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W Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych przyszedł czas na
najmłodszych aktorów, którzy
w miniony piątek na norwidowskich deskach pokazali, że duch
młodzieży nie gaśnie, wręcz rozpala się do czerwoności emocji i
pozostawia dobre wrażenie.
„Dzień bardzo młodego teatru” – tak organizatorzy nazwali teatralny piątek udostępniając
scenę trzem nieprofesjonalnym
grupom złożonym z entuzjastów
sztuki. Niektórzy z wykonawców
pojawili się na scenie dwukrotnie
w różnych przedstawieniach.
„Prezentacje” to tytuł sztuki
Młodzieżowej Sceny Dramatycznej, którą kieruje Tadeusz
Wnuk. Grupa pokazała się obok
Pracowni Teatralnej ODEK Jacka

Paruszyńskiego i Teatro de Novo
Ryszarda Grzywacza.
Młodzi aktorzy z MSD przedstawili filozofującą powiastkę o
rozdarciu pomiędzy karierą, a
karierowiczostwem, dobrem, a
złem, indywidualizmem i konformizmem pewnego aktora
(świetny Kacper Pilch), tłamszonego alkoholizmem i na próżno
szukającego sukcesu, a swoje
porażki zalewającego wódką.
Do tego nieco mistycyzmu i
duża dawka humoru. W sumie:
duże brawa dla Marty Szpecht,
Magdy Specjalnej, Jagody Litkowiec, Moniki Chwaszcz, Joanny
Ziółkowskiej, Kacpra Pilcha,
Michała Ratyńskiego, Mateusza
Brodowskiego.
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str. 9
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(tejo)

Młodzi rządzą za kurtyną
Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŒ W JELONCE

Jak zapewniła Joanna Wichniewska, kierownik literacki TJ, młodzież będzie
uczestniczyła w Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych cyklicznie

Fot. Konrad Przezdzięk



Kilkunastu uczniów Gimnazjum nr 3 wypaliło w minionym
tygodniu glinianą bramę, symbol Jeleniej Góry w 900. roku
istnienia miasta. Happening w
jednym z tajemniczych podwórek na tyłach ulicy Okrzei to
realizacja pomysłu Biura Wystaw
Artystycznych przy współudziale Jeleniogórskiego Centrum
Kultury. Warsztaty odbywały
się pod hasłem „Architektura
miasta”. Młodzież w połowie
września wykonała z gliny swoje
wyobrażenia, jakie wiąże z Jelenią Górą. – To ich wizja miasta
w formie bramy wjazdowej
– podkreśla Luiza Laskowska
z BWA. Wykonawcy zawarli w
niej najważniejsze – ich zdaniem
– elementy. Pojawił się kościół,

stadion, szkoła (czyli Gimnazjum nr 3) oraz Biuro Wystaw
Artystycznych.
Uczniowie pod bacznym
okiem Mirosława Kulli, artysty
ceramika zbudowali z cegieł piec,
do którego włożyli utrwaloną
wcześniej w glinie plastyczną
wizję Jeleniej Góry. Opiekunką
grupy przedstawicieli poszczególnych klas z „trójki” jest Marzena Grzeszczakowska, która
uczy tam sztuki.
Rzeźba składająca się z kilku elementów – w ten sposób
wypalona – stanie się trwałą
pamiątką. Zostanie postawiona
przy ulicy Długiej, na postumencie tuż przy witrynach Biura
Wystaw Artystycznych.

(tejo)
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Choć na początku lat 90. miasto wpompowało fortunę w remont będącego na skraju śmierci
technicznej domu handlowego
przy ulicy Długiej, od dłuższego
czasu zarządca nie robi nic, by
utrzymać budynek w przywróconej świetności.
– Wynajmuję tu stoisko już
kilka lat, i z każdym rokiem
obserwuję jak niegospodarnym

zarządcą jest Zakład Gospodarki
Lokalowej” Północ” – mówi Adam
Zawada. – Kiedy zepsuły się
automatycznie otwierane drzwi
wejściowe, zamiast naprawy wymontowano i zamówiono nowe,
ręcznie otwierane.
Niemałym problemem najemców są również wybite szyby w
wystawach sklepu. Od czasu,
kiedy rok temu wandale stłukli

Nie było podwyżek czynszów
– Od dziewięciu miesięcy informuję Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”, który
jest zarządcą domu handlowego, o konieczności wymiany tych witryn, jak również
o pozostałych potrzebach, ale jak na razie nie ma na to pieniędzy – mówi administrator Norbert Zawlik. – Schody jednak są sprawne i mają wszystkie przeglądy,
które dopuszczają je do użytkowania. Nie jest prawdą też, że nic się w tej kwestii
nie robi i, że wszyscy płacą czynsz w terminie. Co więcej, pomiędzy powierzchnią
użytkową tego budynku, a pozostałą powierzchnią jest duża dysproporcja. Tylko
jakaś cześć jest bowiem użytkowana. Najemcy krzyczą, że chcą remontów, ale nie
wspomnieli, że od 1998 roku nie mieli żadnych podwyżek czynszu. I tu wracamy
do punktu wyjścia, po prostu nie ma na remont funduszy.
Kolizyjny piątek

Aż dziesięć kolizji na ulicach Jeleniej Góry odnotowała w miniony piątek
policja. Do stłuczek doszło
– między innymi – na Spółdzielczej, Poznańskiej, w
dwóch punktach przy Wolności, w Maciejowej, przy
wyjeździe z market budowlanego Nomi na Zabobrzu..
Najpoważniej wyglądające
zdarzenie miało miejsce
rano na ulicy Spółdzielczej po tym, jak kierowca
autokaru zatrz ymał się.
Za nim wyhamował również kierowca samochodu
osobowego, jednak trzeci z
kierujących był zbyt blisko
i nie zdążył stanąć. Uderzył
w stojące przed sobą auto
osobowe, a to wbiło się przodem w tył autobusu. Nikt nie
ucierpiał.

szkło przy stoisku zegarmistrza
od ulicy Krótkiej, oraz przy stoisku jubilera od ulicy Długiej, nie
wstawiono nowych okien.
– Rozbita szyba od ulicy Długiej
jest stopniowo dobijana przez
małolatów i pęknięć jest coraz
więcej – skarży się Ranata Kurdziel. Szyby łącznie z wymianą
kosztują około 10 tysięcy za sztukę. ZGL twierdzi, że nie stać go
na wymianę obu szyb. A przecież
można było te szyby wcześniej
ubezpieczyć. ZGL ubezpieczył je
dopiero po fakcie czyli zaraz po
rozbiciu drugiej szyby. – I jak
najemcy mają prezentować swój
towar, za co, co miesiąc płaca
spore pieniądze? – pytają oburzeni kupcy. Administrator miał
zwrócić się do prezydenta miasta
o dofinansowanie zakupu szyb.
Ale to nie koniec problemów
najemców: brakuje oświetlenia
przy wejściu do sklepu, ktoś
zabrał matę antypoślizgową a ruchome schody psują się co rusz.
– Żarówki nad wejściem gasły
jedna po drugiej, a od roku nie
pali się już żadna - mówi Damian
Drogowski. – Poza tym przed
drugim wejściem brakuje maty

który przynosi dochody. Podejrzewają oni, że problem może mieć
zupełnie inne podłoże.
– Tłumaczenie że miasto chce
sprzedać tę nieruchomość i dlatego wszystkie remonty i większe naprawy są wstrzymane,
naszym zdaniem świadczy tylko
na niekorzyść zarządcy – mówią.
– Być może chodzi tylko o to, żeby
jak najtaniej pozbyć się balastu,

Mieszkańcy oraz pracownicy zakładów zlokalizowanych
przy ulicy Karola Miarki wracając do domu modlą się by
bezpiecznie dotrzeć do celu. Powód? Na terenach przejętych przez miasto po byłej fabryce włókien sztucznych nie
świecą latarnie. Będzie tak jeszcze co najmniej dwa lata.
Nocą przy głównej ulicy nie świeci
ani jedna latarnia. Nikt nie zwraca
uwagi na to, że wzdłuż tej drogi znajduje się kilka zakładów pracy i sporo
mieszkań. Ludzie z kilku firm pracują
na trzy zmiany i muszą poruszać się
do przystanku po ciemku zarówno
wieczorem, jak i nad ranem.
Tymczasem według Czesława
Wandzla, dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze, nikt ani o tej ulicy, ani o ludziach nie zapomniał. – Gdybyśmy
zapomnieli o ulicy Karola Miarki
nie robilibyśmy obecnie projektu
jej oświetlenia, odwodnienia czy
remontu oraz nie szukalibyśmy

W przenikliwym zimnie wyruszyła w miniony piątek
sprzed kościoła św. Erazma i Pankracego Sztafeta
Pokoleń. Podążając na Chojnik uczciła pamięć Papieża
Polaka, który 30 lat temu został wybrany na głowę Kościoła katolickiego.

codzienności - mówił ksiądz
dziekan.
Po błogosławieństwie i pokropieniu wodą święconą, w obecności siostry Krystyny Bogdan, która
jest pomysłodawczynią sztafety,
a na co dzień uczy katechezy
w ZSO nr 1, prezydent Marek
Obrębalski zapalił od paschału znicz papieski. Ten trafił
w ręce Romana Zielińskiego,
nauczyciela z „Żeroma”, który
poprowadził pierwszą zmianę
sztafety.
Pozostali jej uczestnicy zostali dowiezieni autobusami
na poszczególne przystanki,
gdzie zmieniali swoich kolegów.
Celem jest papieski szlak wiodący
na Zamek Chojnik. Tam wszyscy
uczestnicy Sztafety Pokoleń wzięli udział w okolicznościowym
nabożeństwie przy tablicy upamiętniającej pobyt ks. Wojtyły na
zamku. Modlono się też o rychłą
beatyfikację Jana Pawła II.

Na pamiątkę parafia sporządziła
okolicznościową tablicę z wypisem z „libro missorum” (księgi
mszalnej), w której widnieje
podpis przyszłego papieża.
W piątek uczestników biegu,
młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu
Szkół Rzemiosł Artystycznych
pobłogosławił ks. dziekan Bogdan Żygadło, proboszcz parafii
św. Erazma i Pankracego.
Dodał jak ważne jest w tym
momencie przesłanie papieskie
- "Otwórzcie drzwi Chrystusowi"
– w które wplata się niewątpliwy
trud podjęty przez młodzież,
która zamierzała przebiec na
Chojnik. – Nie zapomnijcie jednak, że z tej góry zejdziecie i będą
na was czekały nowe wyzwania

(tejo)

którego utrzymanie kosztuje
fortunę. Z rozbitymi szybami i
niesprawnymi schodami cena
pewnie będzie niższa. Ciekawe
jest również to, że w tym samym
budynku są biura poselskie PO i
PIS, którym obecny stan budynku
nie przeszkadza.

Angelika Grzywacz

Prezydent: nie sprzedamy domu dziecka
O pomoc z finansowaniu wymiany witryn sklepowych, ZGL „Północ” miał się zwrócić do prezydenta miasta. Jego zastępca
Jerzy Łużniak, jednak jak na razie nic o tym nie słyszał. – Nie dotarł do mnie żaden wniosek o dofinansowanie remontu Domu
Handlowego czy wymiany witryn – mówi. W ostatnim czasie zleciliśmy jednak zarządcy budynku sporządzenie bilansu, który
wyszedł na zero. A to oznacza, że jakiekolwiek remonty będą musiały być wykonane z pieniędzy z budżetu miasta. Wiceszef
miasta jest zdania, że wymiana witryn jest konieczna i powinna być zrobiona jak najszybciej. Jerzy Łużniak zapewnia również,
że budynek w najbliższym czasie nie będzie nikomu sprzedany.
Dane najemców na ich prośbę zostały zmienione.

Głucho i ciemno przy byłej Celwiskozie
Codziennie ulicą Karola Miarki
przechodzi kilkadziesiąt osób. Jedni
chodzą tą drogą do pracy w różnych
porach dnia, inni tu po prostu mieszkają. Prawdziwy koszmar tych ludzi
zaczyna się tuż po godzinie 18, kiedy
zapada zmrok. Jeleniogórzanie boją
się o bezpieczeństwo swoje i swoich
dzieci.
Brak oświetlenia ulicy do urzędów
mieszkańcy zgłaszali już wielokrotnie.
Do tej pory ich apele pozostały jednak
bez echa. Dlatego jeleniogórzanie
stracili już nadzieję, że ich sytuacja
może się zmienić. – Ta ulica została
przez włodarzy miasta całkowicie zapomniana – mówi Daniel Jeziorecki.

Sztafeta Pokoleń była najważniejszym punktem obchodów
tej okrągłej rocznicy. 16 października 1978 roku Watykan
ogłosił urbi et orbi: anuncio Vobis
gaudium magnum: habemus
papam! To „mamy papieża” było
szczególne dla Polaków, bo okazało się, że został nim nasz rodak
kardynał Karol Wojtyła.
Młodzi ludzie, którzy pobiegli
w sztafecie, nie mogą pamiętać
tamtego dnia, bo nie było ich
jeszcze na świecie. Za to doskonale pamiętają postać Jana
Pawła II i starają się wdrożyć
w życie Jego nauczanie. A ma
też i ono swoje jeleniogórskie
korzenie. 3 września 1956 roku
ks. Karol Wojtyła odprawił mszę
świętą w jeleniogórskiej farze.

antypoślizgowej, która została
skradziona trzy lata temu. Kiedy
zaczęły się psuć ruchome schody,
panowie, którzy przyjechali je
reanimować, stwierdzili, że już
dawno powinien być przeprowadzony generalny remont, bo
schody wyjeździły swoje gwarantowane 80 tysięcy godzin.
Klientom i najemcom w zakupach i pracy przeszkadza również
poręcz schodów, która piszczy i
nagrzewa się do tego stopnia, że
trzeba wyłączać ją w godzinach
otwarcia sklepu.
– Na to też nie ma pieniędzy,
chociaż wynajmowane jest 100
procent powierzchni handlowej,
za którą wszyscy systematycznie
płacą – mówią najemcy.
Sprzedawców dziwi fakt, że
ZGL ma problem z odłożeniem
pieniędzy na remont budynku,

pieniędzy na realizację – mówi
Czesław Wandzel.
ZDiM planuje przeprowadzić tam
kompleksowy remont, ale to wymaga
czasu. W związku z tym, że jeszcze
niedawno była to droga zakładowa,
nie ma na niej nic, żadnych inwentaryzacji, oświetleń czy kanalizacji.
Planowany koszt remontu drogi szacowany jest przez Czesława Wandzla,
na około 7 milionów złotych.
– Największy problem to jak zwykle pieniądze, których nam ciągle
brakuje – mówi szef zarządu dróg
i mostów. Jeśli w przyszłym roku
rozpocznie się budowa obwodnicy
południowej, nie będzie pieniędzy

na remont ulicy Karola Miarki. Nie
można zrobić wszystkiego na raz.
Prezydent już podjął jakieś działania
w pozyskaniu pieniędzy z projektu
transgranicznego Polska – Niemcy.
Jeśli zostałby on zaakceptowany
pozytywnie wówczas rozpoczęła by
się przebudowa tej ulicy. Nastąpi to
jednak nie szybciej niż w 2010 roku.
– Na bieżąco staramy się tam łatać
dziury w drodze, i jest to wszytko co
możemy na razie zrobić, problemu
nie rozwiąże bowiem postawienie
trzech latarni – kwituje Czesław
Wandzel.

(Angela)

Pod znakiem zapytania
Według planów mają się tam pojawić latarnie, nowe chodniki, ścieżka rowerowa,
kanalizacja odwadniająca jezdnię i naprawa ubytków w drodze. Przygotowanie
projektu niestety ma się zakończyć dopiero w kwietniu lub maju przyszłego roku.
Co więcej zabrana dokumentacja nie daje żadnej gwarancji realizacji projektu.

Wypadek
przez nieuwagę

W minioną środę rano
operator wózka widłowego
w zakładach Draexelmeier
nie zachował ostrożności
i przejechał współpracownicy po stopie. Skończyło
się na złamaniu kobiecie
palca. Na miejsce wezwano Państwową Inspekcję
Pracy oraz policję, które
próbują ustalić jak doszło
do zdarzenia. Ze wstęp nych informacji wynikało,
że zarówno sprawca jak i
poszkodowana byli trzeźwi. Przyczyną najechania
kołem wózka widłowego
na stopę kobiety były prawdopodobnie nieostrożność
lub zamyślenie operatora
wózka.

(Angela)

Biegli silni papieskim ogniem

Fot. Konrad Przezdzięk

Zdemontowane automatyczne drzwi, stłuczone szyby,
brak oświetlenia przy wejściu, psujące się ruchome
schody i obskurne ściany korytarza – w takich warunkach pracują handlowcy w tzw. domu dziecka przy
ulicy Długiej. Obiektem zarządza ZGL „Północ”, miasto
zamierza go sprzedać, a najemcy stoisk węszą w tym
wszystkim spisek na niekorzyść właściciela.

Fot. Konrad Przezdzięk

Krecia robota w domu dziecka
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Koperty z nagrodą na lepszy humor
Kilkudziesięciu nauczycieli i dyrektorów szkół zostało uhonorowanych przez prezydenta Jeleniej Góry
podczas miejskich uroczystości z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, których areną była największa na Dolnym
Śląsku Szkoła Podstawowa nr 11 im Chopina. Nie zabrakło też odniesień politycznych wyartykułowanych
przez ZNP. Popularny dzień nauczyciela świętowano
także w innych placówkach i w przedszkolach.
W „jedenastce” było wyjątkowo uroczyście. Hymn państwowy, co w szkołach jeszcze
się nie zdarzyło – zaintonował
jeleniogórski baryton Przemysław Piskozub. – To nasz
następca Bernarda Ładysza
– zachwa la ł późn iej Euge niusz Sroka, dyrektor SP nr
11. Szef placówki wspomniał
o nauczycielach matematyki
i ich uczniach, którzy wygrali
edycję Dolnośląskich Meczów
Matematycznych. Wspomniał
też o przyznanej szkole potężnej dotacji z f unduszów
unijnych (ponad dwa miliony
sześćset tysięcy złotych).
Obok delegacji nauczycieli
słuchali go władze oświaty z
naczelnikiem Waldemarem
Woźniakiem na czele, oraz
samorządowc y i radni. Nie

było prezydenta Marka Obrębalskiego (wyjechał do Brukseli promować Jelenią Górę i
Wrocław). W jego imieniu list z
życzeniami odczytał Zbigniew
Szereniuk, zastępca prezydenta
miasta.

wpływ na wysokość ich płac.
– Zależy także ona od dobrej
wol i sa morządów, a na sze
województ wo jest pod t ym
względem w końcówce rankingów – mówił związkowiec.
Przedstawiciel „Solidarności”
ograniczył się do życzeń z okazji święta edukacji. Dołączył się
do nich także rektor Kolegium
Karkonoskiego Henryk Gradkowski.
Mizerię nauczycielskich zarobków nieco podreperowały
nagrody prz yznane w yróżniając ym się dyrektorom i

Nauczyciele za mało zarabiają, ale to nie tylko państwo ma
wpływ na wysokość ich płac. Zależy także ona od dobrej woli
samorządów, a nasze województwo jest pod tym względem
w końcówce rankingów

Głos zabrali także związkowcy. Szef ZNP zaatakował
rząd i plany minister oświaty
Katarzyny Hall. Podkreślił,
że był to pierwszy rok szkolny
rozpoczęty przez nauczycieli
manifestacją. Dodał, że nauczyciele za mało zarabiają,
ale to nie tylko państwo ma

nauczycielom przez prezydenta
Jeleniej Góry. – Ich wysokość
jest znaczą ca – podk reś l i ł
Zbigniew Szereniuk, który z
Jerzym Łużniakiem wręczyli
wyróżnionym „kopertówki”.
Największe brawa otrzymała
nauczycielka „jedenastki” Barbara Paruszyńska. W. Woźniak

Siostra Krystyna Bogdan robi zdjęcie Ewie Parfianowicz, nagrodzonej przez prezydenta oraz Mariuszowi
Kokotowskiemu, który dostał nagrodę kuratora. Obok ich szef, Paweł Domagała, dyrektor ZSO nr 1

pogratulował także pedagogom
nagrodzonym przez ministra
edukacji oraz kuratora dolnośląskiego. Szczególnie dużo
nagród przypadło pedagogom
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Cieplicach.

Nagrodzeni dyrektorzy
Bogumiła Lepieszo z Miejskiego Przedszkola nr 10
Małgorzta Jedryczek z MP nr 27
Dorota Binkowska z Szkoły Podstawowej nr 3
Beata Toczek z Gimnazjum nr 4
Lucyna Dzieniszewska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Stanisława Sitek-Koniuszewska, Dom Dziecka „Dąbrówka”
Wanda Kozyra z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”
Danuta Pawłowicz z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
Uczniowie i nauczyciele "Handlówki"
przygotowali smaczne przyjęcie.

Gratulacje dla Barbary Paruszyńskiej
po otrzymaniu nagrody.

W części artystycznej zaprezentował się Zespół Smyczkow y z Państ wowej Szkoł y
Muzycznej im. Janiny Garści,
której filia znajduje się w SP
nr 11. Były także pokazy tancerzy, których przedstawiał

Piotr Zamorski. Na wszystkich
gości czekał także okolicznościowy bankiet przygotowany
przez uczniów i nauczycieli
„Handlówki”.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

Przedszkolaki dziękowały sercem

Nagrodzeni nauczyciele
Renata Michalska (Miejskie Przedszkole nr 13)
Mirosława Sokół (MP nr 19), Katarzyna Ocik (SP nr 2)
Małgorzata Jop (SP nr 5), Piotr Grosman (SP nr 7)
Violetta Gardecka (SP nr 8), Małgorzata Chaber (SP nr 10)
Barbara Paruszyńska (SP Ne 11), Elżbieta Szukiełojć (SP nr 15)
Joanna Lach-Zawrzykraj (Gimnazjum nr 1)
Barbara Marszałek-Szurek (Gimnazjum nr 2), Eulalia Bardzka (Gimnazjum Nr 3)
Ewa Parfianowicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)
Anna Ujejska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Anna Mysona (Zespół Szkół Elektronicznych)
Jan Superson (Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych)
Barbara Steblik-Wlaźlak (Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych)
Małgorzata Kozińska (Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1)
Halina Klimowicz (Zespół Szkół i Placówek Specjalnych)

Dzień Edukacji Narodowej
uczczono także w Przedszkolu
nr 4. Dzieci obdarowały obecnych i emerytowanych pracowników placówki piosenkami,
kwiatami i życzeniami. Każda
z grup zaprezentowała gościom
coś wyjątkowego - były piosenki,
wiersze i pokazy tańców. Do
występu dzieci przygotowały

Małgorzata Duszkiewicz, Beata
Sadurska, Elżbieta Sokolińska i
Alina Zielińska.
Akademię dedykowaną dla
emerytowanych pracowników
przedszkola oraz całego personelu i grona pedagogicznego
placówki zakończyły życzenia
i wręczenie kwiatów.

(Angela)

58-500 Jelenia Góra, ul. M. Skłodowskej-Curie 13/2 (I piętro)
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Remont z poślizgiem

Dopiero dziś (poniedziałek)
przestają kursować pociągi na
trasie Jelenia Góra – Szklarska
Poręba. Rozpoczęcie zapowiadanego na minioną środę
remontu torowiska przesunęło
się o kilka dni. PKP uruchamiają zastępczą komunikację
autobusową, która dowiezie
pasażerów pod Szrenicę i z
powrotem z pominięciem Górzyca. Modernizacja torowiska
potrwa miesiąc.

Czarnym audi po „trupach”
Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA


FOT. WYDAWNICTWO PLAN

TEMAT TYGODNIA

Przyciągnąć turystów

Strzelali o Puchar
Komendanta

W najbliższych dniach w
Komendzie Miejskiej Policji
zostaną wręczone nagrody
młodzieży, która w miniony
piątek wzięła udział w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez KMP wspólnie
z kołem Ligi Obrony Kraju.
Zawody to część programu
prewencyjnego pod hasłem:
„Nie daj się uzależnieniom”.
Jego animatorzy proponują
młodym ludziom alternatywne formy spędzania wolnego
czasu.

Koniec języka za
przewodnika

Stu mieszkańców Jeleniej
Góry i okolic będzie mogło
skorzystać z dofinansowanych
kursów językowych prowadzonych Metodą SITA w ramach
akcji "Bliżej Europy". Nowoczesnym i szybkim sposobem
nauki będzie można poznać
lub udoskonalić znajomość
angielskiego i niemieckiego.
Akcją objętych zostało 300
gmin i miast w całej Polsce.

Kłopoty z prądem

Dokuczliwymi przerwami
w dostawach energii elektrycznej była w minionym tygodniu
nękana część mieszkańców
Sobieszowa i Piechowic. Awarie to bardzo częste zjawisko w
tym rejonie, potęgowane niekorzystną pogodą i wiatrem,
którego naporu nie wytrzymują sieci napowietrzne.

Dopiero w Nowym Kościele w okolicach Złotoryi policjanci złapali oszustów, którzy – uciekając ulicami
Jeleniej Góry przed stróżami prawa – tylko cudem nikogo nie zabili. Po brawurowej jeździe czarnym audi A
4 chodnikami udało im się wydostać z miasta, bo gonił
ich policyjny polonez i lublin straży miejskiej. – Z takim
sprzętem nie mamy szans równą walkę z bandytyzmem
– komentują mundurowi.
Sceny jak z dobrego filmu sensacyjnego rozegrały się w Jeleniej
Górze w minioną środę. Rozpędzone audi z trzema typami w środku
mijało korki uliczne wjeżdżając na
chodniki. Uciekający w popłochu
piesi. Wyjące syreny ścigających
radiowozów. Niestety: to nie był
film, ale brutalna rzeczywistość.
Tylko cudem nikt nie zginął, choć
nie wyklucza się, że uciekający
przestępcy mogli kogoś ranić.
Wszystko zaczyna się niewinnie. Oszuści zajmujący się wyłudzaniem kredytów na podstawie
podrobionych zaświadczeń o
zatrudnieniu i zarobkach, wchodzą do jednego z banków na
starówce. Jest środowe, spokojne
przedpołudnie. Pewni sukcesu
przestępcy czekają na pozytywne
załatwienie formalności i kolejny
zastrzyk w perfidny sposób ukradzionej gotówki. Jednak czeka ich
niemiła niespodzianka. Pracownik
banku odkrywa, że coś jest nie tak
i zawiadamia dyskretnie policję.

Oszuści jednak w lot pojmują, co
się święci i w pośpiechu opuszczają
bank. Wtedy już wiedzą o nich
funkcjonariusze, którzy tylko
czekają na mężczyzn na parkingu,
gdzie zostawili auto.
Tu zaczyna się piekło. Bandyci
odpychają policjantów, wskakują
do swojego audi i na pełnym
gazie – łamiąc barierkę parkingu
przy ulicy Grodzkiej – suną w
kierunku zatłoczonego o tej porze
dnia Podwala, aby uciec z miasta.
Policjanci ruszają za nimi przy
wsparciu straży miejskiej. Od
początku jednak nie mają szans,
aby dogonić przestępców. Mundurowi są w leciwym polonezie, a
strażnicy miejscy – w wołowatym
lublinie. Pojazdy dobre do konwojowania złapanych bandytów, ale
beznadziejne do ich ścigania. W
dodatku oszuści nie patyczkują się.
Cel uświęca środki. Bez skrupułów
mijają korki nie zważając na
czerwone światła i wyprzedzając
nieprawidłowo.

