606 254 058
■ Mieszkanie w kamienicy - 54 m2, 2
pokoje w pobliżu centrum. Jelenia Góra
- 667 219 752
■ Mieszkanie w Myslakowicach - pokój,
kuchnia, łazienka, mały balkon 36m
1piętro, CO etażowe, odświeżone, panele
podłogowe. Cena 99000 do negocjacji.
- 501 264 773
■ Najtańszy dom -okolice - 22 km od
Jel.Góry. Doskonały dojazd. Dom któremu
potrzebny jest remont. Teren rezerwatu
przyrody. 156m powierzchni użytkowej.
500 m działki. Ogrodzony teren. 6 pokój,
2 łazienki, garaż, taras, obszerny strych.
Najtańszy dom w okolicy do sprzedania.
ZADZWOŃ - ZOBACZ - OCEŃ GNK - 502
068 168
■ Nowe 2 pokojowe - atrakcyjna cena
- 514 600 108
■ Nowe mieszkanie 2 i 3-pokoje. - Centrum Jeleniej Góry. Atrakcyjna cena. - 514
600 108
■ Nowy dom - w stanie surowym zamkniętym na obrzeżach Jeleniej Góry. Bardzo
ładny projekt, widok na góry, niska cena
- 600 227 515
■ Nowy dom - w okolicy Karpacza - Mysłakowice 140/1200 m2 do wykończenia
- cena 349 tys. - 781 296 904
■

Pensjonat Świeradów Zdrój - Pięknie
położony pensjonat w Górach Izerskich.
Parking dla autobusu. Sąsiedztwo największej kolejki gondolowej w Europie.36
miejsc noclegowych, jadalnia na 50 osób,
restauracja. Kolonie, grupy turystyczne,
wycieczki. Góry Izerskie na nowo tętnią
życiem. Zainwestuj GNK - 502 068 168
■ Piękna działka - z małym jeziorkiem w
Marczycach BN - 509 318 410
■ Piękne 3 pokojowe - na Elsnera - 514
600 108
■ Pięknie położone - działki budowlane
w Jeżowie – uzbrojone; prąd, gaz, woda
- polecam - 606 661 643
■ Pilnie 4 pokoje ul Elsnera - Atrakcyjne
z możliwością dowolnego dostosowania
do swoich potrzeb 65m2 pilnie - 514
600 102
■ Pilnie sprzedam - mieszkanie dwupokojowe w starym budownictwie, cena do
negocjacji - 075 64 187 35
■ Pilnie sprzedamy 4-pokojowe - mieszkanie w stanie deweloperskim. 95m2,
po podłodze ok. 120m2, cena 290 tys.
Nieruchomości - 508 240 823
■ Pilnie 3 pokojowe - na Elsnera - 514
600 108
■ Placówka bankowa - Z powodu wyjazdu
pilnie odsprzedam funkcjonującą placówkę
bankową - cena 50000zl. Pilne - 504
210 510
■ Połowa bliźniaka 98m - na wsi do
remontu. Cena 90 000 - 504 891 144
■ Pół willi w J. Górze - z ogrodem i garażem
310 tys. NJ - 693 056 760
■ Prestiżowe w Parku Sudeckim - 3
pokojowe, I piętro. Wykończone wysokiej
klasy materiałami. Gustownie umeblowane.
Nieruchomości Partner - 507 243 718
■ Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe,
o pow. 37m2, w Jeleniej Górze, osiedle
Zabobrze. N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe,
o pow. 39m2, w Jeleniej Górze, osiedle
Zabobrze. N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedamy 3 pokojowe - Sprzedamy
mieszkanie 3 pokojowe, o pow. 48m2, w
Jeleniej Górze. Spokojna okolica i dobra
lokalizacja. Polecamy ! N.ED. - 695 384
914
■ Sprzedamy mieszkanie 3 pokojowe,
o pow. 55m2, w Jeleniej Górze, osiedle
Zabobrze. N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedamy ładne mieszkanie 3 pokojowe, o pow. 70m2, w Jeleniej Górze,
osiedle Zabobrze. Dobra cena. Polecamy!
N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedamy ładne mieszkanie 4 pokojowe, o pow.80m2, w Jeleniej Górze, osiedle
Zabobrze. N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedamy mieszkanie 4 pokojowe,
o pow. 65m2, w Jeleniej Górze, osiedle
Zabobrze. N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedamy 6 pokojowe - Sprzedamy
stylowe, 6 pokojowe mieszkanie, o pow.
140m2 , w okolicach Jeleniej Góry. Idealne
■

dla dużej rodziny lub na gabinety lekarskie.
N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedamy duży dom , o pow. 310m2, w
Jeleniej Górze, okolice Maciejowej. Idealny
dla dużej rodziny lub prowadzenia agroturystyki. Spokojna okolica, ładne widoki. N.ED.
- 695 384 914
■ Sprzedamy działki budowlane - Posiadamy do sprzedaży działki budowlane, w
Jeleniej Górze o okolicach. N.ED. - 601
540 292
■ Sprzedamy ładną kawalerkę, o pow.
40m2, w Jeleniej Górze. Mieszkanie w
stanie idealnym. N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedamy ładną kawalerkę - Sprzedamy nową kawalerkę, 28m2, w Jeleniej
Górze, niski czynsz, atrakcyjna cena !
Polecamy!. N.Euro-Dom - 695 384 914
■ Sprzedamy ładne mieszkanie - Sprzedamy ładne mieszkanie 3 pokojowe, o
pow. 63m2, w Jeleniej Górze. Mieszkanie
w pełni wyposażone i umeblowane. Stan
mieszkania idealny. Polecamy !. N.ED.
- 695 384 914
■ Sprzedamy ładne mieszkania - Sprzedamy ładne i przestronne mieszkania 3-4
pokojowe, rozkładowe w Jeleniej Górze,
Zabobrze. N.Euro-Dom - 695 384 914
■ Sprzedamy do wykończenia mały dom, o
pow. 120m2 w Jeleniej Górze. Dobra cena!
Nieruchomości ED. - 601 540 292
■ Sprzedamy ładne mieszkanie, o pow. 35
m2, w pełni umeblowane i wyposażone, w
Jeleniej Górze. - 695 384 914
■ Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe, o
pow. 44 m2, w Piechowicach, ok. Jel.Góry.
N.ED. - 695 384 914
■ Sprzedam działkę - Dziwiszów, osiedle
Leśne Zacisze, bez pośredników, 1735 m2
- 885 342 947
■ Sprzedam działkę siedliskową - 0.32 ha
z widokiem na Karkonosze - 512 034 474
■ Sprzedam mieszkanie - w Podgórzynie
po remoncie do wykończenia - 115m2,
parter domu: 3 pokoje i ok1500m2 działki.
Bez pośredników. Cena 260 tys. - 510
250 607
■ Sprzedam mieszkanie 102m2. - W
centrum 4 pokoje, kuchnia, łazienka z
wc, co, balkon, 1 piętro. cena 260 tys. zł.
- 609 163 835
■ Stan surowy - zamknięty w Cieplicach
415000 - 500 122 448
■ Stary dom w ogrodem - w Siekierczynie.
Cena 140 tys. - 514 972 550
■ Stoisko na rynku - bardzo dobry punkt
- 506 140 864
■ Tania działka budowlana - w Komarnie z
mediami 16 arów w cenie projekty i pozwolenia. Cena tylko 88 tys. zł do negocjacji
- 502 786 897
■ Trzypokojowe na Zabobrzu - 56 m2,
parter. Atrakcyjna cena - 667 219 752
■ Uzbrojona działka budowlana - w Jeżowie 1500 metrów bez pośredników - 663
773 000
■ Wiejski dom o pow. 120 m2 - blisko
lasu w cichej okolicy. Położony jest na
działce 2500 m2. Cena 235 tys. zł - 664
499 814
■ Wojcieszów sprzedam dom - do remontu
lub częściowego zburzenia i odbudowy
ładna działka 11 arów, prąd studnia z
woda, kanalizacja. grzesiekm300@interia.
pl - 697 866 500
■ Wyremontowane pół domu - Wyremontowane pół domu + ogród - 514 600 107

W centrum 54m2 - po generalnym
remoncie za 200000 - 508 770 389
■ Zabobrze - 2 pokojowe 52m na 1 piętrze
- 500 122 446
■ Zadbany dom z widokiem na góry
- 150m powierzchni, 500m działki - czyli
zadbany dom z widokiem na Karkonosze,
4 pokoje, taras, po kapitalnym remoncie.- Doskonała lokalizacja.. Widok na
Karkonosze, cisza, spokój. Dom nie wymaga
nakładów finansowych.. Warto zadzwonić.
Polecamy. GNK - 502 068 168
■ 2 atrakcyjne pokoje - 2 pokojowe
mieszkanie po remoncie w Jeleniej Górze
185000 zł - 500 122 447
■ 2 pokojowe z balkonem w pełni umeblowane, Internet, telefon, TV Sat, alarm
- 695 020 002
■ Widokowa i azylowa - działka budowlana
do sprzedania w Jeżowie Sudeckim o pow.
2010m2. media blisko - 606 137 418
■ 3 pokojowe mieszkanie w Sosnowce z
ogródkiem i garażem - 504 289 423
■

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
■ 2 pokojowe, umeblowane – Sobieszów
– 667 268 932
■ 80m2 pomieszczenia magazynowe wraz
z zapleczem biurowo-socjalnym oraz bardzo
dobrym dojazdem do wynajęcia od zaraz
– 888 371 746
■ Mieszkanie dla dwóch osób, umeblowane, zadbane, osobne wejście w
Sobieszowie – 075 75 534 20
NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ 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
KUPIĘ
■ 2 pokojowe - poszukuję pod konkretnego klienta mieszkania o pow.
40-50m2. na I lub II piętrzę. Jelenia
Góra lub Cieplice - 507 243 718
■ Kupię mieszkanie W. Polskiego i
okolice, łazienka wc i kuchnia w dobrym
stanie, z balkonem - 609 260 606
■ 3 pokojowe na Zabobrzu 1 - kupię
- 607 049 474
■ Cieplice 2 pokoje - bez pośredników
- 668 169 976
■ Dom do remontu - Zdecydowanie
kupię dom do remontu w Jeleniej Górze
lub okolicy. Proszę o poważne oferty.
Pośrednikom na tym etapie - dziękuję!
Kupię mieszkanie do
remontu w cenie około
120 tys., Jelenia Góra,
Cieplice lub okolice,
gotówka od ręki 601 714 864

Kontakt mailowy: jolanta1970@poczta.
fm - 722 980 618
■ Garaż w Karpaczu, Nieruchomości
Pindyk - 601 209 198
■ Kawalerkę - pilnie w Jeleniej Górze
lub okolicy do 100 tys. Pośrednikom
dziękuję - 793 58 58 86
■ Kupię mieszkanie lub dom do
remontu do 130.000 zł. - 609 909
692
■ Mieszkanie w spokojnej okolicy 3
pokoje nie Zabobrze okolice MZK Mała
poczta na terenie Jeleniej Góry - 504
706 707
■ Na Zabobrzu - Mieszkanie 3- 4
pokoje od 56 do 66 metrów I lub II lub
III piętro - 504 706 707
■ Kupię 1-2 pokoje oś.XX-lecia - Kupię
mieszkanie 1 lub 2-pokojowe na osiedlu
XX-lecia, lub w bliskiej okolicy. 664 94
64 62 - 514 600 108
■ Kupię 2 pokoje na Zabobrzu do 150
tys., nie w starym budownictwie, ok.40
m2- 514 600 108
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe na
osiedlu XX-lecia, ewentualnie w najbliższej okolicy. Bez pośredników. Ewelina
514 600 108 - 514 600 108
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe ok.
50 m2 w okolicach centrum, może być
Zabobrze do ok. 160 tys. Bez pośredników - 601 826 209
■ Kupię 2 pokojowe dla klienta z
Wrocławia, J.Góra Zabobrze do I pietra.
Gotówka! - 667 219 752
■ Kupię 2 pokojowe - Zabobrze – Pilnie. Przystępna cena 075 64 94 684
- od 9-18g. Ewelina - 514 600 108
■ Kupię 3 pokojowe w cichej okolicy
Jeleniej Góry, nie na Zabobrzu - 500
183 175
■ Kupię bramę garażową - kupię bramę
garażową 210cm - 280cm ciemny brąz
- 075 75 533 91
■ Kupię działkę/dom nad morzem
- Ewentualnie okolice Zielonej Góry
- nad jeziorem. 664 94 64 62 - 514
600 108
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe, na
Zabobrzu - 077 456 90 93
■ Kupię mieszkanie - Parter lub 1
piętro. 2 pokoje. Do 160.000zł - 502
101 642
■ Kupię mieszkanie - część domku na
wsi, bez pośredników w cenie do 30 tys.
zł. - 509 698 341
■ Kupię mieszkanie na Zabobrzu
- Małżeństwo z dzieckiem kupi słoneczne mieszkanie na Zabobrzu ( 2,
lub 3 pokoje) do 160 000 zł. - 692
550 329
■ Kupię obiekt gastronomiczny minimum powierzchnia - 120m2. Może też
być możliwością zamieszkania - 792
473 413
■ Kupię mieszkanie lub dom w miejscowości Miłków do 150 tysięcy - 693
323 873
■ Kupię mieszkanie 3 pokojowe na
Zabobrzu. Chętnie po remoncie - 605
720 398
■ Kupimy mały dom do wykończenie
lub do remontu, w Jeleniej Górze i
okolicach. N.ED. - 695 384 914
■ Kupimy mieszkanie dwupokojowe w
Jeleniej Górze, do pierwszego piętra,

w cenie do 170 000zł. N.ED. - 695
384 914
■ Kupimy mieszkanie dwupokojowe w
Piechowicach, do pierwszego piętra,
w cenie do 140 000zł. N.ED. - 695
384 914
■ Kupimy mieszkanie w ładnej, spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry, do 250
tyś zł. Nieruchomości Partner - 790
359 599
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe w
Jeleniej Córze w dobrej cenie najlepiej
od osoby prywatnej. Oferty prosze
kierować na adres: r.nastula@gmail.
com - 00447756884847
■ Pilnie kupię mieszkanie 2 pokojowe,
najlepiej w bloku do 145 tys. 514 600
108 - 514 600 108
■ Pilnie kupię mieszkanie 2-pokojowe
w Jeleniej Górze, do 160 tys. 514 600
108 - 514 600 108
■ Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu
III. 514 600 108
■ Zabudowania po PGR - kupię lub
wydzierżawię zabudowania po byłych
PGRze. Mogą być w bardzo złym stanie
technicznym. KONTAKT: Michał Paca
693-860-093 email: paca.michal@
gmail.com - 693 860 093

PRACA
DAM PRACĘ
■ Przyjmę tipserkę – Manicure, Pedicure, Henna – od zaraz – 400 zł
dzierżawy – 669 017 071
■ Hotel Halny w Karpaczu zatrudni
na stałe młodą osobę na stanowisko
– recepcja, bar –uniwersalną, niemiecki, angielski – CV na adres info@
hotelhalny.com.pl – 793 302 685
■ Agencja ochrony zatrudni... - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z licencją. Praca na stałe
w Jeleniej Górze - 605 097 861
■ Anglia - pakowanie sor towanie
ogrodnictwo - +447523580648
■ Asystent pośrednika - Biuro "Nieruchomości Kopczyńscy" zatrudni osobę
na stanowisko ASYSTENTA POŚREDNIKA. Wymagane prawo jazdy kat.B. CV
ze zdjęciem + list motywacyjny proszę
kierować na adres e-mail: biuro@nkop.
com.pl - mail
■ Atrakcyjna praca dla każdego Dołącz do prężnej firmy i zarabiaj!!! W
ofercie firmy FM jest ponad 100 perfum,
feromony, dezodoranty, wody po goleniu, żele pod prysznic oraz balsamy o
zapachach znanych światowych marek
(np. davidoff, hugo boss, chanel itp.)
- 663 911 800
Zatrudnię ekspedientkę
w sklepie spożywczomięsnym najlepiej z
doświadczeniem w
handlu. Wynagrodzenie
ok. 1700-1800 zł
693 221 323
Zatrudnię dyspozycyjne osoby do pracy
w sklepie z biżuterią i
ozdobami do włosów.
Miejsce pracy - Jelenia
Góra - 697 999 507

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Barman, kelner praca dodatkowa
- Zatrudnimy w niepełnym wymiarze
czasu na stanowisku barman kelner
w restauracji w Mysłakowicach - 603
74 99 34
■ Bolesławiec z-ca kierownika - Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. poszukuje z-cy kierownika
wytwórni mas bitumicznych w Bolesławcu. Wymagania: wykształcenie
wyższe techniczne o kierunku mechanicznym. Cv prosimy kierować na adres:
58-514 Jelenia Góra ul. Kaczawska 19
lub e-mail sekretariat@sudecklie.pl.
- 075 75 216 62
■ Pracownik biurowy - Do biura,
administracja, kadry, faktury, obsługa
klienta - 513 047 727
■ Bufet - Szukam energicznej osoby
do pracy na bufecie w sobotę i niedziele
- 604 820 698
■ Chcesz zarobić duże pieniądze
- Lokaty, plany regularnego oszczędzania, BEZPIECZNE sposoby inwestowania. - 723 188 847
■ Chudnij i zarabia - Dla osób, które
pragną ukształtować swoją sylwetkę i
zmienić swoje zarobki. Zapewniamy 3miesięczny okres wdrożenia i ciekawe
szkolenia. Zgłoszenia na adres: wellnestrend@op.pl z dopiskiem "chudnij i
zarabiaj" - 601 681 183
■ Cieśla-dekarz potrzebny - Pilnie
potrzebny cieśla-dekarz. Praca u
indywidualnego Inwestora. Praca od
zaraz. Oczekuję dobrego fachowca
- 601 974 321
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