Fot. Konrad Przezdzięk

W minioną sobotę zakończyły się w Poznaniu targi
turystyczne Tour Salon 2008.
Swoją ofertę prezentowała
również Jelenia Góra na wspólnym stoisku ze Związkiem
Gmin Karkonoskich. W ubiegłym tygodniu walory stolicy
Karkonoszy zachwalał także w
Brukseli sam prezydent Marek
Obrębalski, który wziął udział
w specjalnej prezentacji grodu
Krzywoustego i Wrocławia.

Starostwo wzorowym
partnerem

Współpracę starostwa jeleniogórskiego z Eurocentrum
w Jabłońcu nad Nysą docenił
Euroregion Nysa przyznając
urzędnikom z Jeleniej Góry
swoją nagrodę. Zdecydowało
o tym trójstronne jury. Pod
uwagę wzięto wspólnie zorganizowane wiosną międzynarodowe targi turystyczne
Tourtec. Wyróżnienie wręczono w Czeskiej Lipie.

Jeden z przestępców doprowadzany
do aresztu w miniony piątek przez
operacyjnych funkcjonariuszy policji.

Kierowali się w stronę ulicy
Grunwaldzkiej. Gdy na Mostowej
dalszą jazdę uniemożliwiła im
kolejka stojących na czerwonym
świetle pojazdów, przestępcy wjechali na chodnik po przeciwnej
stronie jezdni nie zważając, że
chodzą tam ludzie.
– To były typowe „karki”, które
nie liczyły się z nikim i niczym,
niewiele brakowało a nie rozmawiałbym z państwem – powiedział
nam jeden ze świadków zdarzenia,
który cudem uniknął śmierci.
– Na moich oczach potrącili dwóch
ludzi, jeden z pieszych oberwał
lusterkiem, drugi został mocno
uderzony i wyrzucony do tyłu siłą
zderzenia – mówi pan Tomasz z
Jeleniej Góry.
– Później widziałem że ten
człowiek podniósł się i uciekł, najprawdopodobniej w wyniku szoku.
Kolejny pieszy w ucieczce przed
pojazdem zwisł się na barierce.
Kiedy zobaczyłem, że samochód
pędzi prosto na mnie, i że nie mam
gdzie uciekać, zacząłem się modlić
– dopowiada. Podkreśla, że spodziewał się najgorszego. Pędzące audi
uderzyło go lusterkiem, zjechało na
jezdnię i ruszyło dalej, uszkadzając
po drodze jeszcze kilka samochodów stojących w korku. A policjanci
i strażnicy byli bezradni: obserwowali zakleszczeni w kolejce ucieczkę
bandytów. Jedyne, co im pozostało,

to ostrzec o poruszających się czarnym audi przestępcach dyżurne
służby i patrole.
Co nie udało się w Jeleniej
Górze, powiodło się w Nowym
Kościele, blisko Złotoryi. Przestępcy byli zbyt pewni swego i dali się
złapać tamtejszym policjantom.
Choć nie obyło się bez kłopotów:
jeden uciekł. Nie cieszył się jednak
długo wolnością. W wyniku działań operacyjnych jeleniogórskiej
policji jeszcze wieczorem zatrzymano na terenie Jeleniej Góry
trzeciego mężczyznę, 53-letniego
mieszkańca Lubania.
Schwytani zostali osadzeni w
policyjnym areszcie w Jeleniej
Górze. Odpowiedzą za oszustwa
za co grozi im do ośmiu lat więzienia oraz za spowodowanie
zagrożenia zdrowia i życia osób
postronnych.
Cały ten dramat uzmysławia
dramatycznie potrzebę doposażenia policji w radiowozy i
pojazdy, które mogą skutecznie
ścigać potężne limuzyny, którymi
jeżdżą przestępcy. Co prawda na
wyposażeniu policji jeleniogórskiej są takie auta, nie zawsze
jednak pozostają dyspozycyjne

dla wszystkich zmotoryzowanych
patroli.
Zapowiada się na zmianę na
lepsze: cztery komendy policji w
regionie jeleniogórskim dostaną
niebawem nowoczesne radiowozy
terenowe. Przestępcom będzie
trudniej uciec, bo mobilniejsi stróże
prawa będą mogli dotrzeć w niedostępne dotychczas miejsca. Pomoże
w tym Unia Europejska. Pojazdy
terenowe dostaną placówki w Jeleniej Górze, Lubaniu, Zgorzelcu i
Lwówku Śląskim.
Bandyci będą jednak mieli nad
policją tę przewagę, że w sytuacji
zagrożenia użyją wszelkich środków, aby wyjść z opresji. – Nie
będą się bali jeździć po chodnikach,
strzelać, czy w innym sposób ocalić
własne „cztery litery” – mówi nam
pragnący zachować anonimowość
oficer operacyjny policji. – Nam
nie wszystko wolno, a poza tym
zdajemy sobie sprawę, co stałoby
się, gdyby podczas takiego pościgu
radiowóz wjechał na chodnik i nie
daj Boże kogoś ranił lub zabił. My
musimy działać w granicach prawa, a bandyci są spod tego prawa
wyjęci – podkreślił.

(Angela/tejo)

Jeleniogórska policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz osoby, które
15 października w wyniku ucieczki ulicami miasta samochodu audi A4 koloru
czarnego, znalazły się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
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FOT. COCACOLA150
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Śmigłowiec ratunkowy raczej tylko na pokaz

Czy w nadchodzącym sezonie zimowym pomoc dla
ofiar wypadków w górach nadejdzie z powietrza? Chcieliby tego ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, którzy chwalą współpracę z załogami
śmigłowców Sokół, które stacjonowały minionej zimy
na Górze Szybowcowej.
Namiastkę tego, co może stać się
rzeczywistością, zaprezentowano
w piątek na lądowisku przy szpitalu wojewódzkim, a okazję dała
konferencja dotycząca ratownictwa
w Euroregionie Nysa. Nad Jelenią
Górą pojawił się czeski „eurokopter”,
lądował przy największej lecznicy w
Jeleniej Górze, a ratownicy dali pokaz
możliwości maszyny.
Wiele wskazuje niestety na to, że
na pokazie działalność helikoptera
w Jeleniej Górze się zakończyła.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
pragnie wprawdzie dokupić jeszcze
kilka takich maszyn do swojego

taboru (kilkanaście już zakupiono),
ale pierwszeństwo w przyznaniu
śmigłowca ma podobno Bolesławiec,
gdzie może powstać lądowisko dla
tego typu maszyn.
Jak podkreślają goprowcy, rola
śmigłowców w szybkim niesieniu
pomocy nieoceniona. Przy sprawnej
akcji helikopter może być już na
miejscu zdarzenia po kilkunastu
minutach. Aby dotrzeć w góry tradycyjnie, trzeba znacznie więcej
czasu, a przy wielu obrażeniach dla
ratowania ludzkiego życia liczy się
każda minuta.

(tejo)

Motoryzacyjni złodzieje w potrzasku

Niszczyli centrum zdroju

Plakat cud na urodziny miasta

Sukcesy policjantów w walce
z przestępcami, którzy utrudniali życie posiadaczom samochodów i motocykli.
Funkcjonariusze z Cieplic
złapali w minionym tygodniu
złodzieja, który upodobał sobie
kradzieże motocykli. 19-latek z
Wojcieszyc w ostatnim czasie
osobnik przywłaszczył sobie
dwie maszyny. Łup odzyskano,
a przestępcę osadzono w areszcie policyjnym.
Z kolei stróże prawa z Jeleniej
Góry zatrzymali na gorącym
uczynku 49-letniego mężczyznę, który usiłował dokonać

Trzech chuliganów, którzy na placu Piastowskim zdewastowali klomby z kwiatami i rozbili dwie uliczne
latarnie, zatrzymali policjanci z Cieplic. Wandalom
grozi kara więzienia do pięciu lat.

Rafał Hołowacz wygrał konkurs na afisz anonsujący
900–lecie Jeleniej Góry. Uczeń ZST „Mechanik” nie
miał sobie równych w konkursie tyczącym urodzin
grodu Krzywoustego, a jego praca mogłaby być oficjalnym plakatem święta. Zmagania zorganizowało
Szkolne Centrum Informacyjne w „Mechaniku”.

wasze fotki Nasze Pociechy

Adrian

Jaruœ

Martusia

Iga

Konradzik

Wiktoria

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: angelikakonik@wp.pl

stanie nietrzeźwym. Przeprowadzone badanie wykazało ponad
promil alkoholu.
Mężczyznom za przestępstwo
– zniszczenie mienia – grozi
kara pozbawienia wolności
nawet do lat 5. Dobrze by było,
aby – pokazowo – sąd w końcu
wymierzył w miarę wysoki
wymiar kary. Dotychczas na
przestępstwo wandalizmu sędziowie patrzą przez palce.

(tejo)

Będzie kara za samowolne
wycięcie drzew?

Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie rolnika
z ulicy Pioziomkowej, który bez zgody wydziału
ochrony środowiska wyciął na swoim terenie ponad
sześćdziesiąt drzew.

Sprawę prawdopodobnie
ujawnili okoliczni mieszkańcy,
którzy powiadomili o nielegalnej wycince straż miejską
oraz magistrat. Jednak, jak
mówi Ewa Tomera, naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa w Jeleniej Górze, jak
na razie nie są znane szczegóły
incydentu. Nie wiadomo też
jakiego gatunku są wycięte drzewa oraz jak samowolę tłumaczył
rolnik z Poziomkowej.

Przeprowadzamy postępowanie wyjaśniające tą sprawę i poza
tym, że rolnik wyciął około 60
nic więcej na razie powiedzieć
nie mogę – mówi Ewa Tomera.
Być może sprawa wyjaśni się w
najbliższych dniach.
Za usuwanie drzew bez zgody
odpowiednich instytucji gospodarzowi grożą spore kary finansowe. Na ich wysokość wpłynie
jednak gatunek i wiek drzew.

FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

(tejo)

Osobnicy w wieku od 16
do 20 lat wracali o poranku z
imprezy. Dla „rozrywki” postanowili urządzić demolkę na
placu Piastowskim. Powyrywali
rosnące kwiatki z klombu. Połamali także drzewka oraz rozbili
2 lampy oświetlające.
Zostali zatrzymani na gorącym uczynku przez policjantów
Komisariatu Policji w Jeleniej
Górze Cieplicach. Jak się okazało, dwóch ze sprawców było w

Fot. Konrad Przezdzięk

z pojazdu kradzieży czterech
kół. – W trakcie przeszukania
mieszkania sprawcy ujawniono i zabezpieczono dziesięć
kół samochodowych i cztery
kołpaki – poinformował kom.
Bogumił Kotowski. Policja szuka właścicieli skradzionych
przedmiotów.
Plaga kradzieży kołpaków
wciąż jest zmorą zmotoryzowanych. Dla złodziei to chodliwy
towar, sprzedawany najczęściej
pokątnie lub na giełdach samochodowych.

Wyboru najładniejszego
plakatu dokonali uczniowie i
nauczyciele, którzy jednogłośnie przyznali pierwsze miejsce
Rafałowi Hołowaczowi z klasy III
Technikum Mechanicznego. Na
kolejnych lokatach uplasowały
się Agata Wiśniewska i Anna
Myśliwczyk.
Sukces w konkursie to
kolejne potwierdzenie smykałki graficznej u laureta.
Odniósł on już sukcesy na VI
Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym pt.: „Inne Spojrzenia” oraz wyróżnienie za walory
artystyczne pracy na temat
„Wirus komputerowy”.
Zwycięzcy i wyróżnieni
uczniowie otrzymali nagrody
ufundowane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze. Przekazała je laureatom
dyrektorka ZST „Mechanik”
Wanda Kozyra. W najbliższym
czasie plakat zostanie przekazany do magistratu, gdzie zapewne
zostanie powieszony w honorowym miejscu.

(tejo)

(Angela)

Bieda kole w serca i oczy
Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych
i Usługowych z racji przypadającego w
miniony piątek Światowego Dnia Walki z Ubóstwem, nie pozostali obojętni
na słowa inicjatora obchodów o. Józefa Wrzesińskiego, który powiedział że
tam, gdzie ludzie skazani są na życie
w nędzy, łamane są prawa człowieka.
Jednoczenie się dla ich poszanowania
jest najświętszym obowiązkiem.
W placówce już po raz drugi nie
zapomniano o tym dniu. Uczniowie
wzięli udział w konkursie „Połóżmy
kres ubóstwu”. – Jego celem było
uświadomienie młodzieży, że każdy,
nawet mało doświadczony, może
pomóc wyjść z nędzy i bezdomności
osobom dotkniętym tym problemem
– mówi Sylwia Czesna, jedna z organizatorek.

(Angela)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 paŸdziernika 2008 r.

ROZMAITOŒCI / OPINIE
Przesądny łapacz
rozporkowy
Podobno istnieją między nami
osobistości, które każdy aspekt
swojego życia podporządkowują przesądom, horoskopom i
innym głupstwom. Czy jest to
męczące? Nie da się stwierdzić
tego faktu inaczej, jak przez
obserwację.
Pan Zdzisław wstał z rana ociągając się. W pewnym momencie
zamachnął nogą do góry, jakby
podłoga miała przynajmniej
500ºC, ale było za późno. Musnął
panele, co oznacza, że wstał lewą
nogą. Był tak niezadowolony, że
zacisnął zęby i szybko wyskoczył
z łoża, uderzając się głową w ścięcie. Pomiędzy gwiazdami, które
zobaczył po uderzeniu, zawirował
mu kalendarz z datą – był piątek
trzynastego. Jedna z gwiazd spadła i Zdzisiek pomyślał życzenie,
ale nie mogę go zdradzić, bo
przecież by się nie spełniło.
Do codziennej rutyny przesądnego jeleniogórzanina należało
czytanie horoskopu. W dzisiejszym napisane było, że z obiektywnych powodów baran (który
to znak zodiaku reprezentował
p. Zdzisław) pojedzie do pracy
inną drogą. Dla naszego bohatera obiektywnym powodem była
wiara w horoskopy, więc wybrał
się trasą dwa razy dłuższą.
Po drodze do pracy zamyślił
się tak straszliwie, że o mało
nie przeszedł pod drabiną (o
zgrozo!). Miał do wyboru przejść
pod pechowym urządzeniem
lub ominąć je mocząc buty – na
lewo od drabiny znajdowała się
kałuża tak wielka, że nie dało się
jej obejść nie wchodząc na ulicę,
ani nawet przeskoczyć.
Wybór był prosty. Pan Zdzisław postanowił wstąpić do
kałuży. Nie spodziewał się jednak, że jest ona tak głęboka, iż
zanurzy się w niej do pasa, a i
to tylko dlatego, że zatrzyma
się na swojej naturalnej oponce.
„Uf, jak to dobrze, że uniknąłem
pecha!” - pomyślał mokry od
pasa w dół Zdzichu, po czym
z uśmiechem, zadowolony z
siebie, wszedł do siedziby firmy,
w której pracował.

Po pracy, przy wyjściu zauważył czarnego kota. Przestraszony,
że sierściuch przebiegnie mu
przez drogę, pan Zdzisław czym
prędzej pobiegł do tylnego wyjścia i po raz kolejny nadrobił
trasy zmierzając do samochodu
i omijając przy tym wszystkie
czarne koty szerokim łukiem.
Nasz bohater był tak zaaferowany futrzakami, że w końcu się
zgubił i musiał nadrabiać jeszcze
więcej kilometrów.
Zbliżając się do samochodu,
przesądny jeleniogórzanin zauważył kominiarza. Nie miał
jednak na sobie ani jednego
guzika. Adrenalina uderzyła
mu do głowy. Wtem nadeszło
wybawienie – z prawej strony
wyminęła go jakaś kobieta. Pan
Zdzisław jak szalony rzucił się
w stronę jej rozporka, jednak
damulka była szybsza i wymierzyła mu policzek.
Przerażony niedoszły łapacz
rozporkowy załamał się. Akcja
sprzed minuty sprowadzi na
niego pecha! Zdzisiek rozłożył
ręce jak do modlitwy i krzyknął
głośne „ZA CO?!” w stronę niebios, odchylając głowę. W tym
momencie przelatujący gołąb,
zupełnie jakby zdawał egzamin
z celności, uszczęśliwił naszego
pechowca wypróżniając mu się
na sam środek czoła. Zadowolony z tej zapowiedzi szczęścia pan
Zdzisław entuzjastycznie udał się
w stronę domu.
Z przypadku pana Zdzisława
wynika, że największego pecha
można na siebie sprowadzić
próbując go omijać. Nie sądzę
jednak, aby pan Zdzisiu i jego
oponka zdali sobie z tego sprawę. Raczej z dnia na dzień będą
się dziwić, że horoskop w stylu
„pojedziesz do pracy inną drogą”
czy „zrobisz porządki w garażu”,
zawsze się sprawdza.
Te słowa napisawszy spojrzał
w horoskop, odczytał „nie będzie
ci się chciało pisać felietonu”,
odpukał i splunął trzy razy przez
lewe ramię z postanowieniem
zmiany znaku zodiaku.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Mannekenpis
w jelenim stroju

Jadąc do Brukseli prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski, który udał się do stolicy
Belgii, aby promować nasze
miasto u źródeł Unii Europejskiej, zabrał ze sobą miniaturowe różki oraz futerko. W
planach wizyty było bowiem
przebranie Mannekepisa,
rzeźby siusiającego chłopczyka, w strój przypominający
jelenia. Niestety, Belgowie,
kiedy dowiedzieli się, że gość
chce ich symbolowi przyprawić rogi, stanowczo zaprotestowali. Jelenie ubranko
nie spodobało się podobno
samemu chłopcu, który – jak
to się niezbyt ładnie mówi
– całą sprawę olał. Miejmy nadzieję, że promowanie miasta
przez jego szefa będzie miało
bardziej owocne skutki.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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Tomku, słyszałem,
że nasz Romek

Związkowiec
bez u umlaut

Przewodniczący Związku
Nauczycielstwa Polskiego
Marian H. niemal obraził się
na Jelonkę, kiedy napisaliśmy
jego szacowne nazwisko,
zawierające u umlaut (takie
z dwiema kreseczkami) przez
„ue”. Znany to wszak sposób
zastępowania niemieckich
umlautów, stosowany zresztą
przez samych germanofonów
w przypadku, kiedy w alfabecie brakuje danych znaków.
Pan Marian nie dał się jednak
przekonać i kategorycznie zażądał korekty. Nie mogliśmy
spełnić jego życzenia, wobec
tego skróciliśmy nazwisko
do jego pierwszej literki w
nadziei, że zasłużony działacz
związkowy nie będzie nam
miał tego za złe.

…, będzie prowadził
w WSM…

(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.
Redakcja

… kurs: jak wydoić
złotego cielca.
prof. Tomasz Winnicki, prorektor Kolegium Karkonoskiego,
dr hab. Henryk Gradkowski, rektor Kolegium Karkonoskiego

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Krzywa wieża
Babel
Choć do naszych sąsiadów z
południa mamy rzut beretem,
konia z rzędem temu, kto w
miarę poprawnie powie coś po
czesku. Mimo że więzi nas z
Czechami łączą słowiańsko-braterskie – co podkreślił sam prof.
Jan Miodek – nauki czeszczyzny
unikamy niczym ognia. Często
nie dlatego, że nie chcemy, choć
– głównie, bo dla chcącego
przeszkód nie ma. Nie umożliwia
nam tego system szkolnictwa,
który język ten skazał na niebyt
w polskim systemie edukacji.
Poznawanie języków obcych
jest często marnotrawieniem

czasu. Bo co z tego, kiedy ktoś
uczy się zapamiętale obcej mowy
– jakiejkolwiek – kiedy nie potrafi sklecić żadnego zdania i
ni w ząb nie rozumie, co się do
niego mówi? Szkoła, która ma
coraz więcej możliwości edukacyjnych zwłaszcza w zakresie
glottodydaktyki, wciąż uprawia
niekomunikatywne poletko wkuwania na pamięć koniugacji,
końcówek, słówek, regułek i
innych elementów języka. Te
– oczywiście – są niezbędne, ale
sposób ich przyswajania okazuje
się zupełnie nieskuteczny.
Nie do końca winę za ten stan

rzeczy ponosi system. Winowajcą
jest także brak chęci. Otóż w
samej szkole nikt się jeszcze
języka obcego nie nauczył. Nawet
najbardziej intensywny kurs nie
poparty praktyką, powtarzaniem i zainteresowaniem się
szeroko rozumianą cywilizacją
danego kraju, takiej znajomości
nie zagwarantuje. Hiszpański
w dwa tygodnie? Chiński w
miesiąc? Francuski w trzy noce?
Szkoły językowe prześcigają
się w hasłach, a wydawnictwa
podręcznikowe chcą je w tym
wyprzedzić. Słusznie zresztą
liczą na naiwność tych, którzy
uwierzą. Liczą też pieniądze, bo
to o nie rozchodzi się gra.
Ale Polak, to – co to dużo
ukrywać – językowy leniuch.
Tłumaczyłem kiedyś na portugalski list pewnego pana, który

przez niemiłosiernie długi akapit
wyjaśniał, dlaczego pisze po
polsku i wysyła swoje listy do
przełożenia. Pan ów podkreślił,
że w jego rodzinie nikt nigdy
nie nauczył się obcego języka,
bo – tu pada nazwisko zacnego
rodu – nie mają takiej tradycji,
ani potrzeby. Dlatego zamknęli
mózgi na obcość taplając się
we własnym bagienku nadętej
polszczyzny.
Pana jeszcze rozumiem, wszak
wiekowy człowiek. Pojąć mi trudniej ludzi młodych. Usłyszałem
kiedyś opinię wyrażoną przez
człowieka na życiowym starcie
w dorosłość, że angielski w
zupełności wystarczy do komunikowania się na całym świecie. Po
co komu inne języki, skoro mamy
„lingua franca” – powszechną
mowę – XXI wieku?

Takie podejście nijak ma się
do tego, co usłyszałem podczas
jednego z wykładów na niedawnym Karkonoskim Pikniku
Edukacyjnym. – Dla człowieka wykształconego znajomość
jednego języka obcego to za
mało! – alarmował wykładowca
(nazwiska nie pomnę). – Wyzwaniem naszych czasów powinno
być poszerzanie horyzontów o
pozostałe języki.
Jakie są możliwości? Wystarczy spojrzeć na półkę z podręcznikami w księgarni. Edytorzy
niedługo przejdą samych siebie
i wydadzą kurs języka tupi-guarani, brazylijskiego plemienia
Indian. Właściciele szkół językowych nie narzekają na brak
zysków. Tylko ludzie jak nie
mówili „nie po naszemu”, tak
nie mówią.

Dlaczego więc nie zacząć
uczyć się czeskiego? Jest bardzo
zbliżony do naszej mowy, a w
dodatku Czechów mamy za
miedzą i poćwiczyć łatwo. Ale
Polaka nie przekonasz, bo z
sąsiadem z południa dogada
się po polsku: podobieństwo
umożliwia bowiem dość skuteczne komunikowanie się. Choć
fałszywi przyjaciele tłumacza nie
próżnują. Kiedy powiemy, że
dążymy ku zachodowi, Czech
zrozumie, że spieszno nam do
wychodka. Daleko nie mamy,
bo w językowym zaścianku już
jesteśmy.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 paŸdziernika 2008 r.



WYDARZENIA / RAPORT
Fot. Konrad Przezdzięk

Znieczulone

sumienia

Leżak, meloman: to wbrew pozorom nie określania
letniego mebla i fana muzyki. Tak w slangu mówi się
o ludziach leżących na chodniku. Z różnych przyczyn.
Najczęściej z powodu upojenia alkoholem lub przedawkowania środków odurzających. Ale przecież nie każdy
leżak to pijaczyna lub narkoman.
W paździdziernikowe sobotnie popołudnie do autobusu
miejskiego na trasie z Cieplic
do Jeleniej Góry wszedł pobity
mężczyzna. Był zaniedbany.
Wchodząc do pojazdu potknął
się i upadł. Rozbił sobie nos
i zaczął krwawić. Leżał tak
na podłodze i nie mógł się
podnieść. Nie zrobiło to jednak na pasażerach większego
wrażenia. Napisała do nas o
tym Czytelniczka. – Jedna z
pań zaproponowała, aby temu
człowiekowi jakoś pomóc, ale
w odpowiedzi usłyszała echo
własnych słów. Współpasażerów leżący mężczyzna nie
zainteresował. W końcu wstał
sam, powiedział „przepraszam”
i opuścił siódemkę.
– Nie wiem czy się bali, gdyż
pan w yglądał na t ypowego
„żula”, czy po prostu się nie
przejęli. A człowiek ten usiadł
na przystanku i zaczął płakać
– pisze Czytelniczka. – Nie
wytrzymałam presji i wysiadłam z autobusu, podeszłam do
niego, zapytałam czy udzielić
mu pomocy, czy zadzwoń po
karetkę, ale on nie chciał – czytamy. Wówczas okazało się, że
człowiek wcale nie jest żadnym
pijakiem, za jakiego go wzięli
pasażerowie.
– W końcu kierowca po kogoś zadzwonił, a ja musiałam
wsiąść do autobusu i jechać
dalej. Było mi cholernie źle,
nie wiedziałam do końca co za
uczucie mnie ogarnęło. Jak ludzie potrafią być tak obojętni
na ludzki los! – pisze dalej
Czytelniczka. – Zastanawiałam się co ten facet musiał
czuć. Nawet jeśli nie jest
bogaty i dobrze ubrany. Jakie
to ma znaczenie?
Na j wa ż n iejsze,

że jest człowiekiem i ma uczucia. Został sam, a na dodatek
nawet nie wiadomo, co się z
nim wcześniej działo – podkreśla.

Omijali kosiarkami

Wiosną na zabobrzańskim
trawniku przez kilka godzin leżała półnaga dziewczyna. Koło
niej trawę ścinali pracownicy
pewnej firmy, działającej na
zlecenie miasta. Kiedy zobaczyli kobietę, nie wezwali policji
czy pogotowia. Po prostu „omijali ją”, by nie przerywać sobie
pracy. – O kobiecie zawiadomił
ratowników 19-latek, przypadkowy przechodzień.
Po przeprowadzeniu dochodzenia okazało się, że poszkodowanej na imprezie dosypano
środków odurzających do drinka. Wiele wskazywało na to,
że molestowano ją seksualnie
i wyrzucono półnagą z samochodu na trawnik, gdzie leżała
do przyjazdu pogotowia.

Z forum Jelonki.com
– Najgorsza jest właśnie ludzka znieczulica!!! Mam nadzieje że nigdy nie będę w
takiej sytuacji, jak ten pobity facet, bo prawdopodobnie nikt mi nie pomoże... Każdy
osoba ma przy sobie komórkę. Czy to taki wielki problem zadzwonić np. po karetkę?
Przerażające jest to, że większość ludzi nie potrafi – nawet gdyby chcieli udzielić
pierwszej pomocy.
– ŻUL to też człowiek, i nie ważne jest komu się pomaga, kiedyś pomogą i Tobie"
– Ludzie, nie bójmy się reagować! A co wtedy, gdy nam będzie potrzeba pomocy?
chyba nie chcecie, aby ten scenariusz się powtórzył?
Niestety, słońce nie posłużyło mężczyźnie. Blisko jednego
z barów zasłabł, przewrócił się
i stracił przytomność. Leżał tak
kilkadziesiąt minut, dopóki
niemieccy turyści nie zaczęli
robić mu zdjęć. Dopiero wtedy
obsługa lokalu wezwała straż
miejską i zażądała „usunięcia”
mężczyzny.

chorego przechodził y setki
osób, nikt nie spytał, co się
stało, ani nie zawiadomił służb
ratunkowych.