Dam pracę - FAST-FOOD w Szklarskiej Porębie przy dolnej stacji wyciągu
na Szrenicę, przyjmie do pracy na
sezon zimowy w charakterze kucharz,
barman, pomocnik kucharza 075 717
25 95 w godz. 10-17 - 601 956 396
■ Dam pracę - zatrudnię do prac w
ogrodzie - 501 786 571
■ Dla akty wnych z samochodem
- Międzynarodowa firma branży odżywczo-kosmetycznej nawiąże współpracę
z kreatywną i ambitną kobietą z samochodem. - 660 380 398
■ Dla ambitnych ludzi - Jeżeli szukają
Państ wo wspaniałych możliwości
zarobkowych, swobodnej organizacji
czasu pracy, kształcenia oraz szansy na
karierę aż do osiągnięcia wysokiej pozycji – zapraszam do Oriflame. Informacja
o spotkaniu na maila : oriflame.26@
wp.-pl Zapraszam serdecznie
■ Dla młodych uczących się - Praca
przy roznoszeniu ulotek dla młodych
dziewczyn w niedziele (giełda Cieplice)
godzina 9-13 - 602 810 896
■ Dla studentów dodatkowo - Międzynarodowa Firma poszukuje kreatywnych i ambitnych młodych ludzi do
współpracy w branży wellness. Praca
dodatkowa. Aplikacje kierować na
adres: wellnestrend@op.pl z dopiskiem
"studenci" - 601 681 183
■ Dochody za konkretną pracę Poszukujemy osoby, które moglibyśmy
przeszkolić i umiejscowić jako konsultanta - doradcę d/s kondycji, zdrowia i
figury. Zgłoszenia: list motywacyjny i
■

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

CV na adres e-mail: phu.lucyna@wp.pl
- 605 588 280
■ Doradca finansowy-Jelenia Góra
- Commercial Union poszukuję doradców ubezpieczeniowo - finansowych
i specjalistów OFE. Od kandydatów
oczekujemy: min.śr.wykształcenia,
podstaw znajomości komputera. Chętnych prosimy o wysłanie CV na adres
mailowy: biurowbk.cu@o2.pl - 75 64
65 050
■ Do skupu złomu szukam - przyjmę
pracownika do segregacji złomu stalowego i koloru - praca w Miłkowie dojazd
z Jeleniej Góry zapewniony zarobki od
1100 zł - 600 023 416
■ Do sprzątania pilnie! - Potrzebna
osoba do sprzątania w szkole. Pilne
- jgora.plejada@op.pl - 075 612 94 06
■ Do wykonania parkingu - Poszukujemy firmy do wykonania parkingu w
Jeleniej Górze. Wiadomość: 513 018
455 - 513 018 455
■ Finanse i ubezpieczenia - Masz
maturę, nie byłeś karany a chcesz zdobyć nowy, ciekawy, dobrze płatny zawód
- prześlij swoje CV na adres: jadwiga.
dobrysiak@wp.pl - 605 948 002
■ Firma zatrudni - Firma handlowa
zatrudni do pomocy w sekretariacie.
Praca od poniedziałku do piątku ok.
4h dziennie 400zł mc. Mile widziani
studenci - 792 186 671
■ Firma zatrudni - Firma zatrudni do
pracy na dział obsługi klienta indywidualnego - 75 764 70 19
■ Firma zatrudni elektryków - Firma
Elektroinstal Sp. z o. o. zatrudni elektryków do pracy przy realizowanych
inwestycjach na terenie Jeleniej Góry i
okolicach. Mile widziane doświadczenie
i uprawnienia SEP. Elektroinstal Sp. z o.
o. ul. Łączna 15 58-502 Jelenia Góra
- 075 75 25 025
■ Frezer - Przyjmiemy do pracy frezerów. Wymagania: doświadczenie
i samodzielność, biegła znajomość

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!

rysunku technicznego. sekretariat@
zmozremb.pl, 075 75 254 45 - 075
75 254 49
■ Gastronomia - kucharza - zatrudnię
kucharza w pizzerii wysokie zarobki
umowa na pełny etat tylko z doświadczeniem - 880 007 070
■ Gastronomia - kierowcę - pilnie
poszukuję kierowców do rozwożenia
pizzy na Zabobrzu dajemy auto firmowe
i najlepsze zarobki tylko z doświadczeniem - 880 007 070
■ Gastronomia - za bar - zatrudnię
dziewczynę w pizzeri za bar wymagana
prezencja i pełna dyspozycyjność praca
zmianowa atrakcyjne zarobki - 880
007 070
■ Grafik komputerowy! - Firma FX
SPORT poszukuje grafików komputerowych od zaraz! Wymagane: znajomość
programu Adobe Illustrator i język
Angielski. Mile widziane: obsługa
ploterów, znajomość zagadnień komputerowych. Proszę o wysyłanie CV:
s.lamch@vergesport.pl lub kontakt
telefoniczny - 075 64 50 830
■ Inwestycje – finanse - bankowość
- Międzynarodowa Grupa Kapitałowa,
Specjalista Ubezpieczeniowo Finansowy/Kierownik Zespołu, Jelenia Góra,
Zgorzelec lub Bolesławiec i okolice,
wymagania: min. 22 lata, wykształcenie min.średnie, niekaralność. CV + list
motywacyjny na adres mailowy:malgorzata.pinkowska-wrobel@ingfinanse.pl
do 31.10.2008 - 512 33 2901
■ Poszukujemy zaradnego mężczyzny
do pomocy przy montażu anten. Kontakt
telefoniczny lub email biuro@mont-sat.
pl - 602 810 896
■ Karpacz, Kowary - Dynamicznie
rozwijająca się firma poszukuję kandydatów na doradców finansowych.
Oferujemy darmowe szkolenia, wysokie
prowizje, prezenty za wyniki i duże
wsparcie dla początkujących. Profi Cre-

dit Poland- twoją szansą na finansową
niezależność - 792 257 299
■ Kasjerka firma motoryzacyjna Zatrudnimy kasjerkę w firmie motoryzacyjnej, dobre zarobki, umowa o pracę.
Wymagania: znajomość pakietu office,
oraz obsługa urządzeń biurowych .
Proszę o nadsyłanie ofert: CV wraz z
listem motywacyjnym na adres email:
jeleniagora@opoltrans.com.pl - 075
75 41 522
■ Kelner - Hotel Relaks poszukuje
pracownika na stanowisko kelner.
Wymagania : dyspozycyjność, znajomość minimum jednego języka obcego,
doświadczenie w branży. CV + list motywacyjny ze zdjęciem prosimy przesyłać
na adres: restauracja@hotel-relaks.pl
- 075 648 0650
■ Kelner/ka, studenci zaoczni - Dla
studentów zaocznych praca na stanowisku kelnera/ki w kawiarni w Cieplicach.
Elastyczny czas pracy i możliwość
pracy na pół etatu. - 693 389 292
■ Kelnerkę - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni kelnerkę - 501 487 313
■ Kelnerzy - Chata Karkonoska przyjmę kelnerów do chaty karkonoskiej w Karpaczu praca na stałe
lub na weekendy. Proszę o kontakt
telefoniczny – 075 76 18 277 - 605
035 882
■ Kelner kelnerka od zaraz - Hotelrestauracja w Karpaczu zatrudni od
zaraz kelnera lub kelnerkę - 075 76
195 03
■ Kelner - barman od zaraz - Zatrudnimy kelnera-barmana w hotelu Tango
przy sudeckiej 70 w Jeleniej Górze. Najlepiej z doświadczeniem lub po szkole
gastronomicznej - 793 770 062
■ Kierowca autobusu - Firma Ro-Ko
Car Service sp. zo.o z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni kierowcę autobusu,
wymagane prawo jazdy kt.D, kurs na
przewóz osób, ważne badania lekarskie
- 514 800 710 / - 514 800 715
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Kierowca c+e - Zatrudnię kierowcę,
kat. C+E w ruchu krajowym i międzynarodowym. Wymagane doświadczenie.
- 601 881 275
■ Zatrudnię kierowcę do rozwozu Pizzy
w Jeleniej Górze - 606 991 160
■ Kierowcę autobusu - Firma Ro-Ko
Car Service sp. zo.o zatrudni kierowcę
autobusu, wymagane prawo jazdy
kat.D, kurs na przewóz osób, ważne
badania lekarskie/ 514 800 715 - 514
800 710
■ Kierownik działu handlowego poszukujemy kierownika działu handlowego, praca biurowa, mile widziana
znajomość branży motoryzacyjnej
075/712 30 31 - 510 109 098
■ Kolportaż ulotek - Kancelaria poszukuje osób do roznoszenia ulotek po
miecie jelenia góra Kontakt w godzinach
9-16 075 64 54 554 i 693 604 404
- 075 64 54 554
■ Konsultant żywieniowy - Poszukujemy 5 osób, które przeszkolimy i umiejscowimy jako konsultanci - doradcy
żywieniowy w Jeleniej Górze. Aplikacje
proszę kierować na adres: wellnestrend@op.pl z dopiskiem \"praca\"
- 601 681 183
■ Kosmetyczka - Hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni kosmetyczkę - 501
487 313
■ Kwiaciarnia egzotyczna kamelia
- Kwiaciarnia egzotyczna Kamelia
zaprasza, duży wybór kwiatów egzotycznych, dekoracje sal samochodów
i kościołów. Atrakcyjne ceny, miła
obsługa. Realizujemy indywidualne
zamówienia. Dekoracja sali i kościoła =
gratis strojenie auta - 501 013 094
■ Lektor - Poszukujemy osób do pracy
w przedszkolach na terenie Jeleniej
Góry i Wałbrzycha. Wymagamy: Doświadczenie w pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym -Znajomość j.
angielskiego - Dyspozycyjność w porannych oraz popołudniowych Zapew■
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niamy: -Atrakcyjne wynagrodzenie
-Pomoce dydaktyczne -Szkolenia - 606
129 046
■ Magazynier - wózek widłowy - Hurtownia budowlana TOMAREX, ul. Płk.
W. Kazimierskiego 1 (teren dawnych
koszar WOSR) przyjmie magazyniera
z uprawnieniami na wózek widłowy i
prawem jazdy kategorii B. Zgłoszenia
osobiste z c.v. w godz 8.00 do 16.00.
- 075 75 58 285
■ Malo wanie S z k lar sk a P or ęba
- Zatrudnię osobę do malowania
(Ośrodek Wcz. w Szklarskiej Porębie)
doświadczenie i kwalifikacje niekonieczne - 888 842 257
■ Mgra filologii angielskiej - Kolegium
Karkonoskie zatrudni w niepełnym
wymiarze czasu pracy lektora na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Kontakt e-mail: ewa.kazak@kk.jgora.pl
- 075 64 53 372
■ Młody dyspozycyjny szuka pracy prawo jazdy kat.b, dobry język angielski,
komunikatywny niemiecki, wykształcenie średnie, obsługa komputera, duże
doświadczenie w gastronomii oraz
hotelarstwie, rzetelny oraz pracowity
- 721 757 515
■ Montażysta okien - poszukuję dwie
osoby do pracy przy montowaniu okien
- 075 75 34 209
■ Zatrudnimy sumienne, dokładne,
rzetelne i obowiązkowe osoby na stanowisko monter wiązek elektrycznych
w oddziale firmy Panopa Logistik Sp.
z o.o. w Jeleniej Górze. Mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku Kontakt od poniedziałku do piątku w
godz.10.00 do 15.00 - 504 073 573
■ Murarzy, tynkarzy na umowę - Firma
budowlana przyjmie na umowę o
pracę wykwalifikowanych pracowników budowlanych od zaraz. Wysokie
zarobki. Kontakt od 16-18.00 - 503
069 600
■ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła
Policealna w Jeleniej Górze poszukuje
do pracy nauczyciela bhp. Kontakt telefoniczny 075 612 94 06 lub CV na jgora.
plejada@op.pl - 075 61 29 406
■ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła
Policealna w Jeleniej Górze poszukuje
nauczycieli geografii turystycznej.
Kontakt pod numerem telefonu 075
612 94 06 lub CV na jgora.plejada@
op.pl. - 075 612 94 06
■ Niemcy - opieka - Potrzebne panie
do opieki w Niemczech przy opiece nad
osobami starszymi - wynagrodzenie
od 1000 euro plus zwrot kosztów za
dojazd w wysokości 150 euro - 077
43 54 075 lub 511 844 939.Tomasz
Bira - 511 844 939
■ Oferty pracy opieka Niemcy - Agencja Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań Pobyty już od