Wypadek?
Co mnie to obchodzi

Kiedy 19-letni Damian miał
wypadek na skuterze, w tłumie

Usunąć, bo przeszkadza

Na placu Ratuszowym znieczulicę ludzi na własnej skórze
odczuł pan Stanisław, starszy,
schorowany jeleniogórzanin.
Pewnego letniego popołudnia
mężczyzna wyszedł na spacer.
Celowo na miejsce przechadzki
wybrał ścisłe centrum. Wiedział
bowiem, że nie jest w pełni sił.
– Liczyłem
się z tym, że
mogłem zasłabnąć,
ale cią głe
siedzenie
w domu
to nie dla
m n ie. M ia łem nadzieję,
że w razie czego mi ktoś pomoże
– wspomina pan
Stanisław.

– Na początku byłem w szoku, czułem ból i nie mogłem się
podnieść – opowiada Damian.
– Myślałem, że coś sobie złamałem. Prosiłem, by ktoś pomógł mi wstać. W odpowiedzi
usłyszałem tylko pogardliwe
docinki, że będę miał nauczkę,
że to moja wina i mam się wstydzić. Nie wiem jednak komu tak
naprawdę w tym momencie
powinno być wstyd.
Chłopak miał zakrwawioną
prawie całą nogę. Jakoś się jednak pozbierał się, zabrał skuter
i zaczął iść. – Nikt nawet nie
zapytał czy mi pomóc, wszyscy
stali i patrzyli – mówi Damian.
Doszedł tak kulejąc przez pół
miasta do domu. Nie wzbudził
cienia zainteresowania wśród
licznych przechodniów.

Szokujące statystyki

– Byli oburzeni, że jakiś
pijak leży koło ich ogródków
piwnych, czym odstrasza im
klientów – wspominają strażnicy. – Kiedy przyjechaliśmy
na miejsce, zobaczyliśmy starszego, zadbanego mężczyznę,
które słońce spiekło na czerwony kolor. M i mo że koło

gapiów nie znalazł się nikt, kto
ruszyłby mu z pomocą. Wcześniej chłopak całą siłą uderzył
o asfalt, a skuter zatrzymał się
dopiero 50 metrów dalej. Obok
poszkodowanego przejeżdżały
też samochody, które t ylko
zwalniały, by zobaczyć co się
stało.

Jak mówią strażnicy miejscy
i pracownicy pogotowia ratunkowego podobne przypadki
znieczulicy odnotowuje się w
Jeleniej Górze codziennie.
– Jedna interwencja dziennie
dotycząca przypadków braku
reakcji ze strony mieszkańców
to taka ogólna średnia. Czasami zdarza się nawet jest takich przypadków w ciągu dnia
mamy kilka. Powiadamiają nas
o nich pracownicy biur i lokali,
którym takie osoby przeszkadzają. Są to zazwyczaj zgło-

Żyje dzięki policjantom

Nie był pijany, ale miał atak serca.
Dzięki szybkiej pomocy funkcjonariuszy
57–letni mieszkaniec Zgorzelca żyje.
Sytuacja przekonuje, że nie każdy, który
słania się na ulicy, jest pod wpływem
alkoholu. Przekonali się o tym funkcjonariusze z nadgranicznego miasta,
którzy uratowali życie mężczyźnie. Z
pozoru wyglądało, że zgorzelczanin
jest pijany. Okazało się jednak, że cierpi
na serce i doznał na ulicy ataku. W
trakcie rozmowy z policjantami zaczął
tracić przytomność. Policjanci zaczęli
reanimować przechodnia i wezwali
pogotowie ratunkowe. Mężczyzna trafił
do szpitala. Tam poczuł się lepiej.
szenia z żądaniem „usunięcia”
leżącego, a nie udzielenia mu
pomocy – mówią strażnicy.
W wielu przypadkach interwencje dotyczą osób bezdomnych, które przez jeleniogórzan
traktowani są gorzej od osób
zażywających narkotyki. – O
ile nad narkomanami jeszcze
się ludzie litują dając im na
przykład coś do zjedzenia, o
tyle bezdomnych przeganiają
– usłyszeliśmy od strażników
miejskich.
Na koniec należałoby zastanowić się: co będzie, kiedy to
nam przytrafi się jakiś wypadek, kiedy to nas ktoś pobije
i kiedy to nam zabraknie pieniędzy na markowe i modne
ubrania?

Angelika Grzywacz
(Nie) boją się pomagać

Marian Stebelski

Uśpienie sumień to nie tylko jeden z
objawów egocentryzmu współczesnego
człowieka. Często ludzie nie pomagają
innym ze… strachu spowodowanego brakiem umiejętności udzielania
pierwszej pomocy. Dzięki Marianowi
Stebelskiemu, autorowi podręczników
i metod nauczania tej niełatwej materii,
trafiła ona do szkół, a nawet przedszkoli.
Dzieci od najmłodszych lat poznają
podstawy reagowania w sytuacjach
kryzysowych i nie tracą zimnej krwi.
A poza tym – dzięki takim zajęciom
– są uwrażliwione na krzywdę drugiego
człowieka.
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sąd, gdy można było w terenie skonfrontować większość stawianych
zarzutów.

się do wykonania remontu, ułożenia
asfaltowej nawierzchni, urządzeń
odwadniających oraz wiat i ławek
dla spacerowiczów. Prace zaczęto w
kwietniu i skończono w lipcu tego
samego roku.
22 lipca 2003 roku odbyło się
uroczyste otwarcie i plenerowe
przyjęcie z tej okazji. Natychmiast
zbieżność dat zauważyli opozycyjni
radni, w tym Robert Prystrom i
Eugeniusz Piotrowski. Zrobiło się
głośno z powodu uroczystych obchodów dawnego komunistycznego
Święta Odrodzenia Polski.
Przeciwko takiej interpretacji
protestował między innymi ówczesny prezydent Józef Kusiak. Do
sądu trafił nawet pozew przeciwko
dziennikarzowi nie istniejącego
już Słowa Polskiego, Wojciechowi
Jankowskiemu, który w gazecie
napisał felieton o tym, jak władza w
Jeleniej Górze wykorzystuje okazję,
żeby obchodzić święto do którego
ma wielki sentyment.

Pięć lat minęło

Nagłośnił aferę

Prostowanie
pokręconej
ścieżki

Szlak na Perłę Zachodu jest dziś
kompletnie zdewastowany.
Jeleniogórski sąd po kilkuletnim procesie zdecydował
w minioną środę, że przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej z Jeleniej Góry do schroniska „Perła Zachodu” nie
doszło do nieprawidłowości, korupcji ani do przekroczenia uprawnień inspektora nadzoru i kierownika
budowy. Oczyścił tym samym z zarzutów osoby odpowiedzialne za prowadzenie inwestycji.
Sąd nie dopatrzył się przekroczenia uprawnień oraz odrzucił zarzut
korupcji wobec Jerzego Bigusa, zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów, wówczas pełniącego
funkcję inspektora nadzoru z ramienia inwestora. Odrzucił podobne
zarzuty wobec kierownika budowy

Uczniowskie szlify
w „siódemce”

Edmunda Matoryna oraz właściciela
firmy, Andrzeja Mellera. W obszernym wyjaśnieniu sędzia Marek
Gajdecki wielokrotnie wskazywał
na błędy, uchybienia i zaniechania
prokuratury. Mówił między innymi
o nieobecności prokuratora podczas
oględzin ścieżki zarządzonej przez

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę z roku 2003 gdy z kończącego
wówczas funkcjonowanie przedakcesyjnego funduszu PHARE, Jelenia
Góra dostała 353 tysiące euro na remont zaniedbanej trasy spacerowej i
widokowej doliną rzeki Bóbr.
Przetarg wygrała firma Zakład
Budowy Dróg i Mostów Andrzej
Meller która za ryczałt w wysokości
1.324 tysięcy złotych zobowiązała

(Angela)

Małgorzata Gorla, szefowa
rady rodziców, pracowała w firmie VERGE Sport od 1 września
2007 do 17 maja 2008. Prezesem
zakładu był Zdzisław Szmit.
Obecnie przedsiębiorstwo jest
wstanie upadłości i nie produkuje odzieży, a byli pracownicy
muszą walczyć o wypłacenie
zaległych wynagrodzeń. W
Sądzie Rejonowym w Jeleniej
Górze w tej sprawie wydano
9 nakazów zapłaty, z czego
jeden się uprawomocnił. Dwie
kolejne sprawy mają charakter
procesowy.
Tymczasem w bloku przy ulicy 1 Maja 80 w Kowarach, czyli
w miejscu siedziby VERGE Sport,
od około trzech miesięcy działa
inna firma: Wiking Sport, która

Echa naszych publikacji
W związku z pomówieniami i niewybrednymi insynuacjami skierowanymi wobec mojej osoby, a zawartymi
w artykule „Lanie wody o basenie”
stwierdzam, że nieprawdziwe jest
pomawianie mnie o nierealizowanie
i zapomnienie moich obietnic wyborczych. Kłamstwem jest stwierdzenie,
że w sprawie walki o budowę krytego
basenu przy SP 10 poddałam się bez
gestu walki.
Po pierwsze – autorzy artykułu
nie dopełnili wymogów rzetelności
dziennikarskiej i nie skontaktowali się ze mną w celu możliwości
przedstawienia mojego stanowiska
oraz odniesienia się do kłamliwych
stwierdzeń wobec mojej osoby jakie
zawarli w artykule.

Zdaniem sądu żaden z tych zarzutów nie znalazł potwierdzenia
w toku rozprawy. Odstępstwa od
projektu były uzasadnione, a poczynione zmiany w kilku przypadkach
były korzystniejsze od założeń projektowych, a kosztowały mniej niż
projektowane.
– Kontrakt rozliczny był ryczałtem
i w tym wypadku wykonawca musi
liczyć się z ryzykiem, że koszty mogą
przekroczyć zaplanowane kwoty, ale
jeśli koszty wykonania będą mniejsze, to wykonawca i tak dostaje ustaloną kwotę, co z kolei jest ryzykiem
inwestora – uzasadniał sędzia.
Sąd nadmienił też wątek polityczny sprawy, czyli złożenie doniesienia
o popełnieniu przestępstwa przez

Po drugie – zarówno w kadencji
2002-2006 jak i obecnie prowadzę
nieprzerwaną walkę o realizację
przez miasto Jelenia Góra krytego
basenu przy SP 10, o czym świadczą
zgłoszone przeze mnie wnioski do
budżetu miasta Jelenia Góra na rok
2008 oraz 2009, w którym miedzy
innymi zawarłam w/w inwestycję.
Po trzecie – trzeba zdawać sobie sprawę, że inwestycja budowy
basenu pochłonie ok. 12 mln zł, a
wykonanie projektu wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniem
na budowę wyniesie ok. 450 tys.
zł. Zatem kwota 200 tys. zł, która
znajdowała się w budżecie miasta
nie zaspokaja ŻADNYCH potrzeb w
tym względzie.

także wykonywała mundurki
dla szkół w sąsiedztwie.
– Małgorzata Gorla weszła do
firmy i na oczach pracowników
wzięła mundurki, za które nie
zapłaciła. Wyszła i wycięła z nich
metki. W związku z czym nasza
firma poniosła straty finansowe,
bo to my wykonaliśmy mundurki,
a nie pan Szmit, który faktycznie
odebrał zlecenie, ale przekazał
je nam. W dalszym ciągu jest
zarządcą budynku, w związku z
czym nie mieliśmy nic przeciwko
przyjęcia zamówienia – mówi
Dariusz Bigos, dyrektor Wiking
Sport.
– Część placówek zamawiających mundurki skierowano do
firmy Wiking Sport, ja kontaktowałam się wyłącznie ze ZdzisłaPrzejawem skrajnej niekompetencji
i nieodpowiedzialności jest twierdzenie
autorów artykułu oraz panów radnych
Leszczyka i Mroza, że taka kwota
może wystarczyć do sfinansowania
wykonania dokumentacji technicznej
tej inwestycji.
Po czwarte – jest kłamstwem,
przejawem złej woli i nierzetelności dziennikarskiej stwierdzenie, że
zapomniałam o swoich obietnicach
wyborczych. Przez cały czas pełnienia
przeze mnie funkcji radnej nieustannie
i z wielką konsekwencją realizuję
mój program wyborczy, którego kilka
punktów Państwo zacytowaliście w
artykule. Między innymi tak jak to
deklarowałam, zabiegam o poprawę
funkcjonowania placówek kultury oraz
oświaty. Zabiegam o zabezpieczenie
środków finansowych na zwiększenie
ilości zajęć pozalekcyjnych dla dzieci

wem Szmitem. Uważam, że to on
powinien wypłacić zaległe wynagrodzenia pracownikom, których
wykorzystał i oszukał. Sama
jestem w tej sprawie poszkodowana. Nie rozumiem, dlaczego
do dzisiejszego dnia właśnie tym
nie zainteresował się prokurator
– mówi Małgorzata Gorla.
Kobieta faktycznie zapłaciła
jedynie zaliczkę za zamówione
mundurki. Resztę kwoty potraktowała, jako kompensatę za zaległe wynagrodzenie. Zrobiła to na
podstawie pozwolenia sądowego,
według którego 2.091, 34 złote
to spłata długu przez Zdzisława
Szmita. Sprawa jest jednak złożona, ponieważ mundurki uszył nie
on, ale firma Wiking Sport.
Stroje okazały się zresztą wadliwe, bo na uczniów były za
małe. Jest kłopot z ich reklamacją.
Rodzice są zdezorientowani. Nie
wiedzą, dokąd kierować roszczenia. Czy do firmy Wiking Sport
czy Zdzisława Szmita.
– Przychodzą do nas rodzice,
których dzieci otrzymały muni młodzieży. Realizując te obietnice
wyborcze, na opisywanej w artykule
sesji wraz z moimi kolegami i koleżankami radnymi z klubu „Wspólnego
Miasta” głosowałam za poprawkami do
budżetu aby przeznaczyć dodatkowe
120 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne
w szkołach oraz na zabezpieczenie
funduszy na wykonanie boiska ze
sztuczną nawierzchnią w SP 10.
Takie boisko jest potrzebne szkole i
mieszkańcom tej dzielnicy i w niczym
nie koliduje w dalszym zabieganiu o
budowę basenu krytego przy SP 10.
Takie boisko dzięki głosowaniu „Wspólnego Miasta” powstanie niebawem i
będzie służyć dzieciom i młodzieży!
Oświadczam, że nadal walczę o budowę basenu przy SP 10 i nie ustaję
w wypełnianiu moich wszystkich zobowiązań i obietnic wyborczych.

Anna Ragiel

radnych Roberta Prystroma i Eugeniusza Piotrowskiego.
– Czy była to jedynie troska o
dobro mieszkańców, czy jednak nie
było tutaj podtekstu walki politycznej
z prezydentem Józefem Kusiakiem?
– pytał sędzia Marek Gajecki. – Oczywiście radni mieli też obowiązek
dbać o interes publiczny i mieli
uprawnienia do kontroli, z których
skorzystali.
– Pięć lat zmagań z czymś, o czym
od początku wiedziałem, że zostało
wykonane jak należy. Dobrze, że sąd
też to dostrzegł – tak skomentował
wyrok Jerzy Bigus.

Marek Komorowski

Węszenie skandalu
– Jestem zdumiony tym wyrokiem, a uzasadnienie sądu nie rozwiało żadnej
wątpliwości, jakie miałem z kolegą Piotrowskim, gdy z ramienia rady wzięliśmy
udział w odbiorze tej ścieżki – powiedział Robert Prystrom. – Nie zostaliśmy ani
razu wezwani przez sąd jako świadkowie, żeby wyjaśnić wysokiemu sądowi,
dlaczego złożyliśmy doniesienie do prokuratury i na jakich przesłankach je oparliśmy. Dziwi mnie też to, że tak prosta sprawa trwała aż cztery lata. A zarzuty, że
prowadziłem jakąś grę polityczną uważam za niepoważne. Miałem udać, że nie
widzę działania na szkodę miasta, bo wtedy miasto reprezentował Józef Kusiak?
Przecież to prokuratura zdecydowała po naszym doniesieniu wszcząć sprawę i
skierować do sądu akt oskarżenia. Na czymś chyba oparła akt oskarżenia, czy
może prokuratorzy też prowadzili grę polityczną? Podczas odbioru stwierdziliśmy,
nie tylko inne rozwiązania niż w projekcie, ale po prostu niewykonanie wielu prac,
za które firma pana Mellera wzięła pieniądze. Na przykład położono zbyt cienki
asfalt pod którym nie było żadnego podłoża. Pominięcie tych faktów uważam
za skandal, tym większy, że tak długo sąd szukał biegłych którzy potrafią ocenić
prawidłowość przebiegu tej inwestycji.

Afera mundurkowa w Kowarach
Policja prowadzi czynności sprawdzające, czy przewodnicząca rady rodziców w kowarskiej Szkole Podstawowej nr 1 ukradła mundurki szkolne, po czym
przekazała je uczniom tejże szkoły. Stroje okazały się
w dodatku za małe. Zainteresowana twierdzi, że jest
niewinna.

Trema, ale i poczucie dumy
towarzyszyły pierwszoklasistom, którzy w miniony
piątek zostali uroczyście pasowani na pełnoprawnych
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 7 w Jeleniej Górze. Aktu
dokonała dyrektorka szkoły
Elżbieta Rybak. Pasowanie
odbyło się z poślizgiem ze
względu na napięty program
nauczania.

Eugeniusz Piotrowski, z zawodu
inżynier budowy dróg, porównał
plan remontu z tym co zostało
wykonane w terenie i zaczął głośno
mówić o aferze korupcyjnej i niebezpiecznych odstępstwach od projektu
budowlanego. Po kilku tygodniach
do prokuratury trafiło doniesienie o
popełnieniu przestępstwa podpisane
przez radnych Prystroma i Piotrowskiego. Wyliczyli, że nie można się
doliczyć około 200 tysięcy złotych.

Sprawa (nie)polityczna



durki w nieodpowiednim rozmiarze, ale nie jest to nasza wina,
tylko osoby, która je zamówiła
– mówi Dariusz Bigos.
Pomówiona podkreśla, że
jest niewinna: – Nie zostałam
przesłuchana ani w charakterze
świadka, ani jako oskarżona, w
związku z czym jednoznacznie
stwierdzam, że afery mundurkowej w Kowarach nie ma. W
sprawie mundurków zwróciłam
się do Zdzisława Szmita, który
wykonywał je w ubiegłym roku,
a nie do firmy Wiking Sport,
dlatego też oskarżenie mnie o
kradzież jest nieprawdą – mówi
Małgorzata Gorla, przewodnicząca rady rodziców w kowarskiej
„jedynce” .
Koniec tej sprawy na pewno
szybko nie nastąpi. Jak na ironię
ustawa mundurkowa wprowadzona z inicjatywy byłego ministra
edukacji Romana Giertycha, przestała obowiązywać. Uczniowie nie
muszą nosić uniformów.

Anna Pisulska

Od redakcji
Nie wie lewica, co czyni prawica.
Po uczynkach ich poznacie. Te
stwierdzenia zapewne nie są obce
nikomu, który dorastał i kształcił
się w chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. Nie powinny być też obce
pani radnej Annie Ragiel, której stanowisko obok publikujemy. Szkoda,
że za potokiem słów i deklaracji w
konkretnym przypadku nie poszły
czyny. Faktem bezspornym jest,
że na wrześniowej sesji głosowała
przeciwko powstaniu basenu przy
Szkole Podstawowej nr 10, choć
„walkę” o budowę pływalnię zapowiadała w swojej ulotce wyborczej.

Narkodealerzy
w pułapce

Do ośmiu lat więzienia grozi
dwóm jeleniogórzanom, którzy
zarabiali na uprawie konopi
indyjskich i najpewniej pokątnie
sprzedawali marihuanę. W wyniku przeszukania pomieszczeń,
w których 27 i 31-letni mężczyźni wykonywali przestępczy
proceder, ujawniono kilkaset
donic z roślinami i ich pozostałościami oraz urządzenia służące
produkcji. Ponadto policjanci
ujawnili kilkadziesiąt porcji
gotowej marihuany. Sprawcy
zostali zatrzymani w policyjnym
areszcie.

Na koparkę
z trzema promilami

Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego operatora koparki,
który nie był w stanie zapanować nad pracą urządzenia. Okazało się mężczyzna już wcześniej
za kołnierz nie wylewał, a sąd
zakazał mu – z tego powodu
– prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do zdarzenia doszło w
Złotoryi.
Teraz musi
się gęsto tłumaczyć, dlaczego tej obietnicy
wyraźnie się
sprzeniewierzyła.
Szkoda, że pani
radna dała upust swoim żalom w
skierowanym do Jelonki piśmie,
ale ani słówkiem nie odezwała się
na forum rady, zanim wybrańcy
ludu skreślili budowę pływalni z najbliższych budżetowych zamierzeń.
Milczenie – w tym przypadku – na
pewno złotem nie jest.

Konrad Przezdzięk
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Wrobieni w mieszkania w koszarach
pada. Natomiast akty własności
to już nie moja sprawa, to muszą
załatwić lokatorzy i sprzedający.
Nie wiem też, dlaczego ludzie nie
mogą się z nim skontaktować.

Złoty interes

Kierownik budowy, Renata Kiela pilnie notowała
żale mieszkańców budynku przy Kadetów 5.
Mieszkańcy powojskowego bloku przy ulicy Kadetów
5 zapłacili deweloperowi w ubiegłym roku za lokale
okazyjną cenę. Tak przynajmniej przekonywał tych,
którzy nie od razu decydowali się na wpłacenie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Teraz plują sobie w brodę,
bo mieszkają wśród niedoróbek rodem z filmu Alternatywy 4. Innych niedogodności nie brakuje
– Usłyszałam, że albo zapłacę
od razu całość, albo mieszkanie
kupi ktoś z długiej kolejki czekających na taką okazję – mówi
Izabela Bartczak – uwierzyłam
panu Teodorowi.W sobotę zdesperowani właściciele mieszkań,
spotkali się z kierownikiem budowy, Renatą Kielą. Wylali na
nią żale, skargi, prośby. Padło też
wiele pytań, w tym to, kiedy w
końcu inwestycja się zakończy.
Konkretnych odpowiedzi nie
było wiele.

Bez prawa własności

Mieszkania są w atrakcyjnym
miejscu, bo na terenie dawnych
koszar „Pod Jeleniami”. Spokój,
przyroda na wyciągnięcie ręki i
okazyjna cena za metr kwadratowy. Jednak nikt nie dostał aktu
notarialnego potwierdzającego
własność, ludzie mają jedynie
umowy przedwstępne. Balkony
bez podłóg wyglądają jak z filmu

Barei. Wykonawcy przychodzą i
odchodzą, a ilość usterek i niedoróbek rośnie z dnia na dzień.
– Mieszkanie miało być oddane
do użytku do końca grudnia
2007 roku – mówi Anna Komar.
– Dostaliśmy je dopiero w lutym,
ale tylko dlatego, że wydreptałam
je w firmie Indom, która pośredniczyła w sprzedaży mieszkań.
Dokumentu potwierdzającego
własność nie mam do tej chwili,
bo prezes Teodor Madela zapadł
się pod ziemię. Na własny koszt
musieliśmy założyć liczniki energii elektrycznej, chociaż według
umowy wszystkim jednocześnie
miała to załatwić firma Indom.
Kolejna niedotrzymana obietnica.
– Balkony nie zostały jeszcze
wykonane, gdyż wycofała się
firma, która miała je dokończyć
– tłumaczyła pani kierownik. –
Znalazłam kolejnego wykonawcę,
ale jak widzę tempo prac, to nie
wierzę, że skończy do końca listo-

– Ten pan, Paweł Kaczmarczyk,
to prawa ręka prezesa Madeli,
on nas przekonywał jaki interes
robimy kupując te mieszkania
– mówią zebrani jeden przez
drugiego.
Podchodzę do nienagannie
ubranego mężczyzny i pytam,
jak wytłumaczy zwłokę w załatwieniu formalności i co mają
zrobić ludzie, od których banki
po udzieleniu kredytów na zakup
mieszkań. domagają się dokumentów potwierdzających własność.
– Nie mam nic do powiedzenia,
proszę zapytać prezesa – odpowiada. – Przecież prezes jest dla
nas nieuchwytny, telefon odbierał
tylko jeden raz, gdy mieliśmy wpłacić wam pieniądze – mówi jeden z
lokatorów. Pan który nie ma nic
do powiedzenia jedynie uśmiecha
się zagadkowo.
– Proszę zobaczyć, jak wygląda
mieszkanie, w którym teoretycznie mogę zamieszkać – mówi
Izabela Bartczak. Idziemy na
ostatnie piętro, gdzie jest mansardowe, dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 70 metrów
kwadratowych. Krzywe parapety,
łuszcząca się farba na ścianach,
dziury wokół okien.

Zamiast schodów,
drabina

– Na wyższy poziom mogę wejść
tylko po drabinie, a miały być
kręcone schody, za które przecież
zapłaciłam. Nie wiem czy się ich
doczekam, bo jak wszyscy nie
mogę się skontaktować z prezesem
firmy KAREP. Listy wysyłane na
wrocławski adres wracają z adno-

tacją adresat nieznany. Gdy ostatni
raz udało mi się porozmawiać z
prezesem Madelą, usłyszałam, że i
tak powinnam się cieszyć, bo mam
mieszkanie po okazyjnej cenie.
– Co mi z tańszego mieszkania
do którego nie mogę się wprowadzić? Może prezes kupi sobie
okazyjnie samochód bez koła i
z dziurawym bakiem. Ciekawe
czy cieszyłby się z takiej okazji?
– ironizuje nasza rozmówczyni.
– Chciałabym go też zapytać,
dlaczego firma Indom pana Madeli
pobierała opłatę za pośrednictwo
sprzedaży mieszkań których właścicielem była firma KAREP której
prezesuje pan Madela.
Gdy płaciła 5.400 złotych nie
wiedziała, że prezes wypłaca prowizję sam sobie. Pokazała umowę
adwokatowi, ten się złapał za
głowę i powiedział, że została tak
skonstruowana, że dla kupującego
nie wynikają z niej żadne prawa i
on by jej nigdy nie podpisał.

Znaki zapytania

– Kiedy budynek zostanie oddany do eksploatacji? Nie wiem.
Najpierw firma musi skończyć balkony. Kiedy to będzie? Nie wiem,
ale jakoś im to nie idzie. Chyba
będę musiała poszukać kolejnego
wykonawcę. Jak skończą, budynek
zostanie zgłoszony do odbioru
– zapewnia kierowniczka budowy
Renata Kiela.
– Czy te dachówki, które stoją
przed wejściem to po to, żebyśmy
nie zapomnieli, że mieszkamy
na budowie? – pyta jeden z lokatorów.
– Nie wiem, widocznie firma
dekarska o nich zapomniała,
skoro zostawiono je na chodniku
– kierowniczka Kiela.
Do sprawy wrócimy.