6 tygodni, zarobki od 1400-1800 euro
za wyjazd. Sprawdzone miejsca, dowóz,
wyżywienie i zakwaterowanie - 075
724 89 60
■ Operatorka linii 0700 - zdalna - Firma
Phonesat poszukuje Pań w wieku od 18
lat do pracy na linii 0700. Wymagamy:
- Posiadania telefonu stacjonarnego
- 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 49 266 04
■ Opieka do dzieci w Nemczech Für unseren Kunden suchen wir eine
Kinderbetreuerin mit guten Deutschkenntnissen für die Betreuung von 2
Kindern und Haushaltsarbeiten. - 075
64 722 42
■ Opieka do Niemiec - Opieka nad
sprawnym dziadkiem od 01.12 (Możliwość zjazdu na święta).Zarobki
1400 euro brutto+130 euro zwrot
kosztów transportu. Szukamy opiekunki
z komunikaty wnym niemieckim, z
prawem jazdy(doświadczenie). - 075
64 722 42
■ Opiekunka! - Pani do prowadzenia
domu TYLKO NA 1 MIESIĄC (18.11.08
- 20.12.08). Córka licealistka i ojciec
82 lata - sprawny. Z zamieszkaniem,
mile widziana osoba samotna - 693
374 813
■ Opiekunka do Meckenheim - praca
dla opiekunki przy prowadzeniu domu
emerytowany lekarz 76l.l, opiekunka
z prawem jazdy (wizyty u lekarza)i
komunikatywnym niemieckim. Praca
od 10 października, płaca 1200 euro,
kontakt: praca.niemcy76@o2.pl - 602
320 892
■ Opiekunka i pomoc domowa - Poszukuje opiekunki do dziecka w wieku 10
lat. Zadaniem opiekunki będzie odrabianie z dzieckiem lekcji a także sprzątanie
i gotowanie.Proszę o kontakt wyłącznie
osoby z min. średnim wykształceniem w
wieku do 40 lat. - 660 797 957
■ Osoba do założenia klimatyzacji
- Potrzebna osoba do założenia klimatyzacji w domkach drewnianych w Złotym
Potoku, najlepiej z okolic Lubania Gryfowa śląskiego. Kontakt w godzinach od
7-16 - 075 64 244 46
■ Osoba z językiem angielskim - Firma
"Opal Med" zatrudni osobę z biegłą
znajomością języka angielskiego. CV
proszę przesyłać na adres : rekrutacja@
opalmed.eu z dopiskiem, osoba z j.
angielskim - 075 64 707 95 - 075
64 53 928
■ Pilnie niania - Szukam niani.praca
dodatkowa weekendy w ciągu tygodnia
około 20 godzin popołudniami - 693
710 799

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

Pomoc kuchenna - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni pomoc kuchenną
- 501 487 313
■ Pomoc kuchenna - praca - Hotel
3-gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
pracownika na stanowisko pomoc
kuchenna - 605 154 020
■ Poszukuję pilnie pracy! - Podejmę
prace od zaraz na terenie Jeleniej Góry
od pn.-pt. w godzinach od 9:00-14:00
doświadczenie handlowe brak obsługi
kasy fiskalnej - 669 887 225
■ Potrafisz r ysować? Daj znać!
- Witam, poszukuję osoby do współpracy, która będzie mi wykonywać
rysunki ołówkiem różne motywy np.
drzewa, kwiaty, motyle, przedmioty,
abstrakcje itp. Nie musi być to osoba
z wielkim doświadczeniem, wystarczy
chęć, artystyczne podejście i odrobina
talentu - pozdrawiam, Robert - 721
368 496
■ Potrzebna kelnerka/kelner
- Res t auracja K raina Smaków w
Karpacza zatrudni od zaraz kelnerkę/
kelnera - 501 017 367
■ Potrzebna opiekunka - poszukuję
pani do opieki nad 4.5 letnim dzieckiem z Zabobrza - 665 248 504
■ Praca - Wy najmę s t anowisko
fryzjerce w salonie w centrum. 075
646 22 25 - 697 232 114
■ Praca - Zatrudnię elek tr yka z
prawem jazdy kategorii B, do obsługi
zasilania sieci telekomunikacyjnych
- 509 179 850
■ Praca - Cyfra + zatrudni - 75 76
470 17
■ Praca - Praca biurowa. Obsługa
komputera. meil: asia5071@wp.pl
- 505 143 037
■ Praca - Wypełnianie ankiet mail:
asia5071@wp.pl - 507 197 503
■ Praca dla budowlańców - Zatrudnimy na umowę o prace wykwalifikowanych pracowników budowlanych.
Wysokie zarobki. Kontakt od 16-18.00
- 503 069 600
■ Praca dla licencjatów KNF - Masz
licencję KNF - u podejmij pracę z
liderem. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Prześlij swoje CV na adres: jadwiga.
dobrysiak@wp.pl - 605 948 002
■ Praca dla opiekunek - Praca w
Niemczech dla opiekunek osób starszych. Atrakcyjne zarobki, sprawdzone
miejsca - 075 72 48 960
■ Praca dla spawaczy - Praca w
Belgii dla spawaczy rur gazowych i CO.
Wymagane uprawnienia. Bardzo dobre
warunki pracy - 501 418 553
■ Praca dla stolarza - Zakład stolarski
zatrudni stolarza z doświadczeniem do
samodzielnej pracy przy produkcji
mebli z drewna. Tylko poważne oferty.
Oferujemy dobre warunki pracy i płacy.
Stolarnia Barcinek 8 b 075/75 14 060
- 608 435 483
■ Praca dla studentów - Studentów studiów dziennych i zaocznych
przyjmę do pracy w kawiarni PP CAFE
w Cieplicach. Istnieje możliwość pracy
na pół etatu, elastyczny czas pracy.
- 693 389 292
■ Praca dla uczących się - Zatrudnię
osoby uczące (17-26 lat) się na
terenie hipermarketu w Jeleniej Górze
■

na stanowiska kasjer, pracownik hali.
Oferujemy umowę zlecenie, bezpłatne
szkolenia, dogodne godziny pracy oraz
atrakcyjne stawki godzinowe. Wymagana aktualna książeczka sanepidu
- 664 043 530
■ Zatrudnię osoby uczące się(1726 lat)na terenie hipermarketu w
Jeleniej Górze na stanowiska KASJER,
PRACOWNIK HALI. Oferujemy umowę
zlecenie, dogodne godziny pracy,
atrakcyjne stawki godzinowe, bezpłatne szkolenia. Wymagana aktualna
książeczka sanepidu - 664 043 530
■ Praca dla uczniów / studentów
- Przy pomocy w kuchni i/lub sprzątaniu pokoi w pensjonacie w centrum
Karpacza zatrudnię. Dogodne godziny
pracy, warunki do uzgodnienia na
miejscu - 601 429 662
■ Praca kierowca - zatrudnię kierowcę z Jeleniej Góry, znajomość
nawigacji i topografii Niemiec. Z
praktyką! - 601 946 424
■ Praca na recepcji - Hotel Bosman
w Szklarskiej Porębie przyjmie chętne
osoby do pracy na recepcji. Osoby
zainteresowane prosimy o przesyłanie
swojego CV na adres: bosman@ta.pl
- 075 717 43 65
■ Praca na stacji paliw. - Zatrudnię osoby do pracy na stacji paliw
PKN ORLEN w Szklarskiej Porębie.
Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
elast yczne godziny pracy i miła
atmosfera. Więcej informacji pod
numerem telefonu lub na stacji. - 663
936 039
■ Praca od listopada - Firma finansowa zatrudni osoby na stanowisku
przedstawiciel. Zapewniamy wysokie
w ynagrodzenie podstawowe oraz
prowizję. Nauczymy nowego zawodu.
Jeżeli chcesz zarabiać, lubisz ludzi
i masz ochotę na naukę wyślij cv i
lm: praca.finanse@interia.eu - 507
051 965
■ Praca wychowawca w internacie
- Zespół Szkół w Karpaczu zatrudni
wychowawcę z kwalifikacjami mgr
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
lub innej specjalności. Wymiar 2/3
etatu. Praca w godzinach 16-22. Od
poniedziałku do piątku. Zgłoszenia
można składać pod adresem: liceumkarpacz@wp.pl - 075 7619 816
■ Praca w barze studenckim - Praca
dla osób młodych i komunikatywnych
- 697 083 314
■ Praca w biurze kredytowym - Firma
poszukuje osoby do pracy w placówce
w Bogatyni Wymagania: -wiek powyżej
30 roku życia -niekaralność - wysoka
kultura osobista - doświadczenie w
branży finansowej Gwarantujemy:
-umowę o pracę -prowizję za sprzedaż
-możliwość awansu zawodowego btf@
btf.pl - 509 375 412
■ Praca w biurze nieruchomości
- Przyjmę osobę operatywną, odpowiedzialną, z samochodem do biura
nieruchomości, wynagrodzenie prowizyjne - 604 508 308
■ Praca w biurze ogłoszeń - Zatrudnię
na 1/2 etatu studentkę do biura ogłoszeń. Obowiązki: prowadzenie biura
oraz aktywna sprzedaż telefoniczna

ofert. CV wraz ze zdjęciem proszę
przysyłać na adres: biuro.gazeta@
gazeta.pl do dnia 5 października 2008
- 075 76 46 844
■ Praca w biurze podróży - Poszukujemy współpracownika do biura
podroży w Jeleniej Górze - wymagana
znajomość języka niemieckiego, mile
widziane doświadczenie w branży
turystycznej. CV proszę wysyłać na
: info@alternativ-tours.pl - 075 752
50 43
■ Praca w budownictwie - poszukuję
pracowników do prac budowlanych
- 500 011 406
■ Praca w domu - Oferuję pracę
wykonywaną w domu osobom posiadającym stałe łącze internetowe i
znające podstawy obsługi komputera.
Praca jest legalna i gwarantujemy to
umową. Chcesz spróbować to napisz:
renata77@op.pl - mail
■ Praca w gastronomii - Praca w
barze studenckim. Mile widziane
osoby młode i komunikatywne. - 697
083 314
■ Praca w gastronomii - praca w naleśnikarni na kuchni - 512 284 008
■ Praca w hotelu - recepcjonistka
- Poszukujemy Recepcjonistki z minimum r oc zny m doś w iadc zeniem.
Wymagania: obs ługa komputera,
znajomość języka obcego (niemiecki
lub angielski). CV proszę słać na
adres: a.jawor@tarasywang.pl - 660
443 378
■ Praca w restauracji Szklarska
- FAST-FOOD w Szklarskiej Porębie
przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę,
przyjmie do pracy na sezon zimowy w
charakterze kucharz, barman, pomocnik kucharza. Tel. 0601 956396, lub
075 7172595 w godz. 10-17 - 601
956 396
■ Pracowników ogólnobudowlanych
- Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych. Praca na terenie Jeleniej
Góry. - 601 799 489
■ Pracownik biurowy - Przyjmę do
biura. Znajomość kadr i administracji,
fakturowanie obsługa urządzeń biurowych, opieka klienta - 513 047 727
■ Pracownik do obsługi email - Pracownik do obsługi e-mail poszukiwany!!! Praca w domu 10-15 godzin
tygodniowo według twojego rozkładu!
Nie potrzeba żadnych przedpłat, zaliczek, zadatków ani rat gotówkowych,
płatnych z góry. Kontakt: madzikjg@
interia.eu - mail
■ Pracownik ochrony - Zatrudnię
pracownika ochrony. Obiekt: "Media
expert" Jelenia Góra. Kontakt telefoniczny. - 693 835 294
■ Praktyki zawodowe - Możliwość
odbycia praktyk zawodowych w kierunku kucharz malej gastronomii oraz
pokrewnych, związanych z hotelarstwem. Informacje na ten temat pod
nr telefonu: 0665 501 228 lub email:
lena-caspar@o2.pl - 665 501 228
■ Pr z yjmę od zara z - Zatrudnię
osobę pełnoletnią do obsługi stoiska
z cukierkami luzowymi w sklepie
CARREFOUR w Jeleniej Górze przy
ul. Jana Pawła II. Praca zmianowa
od pn-nd w godzinach 8-15 i 15-22.

Wynagrodzenie za miesiąc 1300 zł
brutto. Oferujemy umowę zlecenie
- 601 499 077
■ Przyjmę do pracy: spawacza-ślusarza, frezera, pracownika do obsługi
pras hydraulicznych. - 600 315 300
■ 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
■ Recepcja - Hotel Fenix zatrudni
pracownika recepcji. Wymagana
znajomość jęz yka niemieckiego.
- 503 961 418
■ Recepcjonistka - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistkę
- 501 487 313
■ Regipsy - Praca przy montażu
regipsów - 510 193 501
■ Reprezentant handlowy - Dialog
- Telefonia Dialog S.A. poszukuję
kandydatów do pracy w charakterze
Reprezentanta Handlowego/Jelenia
Góra, Lubań, Zgorzelec, Bolesławiec,
Kamienna Góra - umowa zlecenie;
wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy 2500 - 4000 zł - e-mail
danuta.kutkowska.@dialog.pl - 605
221 281
■ R zeźnik - Anglia - Zatrudnimy
wykrawaczy mięsa wieprzowego do
pracy w Anglii. Średnie zarobki 400
GBP/ t ydzień brut to. Wymagana
umiejętność posługiwania się nożem
i niewielkie doświadczenie zawodowe. Nie trzeba znać j. angielskiego.
OSKAR Agencja Rekrutacyjna, nr cert.
3826/1b, magda@praca.nu - 618
504 848
■ Firma "Opal Med" zatrudni osobę
na stanowisko "Sales Manager". CV
+ List motywacyjny prosimy wysyłać
na adres: rekrutacja@opalmed.eu z
dopiskiem : sales manager 075 64
53 928 - 075 64 707 95
■ Sklep z kawą "Pożegnanie z Afryka"
zatrudni studentki - 602 101 096
■ Firma mająca siedzibę w Jeleniej
Górze poszukuje pilnie - spawaczy
gazowych i elektrycznych z uprawnieniami. Gwarantujemy bardzo dobre
warunki zatrudnienia i zarobki - 502
100 019
■ Specjalista ds. zaopatrzenia Obowiązki: prowadzenie zagadnień
związanych z zakupami - zabezpieczenie produkcji. Wymagania: wykszt.
wyższe, znajomość j. angielskiego
lub niemieckiego, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych.
Matusewicz Budowa Maszyn S.J.
Gryfów Śląski ul. Lwowska 40 Adres
e-mail: office@matusewicz.pl - 075
7820798
■ Specjaliści z różnych branż - Dla
pracowników i specjalistów z różnych
branż. Zarejestruj się w CRK- Centrum
Rekrutacji Kadr-Agencji Pośrednictwa
Pracy, Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 605 661 481 e-mail: biuro@crk-kadra.
pl - 075 75 43 965
■ Sprzątanie / niania - Zatrudnimy
osobę do sprzątania mieszkania i cza-
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sami opieki nad dzieckiem w Jeleniej
Górze - Cieplice, 2-3 razy w tygodniu,
warunki do uzgodnienia, mile widziana
znajomość języka angielskiego - 693
503 602
■ Stacja paliw - Stacja paliw w
Jeleniej Górze poszukuje pracowników
na stanowisko kasjer - sprzedawca.
Płaca zasadnicza 1700pln + dodatki.
Mile widziane doświadczenie w handlu.
CV + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: sp351@lotospaliwa.
pl - mail
■ Stażysta - Telefonia Dialog S.A.
Poszukuje kandydatów do pracy w
charakterze stażysty. O podjęcie stażu
mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
do 27 roku życia. Proszę o przesyłanie
dokumentów aplikacyjnych na e-mail:
danuta.kutkowska@dialog.pl - 605
221 281
■ Studentka zaocznych - studentkę
do pracy w tygodniu - 512 284 008
■ Supradent - Zatrudnimy młodą,
dyspozycyjną osobę na stanowisko asystentki stomatologicznej.
Doświadczenie nie jest wymagane.
CV ze zdjęciem prosimy składać w:
Supradent ul. Sygietyńskiego 3
■ Po t r zebne panie do opiek i w
Niemczech przy opiece nad osobami
starszymi - wynagrodzenie od 1200
euro plus zwrot kosztów za dojazd
w wysokości 130 euro. Szczegółowe
informacje - 075 647 22 42 do 14
godz.
■ Szukam niani - Poszukuję doświadczonej i odpowiedzialnej niani do 1,5
rocznego chłopca na 3 dni w tygodniu
po 8 godzin plus czasami weekendy
i wieczory. Opieka u nas w domu
(okolice centrum Jeleniej Góry) - 608
467 066
■ Szukam opiekunki - Szukam opiekunki do 6 miesięcznego chłopca
- 662 428 148
■ Szukam pracy - Kierowca z kat. B
dyspozycyjny z doświadczeniem szuka
pracy - 662 645 760
■ Szukam rapera do dnb music - Yo!
Gram muze Drum N Bass - poszukuje
kogoś, kto wskoczy na mikrofon i
będzie rymował. Wiek czy płeć nie
ma znaczenia, liczą się chęci i klimat
z zamiarem grania w klubach - 721
368 496
■ Ubezpieczenia - poszukuję osób
chętnych do współpracy w branży
ubezpieczeniowej - 663 955 044
■ Wróżka - praca zdalna - Firma Phonesat poszukuje Wróżek do obsługi
połączeń ezoterycznych Wymagana
wiedza i doświadczenie ezoteryczne
Panie zainteresowane prosimy o
kontakt - 022 492 66 04. Aplikacje
CV prosimy przesyłać na adres tel@
phonesat.pl
■ 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 - 605 208 508
■ Zapraszam do współpracy - Oferuję
pracę osobom znającym podstawy