Tekst i zdjęcie:
Marek Komorowski

Nowe życie domu modlitw
Spłonął w 1918 roku. Na początku lat 20. odbudowany po żarliwym apelu miejscowego pastora. Domem modlitw przestał być z końcem wojny. Dzięki
sołtysowi nie podzielił losu innych, zniszczonych i
rozbieranych kościołów ewangelickich. Teraz stanie
w pobliżu łomnickiego pałacu, aby służyć za miejsce
ekumenicznych spotkań.
Dolnośląskie miasta i wsie, zasiedlali wygnańcy i uciekinierzy ze
Wschodu. W zdecydowanej większości katolicy.
Ewangelickie domy modlitw,
sąsiadujące dotąd na równych prawach ze świątyniami katolickimi,
niszczały grabione, wykorzystywane
na warsztaty i magazyny, w końcu
bezmyślnie dewastowane. Niewiele
z ewangelickich parafii przetrwało
do dziś, w stanie dającym szanse
na remont.
Dom modlitw w Rząśniku po
1945 r. bywał skupem, magazynem,
warsztatem. Szczęśliwie od lat miał
jednego opiekuna. Dzierżawił go, a
potem kupił obecny sołtys. Od kilku
dni rozbierany pieczołowicie, po
rekonstrukcji stanie w Łomnicy. W
odbudowywanym folwarku, ma być
ekumenicznym domem spotkań.
– W jego dziejach, jak w lustrze
odbijają się niezwykłe dzieje Śląska.
A nasza przygoda z domem modlitw
w Rząśniku, tylko utwierdza mnie
w tym przekonaniu. Powiem tylko,

że sprawa odnalezienia się obrazu z
Rząśnika, to temat na pasjonującą
opowieść – mówi Elizabeth von
Küster.
Na miejscu w Rząśniku, dogląda
rozbiórki, pojawiając się z kawą
i ciastem z pałacowej kuchni w
Łomnicy. Wszystkie, nadające się do
ponownego użycia elementy rozbieranego budynku, są opisywane
i numerowane.
Wykorzystane będą belki, cegły,
metalowe klamry, uchwyty, a nawet
zamki do drzwi i zasuwy. Rozpadające się ramy okienne, posłużą za
wzór do wykonania replik. Podobnie
będzie z fragmentami schodów,
poręczy i drewnianych balkonów,
charakterystycznymi dla ewangelickich kościołów.
Rozbiórka i transport kościoła
z Rząśnika do Łomnicy zakończy
się do końca października. Tym,
co ocalało, zajmą się fachowcy od
konserwacji i rekonstrukcji starych
budowli.

(jj)
Fot. JJ
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Świątynia poewangelicka nie podzieli losów innych tego typu sanktuariów,
które z braku troski o nie, rozpadły się lub zostały rozebrane.

Głównym celem bezpieczeństwo

Kiedy ruszy maszyna po nieczynnych szynach?

Kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych z
miasta regionu wzięło w miniony czwartek udział
w dolnośląskim finale konkursu „Bądź bezpieczny
w domu, szkole i na drodze”. Zmagania odbyły się w
jeleniogórskiej „dziesiątce”.

W miniony piątek w holu nieczynnego dworca kolejowego w Karpaczu, Rafał Gersten ze Stowarzyszenia Karkonoskie Drezyny Ręczne przedstawił projekt przywrócenia ruchu kolejowego na dwóch liniach kolejowych, z
Jeleniej Góry do Karpacza i do Kamiennej Góry.

Najlepsi z najlepszych – bo
laureaci eliminacji szkolnych
– musieli wiedzieć, jak ratować
nieprzytomnego człowieka, rozróżnić sprzęt pożarniczy, wykazać
się wiedzą z zakresu przepisów
ruchu drogowego, a także przejechać jednośladem rowerowy tor
przeszkód.
Kiedy nieco starsi uczestnicy
zmagań głowili się nad testami
i sprawdzianami praktycznymi,
strażacy i policjanci urządzili

– Rewitalizacja Kolejki Karkonoskiej jest możliwa i mamy coraz
większe poparcie wśród samorządów
oraz firm które mogłyby korzystać z
transportu kolejowego – przekonywał
inicjator przedsięwzięcia Rafał Gersten. – W Polsce istnieje już 30 kolejek
turystycznych, zarządzanych przez
samorządy różnych szczebli. Dlaczego nie mogłoby się to udać u nas?
Karkonosze odwiedza co roku około
2 milionów turystów. Jeśli co dziesiąty

pokazy dla młodszych uczniów
„dziesiątki”. Każdy miał szansę,
by „zostać” strażakiem i „gasić”
pożar wodą z węża. Do młodych
ludzi wyszedł także komisarz Lew,
ożywiona policyjna maskotka.
Wraz z sierż. Sztab. Danutą Razmysłowicz rozdawali dzieciom ulotki
i naklejki propagujące bezpieczne
zachowanie.
Najlepszym zespołem okazała
się szkoła z Marciszowa.
Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)

Oddajcie tory i dworce

Projekt przewiduje, że samorządowa
kolejka turystyczna miałaby długość
46,6 kilometra i byłaby wielką atrakcją turystyczną. Jednak, żeby doszło
do konkretnych rozmów gmin o
powołaniu kolejki, PKP musi oddać
samorządom niszczejące dworce oraz
torowiska. Udało się to po kilku latach
zabiegów z dworcem w Karpaczu. Od
ubiegłego czwartku jego właścicielem
jest jeleniogórskie starostwo. To
umożliwi przekazanie obiektu gminie
Karpacz.

skusiłby się na podróż pociągiem, daje
to 200 tysięcy pasażerów.
Tak, ale nie za nasze pieniądze
Jak deklarowali samorządowcy z
gmin, przez które przebiegają dwie
linie kolejowe 308 do Kamiennej Góry
i 340 do Karpacza, ta inicjatywa ma
ich pełne poparcie. Jest jedno „ale”.
– Naszej gminy nie stać na wydanie
pieniędzy na ten cel, dlatego musiałyby to być środki marszałka, unijne lub
jakiekolwiek inne – deklarował wójt
Mysłakowic, Zdzisław Pietrowski.
Również burmistrz Kowar, Mirosław Górecki deklarował pomoc,
jednak z budżetu gminy nie wyda na
ten cel ani złotówki. – Organizatorom
udzieliłem wszelkich pełnomocnictw
i mogą występować w naszym imieniu. Jednak pieniądze na ten cel
muszą pochodzić z innych źródeł.
Niewątpliwie może to być budżet
marszałka województwa. Pierwsza
na Dolnym Śląsku kolejka turystyczna niezależna od PKP powinna znaleźć uznanie w oczach wojewódzkich

urzędników. Urząd marszałkowski
kupuje właśnie 8 szynobusów i nie
odda ich do eksploatacji PKP, tylko
powoła w tym celu dolnośląską spółkę
przewozową. To dobry początek do
reaktywowania linii do Karpacza i
Kamiennej Góry.
Wahania burmistrza
– Czy przystąpimy do tego projektu? Nie wiem, najpierw musimy
z głową przejąć dworzec od starosty,
ja chcę go skomunalizować, a nie
przejmować jako darowiznę – wyjaśnia burmistrz Karpacza, Bogdan
Malinowski – Darowizna zbyt ograniczy możliwość dysponowania tym
obiektem.
– Cieszę się z przejęcia budynku
przez miasto i mam nadzieję, że

nie zostanie wyłączony z funkcji
kolejowej – zapowiada Rafał Gersten.
– Szkoda tylko, że burmistrz nie chce
przystąpić do porozumienia gmin i
przejąć torowisko od PKP. Wszystkie
pozostałe gminy już się na to zgodziły.
Zainteresowanie zgłaszają też firmy,
które coraz więcej płacą za transport
samochodowy. Na przykład kamieniołom w Ogorzelcu obiecał wsparcie
sporą kwotą, jeśli miałaby powrócić
ruch na trasie do Kamiennej Góry.
Na razie jedyna możliwość jazdy
po torach na tej linii to przejażdżka
ręczną drezyną wzdłuż stacji kolejowej. Z tej możliwości skorzystała część
uczestników prezentacji.
tekst i zdjęcie:
Marek Komorowski
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Na studia w rozkroku

Wprawdzie studenci mają już za sobą pierwsze kolokwia, jednak dopiero w minionym tygodniu oficjalnie
rozpoczęto rok akademicki w dwóch najmłodszych
jeleniogórskich uczelniach: Kolegium Karkonoskim
i Wyższej Szkole Menedżerskiej. Tegoroczni maturzyści, którzy z Jeleniej Góry nie wyjadą w poszukiwaniu
wykształcenia, już teraz mogą zastanowić się nad
wyborem którejś z tych placówek.
Dla WSM, która swoją macierzystą
siedzibę ma w Legnicy, ta inauguracja była szczególnie ważna. W marcu

uczelnia dostała pozwolenie na
otwarcie samodzielnego oddziału
w Jeleniej Górze! To czwarta wyższa szkoła w stolicy Karkonoszy i
większa szansa na uzyskanie tytułu
magistra „u siebie”. Wielokrotnie
podkreślał to podczas rozpoczęcia
roku akademickiego wicekanclerz
WSM Józef Kusiak, jeszcze dwa lata
temu prezydent Jeleniej Góry, który
odnalazł się w naukowym świecie.

Sami swoi

Na uroczystości pojawiły
się inne twarze znane z
lewicowych preferencji.
Wykładowcą będzie,
między innymi, prof.
Jerzy Jaskiernia, w
latach 80. aktywny
działacz Związku
Socjalistycznej
Młodzieży
Polskiej, PaProf. Jan Miodek podczas wykładu
triotycznego

inauguracyjnego.

Ruchu Odrodzenia Narodowego
w stanie wojennym oraz minister
sprawiedliwości w rządzie Józefa
Oleksego.
Wielu przecierało oczy ze zdumienia widząc uśmiechniętego Romana
Kwaśnickiego, który po zwolnieniu
go z funkcji prezesa Kasy Rolniczych
Ubezpieczeń Społecznych, zapadł się
pod ziemię. Na ceremonii Kwaśnicki
usiadł blisko Józefa Pawłowskiego,
prezesa Niezależnej Inicjatywy
Europejskiej, znanego ze skrajnego
antyklerykalizmu członka zarządu
miasta za czasów pierwszej kadencji
prezydenta Józefa Kusiaka.

też rankingi i statystyki, które mają
dowodzić, ze WSM kształci świetnych specjalistów, którzy znajdują
dobrą pracę. – Jesteśmy uczelnią na
piątkę – potwierdził w ulotce, którą
rozdawano przybyłym.
Dobrego roku akademickiego
życzył też rektor Henryk Bednarski,
który wręczył kilku absolwentom
dyplomy ukończenia studiów, a reprezentantom studentów pierwszego roku – indeksy. Będzie im łatwiej,
bo studia kończą się obroną pracy
magisterskiej, a trzy literki przed
nazwiskiem to dziś podstawowy
warunek początku kariery.

Biskupa nie było

Miodek na początek

Czy można się dziwić, że na uroczystości nie pojawił się bp. legnicki
ks. Stefan Cichy? Wprawdzie obecność anonsował, ale – jak usprawiedliwiał wicekanclerz – przyjechać
nie mógł. I choć Józef Kusiak dwa
razy nawiązał do przypadającej w
dniu inauguracji 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża,
czuć było, że akcent ten był w takim
towarzystwie wymuszony, aby nie
rzec – nieszczery.
Ale przecież kontekst polityczny
dziś jest nieważny – tak przynajmniej sądzi wielu studentów, dla
których liczy się przede wszystkim
wiedza. Tu WSM z całą stanowczością zapewnia, że ma wielkie
możliwości. Dowód: pierwsza lokata
wśród wyższych szkół na Dolnym
Śląsku poczytnego tygodnika Newsweek. Ten sukces stał się wizytówką,
z którego szkoła zrobiła otoczkę
medialną całego wydarzenia.

Uczelnia na piątkę

Imatrykulacja studentów KK.
Szukają świadków

Kto widział zdarzenie, do
którego doszło 23 września
około godz. 13 na ulicy Cieplickiej, proszony jest o kontakt
z policją. Feralnego dnia we
wspomnianym miejscu kierujący samochodem najprawdopodobniej białym fiatem ducato
potrącił rowerzystę i uciekł z
miejsca zdarzenia. Świadkowie
oraz ci, którzy mogą udzielić
informacji o zdarzeniu, proszeni są o kontakt z policją w
KPI przy ul. Armii Krajowej 22
pokój nr 3 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 075/7520219
, 075/7520231 (sekretariat).
Osoby, które zgłaszają się na
przesłuchanie, powinny posiadać dokument tożsamości

Wacław Demecki, założyciel WSM,
studentom gratulował wyboru i nie
szczędził słów zadowolenia z wejścia
szkoły w Jeleniogórskie. Cytował

Po szkoleniu w Karyntii
będzie agro jak w Austrii
Czterdzieści osób z Jeleniej
Góry i okolic wróciło do kraju
po 11 tygodniach szkolenia w
Austrii. Wyjechali dzięki Stowarzyszeniu Pegaz, które po
raz kolejny zorganizowało
sta ż w ramach programu
Leonardo da Vinci zatytułowanego „Zdobywanie przez
mieszkańców kwalifikacji
w gospodarstwach agroturystycznych Karyntii”.
W czasie praktyki w gospodarstwach indywidualnych
uczestnicy zapoznali się ze
sposobami funkcjonowania

i pracy w austriackich gospodarstwach agroturystycznych. Nabyte doświadczenia
z zakresu obsługi gości oraz
pozna n ie i n nowa c y jnych
technologii, pozwoli stażystom w ykorzystać zdobytą
wiedzę w prowadzeniu w
Polsce własnej działalności,
a także w przygotowywaniu
profesjonalnych ofert wypoczynku dla turystów przyjeżdżających w Sudety.

(Angela)

Państwowa Wyższa Szkoła Kolegium Karkonoskie wrosła już na
dobre w krajobraz jeleniogórskich
uczelni, a w miniony poniedziałek
niezwykle uroczyście świętowała
10-lecie istnienia. Tu nie zabrakło
podniosłego ceremoniału. Było
„Gauedemus igitur”, którego nie
usłyszeli studenci WSM, był biskup
legnicki Stefan Cichy, notabene honorowy obywatel Jeleniej Góry, który
poświęcił sztandar KK. I był prof. Jan
Miodek, który – wprawdzie wykładał
na Kolegium nie będzie – wygłosił
wykład inauguracyjny o polskoczeskim braterstwie językowym.
Zestawienie postaci prof. Miodka z
prof. Jaskiernią nie wypada dla tego
drugiego szczęśliwie, choć nie można umniejszać dorobku naukowego
nowego wykładowcy WSM.
O historii Kolegium Karkonoskiego długo mówił jego pierwszy
rektor, prof. Tomasz Winnicki. Plany
na przyszłość snuł obecny rektor,
dr hab. Henryk Gradkowski. Będą
remonty kolejnych obiektów w campusie akademickim pozyskanym
od wojska dzięki – między innymi
– przychylności byłego ministra
obrony Jerzego Szmajdzińskiego,

który zasiadł wśród zaproszonych
gości.

Bez magistrów

Będą nowe kierunki: regionalistyka i historia z archiwistyką. Niestety,
nie będzie możliwości zdobycia tytułu
magistra, którą daje wspomniany
wyżej konkurent z Legnicy. Ale nie
stawia to Kolegium na straconej
pozycji. Szkoła przyjęła na ten rok
akademicki aż 900 studentów. Ci,
choć nie brakuje negatywnych opinii
głównie wśród tych, którzy mieli ze
szkołą do czynienia, ufają jeleniogórskiej uczelni i tam zdobywają
pierwsze studenckie szlify.
Często z braku lepszego pomysłu
lub środków na zdobywanie wiedzy
w większych ośrodkach. Ale równie
często z czystego wyrachowania:
trzyletnie studia w Jeleniej Górze dla
jeleniogórzan są tańsze. A dwa
lata uzupełnienia łatwiej już
zrobić zaocznie lub – mając większe możliwości
zatrudnienia – w innym
centrum akademickim.

bezpłatne. I mimo wielu opinii, że
po KK trafia się często na zasiłek dla
bezrobotnych, szkoła nie narzeka na
brak chętnych. Wyższa Szkoła Menedżerska jest uczelnią prywatną i tu
za wiedzę trzeba płacić. Wielu będzie
jednak wolało zainwestować złotówki
w „bezpłatne” studia we Wrocławiu
lub Krakowie. Niestety, wielu pracodawców nie ufa dziś umiejętnościom
absolwentów, a patrzy na pieczątkę
na dyplomie. A to nie wróży dobrze
nikomu, kto skończy studia.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

Patrzą na pieczątkę

Kolegium Karkonoskie, jako
uczelnia państwowa, już choćby
z tego względu jest bardziej dostępna
dla chętnych do dalszego kształcenia
po maturze. Studia dzienne są tam

Roman Kwaśnicki
był gościem WSM.

Studenci Wyższej Szkoły
Menedżerskiej ślubują.

Spadł z murku

W niewyjaśnionych okolicznościach w sobotę wieczorem doszło do niebezpiecznego zdarzenia na tyłach popularnej „Handlówki” przy ulicy Kilińskiego.
Z około czterometrowego
murku spadł młody mężczyzna. Poszkodowanego
szybko zabrało do szpitala pogotowie ratunkowe.
Doznał ogólnych obrażeń
cia ła. Do upadku mia ło
dojść podczas przepychanki
między młodymi ludźmi,
którz y t uż po w y padk u
uciekli z miejsca zdarzenia.
Sprawę wyjaśnia policja.

(tejo)

• 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

Feta
sprzed
pół
wieku

Plac Ratuszowy w 1958 roku.
Występ Haliny Czerny-Stefańskiej na uroczystym koncercie jubileuszowym oraz zespół Śląsk na przenośnej
estradzie. Remont Hotelu Europejskiego. Zapowiedzi renowacji sypiącego się starego miasta. Trolejbusy zamiast
tramwajów. Tym żyła Jelenia Góra trakcie obchodów 850.
urodzin grodu Krzywoustego.

bardziej zaintrygował powód,
dla którego owo zdjęcie trafiło
na łamy: był to jubileusz 850-lecia
istnienia miasta. Kupiłem bez
chwili zastanowienia.

Prawdziwym lasem cennych
rzeczy okazał się antykwariat
Silva Rerum, do którego wstąpiłem z samego zamiłowania
do szperania po książkach i
czasopismach, które komuś już

Mamy dokładnie 1 listopada roku 1958. Choć to dzień
Wszystkich Świętych, taka data
widnieje na okładce Turysty.
Niespełna dwa lata temu Władysław Gomułka przepędził demony
stalinizmu, a w Polsce – w tym
i w Jeleniej Górze – zaczęła się
mała stabilizacja. Pozory normalności. W kioskach w całej
Polsce – podobnie jak pół wieku
później w Silva Rerum – leżą
stert y czasopism. Na pewno
wśród nich jest wspomniany
Turysta, który jest „urodzinowym
bukietem dla jubilatki”, jak określa to we wstępniaku Tadeusz
Chmielewski. – Inicjatywa wydania takiego numeru wyszła od
działaczy Jeleniej Góry, którzy są
autorami artykułów. Inicjatywa
to jak najbardziej słuszna i godna
naśladowania – pisze naczelny
dwutygodnika.
Dodajmy, że ogólnopolskiego i
chętnie czytanego nie tylko przez
turystów. Wtedy, w 1958 roku,
telewizja raczkuje, a gazeta wciąż
jest głównym – jeśli nie jedynym
– źródłem informacji. O urodzinach naszego miasta dowiaduje
się cała Polska. – Pragnęlibyśmy,
aby ten numer stał się dokumentem, który w pamięci ludzkiej
utrwali, nie tylko rok jednego
jubileuszu, ale przede wszystkim
rok wysiłku i twórczej ludzkiej
pracy – czytam te prorocze słowa
z dreszczykiem po pół wieku od
ich wydrukowania. To przecież

Słuszna inicjatywa

Fot. TURYSTA

się znudziły. Ze stosu przetartych
czasem i w yczytanych gazet
od razu rzuciło mi się w oko
zdjęcie jeleniogórskiego placu
Ratuszowego na potężnej okładce
dwutygodnika Turysta. Jeszcze

Fot. TURYSTA

Wicepremier Zenon Nowak podczas
wystawy przemysłowej.

Trębacze grają hejnał na wieży ratusza.

tylko połowa okresu,
jaki ma przeleżeć w zamknięciu
kapsuła czasu, zamurowana
we wrześniu tego roku pod popiersiem jelenia w rynku, przy
ratuszu…

Tamta Jelenia Góra

Ta sama i nie ta sama. Na
zdjęciach jeszcze ta stara, niezmieniona postępowymi rękoma
planistów, którzy zrównali z ziemią sporą część starego miasta,
bo nie pasowało do wymogów
współczesnego człowieka epoki
socjalizmu. Ratusz, przy którego
przybudówce 50 lat później prezydent Marek Obrębalski odsłoni
rzeźbę rogacza dłuta Marii Bor,
jeszcze przed remontem. Siedem
kamieniczek kupieckich bez
stromych dachów. Z wieży widać
nieistniejące już kamienice przy
ul. Kopernika. A na fotografii
zamykającej numer – jest ulica
Forteczna. Jeszcze w kompletnej
zabudowie, która cieszy oko w
przeciwieństwie do potwornej
dziś pustki.
Wyobra źn ię na spacer po
tamtej Jeleniej Górze zaprasza
Zdzisław Michniewicz. – Po
kamiennych schodkach zejście
zarosłą starodrzewem uliczkę
Jelenią. Oko wyławia narożnikowym strzęp bastionu i biegnącą wzdłuż taśmę kamiennego
muru wtopionego w stare, na
pół zniszczone kamieniczki. Tu i
ówdzie resztówka baszty straszy
kamiennymi oczodołami okien
bez szyb. Ciąg murów zatraca
się w okolicy Podwala, wśród
maleńkich domków, chałupek,
przejść, bud i zakamarków, by
znów wspiąć się z ulicy Grodzkiej
wysoką wieżycą. Przechodzimy
300-400 metrów uliczkami podmiejskimi i stajemy nad Bobrem
u ujścia doń rzeczki Kamiennej.
Niesie się swoisty zapach.
Czyżby średniowiecze? Niestety: to teraźniejszość – ścieki
odprowadzane z Celwiskozy do
Bobru – pisze Michniewicz tę
apoteozę tamtejszej współczesności. – Znów jakimś zaułkiem
po schodkach – uliczka Jasna.
Rzeczywiście, jasno od słońca.
Do rynku. Pierwsze kamieniczki
XVII i XVIII wiek. I pierwsze ślady
zniszczeń – zawałów i świadomych rozbiórek. Pocieszające są
w tym obrazie całe lasy rusztowań i wsporników podtrzymujących lica budynków – snuje autor
swoją opowieść w tych klimatach
oprowadzając nas po Jeleniej
Górze Anno Domini 1958.

Deklaracje
a rzeczywistość

Chodzić by można dł ugo i
wyławiać szczegóły wewnętrznej i zewnętrznej architektury.
Owe bramy z koronkow ymi
snycerkami w drzewie, kamienne
odrzwia, klamki, kraty. Dziesiątki szczegółów i całostek – pisze
dalej Michniewicz. W 850-lecie
swojego istnienia Jelenia Góra
jeszcze miała stare, prawdziwie
stare miasto. Publicysta Turysty
był jednym z ostatnich, który
miał przyjemność włóczyć się po

tych jeleniogórskich zakamarkach, bezpowrotnie startych z
powierzchni ziemi przez tych,
którym nie przeszkadzał smród
ścieków zrzucanych do Bobru z
Celwiskozy.
Choć ówczesne władze – w
deklaracjach – dalekie są od
zacierania przeszłości. – Powrót
do dawnych tradycji historycznych to tylko jeden z celów, jaki
postawili sobie organizatorzy
850-lecia miasta. Przygotowania
do uroczystości zapoczątkowały
działania, które przywrócić mają
dawną świetność, zatartą zarówno przez zaniedbania, jak i przez
niszczycielski wpływ czasu – pisze
Zbigniew Daroszewski, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej,
jednej z pierwszych jeleniogórzan,
którzy czuli to, co nazwano później
miłością do małej ojczyzny.
Co ciekawe, Daroszewski daleki
jest od partyjnej nowomowy, choć
jego tezy są zbieżne z ogólnie
przyjętymi założeniami. – Przestarzałą linię tramwajową zastąpimy
nowoczesnymi trolejbusami, modernizujemy urządzenia sportowe,
a jednym z osiągnięć uroczystości
jubileuszowych – oby trwałych
– jest wyraźne ożywienie życia społeczno-kulturalnego – zaznacza.

Fakty są przeciw

– Podjęliśmy rekonstrukcję
dzielnicy staromiejskiej i nie ustaniemy w pracy, pokąd nie doprowadzimy jej do końca – oświadcza
szef MRN. Dziś już wiemy, że
te zapowiedzi nie tylko się nie
spełniły, lecz także okazały się poniekąd rozbieżne z faktami, które
nastąpiły później. Tylko część starówki bowiem zrekonstruowano.
Większość zniszczonej zabudowy
zastąpiono szpetnymi tworami
socjalistycznej myśli architektonicznej. A część terenów odłogiem
leży do dziś. Tramwaje
zlikwidowano 11 lat po
tym, jak Zbigniew Daroszewski opublikował
zapowiedź ich „zastąpienia trolejbusami”. Te w
mieście nie pojawiły się
nigdy, ustępując miejsca
kopcącym autobusom.

Turyście znacznie więcej. Co
ciekawe – poza lakonicznym
wspomnieniem o koncercie Haliny Czerny-Stefańskiej, wybitnej
pianistki z orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej oraz wystawą
przemysłową, na której gościł
sam wicepremier Zenon Nowak
– niewiele pisze się o hucznych
obchodach. Choć – jak zaznacza
pismo – były liczne i urozmaicone.
Przy okazji miasto zyskało jedną
przenośną estradę, która będzie
służyć w przyszłości do urządzania widowisk plenerowych.
W czasie obchodów jubileuszu

Steć zapraszał
piórem

Jubileuszowy Turysta
zachęca swoich czytelników do odwiedzin w
urodzinowej stolicy Karkonoszy piórem Tadeusza
Stecia, przewodnika legendy, zamordowanego
w niewyjaśnionych do
dziś okolicznościach w
styczniu 1993 roku. A styl
Stecia im starszy – tym
lepszy. – Ma Ziemia Jeleniogórska rysy własne:
jedne wyrzeźbiła przyroda, inne – wycisnął
człowiek. Czasem oba
czynniki splątały się i
powstała jedna w swoim
rodzaju, niepowtarzalna
synteza: na wyniosłych
skalistych wzgórzach
spiętrzyły się zwaliste
masywy obronnych zamków – pisze przewodnik.
I aż chce się to czytać! Ilu
gości zachęcił? To nie do
sprawdzenia. Na pewno
wielu.
Takich jeleniogórskich
ciekawostek jest w tym

Tego zakątka Jeleniej Góry
już nie ma: zabudowa ulicy
Fortecznej została kompletnie
zniszczona.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Bary mleczne

Fot. Konrad Przezdzięk
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Drewniane sacrum i profanum w świątyni sztuki

W Jeleniej Górze są dwa,
niestety żaden z nich nie
znajduje się w pobliżu
dworca kolejowego. Bliższy dworca, „Karzełek”,
wymaga 7-minutowego
spaceru (ul. 1 Maja 34),
drugi bar „Sudecki” przy
ul. Długiej 11, dogodny
jest dla pasażerów dworca
PKS. Czynne są od 6 do 21.
Spisy potraw nie wymagają długiego namysłu.