obs ługi komputera. Praca w ykonywana w domu. Możesz się wiele
naucz yć. G warantujemy umowę.
kontakt. jola-m9@wp.pl - mail
■ Zarejestruj się w Banku Informacji
Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki ( BIK
HIT) - kucharze, kelnerzy, barmani,
recepcjoniści, pomoce kuchenne,
pokojówki - Jelenia Góra ul. Wiejska
29, 605 661481 , biuro@crk-kadra.pl
- 075 75 43 965
■ Zatrudnię dekarzy od zaraz - 508
368 631
■ Zatrudnię kelnera lub kelnerkę
- Restauracja w Mysłakowicach - 603
74 99 34
■ Zatrudnię - Hotel Halny*** Karpacz
UL. Mickiewicza 10 zatrudni na stanowisko recepcja, bar, język niemiecki
lub angielski - 793 302 685
■ Zatrudnię do tynków - Zatrudnię osobę do pracy przy tynkach
maszynowych wysokie zarobki - 508
095 159
■ Zatrudnię elektryka budowlanego
przy nowych instalacjach elektrycznych., 667 058 585 - 605 458 999
■ Zatrudnię hydraulików i spawaczy.
Praca na terenie Niemiec, Włoch,
Francji i Hiszpanii. Zatrudnienie na
pełny etat. Atrakcyjne wynagrodzenie.
- 600 424 773
■ Zatrudnię kucharkę do restauracji
- 510 211666
■ Zatrudnię kucharkę. Restauracja
w Mysłakowicach. Na cały etat lub
w nie pełnym wymiarze czasu - 603
74 99 34
■ Zatrudnię przedstawicieli handlowych, mile widziane kobiety, praca
może być traktowana jako dodatkowa,
wysokie prowizje! - 693 88 13 13
■ Zatrudnię sekretarkę, wymagania:
bardzo dobra obsługa komputera,
Internetu, urządzeń biurowych, dobry
kontakt z klientem KONTAKT: 510 109
098, 504 065 742 - 075 712 31 30
■ Zatrudnię sprzedawcę o sklepu
spożywczego w Jeleniej Górze - 606
991 160
■ Zatrudnię sprzedawcę na 1/2 etatu
z doświadczeniem pracy w handlu
(stoisko odzieżowe) wiek do 40 lat
- 667 219 834
■ Zatrudnię stylistkę paznokci! - od
"zaraz" zatrudnię stylistkę paznokci.
Praca w bardzo miłej atmosferze
- 665 771 677
■ Zatrudnimy osoby z doświadczeniem w górnictwie. Dobre warunki
finansowe - 075 64 420 73
■ Zatrudnimy hydraulika z doświadczeniem - 075 644 20 73
■ Zatrudnimy kucharza - Karpacz
- Renomowany Ośrodek w Karpaczu
pilnie poszukuje szefa Kuchni. Gwarantujemy atrakcyjne zarobki, oraz pracę
w miłej atmosferze - 506 177 390
■ Zatrudnimy osoby - Zatrudnimy
osoby z doświadczeniem w górnictwie.
Dobre warunki finansowe. Cv proszę
przesłać na adres: regess@interia.eu
- 075 64 42 073
■ Zbrojarze - na budowie w Karpaczu
zbrojarzy i cieśli szalunkowych - 509
179 761

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Poszukuję pr acy – może być
w Niemczech – prefekt niemiecki
– opieka nad chorymi – 075 64
330 36
■ Kierowca wywrotki, aktualne badania, przewóz rzeczy, doświadczenie,
operator koparko-ładowarek, podejmie pracę. Jelenia Góra i okolice 781
306 296
■ Wywrotka 8 ton i koparko ładowarka - przyjmę zlecenia 781 306
296
■ Dj, prezenter muzyczny, doświadczenie w branż y (dot ychczas w
Trójmieście). Własna konsoleta i
nagłośnienie. Dyskoteki, bankiety,
wesela - 519 490 133
■ Poprowadzę pensjonat, agroturystykę, gastronomię, sklepik - 509
698 341
RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Łóżeczko – tapczanik (sosna) Cena
do uzgodnienia – 075 643 53 33
■ Folię dachową paroprzepuszczalną
– Tyvek – 225m2 – cena 800 zł – 605
145 812
■ P iec elek t r y c z n y, pok ojo w y,
2500W, 220V, Fisher – niedrogo
– 691 328 721
■ Kuchenka gazowa EWA z piekarnikiem – cena 80zł – 075 642 62 90
■ Grzejniki żeliwne 60cm – cena 3 zł
jedno żebro – 075 64 26 290
■ Tanio meble uż y w ane, s to ł y,
krzesła, fotele, segment pokojowy,
wersalka – 075 642 62 90
■ Stary magiel – stan dobry – 510
422 988
■ Narożnik pokojowy. Duży kupiony
w kwietniu - 723 567 633
■ 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
■ Stoisko na rynku - bardzo dobry
punkt - 506 140 864
■ Tanie domowe obiady, gotowane
na miejscu i na wynos - Cieplice
ul. Cieplicka 74 SZKOLA nr 6 - 502
108 290
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane na miejscu i na wynos - dla osób
z M.O.P.S i firm z J.G. UL.Cieplicka 74
- Szkoła numer 6 – 502 108 290
■ Wózek dziecięcy wielofunkcyjny
z dodatkowymi akcesoriami w stanie
bardzo dobrym cena do uzgodnienia
- 519 454 025
■ Ościeżnicę metalowe uniwersalne
do drzwi 80. Posiadam 5 sztuk, za
sztukę 50 zł - 607 211 124
■ Pianino Calisia - 075 75 436 69
MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Przyjmę każde auto lub niedrogo
kupię - 725 659 126
■ Auto w rozsądnej cenie, może być
uszkodzone zarejestrowane lub nie
- 725 659 126
■ Mercedesa 123 może być uszkodzony - 725 659 126

Auta całe i uszkodzone osobowe
i dostawcze z lat 1992-2007 stale
aktualne 601 742 156
■ Auto do 700 zł na chodzie z ważnym
ubezpieczeniem i przeglądem - 788
711 258
■

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Sprzedam auta: Fiat 126p 250 zł,
Trabant 250 zł - 665 768 450
■ Opony zimowe - 135/70 R 13
Kormoran Winter dwie sztuki, bieżnik
6 mm. Cena 55 zł za dwie sztuki - 662
077 015
■ Część do Eskorta 1.6 oraz Forda
Probe 2.2 z 89 roku - 515 206 283
ZA DARMO
PRZYJMĘ
■ Akcesoria dziecięce - potrzebuje
akcesoria dla dziecka ciuszki i inne.
Jestem potrzebująca - 793 385 304
■ Łóżeczko lub kojec - łóżeczko lub
kojec przyjmę pilnie - 500 576 983
■ Nie pijąca rodzina wielodzietna
- Z radością i wdzięcznością przyjmę
ubranka dla dzieci - chłopiec i dziewczynka wzrost 110-116; dziewczynka
74 oraz noworodka (który ma przyjść
na świat w grudniu). Oraz pościel do
łóżeczka (powłoczki i wypełnienie)
rożek lub/i kocyk. Z góry bardzo
dziękuję - 660 005 227
■ Pilne ciuszki - pilnie pr z yjmę
ciuszki dla niemowlaczka a także
potrzebuje łóżeczko a także akcesoria
dla dzidziusia - 723 741 478
■ Pilne poszukuję chodaczka - Pilnie
poszukuję chodaczka i łóżeczka dla
maluszka - 662 842 196
■ Pilnie - kuchnie gazowa lub elektryczna a także wykładzinę na 16 m2
- 723 741 478
■ Potrzebująca - pamięć ram do
komputera - 723 741 478
■ Przyjmę auto - Witam przyjmę
obojętnie jaki samochód aby sprawny
i opłacony co najmniej jeszcze 3 miesiące w zamian za wyrejestrowanIe GG
2641894 - 695 980 516
■ Przyjmę - wyjeżdżasz za granice na
stałe i masz niepotrzebne mieszkanie
nawet do remontu zadzwoń rodzina z
dzieckiem 5 letnim drugim w drodze
i nie mamy gdzie się podziać bardzo
prosimy o taki gest - 723 741 478
■ Pr z yjmę - pr z yjmę dobr y piec
kaflowy proszę o kontakt po 16 stej
dziękuję - 510 172 733
■ Przyjmę małego kotka - szukam
małego tygryska, Szarego w cętki
- najlepiej alabrytyjskiego. Zapewniam
bardzo dobre warunki - 605 222 100
■ Przyjmę materacyk do łóżeczka
- Chętnie pr z yjmę materacyk do
łóżeczka i przewijak. - 725 627 077
■ Przyjmę pilnie ziemię - przyjmie
ziemię możliwość dobrego rozładunku
TIREM lub CIĘŻARÓWKA okolice J.
GÓRY - 605 591 314
■ Przyjmę szafki kuchenne lub tanio
kupię dwie szafki kuchenne dolne 60
cm. 075 76 17 722 dzwonić od 19 do
21. - 075 76 17 722