Celwiskoza

Co dowcipniejsi konduk torz y t ra mwajow i
przystanek przy kombinacie określają „Wiskoza
Zdrój”.

Hotele

Epilog

Jedno jest pewne: o 850. rocznicy
urodzin miasta dowiedziała się dzięki temu numerowi Turysty cała Polska. Dziś – idę o zakład – większość
Polaków nie wie o tym, że stolicy
Karkonoszy przybyło kolejnych 50
lat. Specjalistów od prostej promocji
odsyłam do pachnącego starym
papierem 21. numeru dwutygodnika
PTTK.

Dancingi stałe

Są dwa. Jeden w restauracji Hotelu Europejskiego (w soboty i niedziele
panuje tam niesamowity
ścisk, jedynie ceny potraw
i napoi dowodzą, że jest to
lokal I kategorii).

Konrad Przezdzięk

Lekkie i smaczne
posiłki…

bez wódki i piwa wydaje kawiarnia Spółdzielczego Domu Kultury w al.
15 Grudnia 23. Tam też są
najwygodniejsze fotele.

Pijalnie piwa

Są liczne, co niektórzy
próbują w y t ł uma cz yć
bliskim sąsiedztwem browarów we Lwówku i Miedziance. Smaczne i zimne
zakąski można zjeść w
restauracji Stylowa przy
Placu Bieruta.

Wędkarze

Miejscow y Polski
Związek Wędkarski liczy
przeszło tysiąc członków.
Z rybami jest gorzej. W
żaden sposób nie dają się
nakłonić do bytowania w
rzekach i potokach zatruwanych przez przemysł.

Fot. TURYSTA

nie bez skłonności do sensualizmu.
Powitał licznych gości bardzo
nietypowo, bo śpiewem i grą na
gitarze. Od lat jest członkiem zespołu „Wang”, który działa przy parafii
ewangelicko-augsburskiej Wang w
Karpaczu. Komponuje muzykę do
psalmów, które wykonał z ks. Edwi-

nem Pechem i innymi muzykami.
Autor podziękował Gabrieli Zawile,
dyrektorce MK, za organizację
wystawy, a do prezydenta Marka
Obrębalskiego zaapelował o promowanie lokalnych twórców.

(tejo)

Moc trwania chwili Kontrawersje
w Czekoladziarni

Dom Wycieczkowy

Ten prz y ul. 1 Maja
s t a now i p o d s t a wową
ba zę dla t ur ystów. Ze
schronisk turystycznych
najbardziej chwalony jest
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. SkłodowskiejCurie 12.

Zająca. – To po prostu dobry człowiek – określił bohatera wydarzenia Grzegorz Jędrasiewicz z Biura
Wystaw Artystycznych. Sam Zając,
niegdyś kontestujący rzeczywistość
siermiężnego socjalizmu, aktywny
działacz ruchów hippisowskich,
dziś jest artystą mistycznym, choć

Ewa Andrzejewska, której jeleniogórskiemu środowisku fotograficznemu nie trzeba przedstawiać, zajrzała
do szuflady i wyciągnęła z niej skarby. Te przez ponad
30 lat czekały na odkrycie. Dziś są znacznie więcej warte i lepiej „smakują” niż wówczas kiedy powstawały.
Kilkadziesiąt najzwyczajniejszych
czarno-białych zdjęć Andrzejewskiej
zawisło w minioną środę w Galerii
„Muflon” Miejskiego Domu Kultury
w Jeleniej Górze Sobieszowie. Fotografii banalnych, ale z potężnym
ładunkiem emocji, dzięki któremu
można odkryć sedno zjawiska, jakim jest uwiecznienie obrazu dzięki
wynalazkowi Daguerre’a.
Zwykłe portrety niezwykłych
ludzi” – tak pani Ewa swoją wystawę
zatytułowała. Prowokacyjnie można
by ten tytuł zmienić: niezwykłe
portrety niezwykłych ludzi. Niezwykłe, bo wykonane ręką Mistrzyni.
Niezwykłe, bo utrwaliły chwilę
oraz kontekst socjologiczny czasów
schyłkowej Polski Ludowej. Niezwykłe, bo przeleżały w szufladzie
ponad 30 lat.
Choć na pozór to najzwyklejsze
zdjęcia, wcale tak nie jest. Z każdej
fotografii można wiele odczytać.
Nie tylko zmieniający się czas, który
na obliczach wówczas fotografowanych, przez ten okres wywarł
piętno. Można „między wierszami”

stworzyć opowieść o tamtych ludziach utrwalonych na zdjęciach
Andrzejewskiej.
– Fotografia czasami potrzebuje
banału, aby do świadomości dotarła
istota tego zjawiska – mówił Wojciech Zawadzki. Te banalne – rzec
można – ujęcia stojących postaci,
wyglądających jak z rodzinnego
albumu, dowodzą tej tezy dobitnie.
– Mam nadzieję, że Ewa w końcu otworzy ten swój pierwszy w
Jeleniej Górze zakład portretowy i
każdy z nas stanie w kolejce, aby
móc być sfotografowanym Jej ręką
– podkreślił Jacek Jaśko, którego
– notabene – sam Andrzejewska
30 lat temu sfotografowała (zdjęcie
wisi na wystawie). Jacek podarował
Artystce jej portret na kartonie, na
którym podpisali się wszyscy goście
wernisażu. – Niech zawiśnie on
kiedyś w twoim zakładzie – życzył
darczyńca Autorce wystawy. – Nas
nie będzie, a fotografia przetrwa
– zaznaczył.

(tejo)

Pełne głębi i symboliki wykreowane obrazy obok
prostych portretów – choć o równie wymownym przesłaniu. Takie zdjęcia można było zobaczyć na ostatniej
już wystawie z cyklu foto.ruszenie. Impreza – jak
dobrze pójdzie – ma szansę być zalążkiem większego
festiwalu fotograficznego.
Sandra Gałka i Paulina Pelisiak to
dwie autorki tej „podwójnej” wystawy
w Galerii Czekoladowej przy ulicy
Sobieskiego. Ekspozycji o dwóch,
wyraźnie różniących się stronach.
„Kontrowersje” to dwa cykle fotografii. Jeden obrazujący siedem
grzechów głównych, a drugi – siedem
darów Ducha Świętego. Zadanie
nie przerosło młodej artystki. Wysublimowana kreacja piktorialna na
miarę Henry’ego Peacha Robinsona
o bardzo sugestywnej wymowie
symbolu robi wrażenie. Wampiryczne twarze obok anielskich oblicz
zapadają w pamięć.
„Oblicza” to na pozór fotografia
prosta, bez technicznych fajerwerków. Proste zbliżenia twarzy – nie
tylko ludzkich. Są też oblicza lalek. Bogactwo rysów, grymasów, wyrazów
oczu to wszystko pokazuje fotografię
jako nośnik przekazu tego, co jest
naturalne i nie wymaga aż tak da-

leko posuniętej kreacji w tworzeniu
ilustracji do zjawiska.
– Mam nadzieję, że foto.ruszenie
przerodzi się w festiwal fotografii, a
Jelenia Góra stanie się dzięki temu
sławna – mówił Dariusze Goetze z
Galerii Czekoladowej, która – jako
kolejny lokal w stolicy Karkonoszy
– udostępniła swoje wnętrza dla
pokazania dzieł młodych fotograficzek.
Sandra Gałka uczy się jeszcze w
cieplickim Liceum Plastycznym, a
obiektem jej zainteresowań są także
malarstwo i grafika. Dla Pauliny
Pelisiak fotografia jest przedmiotem
studiów.
Agnieszce Romanowskiej, pomysłodawczyni całego cyklu wydarzeń,
należą się duże brawa za rozruszanie
jeleniogórskiego środowiska młodych fotografujących.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

wystąpił na niej zespół „Śląsk”.

Kilkadziesiąt misternie wyrzeźbionych w drewnie postaci biblijnych oraz wizerunków nagiej
kobiety, Muzy artysty, stanęło i zawisło w Muzeum Karkonoskim, w
którym w piątek odbył się wernisaż
wystawy z okazji 40-lecia twórczości znanego rzeźbiarza Ryszarda

Fot. Konrad Przezdzięk

Reprezentacyjny Hotel
Europejski został starannie w yremontowany z
okazji jubileuszu 850 lecia. Ma 300 łóżek. Cena
pokoju dw uosobowego
od 48 do 60 złotych, jednoosobowego – od 32 do
40 złotych. Brak wody w
umywalkach należy do
przeszłości.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Zaczęło się od Warszawy:
– „Przy Pl.Unii Lubelskiej w kamienicy narożnej między Bagatelą i Al.I-ej Armii powstał piękny
reprezentacyjny sklep, który
pod względem luksusowego,
eleganckiego urządzenia nie
ma chyba sobie równego w całej
stolicy. Czterojęzyczne neonowe
napisy głoszą, że w sklepie tym
są do nabycia książki i gazety
– pisał w październiku 1948 roku
Tygodnik Stolica. Życie Warszawy
dorzuciło: – Lokal otworzył Klub
Międzynarodowej Prasy i Książki,
mający na celu propagandę słowa
drukowanego, służącego sprawie
postępu i pokoju.
Sieć rozwijała się, a kluby prasy
i książki powstawały we wszystkich większych miastach, także
w Jeleniej Górze. Tu Empik urządzono w szkaradnym budynku,
który wyrósł na fundamentach
zniszczonych barokowych kamie-

Andrzej Więckowski
Seniorzy świętują

Na w ieczorek z ok a zji
Dnia Seniora zaprasza
Osiedlowy Dom Kultury na
Zabobrzu. Początek imprezy
o godz. 16 w Kawiarni Muza
przy ul. Komedy-Trzcińskiego 12.

Zagrają
przy Czekoladzie

Ma rc el i n a Bi n k ie w ic z
(śpiew) i Piotr Sobota (gitara) um i lą cz wa r tkow y
wieczór w Galerii Czekoladowej, który upł ynie w
bluesowych klimatach. Początek koncertu o godz. 17.
Wstęp wolny.

Z Dąbrowskim
do Jerozolimy

Jeruzalem, Jeruzalem! – to
hasło prelekcji Stanisława
Dąbrowskiego, znanego podróżnika, fotografa i przewodnika, który opowie o
swoich wojażach do Ziemi
Świętej, a gawędę zilustruje
przezroczami. Początek o
godz. 19 w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach w
czwartek, 23 października.

nic przy ulicy Długiej tuż u zbiegu
z placem Ratuszowym. Przestronna księgarnia z pachnącym farbą
drukarską Krajem Rad, Prawdą i
Humanie, z płytami wydawnictw
bratnich krajów socjalistycznych
i czytelnią, gdzie można było oddać się lekturze zaklamrowanej w
drewniany wieszak prasy.
W latach 90. Empik ustąpił
miejsca Biuru Wystaw Artystycznych, a sam przeniósł się
na ulicę Bankową, dokąd – po
remoncie kamieniczki, w której
się znajdował – już nie powrócił.
Reaktywacja nastąpiła dopiero
dwa lata temu. Nowoczesny
megastore otwarto w zaadoptowanych wnętrzach popularnej
księgarni Hit, która – po latach
działania – przeszła na zasłużoną
emeryturę.
W nadchodzący piątek Empik
zdmuchnie 60 świeczek na
swoim urodzinowym torcie. A
Niezwykle ciekawie zapowiada się XIV spotkanie w ramach
Obserwatorium Karkonoskiego.
Biuro Wystaw Artystycznych
zaprosiło artystę Dariusza Milińskiego, regionalistę Przemysława Wiatera oraz polityka
Jerzego Pokoja, którzy będą
dyskutowali o tradycjach w
społeczeństwie bez tradycji.
Całość moderował będzie i
wstępem opatrzy Andrzej
Więckowski.
Czy region jeleniogórski dorobił się własnych tradycji, choć 63
lata temu nastąpiła tu

Fot. Konrad Przezdzięk

60 lat kończy popularna sieć sklepów, której nie trzeba
przedstawiać Polakom. Do Empiku chadzało się „za komuny” (choć królowała tam radziecka Prawda), chadza
się i teraz, by zakosztować smaku nie tylko zagranicznych wydawnictw drukowanych i muzycznych.

Fot. Archiwum

Marcin Nowakowski na muzycznych urodzinach Empiku

Gościem Empiku będzie Marcin Nowakowski.
całość uświetni muzyką topowy
saksofonista Marcin Nowakowski. Artysta współpracował
z czołówką wokalistów polskiej estrady i grał przy wielu
przedsięwzięciach muzycznych,
choćby musicalu „Metro” Józefowicza.
W dniu urodzinowego koncertu, który zacznie się o godz.
18, Empik zapowiada dodat-

kowe atrakcje: będzie
tort (godz. 16:00), finał
Turnieju Multimedialnego FIFA 2009, konkursy
i zabawy dla dzieci (od
godz. 14:00) oraz wystawa konkursowych prac
artystycznych.

(tejo)

Zrób coś dobrego z pamięcią

Tradycje bez tradycji

Szereg warsztatów i ciekawych
wykładów czeka na wszystkich,
którzy wezmą udział w zaczynającej się w najbliższy czwartek
(23 października) 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,

całkowita socjologiczno-historyczna wymiana kulturowa?
Jak żywe są wśród nas tradycje tych mieszkańców, którzy
byli gospodarzami tych ziem
przed 1945 roku. Czy tradycje
– mimo kulturowych rozbieżności – można dziedziczyć? Na
te i inne pytania postarają się
odpowiedzieć uczestnicy debaty, która jest zarazem forum
dyskusyjnym o przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości
miasta i regionu.
Dariusz Miliński

(tejo) i Przemysław Wiater

Nowości ze świata muzyki
WOJCIECH STARONIEWICZ – “Alternations”
Jaskułke, kontrabasista Michał Barański i perkusista Hubert Zemler.
Lider odnalazł w każdym z nich
to, co najlepsze. Nowy kwartet Staroniewicza jest jednocześnie próbą
nieustannego łączenia nowych form
muzycznych. Nagrywanie tej płyty z
młodymi muzykami, w których grze
ściera się stanowczość i łagodność,
było także próbą uporządkowania
i pewnego bezładu jaki zapanował
wcześniej na jego poprzednich albumach. W 9 kompozycjach napisa-

nych przez Wojciecha Staroniewicza
jest mnóstwo przestrzeni . Utwory
bliskie są stylistyce mainstreamu.
Partie poszczególnych muzyków
nie zazębiają się ze sobą tak ściśle,
jak dotąd. W utworach dostrzegamy
hermetyczny, muzyczny świat Staroniewicza, nawet wtedy, gdy wydaje
nam się, że siedzimy dokładnie w
środku tej jazzowej celebracji. Na
uwagę zasługuje pełen katalońskiego uroku temat „A Catalan”, który
przynajmniej muzycznie przybliża
hiszpańsko- portugalskie jazzowe
akcenty.

STRANGE ATTRACTOR – „Mettle”
wydawnictwo: Big Blue Records
Zespół ten t worzą Holen- breaków, a Niels Van Hoorn
drzy perkusista i producent to prawdziwa legenda sceny
Richard van Kruisdijk i Niels niezależnej. Niels jest też nieVan Hoorn grający na sakso- zrównanym mistrzem jazzufonach, klarnecie basowym, jącej psychodelli i awangardoflecie i różnego rodzaju dęcia- wych brzmień. Ich najnowsza
kach. Rzadko trafia się dzisiaj wspólna płyta „Mettle” to 10
tak przystępna, nastrojowa urok liw ych k limat ycznych
i peł na uroku muz yka. R i- kompozycji utrzymanych w
chard van Kruisdijk, założy- stylu downtempo, nu -jazz. W
ciel Sonar Lodge, kultowej już niemal każdym utworze na
grupy nu – jazz/trip – noir i nowej płycie „Mettle” napotywspółwłaściciel labela Music kamy na zaproszonych gości
For Speakers, jest uznanym a jest ich naprawdę wielu. W
fachowcem od nowoczesnych utworze otwierającym „Any-

thing” gościnnie pojawia się
Marie- Claudine Vanvlemen
– wokalistka, pianista, na co
dzień związana z zespołem
Sonar Lodge. Jest w połowie
Holenderką, a w połowie
jej korzenie sięgają Burgundii.
Ta przepełniona nu-jazzem i sporą dawką psychodelicznych klimatów
płyta jest pełna najnowocześniejszych rozwiązań
brzmieniowych. Jazzujące
ut wor y są starannie zaaranżowane i tchną zupełną muzyczną świeżością.
Wok a l i z y przecho d z ą z

wydawnictwo: Allegro
Najbardziej melodyjny polski
saksofonista z Wybrzeża znów
zaskoczył niemal wszystkich sympatyków jazzu. Najnowsza płyta
„Alternations” firmowana jego
nazwiskiem i wydana w jego macierzystej wytwórni Allegro to nic
innego jak zorganizowany trans,
nieograniczona przestrzeń muzyczna poddana surowym regułom.
W gronie muzyków znaleźli się
naprawdę wybitni instrumentaliści:
pianiści: Leszek Możdżer i Sławomir

której początek zaplanowano na
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.

(tejo)
Młodzi artyści
w Zdrojowym

Andrzej Patlewicz

Dziś (poniedziałek) o godz.
16 w Teatrze Zdrojowym w
Cieplicach pokażą, co potrafią
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w
Jeleniej Górze. W ramach imprezy Duże Koncerty Młodych
Artystów zaprezentują się o
godz. 16 utalentowani soliści
oraz zespół instrumentalny i
orkiestra szkolna.

Region w muzyce
i piosence

jednego klimatu w następny, a
każdy utwór jest dla słuchacza
wielką niespodzianką. Za to
producentom należą się wielkie brawa !!!

Osiedlowy Dom Kultury przy
ul. Komedy-Trzcińskiego zaprasza dziś (poniedziałek) na
wieczór muzyczny poświęcony
Jeleniej Górze i regionowi. Studio
Piosenki ODK zaprezentuje najciekawsze utwory inspirowane
lokalnością podczas rozpoczynającego się o godz. 17 koncertu
„Czy pamiętasz, mój Cyganie”.

Z dzieckiem do teatru

We wtorek, środę i czwartek
Scena Animacji Teatru Jeleniogórskiego proponuje młodym
widzom przedstawienie zatytułowane „Porwanie Kaczątek”
Gyuli Urban w inscenizacji Lidii
Lisowicz. Sztuka zaczyna się w
Teatrze Zdrojowym o godz. 10.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 paŸdziernika 2008 r.

MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

15

Medycyna sportowa

O jednej z najbardziej uniwersalnych specjalności
medycznych, wymagającej szerokiej wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny ortopedii czy rehabilitacji, jak i fizjologii czy dietetyki mówi lek. Paweł
Studniarek.

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

Co to jest medycyna sportowa?
Lek. Paweł Studniarek: Jest
to interdyscyplinarna podspecjalizacja medyczna, łącząca
aktywność terapeutyczną z
działaniami profilaktycznymi,
adresowana do osób aktywnych
fizycznie – zarówno kwalifikowanych sportowców, jak i
amatorów oraz osób podejmujących rekreacyjną aktywność
fizyczną.
Jakie funkcje spełnia medycyna sportowa?
PS: Jest to gałąź medycyny
sprowadzająca się do leczenia
urazów sportowych i dalszej rehabilitacji pourazowej, ale również zajmująca się profilaktyką
zdrowotną poprzez rekreację i
uprawianie sportu we wszystkich grupach wiekowych.
Jaki są docelowe grupy pacjentów będące w obszarze
zainteresowania medycyny
sportowej?
PS: Pierwsza grupa pacjentów to zawodnicy, dla których medycyna sportowa to
zabezpieczenie medyczne,
profilaktyka oraz wsparcie
procesu szkolenia sportowego.
Drugą grupę stanowią osoby

„Ulubiony lekarz Jelonki”
W naszym tygodniku oraz na portalu Jelonka.
com trwa kolejny plebiscyt. Tym razem nasi czytelnicy i internauci wybiorą „ulubionego lekarza
Jelonki”.
Jeśli znacie Państwo medyka,
który swoją pracą, poświęceniem
i doświadczeniem zasłużył na
uznanie, teraz za pośrednictwem
naszego plebiscytu można go
wyróżnić. Przez dwa najbliższe
miesiące głosujcie na swojego
faworyta wpisując jego imię i
nazwisko w specjalnym kuponie,
który znajdziecie Państwo w naszym Tygodniku jelonka.com.
Kupon będzie można dostarczyć do naszej redakcji osobiście
lub wysyłając go pocztą na adres

Tygodnik Jelonka.com, ulica Marii
Skłodowskiej – Curie 13/2, 58
– 500 Jelenia Góra. Od początku
listopada uruchomimy również
możliwość głosowanie za pomocą
e-maili. Przez cały okres trwania
plebiscytu wyniki głosowania i
rywalizacji miedzy poszczególnymi kandydatami, będzie można
zobaczyć w każdy poniedziałek na
naszej stronie internetowej www.
jelonka.com w zakładce „Ulubiony
lekarz Jelonki”.
Rozstrzygnięcie konkursu odbę-

dzie się 15 grudnia. Głosy można
oddawać do 14 grudnia do godziny
24.00. Trzem lekarzom, którzy dzięki Państwa głosom pojawią się na
pierwszych miejscach, wręczymy
pamiątkowe nagrody, a wśród
głosujących rozlosujemy nagrody
niespodzianki.
Aby rozpocząć zabawę, kolegium
redakcyjne Jelonki wytypowało
czterech pierwszych kandydatów.
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

(Angela)
Nasze propozycje:
Alicja Muszka,
Kazimierz Pichlak,
Przemysław Baranowicz
Grażyna Sobańska

KUPON PLEBISCYTOWY
Ulubiony lekarz Jelonki to:
……………...........…...........…………..
Krótkie uzasadnienie:
……………...........…...........…………..
............................................................
............................................................
Imię i nazwisko, adres głosującego:
……………...........…...........…………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pomysłu Jeleniogórskiego
Tygodnika Jelonka.com (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

aktywne fizycznie oraz osoby,
które powinny być aktywne.
Zadanie medycyny sportowej w
tej grupie to tworzenie i wdrażanie standardów aktywności
sportowej, wykorzystywanych
w profilaktyce i leczeniu.
Jaki jest zakres działalności Poradni Medycyny
Sportowej w Karkonoskim
Centrum Medycznym?
PS: Zajmujemy się badaniami
sportowo-lekarskimi, leczymy
urazy sportowe i prowadzimy
pourazową rehabilitację. Zajmujemy się również profilaktyką poprzez sport. Uczestniczymy w formie obsługi lekarskiej
w imprezach sportowych.
A czy Pan uprawia jakiś
sport?
PS: Tak oczywiście. Jestem
byłym zawodnikiem koszykówki i cały czas uprawiam ten
sport, choć obecnie w wydaniu
amatorskim. Ponadto staram
się dużo jeździć na rowerze,
grać w tenisa, uprawiać jogging
po naszych pięknych terenach
leśnych wokół Jeleniej Góry.
Pływam na basenie, a zimą
uprawiam narciarstwo w wydaniu zjazdowym i klasycznym.
Muszę stwierdzić, że taka ak-

tywność rekreacyjna sprawia
bardzo dużo satysfakcji, ale
również daje dobrą kondycję
zdrowotną.

Lek. Paweł Studniarek,
Poradnia Medycyny Sportowej
Karkonoskie Centrum
Medyczne

„Ratujmy wzrok dzieciom”
Od pięciu lat JZO sp. z o.o.
realizuje program, dzięki któremu wykryto i zahamowano
rozwój choroby oczu wielu
dzieciom. Do akcji włączyły się
samorządy z Jeleniej Góra, Kowar, Zgierza oraz gmin powiatu
jeleniogórskiego. Jej partnerami
są również wybrane zakłady
optyczne oraz Rotary-Club.
Patroni programu solidarnie uczestniczą w kosztach
akcji zapewniając bezpłatne
badanie wzroku (finansowane
przez samorządy), soczewki
korekcyjne z powłoką antyrefleksyjną (JZO Sp. z o.o.) oraz
ich darmowy montaż (wybrane
zakłady optyczne). Ponad to dla

dzieci w najtrudniejszej sytuacji
refundowane są również oprawy (w regionie jeleniogórskim
sponsorowane przez Rotary
– Club).
Poza pomocą dla pierwszoklasistów ze szkół podstawowych i
gimnazjów w regionie jeleniogórskim JZO sp. z o.o. i Rotary
Club od lat ofiarowują soczewki
korekcyjne i oprawy okularowe
wszystkim dzieciom z wadami
wzroku z domów dziecka, pogotowia opiekuńczego i innych
placówek opiekuńczych. Średnio
w roku taką pomoc uzyskuje ok.
300 dzieci w różnym wieku.
TS

Oferuje:
- darmowe badania
słuchu
- stałą opiekę
audioprotetyczną
- baterie do aparatów
słuchowych

(2zł za szt. - do 15.11.2008)

- najlepsze aparaty
słuchowe
renomowanych firm

UL. BANKOWA 36
POK. 307
TEL. (075) 64 54 804

Broń się przed groźnym choróbskiem
Im bliżej zimy, tym więcej obaw przed złapaniem
grypy. I dylemat: zaszczepić się, czy nie? Nie brakuje
chętnych do skorzystania z tej formy obrony przed
chorobą. Lekarze podkreślają, że jeśli się szczepić, to
właśnie jesienią.
Coraz więcej ludzi sięga po szczepionkę przeciwko grypie ze strachu.
Lekarze, choć jeszcze bardzo nieśmiało, mówią co roku o wiszącej
w powietrzu fali zachorowań, która
może się pojawić w każdej chwili.
Jak się przed nią ustrzec? Jednym
z rozwiązań jest unikanie dużych
skupisk ludzi. Niewielu może sobie
jednak pozwolić na takie rozwiązanie. Wówczas pozostaje mniej
wymagający sposób. Szczepionka
przeciwko grypie. Przeciwwskazań
do poddania się jej jest niewiele, a

efekty chwalą nie tylko pacjenci,
ale i lekarze.
- Zaszczepić się nie mogą osoby z
wysoką gorączką czy złym samopoczuciem – wyjaśnia Alicja Muszka.
W takich sytuacjach należy odczekać
kilka dni i przyjść do lekarza, gdy
objawy miną. Przeciwwskazaniem
mogą być również ostre choroby
zakaźne, ale o tym kto może być zaszczepiony, a kto nie, indywidualnie
decyduje lekarz po zbadaniu pacjenta. Efekty są rzeczywiście bardzo
dobre. Zaszczepieni pacjenci, albo

w ogóle nie chorują, albo przebieg
choroby jest bardzo łagodny.
Koszt takiej szczepionki to około
30 złotych. Preparaty o różnych
nazwach pojawiły się m.in. w przychodniach i aptekach na ulicach
Długiej, Różyckiego, Bankowej, na
placu Ratuszowym, 1 Maja i innych.
Najlepszą porą na szczepienie jest
jesień. I w tym okresie najwięcej osób
pyta o szczepionkę. Dlaczego?
– Ponieważ jest ona skuteczna
od 6 do 7 miesięcy – mówi lek.
Alicja Muszka. Jeśli zaszczepimy się
zbyt szybko ochrona może przestać
działać przed okresem największego
zagrożenia zarażenia grypą.

(Angela)
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Renault Dzięciołowski Sp. z o.o.

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

Tel. (48-75)7353208
1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000,
przebieg 127 tys. km,
,cena: 9.600SAMOCHODÓW
OFERTA
PODEMONSTRACYJNYCH
Renault Twingo
60KM,
2000,
przebieg 127122
tys.
2. Renault1.2
Thalia
1.4rok
75KM,
rok 2002,przebieg
tys.km,
km,
cena: 9.600,-cena 13.800,1.
Renault
Clio1.4
Grandtour
1.5 dCi
85 KM
( diesel
) z18.900,3. Dacia
Logan
rok 2006,
przebieg
tys.
km, cena
Renault Thalia
1.4
75KM, 75KM,
rok 2002,przebieg
12299tys.
km,
rok prod.2008, przebieg ok. 10.000 km,
zklimatyzacją,
klimatyzacją
cena 13.800
4. ,Renault
Clio 1.4 16V
automat, rok 2002, przebieg 36 tys. km,
kolor – srebrny
metalik
Dacia Logan
1.4
75KM,
rok 2006,automatyczną
przebieg 99 tys. km, cena 18.900,,- z klimatyzacją
cena
23.900
Cena
58.150
zł, rabat 12.250
zł, cena po rabacie
5. Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi 120KM, rok 2004,
z klimatyzacją
45.900 zł
,- przebieg 36 tys. km,
przebieg
103 tys.
km, cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
2.
R
 enault
Clio Scenic
Grandtour
1.2140KM
TCE 100
KMrok
( benzyna
)z
6. Renult
Grand
2.0 16V
automat,
2004,
,-klimatyzacją,
cena 23.900
z klimatyzacją
automatyczną
rokcena
prod.2008,
przebieg 170 tys. km,
38.900,- przebieg ok. 10.000 km,
Renault Laguna
1.9 dCi1.5
120KM,
rok 2004,
7. Renault
Megane Grandtour
dCi 105KM, rok 2007,
kolor –Grandtour
grafitowy
metalik
,przebieg 103przebieg
tys.
km,
cena
34.900
,6700
km,
cena
49.000
Cena 52.350 zł, rabat 12.450 zł, cena po rabacie
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
rok 2004,
8. Megane
Coupe
2.0
IDE140KM
140 KM, automat,
rok 2001, przebieg
72 tys.,
39.900
zł
cena
21.900,,przebieg 170
tys.
km,
cena
38.900
3.
Dacia logan
1.6przebieg
16V 105
benzyna ) – 7
9. Avantime
3.0, MCV
rok 2002,
101KM
tys, (cena
Renault Megane
Grandtour
1.5 dCi 105KM,
rok 45.900,2007,

miejscowy z klimatyzacją, rok prod.2008, przebieg
,- – srebrny metalik
przebieg 6700
km,
cenakm,
49.000
ok.
5.000
kolor
8. Megane Coupe
IDEzł,
140
KM, 7.100
rok 2001,
przebieg
72 tys.,
Cena 2.0
48.000
rabat
zł, cena
po rabacie
cena 21.900,-40.900zł
9. Avantime
rok 2002,
przebieg
101 tys,2.0
cena
4.3.0,
R
 enault
Laguna
Grandtour
dCi45.900,150 KM z klimatyzacją, rok.prod.2008, przebieg ok. 9.500km, kolorczarna perła
Cena. 109.500zł, rabat 27.600zł, cena po rabacie
81.900zł
5. R
 enault Laguna GT 2.0 205KM z klimatyzacją, rok
prod.2008, przebieg ok 9.500km, kolor-czarna perła
Cena 110.900zł, rabat 33.400zł, cena po rabacie
77.500zł
6. Nowe Kangoo 1.5 dCi 85KM z klimatyzacją, rok
prod.2008, przebieg ok. 8.000km, kolor beżowy
Cena 61.815zł, rabat 10.315zł, Cena po rabacie
51.900zł
OFERTA SPECJALNA SAMOCHODÓW NOWYCH
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2008
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
DOSTĘPNE OD RĘKI:

1. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002, przebieg 122 tys.
km, czerwona, cena 12.800,2. R
 enault Grand Scenic -7 osób- 2.0 16v 140KM – automat, rok 2004, przebieg 170 tys. km, cena 36.900,3. Renault Masater L2H2 2.5 dCi 115 KM,przebieg
151tys. km,rok 2005/I rejestracja 2006, żółty, cena
39.300,- netto

RADIO TAXI MERCEDES

WKRÓTCE W OFERCIE:

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

1. Renault Modus Alize 1.2 16V 75KM – marzec 2008!,
beż metalik, cena 34.500,2. R
 enault Megane SEDAN Expression 1.6 16V 115KM,
lipiec 2007, grafit metalik, cena 39.900,3. Renault Megane SEDAN Expression 1.6 16V 115KM,
lipiec 2007, złoty metalik, cena 39.900,4. R
 enault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM – 6 biegów,ESP,klimatyzacja automatyczna,czerwiec 2007,
cena 46.500,-

KONKURS

od 20.10.2008
do 31.10.2008

Jelenia Góra 75 36 864

96 26

Imię
.................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
1. Książka autorstwa Małgorzaty Kalicińskiej, pt "Dom nad rozlewiskiem"
- Edyta Iwanowska
2. Książka opracowana przez Ewę Rychlewską, pt "Humor polski dowcipy z lat 1948-2008" - Ewa Romanów

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES

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

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD - . ”Pastelowa Jadwiga Kuta”
2. Książka opracowana przez Ewę Rychlewską, pt. „Humor polski
– dowcipy z lat 1948-2008”
PYTANIA:
1. Koncert dla mieszkańców Jeleniej Góry z okazji 60- lecia Empiku
odbędzie się:
A. 24.10.2008r. w jeleniogórskim Empiku
B. 6.12.2008r. na krakowskim rynku
C. 3.11.2008r. w Sali Kongresowej w Warszawie
2. Podczas urodzinowego koncertu w jeleniogórskim Empiku zagra:
A. znakomita piosenkarka Maryla Rodowicz
B. znany saksofonista – Marcin Nowakowski
C. lubiany zespół dziecięcy Fasolki

Tel. 075 64 72 111

Okna PCV
Effect System SA w związku z dynamicznym
rozwojem w branży nośników reklamy oraz tkanin
dekoracyjnych i specjalnych poszukuje pracowników
z doświadczeniem handlowym.
Oferujemy atrakcyjną, kreatywną i stabilną pracę.
Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy:
telefon, laptop, samochód do celów służbowych.

okna greenline

bezołowiowe
i wyjątkowe

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na
adres: praca@effect-system.com
Szczegółowe informacje o firmie na stronie:
www.effect-system.com
Do przesyłanych aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)

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

www.oknagreenline.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 paŸdziernika 2008 r.
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Przykra nauczka
Sudetach) i Tomasza Wojdyły
(poza tym kiepskiego w całym
meczu) zrobiło się: 32:32 kibice spodziewali się dalszego
ataku miejscowych. Niestety,
to goście za at a kowa l i i to
skutecznie. Do tego stopnia,
że tuż przed zakończeniem
trzeciej części gry zrobiło się:
38:50 dla nich i właściwie było
po meczu.
W czwartej kwarcie goście
pilnowali skutecznie wyniku
i zasłużenie wygrali to spotkanie. Inna sprawa, że trójka
sędziowska pomagała im w
tym bardzo skutecznie. To, co
czasami wyprawiała, omal nie
spowodowało linczu na tych
pożal się Boże arbitrach.
- Przeciw n i k był ba rd zo
mocny fizycznie. Przeważał
wzrostem i si łą. Można go
było pokonać tylko skuteczną
grą na obwodzie. To nam nie
w yszło, szwankowaliśmy w
rzutach z dystansu i w ogóle
zagraliśmy słabo i nieskutecznie. Trzeba będzie z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski
– powiedział trener Sudetów
Ireneusz Taraszkiewicz.

Janusz Cwen
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8
7
7
6
6

Salon Empik w Jeleniej Górze
serdecznie zaprasza wszystkich
kibiców sportowych i fanów
piłki nożnej do udziału i aktywnego kibicowania w Turnieju
Multimedialnym FIFA 09, który
odbędzie się w dniach 20-21.10.
od godziny 15:00 w jeleniogórskim Empiku, w ramach
promocji gry multimedialnej
FIFA 09.
Uroczystego otwarcia turnieju FIFA 09 dokona sędzia piłkarski Jerzy Struk. Zawodnicy,
podzieleni na grupy wiekowe,

rozegrają serie pasjonujących
meczy piłkarskich.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną
wręczone podczas imprezy
urodzinowej Empiku, 24.10.
br. Fundatorem nagród jest
Electronic Arts - wydawca gry
multimedialnej FIFA 09.
Turniej zostanie zorganizowany przy współpracy z Tomaszem Bugałą, reprezentującym
firmę EA.
Wstęp wolny.

Sudety Jelenia Góra – MMKS Dąbrowa Górnicza 59:69 (16:15,11:17,13:18,19:19);
Sudety: Jakub Czech 19, Rafał Niesobski 15, Mariusz Matczak 7, Artur Grygiel 6,
Piotr Tarasiewicz 4 i Łukasz Niesobski 4, Tomasz Wojdyła 3 i Michał Sterenga 1.;
MKS Dąbrowa Górnicza: Radosław Basiński (nr 11) – 19, Tomasz Deja (12)
– 15 pkt. i Tomasz Milewski (19) – 13 pkt., Grzegorz Zawierucha (13) – 9 pkt.,
Krzyszrtof Koziński (10) – 5 pkt., Marcin Malcherczyk (20) – 4 pkt., Łukasz
Szczypka (7) i Tomasz Koczwara (8) po 2 pkt

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

W końcu jest! Otwarty turniej nowej FIFA 2009 – to
na to czekali wszyscy miłośnicy tej popularnej gry
komputerowej. Przyjdź do Empiku, zmierz się z najlepszymi, a na koniec zgarnij cenne nagrody.

Goście z Dąbrowy Górniczej zagrali bardzo
skutecznie w obronie

Fot. Benny

Nie zapowiadał tego początek spotkania. Gospodarze
dominowali na parkiecie i w 3
min. prowadzili 5:0 po celnych
trafieniach Jakuba Czecha i
Mariusza Matczaka. Dopiero
po upływie 4 min. przyjezdni
zdobyli pierwsze oczka, ale
potem zaczęło się i w 6. min
objęli pierwsze prowadzenie:
9:10. Kiedy jednak po 10 min.
było: 16:15 dla miejscowych
nikt nie przypuszczał z licznej
rzeszy jeleniogórskich fanów
(ok. t ysiąc widzów), że ich
pupile przegrają tę potyczkę,
która od początku zapowiadała twardą walkę z obu stron.
Niestety, zapowiedzią tego
był przebieg pierwszych minut t ego mecz u w d r ug iej
k wa rcie. Po 12 m i n. było:
19:22, ale po 17 min. aż: 21:32.
Całe szczęście końcówka tej
części meczu należała do gospodarzy, którzy odrobili 6
pkt. (A. Grygiel 2 pkt. z akcji
oraz osobiste M. Matczaka, R.
Niesobskiego) i po 29 min. nie
było tragicznie: 27:32.
Kiedy w trzeciej kwarcie po
udanych akcjach Jakuba Czecha (najlepszego tradycyjnie w

Fot. Benny

W sobotę (18 października) nasi koszykarze, którzy
do tej pory spisywali się znakomicie jako beniaminek
I ligi koszykówki mężczyzn przegrali z innym beniaminkiem tej klasy rozgrywkowej – MKS Dąbrowa
Górnicza i była to porażka, niestety, zasłużona. Goście
byli lepsi.

Turniej FIFA 2009 w Empiku

+92
+84
+37
+27
-6
+36
+25
+11
+20
+17
-25
-35
-1
-69
-106
-107

Gmina Bliżej Europy

– kurs językowy Metodą SITA dla Ciebie!

Pozostałe wyniki::
Polonia 2011 - AZS AWF Katowice 91:71
ŁKS Petrolinvest - Stal Stalowa Wola 84:69
Sokół Łańcut - Resovia Rzeszów
71:32
Siarka Tarnobrzeg - Asseco Prokom II 97:75
BIG STAR Tychy - MOSiR Krosno
79:70
Te spotkania odbyły się w niedzielę po
zamknięciu tego wydania „Tygodnika Jelonka”: Rafał Niesobski mimo dobrej gry nie mógł
Żubry - Znicz Basket; Zastal - AZS OSRiR Kalisz doprowadzić do wygranej swojego zespołu
MOIM ZDANIEM
Wydaje się, że dopiero w tym meczu naszych młodych koszykarzy zjadła debiutancka trema. Dlatego
zespół powinni pociągnąć doświadczeni gracze: Krzysztof Samiec, a szczególnie Tomasz Wojdyła, który
jest cichym liderem drużyny. K. Samiec po raz pierwszy w tym sezonie wyszedł od początku spotkania
w pierwszym składzie. Wiadomo, miał zaliczać „trójki”. Jednak nie wyszło. Jeszcze gorzej wypadł T.
Wojdyła, który jak nigdy seryjnie notował straty. Reszta zespołu zagrała równie słabo. Nie wychodziły
rzuty szczególnie z dystansu, ale pod koszem nasi też zawodzili. Wystarczy przypomnieć, że przez 30 min. meczu nasi
koszykarze zdobyli tylko 40 pkt.! Był to efekt bardzo dobrej gry w obronie rywali, ale trzeba sobie z tym radzić, bo w I
lidze nie ma słabeuszy i każda drużyna będzie grała twardo w obronie, a sezon dopiero się zaczął.
Jednak należy wierzyć w walecznych koszykarzy Sudetów. Niejednokrotnie udowodnili, że potrafią wychodzić z jeszcze
gorszych dołków. Mogą to udowodnić już w następnych meczach: 25 października w Katowicach w AZS AWF i u siebie
29 października (środa) w spotkaniu ze Stalą Stalowa Wola.
Janusz Cwen

Od dzisiaj do końca października,
w ramach akcji „Bliżej Europy, każdy kto ukończył 15 rok życia może
zapisać się kurs językowy Metodą
SITA. Dzięki patronatowi Miasta
Jelenia Góra oraz grupie polskich
firm, każdy uczestnik kursu w
Jeleniej Górze zapłaci zamiast 1190
zł - 1600 zł, jedyne 429 złotych
(40% wartości kursu). W tej kwocie
uczestnik otrzymuje dodatkowo
komplet 6 płyt CD i podręcznik o
wartości 239zł.
Jeden poziom nauki języka obcego metodą SITA porównywalny
jest z siedmiomiesięcznym kursem
metodą klasyczną. Zajęcia z lektorem SITA oraz opiekunem odbywać
się będą w małych 8-10 osobowych
grupach, przez 11-12 tygodni w
godzinach popołudniowych w
Jeleniej Górze.
System SITA jest nowoczesną,
kompletną metodą nauki, opierającą się na naturalnych możliwościach
ludzkiego umysłu znajdującego się
w stanie głębokiego relaksu.
W ramach obejmującej swoim
zasięgiem 300 miast i gmin w całej
Polsce akcji „Bliżej Europy, można
poznać i udoskonalić znajomość
angielskiego i niemieckiego. Wykorzystując metodę SITA można
zwiększyć umiejętności językowe, a
w przypadku pierwszego kontaktu z
językiem już po 3 miesiącach nauki
opanować jego podstawy umożliwiające codzienną komunikację.

Kurs rozpoczyna się w listopadzie 2008 r. a warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pod adres
e-mail k.leszak@sita.pl formularza
zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony internetowej www.
blizejeuropy.pl.

Ilość miejsc ograniczona!
Dodatkowe informacje na
stronie www.blizejeuropy.pl lub
pod numerami 0-509-416-216 lub
075/64-33-801.

TS
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Karkonosze przegrały z przeciętniakiem

Nikt się nie spodziewał, że
sobotnie spotkanie Karkonoszy
z Lechią doprowadzi kibiców jeleniogórskiej drużyny do prawie
rozpaczy i machania ręką po
końcowym gwizdku słabiutko
prowadzącego to spotkanie
sędziego głównego. Choć można
było się tego spodziewać po bardzo słabym meczu miejscowych
w poprzedniej kolejce z Górnikiem Złotoryja. Jednak jeleniogórzanie, zajmujący w tabeli
wysokie czwarte miejsce byli
zdecydowanymi faworytami w
tym starciu, a nie byli w stanie
pokonać lechitów, którzy konsekwencją i zaangażowaniem
w grze sprostali wyzwaniu i
wygrali to spotkanie.

Miłe złego początki

Mecz Karkonoszy z Lechem Dzierżoniów był nudnym widowiskiem,
ale często dochodziło w nim do ostrych starć
połowy, lecz w sytuacji sam
na sam z napastnikiem Lechii,
górą był Michał Dubiel.

Zaskakująco
zła zamiana

Po zmianie stron gra jeleniogórzan zmieniła się na jeszcze
gorszą. Niecelne podania, brak
akcji oskrzydlających, brak
drugiej lini, a przede wszystkim
brak zgrania doprowadzał do
frustracji nie tylko trenera, ale
i przybyłych na to spotkanie
kibiców. To był początek klęski
piłkarzy Karkonoszy, którzy nie
potrafili przeprowadzić jakiejkolwiek składnej i groźnej akcji
pod bramką Lechii. Na domiar
złego jeleniogórska obrona z
minuty na minuty zaczęła robić
się coraz więcej błędów.

Osłabienie składu
i dramat

W 65 minucie Paweł Walczak w walce o piłkę brzydko
sfaulował z tyłu przeciwnika i
Fot. Benny

Zaczęło się dobrze dla Karkonosz y. Sz ybkie i sk ładne
akcje gospodarzy stwarzały
duże zagrożenie pod bramką
Lechii. W 17 minucie, świetną
okazję miał Marcin Krupa, lecz
z ostrego kąta nie był w stanie
pokonać golkipera z Dzierżoniowa. Później w dobrej sytuacji był
Łukasz Kowalski, lecz piłka po
jego strzale z 16 metrów minęła
bramkę rywala.
Później inicjatywę przejęli
goście, którzy z rzadka strzelali
na bramkę strzeżoną przez Michała Dubiela. Najlepszą okazję
mieli w końcówce pierwszej

Udany debiut siatkarzy AZS KK
Fot. Benny

Istny dramat – tak można
skomentować spotkanie
Karkonoszy z trzynastą
drużyną tabeli po 10
kolejkach rozgrywek o
mistrzostwo dolnośląskiej IV ligi. Podopieczni
Leszka Dulata słabej i
bezbarwnej grze ulegli na
własnym stadionie Lechii
Dzierżoniów 0:1, tracąc
bramkę w doliczonym
czasie gry.

na tyle brutalnie, że otrzymał
czerwoną kartkę i Karkonosze
grały w dziesiątkę. To był zwrot
akcji w tym meczu. Lechici
zwietrzyli szansę na wygraną,
szaleńczo i zaciekle atakując,
powoli rozmontowywali obronę
miejscowych. Karkonosze były
jeszcze w stanie odpowiadać
na te ataki, a najlepszą okazję
do zmiany wyniku miały w 74
minucie, kiedy świetną okazję
miał Tomasz Biskupski, lecz
piłka po jego strzale z 7 metrów
odbiła się od obrońcy i wyszła
poza linię końcową.
Później do głosu doszli goście,
którzy zagrali z poświęceniem
walcząc o każdy kawałek boiska.
Najpierw 77 minucie, piłka po
ich groźnym strzale musnęłą
poprzeczkę bramki M. Dubiela.
Trzy minuty później, z 16 metrów pięknym strzałem z woleya
popisał się jeden z napastników
Lechii, lecz piłka minimalnie
przeszła obok karkonoskiej
bramki.
Kolejna dramatyczna i kontrowersyjna sytuacja dla Karkonoszy wydarzyła się w 83
minucie. Łukasz Kowalski, który był motorem napędowym w
zespole został sfaulowany na
polu karnym, lecz sędzia tego

Pozostałe wyniki::
Karkonosze Jelenia Góra - Lechia Dzierżoniów
GKS Kobierzyce - Kuźnia Jawor 		
Chojnowianka Chojnów - Polonia Trzebnica
BKS Bolesławiec - Victoria Świebodzice 		
Górnik Wałbrzych - Ślęza Wrocław 		
Prochowiczanka - Olimpia Kamienna Góra
Górnik Złotoryja - Szczawno Zdrój 		
Miedź II Legnica - Puma Pietrzykowice 		

0:1
2:3
1:4
1:0
4:1
4:0
1:0
2:5

spotkania nie wskazał na wapno,
wręcz przeciwnie ukarał Kowalskiego żółtą kartką za symulację
. W całym meczu, praca sędziów
pozostawiała wiele do życzenia,
a nietrafne i zaskakujące decyzje
psuły całe widowisko sportowe.
W takiej sytuacji piłkarze
Karkonoszy chcieli zachować
chociaż remis w starciu z niewygodnym rywalem, z którym
przecież w poprzednim sezonie
dwukrotnie przegrali. Niestety,
tak się nie stało. Już w doliczonym czasie, lechici przeprowadzili akcję, którą na długo
zapamiętają. Po rajdzie prawą
stroną, dośrodkowanie kolegi z
zespołu wykorzystał rezerwowy,
Mariusz Gronczyński, który z
około 7 metrów strzałem z główki nie dał szans M. Dubielowi i w
efekcie trzy punkty powędrowały do Dzierżoniowa.

Mateusz Banaszak

Tabela
1. Górnik Wałbrzych
2. Prochowiczanka
3. Ślęza Wrocław
4. Karkonosze Jelenia Góra
5. Kuźnia Jawor
6. Polonia Trzebnica
7. Miedź II Legnica
8. Górnik Złotoryja
9. Victoria Świebodzice
10. 1985 Szczawno Zdrój
11. BKS Bolesławiec
12. Lechia Dzierżoniów
13. Puma Pietrzykowice
14. GKS Kobierzyce
15. Olimpia Kamienna Góra
16. Chojnowianka Chojnów

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

29
27
22
18
17
16
16
16
14
13
13
11
10
10
8
8

30-3
26-10
20-15
24-17
18-15
14-8
25-22
11-16
12-14
9-12
14-18
11-16
14-22
14-26
16-33
8-19

19

Wreszcie mamy drużynę siatkówki z prawdziwego
zdarzenia. Zespół złożony głównie ze studentów
Kolegium Karkonoskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, zainaugurował efektownie rozgrywki w
IV lidze siatkówki mężczyzn, bo już w pierwszym
meczu sezonu rozgromił na własnym parkiecie MKS
z Bogatynia 3:0
Drużyna, która wcześniej
występowała w amatorskiej
lidze siatkówki TKKF w tym
roku rozpoczęła zmagania na
wyższym szczeblu rozgrywek
w roli beniaminka IV ligi.
- Moi zawodnic y, trenują
od dwóch tygodni i chcemy
wspólnie st worz yć profe sjonalną drużynę piłki siatkowej złożonej nie tylko ze
studentów Kolegium Karkonoskiego. Takiej brakowało
w Jeleniej Górze – powiedział
trener KU AZS Kolegium Karkonoskie - Wojciech Lara.
To świetna wiadomość nie
tylko dla siatkarzy, którzy
odliczali dni do możliwości
występowania w profesjonalnej lidze, ale i dla kibiców tej
dyscypliny sportu.

Dwie fazy rozgrywek

IV liga męskiej siatkówki
podzielona jest na dwie grupy
A oraz B, w której grają nasi
akademicy. Oprócz rozegranego już spotkania z MPK
Bogatynia, w dalszej fazie
przyjdzie im się zmierzyć z
Kus-Kusem Kamienna Góra,
KKS Ren – But Złotoryja i
Olimpią Kowary.
W grupie A znalazły się zespoły: KS Pogoń Góra, ULKS
Ginące Zawody-Opal Kudowa
Zdrój, ULKS Młodzik Ziemia
Oławska Bystrzyca Oławska,
K PS Faraon Ziębice, UKS
Tygrysy Strzelin, MKS Olavia
Oława.
Dwie najlepsze drużyny z
poszczególnych grup, łącznie
cztery zespoły będzie rywalizować o miano najlepszej
drużyny rozgry wek, która
awansuje do wyższej ligi.

Bezdyskusyjne
zwycięstwo

Jeleniogórska drużyna już
pokazała, że ma uzasadnione
aspiracje do awansu. W sobot-

nim spotkaniu, które trwało
zaledwie godzinę, siatkarze
A ZS w ygrali na własnym
parkiecie z MPK Bogatynia
3:0. Był to wymarzony debiut
dla całej drużyny, która ani
na moment nie oddała inicjatywy gościom.
W pierwszym secie gospodarze zdeklasowali rywala,
wygrywając 25:16, brylując
w skutecznym odbiorze i
popisując się mocnym serwisem, który sprawiał wiele
kłopotów siatkarzom z Bogatyni.
W drugim rywale jeleniogórzan tylko do stanu 12:12
potrafili nawiązać walkę.
Później na parkiecie istnieli
tylko podopieczni Wojciecha
Lar y, którz y z minut y na
minutę coraz głębiej „wbijali
g wóźdź do tr umny” MPK
Bogatynia.
Drugi set zakończ ył się
z w ycięst wem gospodarz y
25:18. Ostatnia odsłona, również na korzyść beniaminka.
Jeleniogórzanie skutecznym
ser wisem, szczelnym blokiem i konsekwentną grą
rozbili rywala wygrywając
do trzynastu, a cały mecz 3:0.
Trener AZS nie krył zadowolenia po spotkaniu: - Jestem
bardzo zadowolony z wyniku
moich podopiecznych, którzy
ba rdzo dobrze za g ra l i w
tym meczu. Zdarza nam się
popełniać błędy, czeka nas
jeszcze dużo pracy. Myślę, że
mecz z Bogatynią był dobrym
przetarciem przed meczem
z bardziej w yma gając ym
rywalem jakim jest Kus – Kusem Kamienna Góra z którym
zagramy w przyszłej kolejce
– zakończyl podsumowanie
tej potyczki szkoleniowiec
KU KK AZS.

Mateusz Banaszak

Karkonosze Jelenia Góra - Lechia Dzierżoniów 0:1 (0:0)

Trener Leszek Dulat takim gestem
skomentował grę swoich podopiecznych

Bramka: Mariusz Gronczyński 90+3
Widzów: 200
Czerwone kartki: Walczak.
Żółte kartki: Kowalski, Rodziewicz oraz Sadliński.
Sędziował: Marek Dłubała wraz z Dariuszem Wojciechowskim i Mariuszem Turkiem.
Widzów: 200.
Karkonosze: Michał Dubiel - Krzysztof Smoliński, Wojciech Bijan, Robert Rodziewicz, Marek Satrak - Paweł Walczak, Leszek Kurzlewski, Daniel Kotarba(61 min.
Tomasz Biskupski), Leszek Kołodziejczyk(57 min. Dominik Kik), Łukasz Kowalski(
86 min. Jacek Gryka),Marcin Krupa(71 min. Mateusz Durlak)
Lechia: Kamieniarz – Briziński (67 min. Kuska), Paszkowski, Rapacz, Kuta, Ślepecki, Tylka (46 min. Sadliński), Kopeć, Majewski (78 min. Górski), Kaczmarek,
Burkot (76 min.Gronczyński).