Przyjmę wersalkę typu narożnik
- Przyjmę narożnik pilnie - 663 954
026
■ Przyjmę ziemię - Przyjmę gruz lub
ziemię na budowę do wyrównania
terenu na budowę w Jeleniej Górze
- 887 095 840
■ Pr z yjmę - monitor - 15 LCD Przyda mi się do starszego kompika
służącego jako serwer domowy. W
razie pytań proszę o e-mail. Dzięki!
- 509 374 172
■ Przyjmiemy pralkę - Przyjmę jakąkolwiek działającą pralkę (automat,
frania - cokolwiek) Z góry bardzo
dziękuję - 660 005 227
■ Szafa - Przyjmę szafę taką z możliwością powieszenia ubrań na wieszakach, najlepiej w jasnym kolorze, np.
miodowym - 519 396 969
■ Za symboliczną cenę komputer
- Komputer lub twardy dysk za symboliczną cenę przyjmę - 888 519 270
■

ZA DARMO
ODDAM
■ Czarny ławostół rozkładany za
symboliczną cenę - 600 144 133
■ Dwa duże fotele granat w kratkęmelanż tęczowy, oddam za symboliczną cenę - 602 535 134
■ Pięciotygodniowe kocięta, czarne,
szare pręgowane i biało - szare oddam
- 792 470 241
■ Kocurka oddam - Ślicznego, eleganckiego, czarnego z białymi dodatkami kotka oddam. - 792 470 241
■ Kosmetyki maybelline za darmo
- Jeśli chcesz otrzymywać co miesiąc
próbki kosmetyków tej właśnie firmy
podaj mi tylko swój mail a dowiesz się
jak otrzymać je za darmo pisz delisia@
interia.pl - 505 954 630
■ Kotki - w dobre ręce kotki jeden
rudy w białe pręgi a drugi 3 kolorowy
- 502 100 682
■ Labrador - 1.5 roczny labrador,
biszkoptowy - 605 335 251
■ Oddam laptopa ASUS Z53F i drukarkę Brother DCP 115 c za poręczenie
mi dotacji z Urzędu Pracy na działalność gospodarczą. Szukam osoby,
kora zarabia 1500 brutto i poszłaby
na taki układ. Dotację chcę wziąć na
akt notarialny. anastazja314@wp,pl
- 506 780 549
■ Oddam 2 miesięcznego koteczka
- nauczonego czystości (załatwia się
do kuwety) chowany w domu. Oddam
jednego z dwóch (tego spokojniejszego) Odrobaczony, zabezpieczone
przed insektami - 508 515 068
■ Oddam 4 - miesięcznego kotka
- ślicznego czarnego kotka - 075
76 12 377
■ Oddam ślicznego małego, białego
kotka - 792 752 659
■ Oddam 9 miesięczną sunie, imitacje labradora, jest wykastrowana,
tylko w dobre kochające ręce. Jest
żywym pieskiem, lubi biegać, kłócić
się, często ma swoje zdanie, jest
mądra. Najlepsza dla niej byłaby
spokojna rodzina z dzieckiem powyżej
7lat. - 793 120 485
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Śliczny nieduży zadbany piesek ,
został podrzucony ,chętnych proszę
o kontakt. - 792 752 659
■ Oddam potrzebującej - Mam dużo
prawie nowych ciuszków dla dzidziusia oddam za darmo, oraz wózek i
łóżeczko - 691 452 971
■ Oddam suczkę - oddam w dobre
ręce szczeniaka- suczkę, która znalazłam w lesie - 660 434 626
■ Oddam w dobre ręce - Oddam
śliczne kotki, same jedzą i same
załatwiają się do kuwety, zdrowe,
zadbane - 790 653 706
■ Oddam w dobre ręce 3 wiewiórki Wiewiórki koszatniczki - trzy samiczki
+ klatka - 606 396 798
■ Oddam za darmo ślicznego kotka
- Oddam za darmo ślicznego czarnego kotka - 75 76 123 77 - 697
072 232
■ Oddam za darmo dwa średniej
wielkości żółwie - 667 665 019
■ Pies gończy w schronisku w JG
- Oddana 09.09.2008. Duża, przypomina psa gończego. Łagodna i
posłuszna. Lubi wtulać się w człow iek a , t ę s k ni z a w ł a ś c ic ielem
wpatrując się często gdzieś daleko
- Schronisko Dla Małych Zwierząt
Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 33a
■ Śliczny husky w schronisku JG
- Oddany przez właściciela. Żywiołowy,
energiczny. Rwie się na spacer, toteż
tym trudniej jest mu w klatce. Podaje
łapę i reaguje na "siad". kontakt:
Schronisko Dla Mał ych Zwier ząt
Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 33a
– 075 64 201 56
■

ZGUBIONO
Zaginęła suczka - Zaginęła suka
Saba, rasy Posokowiec Bawarski,
koloru brązowego wygląda jak dłuży
jamnik. Zaginęła na terenie Komarna
dnia 28.09.2008r. Znalazcy będę
bardzo wdzięczna bo to jest nasz
pies który uczęszcza na polowania i
jestem do niego bardzo przywiązana
- 502 506 289
■ Zgubiono dowód rejestracyjny
- zgubiono dowód rejestracyjny do
samochodu - na uczciwego znalazcę
czeka nagroda - 603 837 966
■ Zgubiono portfel z dokumentami
- rano dnia 02.10.2008 roku zgubiono
portfel z dokumentami (biały z czerwonym logo Nike). Na ul. Tetmajera
(Sobieszów - parking przy bloku nr.7)
Znalazca bardzo proszony o kontakt
- Nagroda. Z góry dzięki - 889 543
952
■

ZNALEZIONO
Kluczyk od mercedesa i od domu
- znaleziono klucz od samochodu
marki mercedes oraz klucze od domu
na smyczy przy ulicy Bacewicz obok
bloku nr 5 - 602 626 861
■ Rudy piesek - Znaleziono rudego,
niedużego pieska w okolicach Podchorążych - 792 752 659
■
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Kariera w ruinach
Zabytki kryjące tajemnice życia rodzin magnackich
wciąż budzą niemały podziw. Od zrujnowanych po
wyremontowane lub zachowane zamki, pałace,
pałacyki, rezydencje. Te otaczają Jelenią Górę niemal zewsząd. Dawni gospodarze dawali nie tylko
świadectwo swojej majętności, ale i przywiązaniu do
regionu. Po latach bezmyślnego niszczenia śladów
wielkiej przyszłości, następuje niełatwy „powrót”
do teraźniejszości niektórych z nich.
Tak znane, że stały się niemal ikoną miasta i okolic, jak
choćby Chojnik, który sławę
turystyczną zyskał głównie
dzięki temu, że był dobrze rozreklamowaną ruiną z opowieścią o księżniczce Kunegundzie
w tle.
Inne otoczone nimbem tajemnicy, ukryte w mniejszych
miejscowościach, a nawet w
wioskach. Otoczone przepięknymi parkami, czarodziejskimi
ogrodami pełnymi zakątków
będących po części tworem
natury, ale w głównej mierze
owocem zmysłu gospodarzy.
Niektóre z nich kariery się
nie doczekały się, choć – jeszcze
gorzej niż Chojnik w dawnych
latach – w kompletną ruinę
popadły po 1945 roku. Taki
choćby pałac w Maciejowej, do
którego wejścia strzegły posągi
jeleni przekazane przez dowódcę hitlerowskiego Luftwaffe budującym się koszarom przy Grunauerstrasse (Grunwaldzka) w
Jeleniej Górze w latach 30-tych
wieku ubiegłego. Jelenie stoją, a
po pałacu w Mailwadau został
tylko kamień na kamieniu
– kawałek muru i zarośnięty
fragment fundamentów wśród
zdziczałego otoczenia, które
kiedyś było eleganckim parkiem i ogrodem.
Te pałace, które zębowi czasu
i przeciwnościom losu jakoś
się oparły, wyglądają różnie.
Jedne przyciągają pieczołowicie
zrekonstruowaną atmosferą
z lat swojej świetności. Inne
wyglądają tak, jakby miały się
rozsypać, choć mają swoich nowych właścicieli, próbujących
(lub nie) wyciągnąć z dziejowego szamba piękno, które w tych
budynkach pozostało.