Drużyna siatkówki męskiej KU Kolegium Karkonoskie AZS w komplecie

Mecze w „Jedenastce”
Wszystkie mecze u siebie, siatkarze rozgrywać będą w hali szkoły podstawowej
nr 11 przy ul. Moniuszki w Jeleniej Górze. Wstęp na mecze jeleniogórzan
- darmowy.
KU AZS Kolegium Karkonoskie – MPK Bogatynia 3:0 ( 25:16, 25:18, 25:13)
KU AZS KK: Karol Mroczkowski, Kamil Rogala, Marcin Lara, Jerzy Tabaka,
Przemysław Cisek, Kacper Dyl, Marcin Florkowski, Michał Stanowski(L), Tomasz
Romańczyk, Dariusz Piotrowski, Piotr Sozański

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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NA WESOŁO

Pani w szkole pyta:
- Z czego robi się kiełbasę?
Dzieci milczą.
- Jasiu, ty powinieneś wiedzieć - twój tata jest masarzem?
- Ja wiem, ale tatuś powiedział, że jak komuś powiem, to mnie zabije.
Synek pyta ojca:
- Tato, czy to prawda, co mówiła wczoraj pani Kowalska, że ludzie pochodzą od małpy?
- Być może, synku, nie znam rodziny pani Kowalskiej...
Dziewczyna mówi do swojego chłopaka:
- Znamy się już bardzo długo. Może przedstawiłbyś mi swoją rodzinę?
- No tak, ale żona z dziećmi wyjechała.
Dwóch przedszkolaków przechwala się przed sobą:
- A wiesz, mój tata jest lepszy od twojego taty!
- A mój brat jest lepszy od twojego brata!
- Za to moja mama jest lepsza od twojej mamy!
- A wiesz, tu to chyba masz rację, bo nawet mój tata tak mówi.

KRZYŻÓWKA

HOROSKOP

BARAN
Czeka cię wspaniały tydzień. Cokolwiek było w planach, zrealizuje się i to z nawiązką.
Zmieścisz w tym czasie tak dużo ciekawych wydarzeń, że aż trudno w to uwierzyć.
Radość, słońce i zadowolenie z życia będą twoim udziałem przez cały tydzień, nie będzie
miejsca na smutki.
BYK
Ktoś będzie cię trzymał silną ręką, ale jednocześnie zapewni wsparcie i wyznaczy
kierunek, w którym powinieneś podążać. Jeśli czujesz się osamotniony, jakaś osoba
zaopiekuje się tobą. Zrelaksujesz się, wiedząc, że otoczenie ma do ciebie życzliwy
stosunek.
BLIŹNIĘTA
Tydzień w zasadzie podobny do poprzednich. Jeśli pragniesz zdecydowanej odmiany, zastanów się, jak ją spowodować własnymi siłami, bo z zewnątrz raczej przełom
nie przyjdzie. Zaplanuj coś ciekawego na początek nowego roku, żeby ruszyć pełną
parą.
RAK
Przeżyjesz chwile głębokiej refleksji na temat cyklicznej natury życia, przyjdzie Koło
Fortuny i niekorzystne sytuacje odwrócą się w magiczny sposób na twoją korzyść. Co
szło źle i jak po grudzie, teraz będzie przebiegać znakomicie, aż się zdziwisz.
LEW
Jeśli pokłóciłeś się z bliską osobą, wszystko da się odwrócić. Musisz tylko chcieć się
pogodzić i powrócić do dawnych kontaktów. Nie wpadaj w kompleksy i nie porównuj
się do innej osoby, jesteś na tej samej pozycji.
PANNA
Tyle możliwości, a ty kręcisz się w kółko, bo nie potrafisz się skupić. Przypomnij
sobie moment z przeszłości, kiedy zmobilizowałeś się i poświęciłeś, co zaowocowało
jakimś istotnym osiągnięciem. Teraz zrób tak samo, rzeczy nieważne odłóż na bok, a
całą energię włóż w to, na czym obecnie zależy ci najbardziej.
WAGA
Odsuwasz się od problemów, patrzysz na wszystko z dystansu, a wystarczy bardziej
się zaangażować, żeby coś znacząco poprawić. Wszystko, czego potrzebujesz, masz w
zasięgu ręki, nie narzekaj, tylko działaj. Jeśli nadal będziesz stał z boku, przegapisz
coś bardzo ważnego.
SKORPION
Wielki ruch w pracy, w interesach, w sprawach finansowych. Napracujesz się, ale
będziesz odczuwać ogromne zadowolenie z konkretnych rezultatów. Jeśli zastanawiasz się, czy jakaś trudna sprawa długo jeszcze potrwa, odpowiedź brzmi: "tak, ale
przetrwasz".
STRZELEC
W twoim otoczeniu jest osoba, która mocno pomieszała twoje szyki, ale do tej pory
nic nie zrobiłeś w tej sprawie. Nie bój się konfrontacji z tą osobą, otwarcie powiedz, co
myślisz, nie masz nic do stracenia, a zyskasz jej szacunek i zacznie się z tobą liczyć.

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.

KOZIOROŻEC
Wokół narzekania, że kłopoty z kredytami i recesja. Ty też zrobisz rachunek sumienia
z własnych finansów i zastanowisz się, które wydatki obciąć, żeby czuć się bezpiecznie,
jeśli chodzi o przyszłość. W lepszych czasach oszczędzaj, wtedy nigdy nie będziesz
zaskoczony, gdy coś się zmieni.
WODNIK
Ludzie czekają z nowościami na nowy rok, a u ciebie już teraz pojawi się zupełnie
nowa sprawa. To będzie twój przełomowy moment, dalej może być tylko lepiej. Czekasz
na tę chwilę od dawna, tyle marzyłeś, żeby coś się zmieniło. Twoje marzenia w końcu
się spełnią.
RYBY
Wielkie zwycięstwo, triumf nad kłopotami! Wszelkie zaległe sprawy doprowadzisz
szczęśliwie do końca i będziesz cieszyć się czasem dla siebie i kontaktami z bliskimi.
O nic się nie martw, będzie dobrze. Trudne doświadczenia z ostatnich tygodni bardzo
cię wzmocniły.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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"Radzę sobie z życiem"
Jesteś piękną kobietą, a

nas na taką chwilę w życiu, kiedy

Ania Dąbrowska opowiada o tym, dlaczego nie lubi
komplementów, o swoim słomianym zapale, o zainteresowaniu sztuczną inteligencją i o ostatnim albumie
"W spodniach czy w sukience?", który ma już status
Platynowej Płyty.
jednocześnie panuje opinia,
że po męsku twardą. Ile w tym
prawdy?
Ania Dąbrowska: Byłam chłopczycą i chciałam taka pozostać.
W tym widziałam swoją niezależność. Nie chciałam, aby
postrzegano mnie jako miękką
dziewczynę. Ale nagle okazało
się, że ten kobiecy wizerunek też
jest całkiem fajny i przyjemnie
jest się zmieniać w kobietę. A
może to tylko moja chwilowa
fascynacja, a potem powrócę do
swoich bardziej sprawdzonych
wcieleń? Nie wiem.
A skąd wzięłaś to męskie
"wcielenie"?
Ania Dąbrowska: Taka się
urodziłam. Jako dziecko bawiłam
się z chłopcami, ich świat był
mi bliższy. Chłopcy nie byli tacy
skomplikowani jak baby, nie musiałam z nimi plotkować, gadać o
nie wiadomo czym. Wolałam łazić
po drzewach.
A kiedy przychodziłaś do
domu i płakałaś z powodu
obtartego kolana, rodzice mówili, że płaczą tylko baby?
Ania Dąbrowska: Tak. Tato
wychowywał nas w przeświadczeniu, że człowiek się nad sobą
nie użala, nie kabluje na innych i
radzi sobie sam. Przygotowywał

nie będzie się komu poskarżyć.
To było twarde wychowanie.
Może na początku bolesne, ale
kiedy dorosłam, zdałam sobie
sprawę, że miało sens i dzisiaj
procentuje w dorosłym życiu, bo
rzeczywiście nie użalam się nad
sobą. Mam dystans wobec rzeczywistości i radzę sobie. Radzę
sobie z życiem.
Jakie są męskie cechy twojego charakteru?
Ania Dąbrowska: Na pewno
mam silny charakter, jestem dosyć twarda, trudno mnie zranić,
trudno zdenerwować. Na palcach
jednej ręki można policzyć osoby,
które widziały mnie zdenerwowaną. Nigdy nie wpadam w furię
czy złość, która się manifestuje
na zewnątrz.
Mogłabyś przystąpić do
partii kobiet?
Ania Dąbrowska: Nie. Oczywiście jestem za równouprawnieniem, ale nie lubię egzaltacji. My
nie mogłybyśmy istnieć bez mężczyzn, a oni bez nas. Nie uważam,
żeby tworzenie podziału ze względu na płeć było potrzebne. Wręcz
przeciwnie - to raczej szkodliwe.
I działa w obie strony. Tworzenie
partii kobiet oznacza, że mężczyźni mogą sobie stworzyć partię
mężczyzn. Czy to jest fajne? Nie.

Bo za chwilę dojdziemy do partii
dzieci czy starców.
Jako kierunek studiów
wybrałaś psychologię kliniczną. Czy wiedziałaś, że wiąże
się to z ciężką, wyczerpującą
psychicznie pracą?
Ania Dąbrowska: Oczywiście,
że nie wiedziałam. Najważniejsze były wtedy moje zainteresowania, czyli jak funkcjonuje
ludzki umysł. Z tego punktu
widzenia różne zaburzenia są
ciekawe. Ale jestem bardzo wrażliwa na ludzką krzywdę, dlatego
nigdy nie mogłabym pracować
w swoim zawodzie. Na oddziale
psychologii klinicznej dzieją się
rzeczy, których na co dzień nie
chcielibyśmy oglądać. Wolimy
być szczęśliwi i nie mieć poharatanej psychiki.
Twoje zainteresowania
psychologią sięgają dalej, aż
do neurokognitywizmu.
Ania Dąbrowska: Tak, czyli
psychologia, neurologia i informatyka.
A więc praca nad sztuczną
inteligencją?
Ania Dąbrowska: Tak. Począwszy od tworzenia programów komputerowych opartych
na sieciach neurologicznych,
czyli na odtworzeniu pracy
ludzkiego umysłu. Ale ja mam
słomiany zapał. Różne rzeczy
mnie interesują. Kiedyś interesowałam się filmem. Nie dość,
że oglądałam wszystkie filmy,
to jeszcze kupiłam dwie kamery i chciałam je wypróbować
osobiście. A teraz leżą w torbie i

czekają, aż mi ktoś wyjaśni, jak
się je obsługuje.

Twój wizerunek sceniczny
od czasu Idola bardzo się
zmienił, jest zdecydowanie
łagodniejszy. Jak to się stało,
że ze spodni "przesiadłaś" się
do sukienki?
Ania Dąbrowska: Nadal wolę
nosić spodnie. Nie wiem, czy to
kwestia charakteru, ale uważam, że nie mogę nosić sukienek
na co dzień, bo źle w nich wyglądam. Jednak sesje fotograficzne
pokazały mi, że mogę wyglądać
jak kobieta. I mogę być ładna.
To było dla mnie odkrycie. Sferę
urody kompletnie u siebie pomijałam. To, jak wyglądam, nie
było dla mnie istotne. Zresztą
mój chłopak mógłby potwierdzić, że nie znoszę komplementów i ma zakaz mówienia mi, że
ładnie wyglądam.
Jesteście razem od czasów "Idola". Podobno twój
mężczyzna zakochał się w
tobie, kiedy wystąpiłaś w
sukience?
Ania Dąbrowska: Nie wiem,
czy zakochał się już wtedy, czy
po prostu zrobiłam na nim wrażenie, ale odkąd się poznaliśmy,
byliśmy już razem. Mieliśmy
oczywiście różne kryzysy, ale
ja wychodzę z założenia, że nie
ważne są początki, tylko środek
i koniec. Musieliśmy się godzić
na kompromisy, ale z czasem
było ich coraz mniej. A potem
przyszedł moment, kiedy wiedzieliśmy, jakich rzeczy unikać,
żeby siebie nie zranić...

Borelioza – podstępny zabójca
Krętkowica kleszczowa, zwana też boreliozą lub chorobą z
Lyme, jest przewlekłą infekcją
bakteryjną, w przebiegu której
zaatakowanych może zostać
wiele narządów wewnętrznych,
a także skóra. Jest to choroba
odzwierzęca, wywołana przez
krętka z rodziny Spirochetacea.
Do infekcji dochodzi w wyniku
ukąszenia przez kleszcza z
rodzaju Ixodes.
Borelioza z Lyme jako jednostka chorobowa została wyodrębniona stosunkowo niedawno,
bo opisano ją dopiero w latach
70. XX wieku, natomiast jej
objawy kliniczne jako oddzielne
schorzenie zostały opisane już
w XIX wieku. W 1922 roku po
raz pierwszy przedstawiono
pacjenta, u którego w wyniku ukąszenia przez kleszcza
wystąpił rumień na skórze, a
następnie zapalenie korzonków
nerwow ych i zespół oponow y. W latach 40. X X wieku
opisano zespół neurologiczny
złożony z bólu korzonkowego,
przewlekłego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych i zapalenia nerwów czaszkowych lub
obwodowych. W 1946 roku po
raz pierwszy zastosowano w
leczeniu penicylinę. W Polsce

zachorowania na boreliozę z
Lyme zaczęto rozpoznawać
dopiero pod koniec lat 80. XX
wieku.
W jaki sposób rozpoznać, czy
doszło do zakażenia?
Rozpoznanie boreliozy jest
niezwykle trudne. Większość
z nas jest przekonana, że jeżeli
po ugryzieniu kleszcza nie wystąpił rumień, o tym niemiłym
spotkaniu z kleszczem możemy
zapomnieć. Niestet y jest to
wielkim błędem. Rumień, czyli
kilkucentymetrowa, czerwona zmiana skórna występuje
zaledwie w 30% przypadków,
podczas gdy choroba już się
w nas rozwija. Pozostałe 70%
chorych nie pamięta kleszcza
i nie pamięta zaczerwienienia
na skórze.
Jeśli natomiast rumień wystąpił, oznacza to, iż kleszcz zaraził
nas boreliozą. W takiej sytuacji
zbędne jest wykonywanie jakichkolwiek testów. Rumień
po prostu oznacza boreliozę. A
wtedy natychmiast powinniśmy udać się do lekarza, który
powinien przepisać odpowiednią dawkę antybiotyków.
W pierwszej fazie choroby
mogą w ystąpić objaw y grypopodobne. W późnej fazie

21

Oprócz tego, że jesteś wymagająca, bywasz czuła?
Ania Dąbrowska: Myślę, że
mój chłopak by na to narzekał.
Ja zawsze miałam trudności z
wyrażaniem emocji. Ta sama
cecha, która nie pozwala mi
przyjmować komplementów,
sprawia, że mam problem z
przyjmowaniem i odwzajemnianiem czułości. Ale on mnie
z tym oswoił. Troszeczkę.

wrócić i ustawić wsz ystkie
pozycje wyjściowe na nowo.
Ale wiem, że nie da się tego
zrobić krzykiem. Staram się
prowokować dobrą atmosferę
w zespole. Choć przyznam,
zdarzało mi się krzyczeć na
członków zespołu.

Przygotowując swoją ostatnią płytę "W spodniach czy
w sukience?" pisałaś teksty,
muzykę i zostałaś producentem, sama też reżyserowałaś teledysk. Organizowanie
rzeczywistości i kontrolowanie wszystkiego to też męska
cecha.
Ania Dąbrowska: Ja nie staram się kontrolować ludzi, choć
któregoś dnia okazało się, że
w ystarcz yło, że zniknęłam
ze studia na kilka dni, żeby
nikt nic nie robił. Musiałam

Kobiecie nie wypada okazywać takich emocji, ale z emocjami zawiązanymi na supeł
można sobie nie poradzić...
Ania Dąbrowska: Kobiety
same sobie zawiązują ten supeł.
Dlatego namawiam je, żeby
walczyły o swoje zdanie.

Za co?
Ania Dąbrowska: Oczywiście
za nieprzygotowanie.

Dziękuję za rozmowę.

Sałatka z jajami przepiórczymi
Jajka przepiórcze kupuje się w opakowaniach, warto
więc wszystkie naraz wykorzystać. Niewątpliwą zaletą
tej sałatki jest to, że nie tylko znakomicie smakuje, ale
też pięknie prezentuje się na stole.
Składniki:

- 1 opakowanie jajek przepiórczych,
- 1 spora gałązka pomidorków koktajlowych,
- 2 łyżki czarnych oliwek,
- 2 łyżki zielonych oliwek,
- 1 opakowanie mini mo zarelli,
- rzeżucha lub kiełki,
- sól, pieprz,
- oliwa z oliwek,
- k ilka kropel octu balsamicznego.

– czyli kilka miesięcy, a nawet
lat od ugryzienia, chory może
zaobser wować u siebie tak
różnorodne objawy jak: bóle i
obrzęki stawów, bóle mięśni,
migreny, bezsenność, nocne
poty, drętwienie palców lub
całych kończyn, bóle karku,
ciągłe zmęczenie, nawracające
infekcje dróg oddechowych, stany podgorączkowe lub wysoka
gorączka pojawiająca się bez
konkretnej przyczyny, problemy
z zajściem bądź utrzymaniem
ciąży, infekcje dróg moczowych,
kołatania i bóle serca, depresja,
problemy z koncentracją, luki

pamięciowe, problemy ze wzrokiem czy słuchem, wypadanie
włosów.
Niestety, obecnie na świecie
nie ma żadnego testu, który w
100% potwierdziłby, że mamy
boreliozę. Standardow y test
zalecany przez lekarzy, czyli test
ELISA, który wykonać możemy
niemal w każdym laboratorium,
jest testem niedoskonałym. Nie
jest wystarczająco czuły, toteż
nie powinien być stosowany
przy diagnozowaniu boreliozy.
Niestet y, obecnie nie ma
szczepionki na boreliozę.

Sposób przygotowania:
1) Jajka gotujemy na twardo. Dzielimy je na połówki. Tak
samo kroimy pomidorki. Dodajemy czarne i zielone oliwki. Wszystkie składniki układamy w naczyniu. Solimy
i posypujemy świeżo zmielonym pieprzem. Skrapiamy
obficie oliwą i kilkoma kroplami octu. Posypujemy rzeżuchą lub świeżymi kiełkami innych roślin.
2) W drugiej wersji można przygotowane składniki nabić
naprzemiennie na patyczki do szaszłyków. Następnie
wbić w stabilną podstawę (np. połówkę cytryny lub
pomarańczy). Oddzielnie podajemy sos przygotowany
z oliwy, octu i przypraw. Szaszłyczki polewamy sosem
bezpośrednio przed spożyciem i posypujemy rzeżuchą
lub kiełkami.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do
20:00 – Tel. 075 57 55 91 99

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

Ekspres pożyczka od
500 do 3000 - bez BIK-u
w 24h Tempo Finanse
- 696 279 734 518 721 937
Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15

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
Biuro rachunkowe – 075 75 240 86
– 605 110 310
Czyszczenie nagrobków – usługi na
cmentarzu – jesteśmy w dwie, dysponujemy czasem – 609 494 710
Dyskretne pokoje – 75 75 216 94
Erotic kino – pierwsze piętro w
restauracji Galery – wejście 5 zł od lat
18, od godziny 12 codziennie – Filmy
erotyczne dla hetero i gaj-ów – 075
75 216 94 – Wrocławska 67 – Dojazd
autobusem nr 2

Szycie ślubnych sukien
na miarę
wg. najnowszych
trendów włoskich
i francuskich
projektantów - Firma
Handlowo-Usługowa
Roxana Jelenia Góra

698 337 570

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:

10 X 2008 godz. 0:00– 17 X 2008 godz. 17:00
Aw ogrody - urządzanie, pielęgnacja,
kompleksowa opieka, ogrodzenia, tarasy,
murki z kamienia - 504 172 577

Sylwester w Hotelu Pod Różami
- w Cieplicach. Cena od pary 600,00 zl.
- 500 490 924

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

Sympatyczny mężczyzna - posprząta
dom, mieszkanie - 662 040 448

Czas na zakupy! - Panika na giełdzie?najlepszy czas na inwestycje! Zarobisz
miliony! Zadzwoń! - 723 188 847

Zbuduj portfel inwestycyjny - Nie wiesz,
jaki sposób inwestycyjny wybrać, żeby
zostać milionerem? Programy przynoszące największy zysk! - 723 188 847

Firma Maria posprząta Twoje mieszkanie, umyje okna, wyprasuje, wyprowadzi
pieska na spacer - 608 064 563

Ulga vat budowlana - Biuro Rachunkowe
ALIZEE Ul. Wolności 252 Jelenia Góra
- 075 64 615 80
Zarabiaj - Brakuje Ci pomysłu na to,
jak zostać milionerem, zadzwoń! - 723
188 847

EROTIC-KINO DLA
DOROSŁYCH
Ip. Restauracja Galery
na Wrocławskiej
- 75 75 216 94 codziennie od 12-ej.
Filmy dla
hetero i gay-ów.

Fryzjer męski U TOMKA - Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 58 Czynne:
PN–PT 10.00-19.00 SB 10.00-14.00
- 886 437 167
Instalacje elektryczne - w mieszkaniach i domach wykonam - 785 743 405
Kompleksowe ubezpieczenie - na
życie bez umowy długoterminowej wysoka
ochrona dodatkowe nnw tanio zabezpiecz
swoja rodzinę - 502 037 880
Kredyt hipoteczne - trudne kredyty,
dobre oprocentowanie 0 zł prowizji, decyzja do 3 dni zadzwoń - 504 706 707
Młode, życzliwe małżeństwo - zaopiekuje się dożywotnio starszą osobą w
zamian za mieszkanie. Gwarantujemy
dobroć i szczerość - 798 713 028
Najlepsze ofe na rynku! - Sam wybierz
swój program emerytalny! Zadzwoń!
- 723 188 847
Naprawa komputerów - Wszelka
pomoc techniczna, dojazd do klienta
- 509 631 203
Naprawa mebli - starych i nowych
- 500 285 761
Organizujemy wesela - Ślub, o jakim
marzysz! Zorganizujemy wszystko od A
do Z. - 500 183 289
Ośrodek Zloty Widok - zaprasza na
wspaniałą imprezę Andrzejkową Rezerwacja miejsc - 075 76 21 553
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
Polerowanie posadzek - doczyszczanie Zabezpieczanie polimerami-wszystkie
twarde posadzki e-mail:marka.jg@op.pl
- 691 772 904

ZUS, US, listy płac, księgi - 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

USŁUGI
KOREPETYCJE
Udzielę korepetycji z języka niemieckiego – zakres szkoły podstawowej
– tanio. Solidnie – Cieplice – 607
970 621
Chemia – korepetycje w domu ucznia
– 667 393 959
Angielski - Absolwentka filologii angielskiej udzieli korepetycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Możliwość dojazdów
(Jelenia Góra). margo98@wp.pl - 511
717 383
Angielski! Nauczycielka - z doświadczeniem udzieli korepetycji na każdym
poziomie nauczania. Fachowo i skutecznie - 609 647 074
Język angielski-niemiecki - Studentka
udzieli korepetycji z niemieckiego-wszystkie poziomy i angielskiego - szkoła podstawowa i gimnazjum. Tanio - 725 094 446
Język francuski - tłumaczenia ustne i
pisemne - 606 505 009

Polisy inwestycyjne! - Najlepsze
programy inwestycyjne, dzięki którym
zabezpieczysz swoja przyszłość! - 508
487 074

Język polski - przygotowanie do matury,
egzaminów gim., pisanie wypracowań.
Tanio i solidnie. Możliwe korepetycje
grupowe. Materiały do zajęć gratis - 663
359 461

Miła, sympatyczna kobieta posprząta
dom, mieszkanie, hotel - 662 040 448

Korepetycje - niemiecki, angielski
- 695 317 590

Przepisywanie tekstów - (dokumenty,
prace dyplomowe). Szybko i solidnie.
Cena zależna od ilości stron - 605 960
318

Korepetycje - matematyka, fizyka,
chemia -25 zł - 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

Przepiszę - pracę magisterskie, coś do
pracy, do szkoły na komputerze - nie chce
ci się, po prostu napisz szybko, dokładnie,
solidnie zapraszam - 697 336 360
Serwis laptopów - wymiana LCD Wymiana inwertera - naprawa zasilania
-wymiana płyty głównej -wymiana hdd
dvd ram itd. - 513 124 707
Sprowadzę każde auto - na zamówienie + pojazdy użytkowe - 601 150 585
Strony WWW - Strony internetowe,
design internetowy, system zarządzanie
treścią, szablony na aukcje - atrakcyjne
ceny - 504 120 752

Korepetycje dla uczniów - Gimnazjum oraz 1 klasy liceum. Jestem uczniem
3kl LO przygotowuje się do matury z
matematyki na poziomie rozszerzonym
- 505 125 413
Korepetycje z angielskiego! - Studentka 3go roku anglistyki udzieli korepetycji, solidnie, tanio - 692 951 749
Korepetycje z niemieckiego - dla młodzieży i dzieci, przygotowanie do matury,

pomoc w zadaniach domowych - materiały
gratis 25 zł - 668 230 498
Korepetycje - niemiecki - Tanie
korepetycje z języka niemieckiego - 692
561 171
Magister filologii germańskiej - profesjonalnie udzieli korepetycji z języka
niemieckiego. Możliwy dojazd - 509
072 098
Niemiecki i angielski - Korepetycje z
języka angielskiego - 695 317 590
Pomogę w nauce przedmiotów - ścisłych
słabym uczniom gimnazjum, sam dojeżdżam, 30 zł - 608 342 953
Studentka 4go roku - biologii pomoże
w nauce BIOLOGII zarówno w podstawówce, gimnazjum jak i szkole średniej.
Więcej informacji pod tel. (proszę wieczorem) - 509 546 063
Student matematyki - udzieli korepetycji. Gimnazjum, szkoła średnia,
studia wyższe - wojtekkk4@wp.pl - 697
164 349
Szukam lektora - Szukam lektora języka
greckiego (korepetycje prywatne) - 605
218 092
Udzielam korepetycji - z matematyki
zakres (podst.-liceum) Możliwy dojazd
do klienta na terenie Jeleniej Góry - 501
299 251
Udzielę korepetycji - z języka angielskiego - 512 466 814
Udzielę korepetycji z ang. - Udzielę
korepetycji z języka angielskiego na
poziomie podstawowym Dojadą do domu
na terenie J.G. w tygodniu proszę dzwonić
wieczorem 1h=20zl - 663 368 696
Udzielę korepetycji z matematyki
- gimnazjum, szkoła podstawowa. Piec
lat doświadczenia, ukończone studia
politechniczne - 783 485 930

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Dar-Pol przewozy osobowe Niemcy
na adres – 075 75 18 255, 607 222 369
Berlin – Hamburg – Brem – 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, Jezior
Bodeńskie, Munchen – okolice – 075
75 18 255, 607 222 369
Autolaweta - dyspozycyjność 24h.
- 601 150 585
Busy - 8mio osobowe i transportery do
Państwa dyspozycji - 668 901 819