Sentymenty i pieniądze

Oglądanie zamków i pałaców
było modne niemal od zawsze,
czyli od czasów, kiedy pierwsi
podróżnicy i turyści przyjeżdżali w okolice Jeleniej Góry i
do samego miasta.
Na Kynast – gdzie pod koniec
wieku siedemnastego powstała jedna z pierwszych turystycznych ksiąg pamiątkowych
– wspiął się w 1800 roku John
Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych
Ameryki, wówczas poseł berliński USA. Sentymentalne uroki
średniowiecznego zamczyska
podziwiała księżna Czartoryska
16 lat później. Część swojego poematu „Śląsk” ruinie poświęcił
Bogusz Stęczyński, wierszem
opiewali górę koło Cieplic inni,
lepsi i gorsi, poeci, autorzy
przewodników oraz literaci,
jak choćby Stanisław Bełza
(ten od „Kto ty jesteś? Polak
mały… „), który był pasjonatem
podróżowania.
Oprócz legendy o Kunegundzie, która w rozmaitych
wersjach rozsławiała zamek,
ważna była także inna zamkowa otoczka. Chojnik był
świetnym, jak dziś to by można
było nazwać, turystycznym
produktem. Łatwe, choć stwarzające pozory trudnego dojście, strażnik bramny, zwany
komendantem, oprowadzający
gości i parzący im kawę, raczący
ich opowieściami, śpiewem i
grą na lirze – (oczywiście nie
za darmo) – czyniły z zamku
to, co bardziej majętni ówcześni
wędrowcy lubili najbardziej.
Choć nie wszyscy.
Karol Fryderyk Mosch w
przewodniku po Sudetach z
połowy XIX wieku czuje się ca-

łym tym teatrem zniesmaczony
i przekonuje, że ważniejsze niż
„rzadki widok natury” są pełne
kiesy zamkowych gospodarzy
(Schaffgotschów), którzy za
wszystko żądali słonej opłaty.
To właśnie ze szczytu wieży
Chojnastego widać, zapewne
nie gołym okiem, liczne inne,
pomniejsze i znacznie niżej
położone godne turystycznej
uwagi obiekty. Kiedy wędrowcy
mozolnie wspinali się do wrót
Kynasta, niektórych pałacyków
jeszcze nie było, inne – bram dla
wędrujących nie otwierały. Są
wśród nich prawdziwe perełki
o dziejach mało znanych, a
wartych poznania i obejrzenia,
o ile jest jeszcze co oglądać.

Jak w Dolinie
nad Loarą?

Przyjęło się ostatnio porównanie doliny Bobru do słynnej
francuskiej Doliny Zamków na
Loarą. Fakt, że tym podjeleniogórskim posiadłościom sporo
brakuje do kopalni bogactw
wszelakich, jakimi są ich francuskie „odpowiedniki” oraz ich
okolice. Stanowią jednak dość
cenny, acz niewykorzystany
szlak dla wędrowcy zadurzonego w takich zamkowych
klimatach.
Byłoby zapewne inaczej,
gdyby nie mroczna karta w
dziejach: lata Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, której to władze dla dawnych rezydencji były
szczególnie mało łaskawe.
Pod zamkowe dzieje po 1945
roku można „podpiąć” niemal
każdy tego typu obiekt. Najpierw rozszabrowanie przez
przybyszy z Kresów Wchodnich
lub żołnierzy Armii Sowieckiej,
potem przeznaczenie na biura,
na przykład Państwowych Gospodarstw Rolnych. W miarę
procesu upadania i kompletnego braku zainteresowani
choćby pobieżnymi remontami
– przekształcenie na oborę,
stajnię, w niektórych przypadkach chlew.
I w końcu – albo rozbiórka,
albo niepisane przyzwolenie

Zamek Lenno w tle panoramy Wlenia (Lahn) na początku XX wieku.

Lata świetności innego pałacu w Wojanowie.
na to, aby zabytek zrównał się
z ziemią sam.
Los uśmiechnął się do nielicznych dawnych rezydencji,
w tym tej w Parku Paulinum
w Jeleniej Górze, własności do
1933 tajnego radcy handlowego
Oscara Caro, który budowli
na terenie dawnych zakonnych włości zakonu Paulinów,
nadał istniejący do dziś kształt.
Krzywdy budynkowi nie zrobił
nazistowski Niemiecki Front
Pracy, który urządził tam centrum szkoleniowe.
Po wojnie pałacu nie tylko
nie zaniedbano, ale uczyniono zeń Składnicę Muzealną
Ministerstwa Kultury i Sztuki,
gdzie przechowywano przez
jakiś czas zrabowane przez hitlerowców dzieła sztuki. Nawet
po przekazaniu Ludowemu
Wojsku Polskiemu na budynek
administracyjny, dawny pałac
jakoś to przetrzymał.
Po sprzedaży obiektu prywatnemu właścicielowi na
początku XX wieku i gruntownym remoncie, pałac dziś lśni
dawnym blaskiem i stanowi
luksusową hotelową przystań
dla bardziej majętnych gości.

Reguła z wyjątkami

Ta jednak historia to raczej
wyjątek potwierdzający regułę, której przykłady można

Pałacyk w Miłkowie.

mnożyć. Do galerii obiektów
niechcianych, obok wspomnianego już pałacu w Maciejowej,
dopisać można dwór renesansowy na jeleniogórskim osiedlu
Czarne, pałac w Staniszowie,
dworki w pomniejszych miejscowościach.
Na szczęście dzięki zapałowi
i uporowi ludzi pasjonatów
(choćby kustoszowi Jackowi
Jakubcowi z Dworu Czarne)
wspomniane dwory i pałace
udało się podnieść z kompletnej
ruiny. Dziś w niewielkim stopniu
przypominają o latach, kiedy
chyliły się niemal ku zupełnemu
upadkowi.
Blisko Jeleniej Góry jest Wojanów Bobrów (Schildau), spora
wieś z potężnym dworcem kolejowym i… uroczymi pałacami.
To kolejne warte wspomnienia
miejsce. Na uwagę zasługuje
dawna siedziba córki cesarza
niemieckiego Fryderyka Wilhelma III, Luizy, powstała jeszcze w
renesansie w roku 1607.
Pani Luiza tchnęła w dawną
budowlę ducha romantyzmu:
wszak była połowa XIX wieku,
kiedy zamki przeżywały swój
renesans i wywoływały sentymentalne uniesienia. W takim
stanie okazała budowla przetrwała do roku 1945, a ostatnimi
niemieckimi gospodarzami byli
konsul niejaki Effenberg oraz

wrocławski magnat prasowy
Kammer.
Obiekt „zaliczył” cytowany
już scenariusz dziejowy (przez
jakiś czas był we władaniu LWP)
i stoczył się do poziomu ruiny.
Przyczynił się do tego nie tylko
czas, ale moda na ozdabianie
fragmentami zabytków gierkowskich willi należących do
peerelowskich nowobogackich
i ludzi z „układami”.
I tak do dziś solidną poniemiecką dachówkę z wojanowskiego pałacu można oglądać na
jednym z domów przy ul. Słowackiego w Jeleniej Górze. Wówczas,
a nie było to tak dawno temu i
sporo lat po zakończeniu wojny,
nikt nie myślał o przywróceniu
świetności wspomnianemu
zabytkowi: wręcz przeciwnie
– był on dobijany takimi posunięciami, czynionymi zresztą
najzupełniej legalnie.
Pałac nie miał szczęścia i za
wolnej Polski. Kupiony po 1990
roku na wolnym rynku niewiele
się zmieniał. Mówiono, że to
tylko lokata kapitału. Później
swoje dołożył piorun, od którego
uderzenia w 2002 roku spłonęła część wyremontowanego
dachu.
Ciąg dalszy w następnym
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

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

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

KINGWAY MOTOR POLAND
Autoryzowany

COLIBER

1999 zł

Serwis Fenix

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY

!
CJA

MO
PRO

- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

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:

Tel. 075 64 72 111

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

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

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

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

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

022 397 21 50
www.oddluzenia.com
www.biuropomocyzadluzonym.pl

Millennium
sp. z o.o.

KREDYTY
ODDŁUŻENIA

tarcica, więźba dachowa,
podbitka, płyty meblowe,
wiórowe, OSB, usługi stolarskie,
akcesoria meblowe, sztachety,
zabudowy meblowe,
parapety i blaty, palety różne

ATRAKCYJNE CENY

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY

58-500 Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 53
tel. 075 643 23 35, kom. 513 099 466
tel./fax 075 643 23 36

RADIO TAXI MERCEDES

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

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

ŁUŻYCKI

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

RAMY
Serafin

BIURO POMOCY
ZADŁUŻONYM

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

do OBRAZÓW

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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GRATIS

rata miesiêczna: 266,58 z³

Moc i bezpieczeñstwo
w jednym zestawie!
Pilarka

HUSQVARNA 346XP
Moc: 2,7 kW / 3,7 KM
Waga bez urządzenia tnącego 5,0 kg
Jelenia Góra, ul. Wolności 221
Tel. 075 75-50-221

Lubań Śl., ul. Rybacka 21
Tel. 075 64-62-622