Transport, przeprowadzki - Firma
Transpol usługi transportowe - 601
082 077
Transport przeprowadzki - teren
Jeleniej Góry i nie tylko!! Gorąco polecam
najlepsza firma w mieście - 604 707 788
Transport towarów - cały kraj 24h
- 669 483 600
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
Usługi transportowe - Sprinter plandeka
maxi. - 601 150 585
Wesela obsługa Bus 8 osobowy - Rozwożenie gości w czasie trwania jak i po
przyjęciu weselnym - 505 092 579
Zabiorę dwie osoby - Wrocław - Wyjazd
o godz. 11.Szczegóły do uzgodnienia
Proszę dzwonić w godzinach 15-20.
- 693 260 860

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj, prezenter - muzyczny z wieloletnim
doświadczeniem (dotychczas Trójmiasto)
z własną konsoletą i nagłośnieniem. Dyskoteki, bankiety, wesela - 519 490 133
Dj (z wieloletnim stażem) - podejmę pracę
na Sylwestra na obszarze województwa
Dolnośląskiego. Dysponuje własnym
nagłośnieniem i konsoletą - 501 459 725
Duet muzyczny Carlos -Wesela Zabawy
Itp. - 501 576 923
Merkury z Jeleniej Góry - to czteroosobowy zespół wspaniale obsługujący
wesela i inne imprezy. Różnorodny
repertuar, też dęciaki i trochę JAZZU 755
19 63 - 609 299 524
Pogotowie muzyczne - Szeroka oferta
usług muzycznych od małych przyjęć do
festynów KOLMUZ - 609 299 524
Profesjonalna orkiestra - na każda
okazję. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem
muzycznym skład m.in. Sax akordeon
żeński wokal - 603 560 398
Trio muzyczne z Mysłakowic - wokal
w dwugłosie, bogaty repertuar - 503
897 091
Zapraszamy na muzyczne - wieczory
przy kominku. Muzyka na żywo w Restauracji Caspar w Cieplicach, pl. Piastowski
28 - 665 501 228

BIURO PODRÓŻY
“MAX COMFORT”
akredytowany agent

Lotniska przewozy - Praga – Wrocław
- Berlin - 505 092 579

IATA

Mpt przewozy regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra VAT
Tel/fax 075 71 740 25, e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204

Oferuje sprzedaż:
• biletów rejsowych linii lotniczych krajowych i zagranicznych
• biletów tanich linii lotniczych
• międzynarodowych biletów
autokarowych
• w ycieczki i pobyty wypoczynkowe we wszystkich
zakątkach świata
• atrakcyjne oferty
Last Minute

Potrzebujesz cos przewieść - zrobić
małą przeprowadzkę zadzwoń tanio bus
t4 czeka na twój telefon - 663 608 678
Przeprowadzki transport - międzynarodowy ekipa do załadunku faktury vat
- 500 452 760
Przewozy osobowe - NIEMCY, BELGIA, HOLANDIA wyjazd: Wtorek, Piątek
powrót: Środa, Sobota - 661 902 104
Przewozy regionalne - przewozy osobowe do Czech – całodobowo F-ra VAT
Tel/fax 075 71 740 25, e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
Przewóz osób - busem siedmio osobowym z klimatyzacja i nawigacja. Polska
- Niemcy - Holandia dowozimy z adresu
na adres dwa razy w tygodniu - 511
382 600

Jelenia Góra
Cieplice, Pl .Piastowski 24
Tel.(075) 64 73 322, 4
Fax (075) 64 73 323
podroze@maxcomfort.com.pl

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
USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia to pasja, to wspomnienia i emocje. Nie pozwól im uciec. Nie
zarabiam na fotografii. Sprawdź - 793
737 379
Skanowanie zdjęć - na papierze,
obróbka i zapis na płycie - 602 440 960

USŁUGI
KOSMETYCZNE
Paznokcie – solidnie i tanio – 793
022 966
Gabinet kosmetyczny - w hotelu Bornit
Szklarska Poręba - kawitacja, mikroderm.
30% Taniej! gratis-seans na łóżku masującym - 604 231 635
Odchudzam zdrowo i skutecznie
- Oferuję najpewniejszy i najzdrowszy
sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów. Zajmuję się trudnymi przypadkami otyłości. Prowadzę do uzyskania
ustalonego efektu. Gwarantuje stuprocentową skuteczność. Zapewniam w
trakcie odchudzania i kształtowania
sylwetki, całodobowy kontakt i opiekę.
- 607 122 636
Tipsy żelowe - tanio. Dojazd na terenie
Jeleniej Góry - 505 143 037
Wszystko do paznokci - stylizacji tipsy, żele, ozdoby! ul. Wiejska 37, Jelenia
Góra. Najtaniej w Polsce! zapraszamy!
- 691 492 599
Zabieg na twarz - 30 zł - Zabieg pokazowo - pielęgnacyjny na twarz połączony
z mini kursem kosmetycznym. Kosmetyki
najnowszej generacji Nouri Fusion. Promocyjna cena - 30 zł Efekt gwarantowany.
Poczuj różnicę i podaruj sobie odrobinę
luksusu. - 607 122 636

USŁUGI
BUDOWLANE
Studnie – chcesz mieć swoją czystą
wodę – zadzwoń 609 580 763 - wiercimy
w skałach szybko i efektywnie – Deuter
sp. zo.o
Remonty mieszkań – panele, tynki na
mokro, regipsy – tanio, solidnie – 511
752 773

elewacje i odwodnienia-profesjonalnie
- 723 379 850

płytki, gładzie, malowanie plus biały montaż okolice Jeleniej Góry - 661 813 117

Kompleksowe wykończenia - mieszkań ogólnobudowlane, tanio i solidnie
- 507 408 229

Wykonam kompletne - instalacje
elektryczne w domku, mieszkaniu - 661
813 117

Koparkoładowarka - wykopy
przyłącza oczyszczalnie szamba tanio
sprawnie szybko - 785 535 629

Wykonam prace - ziemne koparkoładowarka JCB - 500 038 670

Kuchnie pod wymiar - zabudowy wnęk,
szafy i schowki schody balustrady itp.
- 609 588 155
Malarz do wynajęcia - solidny i doświadczony - Tomek - 668 983 516
Malowanie - tapetowanie, panele
- fuchy tanio - 662 077 015
Mieszkania od a do z - remonty tanio i
solidnie - 602 250 728
Montaż płyt gips-karton od 15 zł - Oferujemy montaż ścianek działowych, sufitów
podwieszanych, wyrównywanie ścian
płytą gips-karton. Przykładowy koszt:
-Sufit podwieszany na stelażu-35zł/m2
-Ścianki działowe z wełną mineralną40zł/m2 -Płyta gipsowa na klej-15zł/m2
Zapraszamy - 602 483 664
Naprawa i modernizacja - instalacji
elektrycznych w domu. Kontrola stanu
technicznego instalacji. Doradztwo - 607
304 106
Oferujemy usługę - wykonania tynków
gipsowych maszynowo na terenie Karpacza, Kowar, J.Góry. Cena to 16zł/m2
brutto - 793 380 073
Remonty - glazura – malowanie - 669
446 434
Remonty – kompleksowo - panele,
płytki, regipsy, sufity podwieszane, malowanie, gładzie, montaż okien, elektr-hydr.
itp. - 882 505 079
Remonty kompleksowo - tanio solidnie
- 602 250 728
Remonty kompleksowo - profesjonalnie
tanio solidnie - 886 174 031
Remonty mieszkań - Remonty mieszkań - 886 174 031
Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936
900
Remonty mieszkań - tanio solidnie
- 602 250 728
Remonty wykończenia - kompleksowo.
Posiadam wolny termin - 507 408 229

Dach – 508 436 728

Remonty wykończenia kompleks. Posiadam wolny termin - 507 408 229

Prace ogólnobudowlane, wykończenia mieszkań, roboty dachowe – 609
109 861

Solidna grupa mężczyzn - położy
kostkę brukową, granitową etc. w rożnych,
dogodnych wzorach - 668 901 819

Hydraulika – woda, gaz, odbiory – 609
172 300 – 75 242 66 – 692 316 255

Solidne wykończenia i remonty - Firma
przyjmie zlecenia na okres zimowy
(regipsy, płytki, instalacje, malowanie,
kominki, tynk ozdobny- własne pomysły)
- 603 187 240

Złota rączka – remonty mieszkań od A
do Z oraz remonty dachów – 075 71 30
572 – 662 142 682
Chrobak Bud - Usługi budowlane
- 663 912 384
Cyklinowanie bezpyłowe - montaż
podłóg drewnianych parkietów desek
deski barlineckiej renowacja starych
podłóg profesjonalna chemia do kleje i
lakiery - 692 679 891
Dachy - 603 455 968
Dachy- krycie - konserwacja, ocieplanie,
remonty - 602 884 480
Domy od podstaw - solidnie i fachowo
- 663 912 384
Domy pod klucz - solidnie i fachowo
- 663 912 384
Ekipa budowlana - domki jednorodzinne,
instalacje elektryczne, remonty, adaptacje
- 793 677 525
Elektryk z doświadczeniem - Wykonam instalacje elektryczne, alarmowe i
komputerowe. Solidnie i fachowo - 509
503 125
Do wszystkiego - Złota rączka - 608
235 385
Glazura płytki panele - Glazura płytki
panele - 509 362 908
Gładzie, panele, glazura - malowanie
itd. - Atrakcyjne ceny i Fachowe wykonanie - 665 208 696
Hydraulika! - Montaż instalacji grzewczych, san. i kan. Montaż kotłów na gaz,
drewno i miał węglowy - 695 929 873
Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy
pozwolenia i odbiory HYDROKLIM Rafał
Klimczak Jelenia Góra - 696 484 516

Tynki gipsowe maszynowe - Wykonujemy profesjonalne tynki gipsowe
maszynowe - 662 485 024
Usługi budowlane - i remonty mieszkań
- 669 943 768
Usługi budowlane - kafelki Regipsy
malowanie i balkony z drewna - 669
943 768
Usługi dekarsko ciesielskie - Montaż
okien dachowych oraz obróbek blacharskich kontakt pod - 609 654 791
Usługi kafelki, regipsy - malowanie i
balkony z drewna - 695 513 504
Usługi ogólnobudowlane - szalunki,
zbrojenia, stany zero, domy od podstaw,
dachy, schody żelbetowe, własny sprzęt,
szalunki, busy. Doświadczenie - 605
973 917
Usługi ogólnobudowlane - szalunki,
zbrojenia, stany zero, domy od podstaw,
dachy, schody żelbetowe, własny sprzęt,
szalunki, busy. Doświadczenie - 518
489 001
Usługi ogólnobudowlane - gładzie,
kafle, panele, regipsy, zabudowy. Instalacje elektryczne i wod.Kan. Szybko
fachowo i tanio - 508 805 665
Wszystkie roboty - ogólnobudowlane
np. panele, płytki, gładzie, itp.. - 605
487 657
Wykonam bez kurzowe gładzie - gipsowe na mokro - 662 485 024
Wykonam całkowity remont - domu
mieszkania. Tzn. elektryka, hydraulika,

Wykończenia domów - mieszkań
i lokali usługowych pod klucz - 697
265 055
Wykończenia łazienki, kuchnie - sufity g-k, luki, gładzie, panele. Specjalizacja: kominki - montaż, obudowy,
rozprowadzenie ciepła - 663 051 058
Wykończenia od a do z - firma z
10-cio letnim doświadczeniem na rynku
niemieckim wykona usługi w zakresie
wykończenia wnętrz - 665 492 180
Wykończenia od a do z - Firma z
10-cio letnim doświadczeniem na rynku
niemieckim wykona usługi w zakresie
wykończenia wnętrz - 665 492 180

Kafelki regipsy - malowanie i balkony
z drewna - 669 943 768
Kominki, obudowy montaż - rozprowadzanie ciepła grawitacyjnie, wymuszone.
Profesjonalnie - 663 051 058
Kompleksowe i drobne - remonty
mieszkań oraz łazienek - Wykonam po
atrakcyjnych cenach - 665 208 696
Kompleksowe remonty - Kompleksowe remonty mieszkań - 603 455 968
Kompleksowe remonty mieszkań
- od A do Z na terenie Jeleniej Góry i
okolic również prace zewnętrzne w tym

3 pokoje 44m - do remontu wymienione
okna 2 piętro Zabobrze 1 155.000 pln
- 608 369 332
3 pokoje - Wrocław 450 tys. - 514
600 108
3 pokojowe - Sprzedamy ładne mieszkanie 3 pokojowe, o pow. 63m2, wyposażone i umeblowane, na Zabobrzu
III, w cenie 248000zł do negocjacji. N.
Euro-Dom. - 695 384 914
3 pokojowe - 3 pokojowe - 514 600 108
3 pokojowe - Sprzedamy mieszkanie 3
pokojowe, 70m2, wysoki parter, Kiepury,
w cenie 235000zł do negocjacji N.EuroDom - 601 540 292

Kiepury 47 a. Umeblowana kuchnia,
szafa zabudowana. Do sprzedaży lub
wynajęcia. Nieruchomości Żebrowscy
- 501 736 644
75m stare budownictwo - po kapitalnym
remoncie - 600 219 019
Atrakcyjna działka - w Komarnie
1528 M2 - 662 112 344
Atrakcyjna działka - z panoramicznym widokiem na Karkonosze i zalew
Sosnówka, 3638m2, cena: 350000PLN,
CeLDOM, Cezary Chalecki - 601 758
845
Atrakcyjna działka - w Komarnie
1528 M2 - 662 112 344
Atrakcyjna oferta - kredytowa na
zakup nowych mieszkań - Obrońców
Pokoju mieszkania od 45m2 w cenie

Wynajem rusztowań - elewacyjnych,
sprzedaż rusztowań - 500 490 924
Zawodowe układanie glazury - Zawodowe układanie glazury - 691 986 259

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Luksusowy nowoczesny dom położony
na pięknej posiadłości (10 ha) w
malowniczym Zachełmiu, sprzedaż wraz
z wyposażeniem, 1,9 mln zł,
"Partner" Anna 790-359-599

Rudawy Janowickie - nowy komfortowy
dom na ładnie zagospodarowanej
działce, 1.450.000 zł, "Partner" Mirek
604-869-172

Sprzedam działkę - Dziwiszów osiedle Leśne Zacisze, bez pośredników,
1735 m2 - 885 342 947

Lokale użytkowe przy internacie ul:
Głowackiego – 502 371 820
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
49m kw., ul. Grunwaldzka k/Lidla,
145 000, tel: 692570223 (po 15-tej)

2 pokojowe - mieszkanie po remoncie
w Jeleniej Górze atrakcyjne 185000 zł
- 500 122 447
2 pokojowe 135000zl - Piechowice, 2
piętro. Mieszkanie rozkładowe. 37m.
- 500 122 447
2 pokojowe na Zabobrzu - 2 pokojowe na
Zabobrzu - 514 600 101
2 pokojowe na Zabobrzu II - 38,8 m2.
Moniuszki, po remoncie, rozkładowe,
umeblowane - sprzedam bez pośredników. 157 tys. - 669 501 360
2 pokojowe osiedle XX-Lecia po kapitalnym remoncie. Cena 185 tys. zł. - 505
089 709
2 pokojowe wysoki parter - Atrakcyjne,
tanie w utrzymaniu mieszkanie na
parterze. Wspólny ogródek, mieszkanie
po solidnym remoncie, własne gazowe
ogrzewanie, nowe okna PCV. Wygodne
w doskonałej cenie 179 tyś do
rozmów. Nieruchomości Żebrowscy - 501 736 644
2 pokojowe wysoki parter Atrakcyjne mieszkanie położone
na wysokim parterze solidnego
domu. Własne ekonomiczne
ogrzewanie, nowe okna PCV,
Ogródek, łazienka z oknem,
miejsce do parkowania auta.
Blisko centrum. Nieruchomości
Żebrowscy - 501 736 644
2 pokojowe w Sobieszowie - z
garażem lub bez - 500 122 448
3 ha pod zabudowę 130
tys. - Malownicza działka o
powierzchni 3 ha ok 3 km. od

Bezpośrednio komfortowe 73m Cieplice kominek 2 balkony 300.000pln
- 665 561 306
Blisko centrum - 2 pokoje, wysoki
parter, 51m2, umeblowane. Cena:220
000pln. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Blisko centrum, 2 pokoje - wysoki
parter, 51m2, umeblowane. Cena:220
000pln. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

Dom do remontu - w Ścięgnach - 608
221 943
Dom jednorodzinny - z dużym budynkiem gospodarczym. Cena bardzo
atrakcyjna - 691 791 994
Dom przedwojenny - Przedwojenny
dom do remontu w okolicach Złotoryi
sprzedamy bez prowizji za jedyne 140
tyś - 502 068 178

Dom z ziemią 42 km od Jeleniej Sprzedam dom wiejski z ziemią 42 km
od Jeleniej Góry.Referencja SB 193
- 602 727 242

Sprzedam lub wynajmę dom w Podgórzanie 180m2 – wszystkie media
– 504 262 045

2 pokoje + ogródek - wysoki parter
54m2 na Wzgórze Kościuszki, cena
199000PLN. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212

Bardzo Ładne 51m2 - Kiepury - 662
112 344

Dom w stanie surowym - Dom w stanie
surowym zamkniętym Jelenia Góra, okazja sprzedamy EuroDom - 601 540 292

Mieszkanie w Kowarach 57m2 – I piętro
– centrum, okazja, cena do negocjacji
– 510 167 709

2 pokoje do remontu - na 3 piętrze, stare
budownictwo, ogrzewanie piecowe,
68m2 - CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212

Bardzo Ładne 51m2 - Bardzo Ładne
51m2 Kiepury - 662 112 344

Deweloperskie m-3 - 180000zl,
52m2 ul. Sobieskiego 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

Wykończenia wnętrz - pełny zakres
usług budowlanych - 782 807 192

Gładzie gipsowe - Bezkurzowe gładzie
gipsowe na mokro - 662 485 024

Azylowa działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim z widokiem na Karkonosze
- 606 137 418

Budynek przy Wrocławskiej - Ciekawy
inwestycyjny budynek doskonały do
prowadzenia różnorodnej działalności
w Jeleniej Górze przy drodze wylotowej
na Wrocław. Dawna remiza strażacka.
Dobra cena, szeroki wachlarz możliwości - Żebrowscy nieruchomości - 501
736 644

Wykończenia wnętrz - Tradycyjne
(gładzie, regips, płytki) i dekoracyjne
(zabudowy, podświetlenia, kamień, tynki
dekoracyjne) - 500 848 833

Luksusowe na prestiżowym osiedlu
PARK SUDECKI.Gustownie wykończone wysokiej jakości materiałami. 71m2,
3 pokoje, I piętro, 470tys."Partner" Kasia
507-243-718
3 pokojowe, 1 piętro - po kapitalnym
remoncie okolice sądu - 600 219 019
3 pokojowe Lwówek Śląski - z balkonem
opłaty 200 zł z ogrzewaniem na m-c cena
130 tys. - 694 172 156
3 pokojowe na Zabobrzu - 3 pokojowe na
Zabobrzu - 514 600 101
3 pokojowe - 3 pokojowe - 514 600 108
4 pokoje - Sprzedamy 4 pokojowe mieszkanie, 66m2, parter, Zabobrze III, w cenie
237000 zł. N.Euro-Dom. - 695 384 914
4 pokojowe - Sprzedamy nowoczesne
mieszkanie 4 pokojowe, 83m2, Zabobrze, Kiepury, nowe meble kuchenne
i sprzęt pod zabudowę. N. Euro-Dom.
- 695 384 914
51m 3 pokojowe - Szklarska Poręba
- 500 122 448
60 m Kiepury sprzedam/wymajmę
- Mieszkanie na 2 piętrze, stan bdb.

Działka budowlana w Zachełmiu, piękne
widoki na Chojnik i Kotlinę
Jeleniogórską, prąd, woda, 3000 m2,
170 tyś zł, "Partner" Ania
790-359-599

Abc

Duże 2 pokojowe, 51m2, ok. Kiepury
206 tys. sprzedamy Euro-Dom - 601
540 292
Duże mieszkanie - na Zabobrzu - 514
600 101
Duże mieszkanie na Zabobrzu - cieple
do wprowadzenia się - 514 600 101

Atrakcyjne 2 pokojowe - Zabobrze
54m, rozkładowe, zabudowa kuchenna
w cenie, bardzo cieple, niski czynsz,
doskonała lokalizacja i widok - pilnie
- 600 801 863

Duży dom - Sprzedamy duży dom,
320m2, ok. Maciejowej, idealny dla dużej
rodziny lub prowadzenia agroturystyki.
N.Euro-Dom. - 695 384 914

Atrakcyjne 3 pokojowe - 75 m2
w centrum Jeleniej G. Cena 285.000
- 669 620 071

Duży dom po remoncie - w Piechowicach, działka 675m2, garaż na dwa auta.
Cena:800 000PLN. CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845

Atrakcyjne 4 pokojowe - drugie piętro, w centrum Jeleniej G. Cena 230.000.
- 669 620 071

Działka - Mysłakowice - Działka siedliskowa 0,5 hektara. Media blisko. Kształt
prostokąt - 693 307 360

Atrakcyjne 4 pokojowe - 3 piętro,
w centrum Jeleniej G. Cena 290.000.
- 669 620 071

Działka w ok. Jeleniej Góry - 514
600 101

Atrakcyjne 4 pokojowe - 100 m2
w centrum Jeleniej Góry Cena 290.000
- 669 620 071
Atrakcyjne 4 pokojowe - 67 m2 w
centrum Jeleniej Góry Cena 230.000.
- 669 620 071
Atrakcyjne 4 pokojowe - drugie piętro, w centrum Jeleniej G. Cena 230.000.
- 669 620 071
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Do sprzedania mieszkanie - w Cieplicach, bez czynszowe, atrakcyjna okolica,
bardzo dobry stan, cena atrakcyjna,
ponieważ wyjeżdżam. Trzy pokoje,
łazienka, kuchnia - 793 025 910

już od 3550zł/m2 Roksanes Żukowski
- 508 240 831

Atrakcyjne działki - budowlane
Dziwiszów, Komarno, Wojcieszyce,
Mysłakowice Roksanes Żukowski - 508
240 831

WYŚLIJ

Instalacje elektryczne - montaż konserwacja naprawa - 509 808 182
Instalacje wodne - Naprawa i modernizacja instalacji wodnych, wymiana rur na
miedziane - 607 304 106

Jeżowa Sudeckiego z pięknym widokiem.
Strefa po zabudowę ok 2000 m. Woda i
prąd z sieci. Doskonała cena 130000.
Remigiusz Rychlewski Żebrowscy nieruchomości - 501 736 644

Działka budowlana - 0,4512 m2
Górzyńcu. Piękny teren pod lasem,
media i droga asfaltowa - 667 264 181
Działka budowlana - w Jeżowie - 514
600 108
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim, 1652 m2. Cena 148 tys.
- 691 791 994
Działka budowlana - w Rybnicy cena
140 000 zł - 607 804 412
Działka budowlana - w Przesiece
nad potokiem 20 arów 125 000 - 697
266 681
Działka budowlana - w Łomnicy 6500
m2. Cena 130000 do negocjacji - 504
891 144

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

R
NUME

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
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MOTORYZACJA
PT.MTR:treœæ - na nr tel. 7116

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

20 paŸdziernika 2008 r.
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OG£OSZENIA

Działka budowlana w Jeżowie - Działka
budowlana w Jeżowie - 514 600 108
Działka inwestycyjna - Działka inwestycyjna - 514 600 108
Działka inwestycyjna - Działka inwestycyjna - 514 600 108
Działka Karpacz - działka budowlana
2000m2 na granice Karpacza i Ścięgien,
okolica ul. B. Prussa (widok na Śnieżkę).
Możliwość kupna połowy działki, cena
220 zł/m2, mail: janre1@aol.com - 0049
160 79 79 707
Działka na osiedlu Łomnickim - położona pod laskiem, na łagodnym nachyleniu, pow. 1384 m2, NPartner - 790
359 599
Działka pod hotel - w Szklarskiej
Porębie na Białej Dolinie, pow. 20362 m2,
piękne widoki, cena 2 miliony zl, NPartner
- 790 359 599
Działka pod lasem w Trzcińsku - OKAZJA! , 900m2, prąd i woda na granicy
działki. CENA:39 000 do negocjacji. CeLDOM, Cezary Chadecki - 601 758 845
Działka w Przesiece - 85tys zl NStępień - 508 240 832
Działka w Radomierzu - budowlana, 35
zł/m2. Wielkość do uzgodnienia. Pięknie
położona. - 667 219 752
Działka w Staniszowie - z wydanymi warunkami zabudowy, 1590m 2,
cena:100 000 PLN. CeLDOM, Cezary
Chalecki - 601 758 845
Działka - Mysłakowice - Działka siedliskowa 0,5 hektara. Media blisko. Kształt
prostokąt - 693 307 360
Działki budowlane - Radomierz, 35
zł/m2. Pięknie położone. Wielkość do
uzgodnienia. - 667 219 752
Działki budowlane - 20 ar Okolice
Jeleniej Góry wodociąg cicha spokojna
okolica z widokiem na Karkonosze droga
w przyszłości kanalizacja - 695 624 968

Działki w Siedlęcinie - budowlane pow.
1100-3000m2, cena 45-60zl/m2, ciekawe
lokalizacje, nPartner - 790 359 599

Kawalerka - 514 600 108

Ładne 2 pokojowe 179000 na wysokim
parterze domu. Bardzo dobry stan,
nowe okna, instalacje, ogrzewanie
gazowe własne. Przestronna łazienka z
oknem. Mieszkanie tanie w utrzymaniu.
Nie wymaga remontu. Blisko centrum.
Nieruchomości Żebrowscy Remigiusz
Rychlewski - 501 736 644

Kawalerka 55 000 zł - 25,8 m2
pierwsze piętro w bloku. Gmina Stara
Kamienica. - 667 219 752

Ładne 3 pokojowe 63m2, Zabobrze
III, umeblowane i wyposażone, w cenie
239000zł. N.Euro-Dom. - 695 384 914

Kawalerka przy ul. Kiepury na 3
piętrze, 36m 2, możliwość zrobienia 2
pokoi, mieszkanie ciepłe i słoneczne,
blisko przystanki autobusowe. Cena 128
tys. - 663 232 254

Ładne dwupokojowe - 52 m2, na
pierwszym piętrze, Zabobrze II. - 667
219 752

Karpacz działka - z widokiem na
Śnieżkę - 662 112 344
Kawalerka - 514 600 101

Kawalerka w centrum - Kawalerka w
centrum - 514 600 101

M3 pokojowe na Zabobrzu - kuchnia
w zabudowie i w każdym pokoju szafa
- 514 600 101

Kiepury 36m - właściciel: IV p. w IV
kondygnacyjnym Mieszkanie do własnej
aranżacji. Niski czynsz - 180 pln. Cena:
127tys. - 695 943 795

Mały domek w lesie - 5 minut od
centrum Karpacza. Wnętrze domu do
remontu. Zdrowe solidne mury. Cena
273000 pln. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219

Komfortowe - 3 pokojowe Cieplice
- 514 600 108

Mieszkanie - trzypokojowe, w Szklarskiej Porębie - 508 240 822

Lokal 113 m pod działalność - Lokal
użytkowy pod działalność typu kancelaria , biura , gabinety lekarskie przy ul.
Groszowej na parterze. Lokal w bardzo
dobrym stanie technicznym monitorowany. - 666 830 830

Mieszkanie 2 pokojowe - 1 piętro,
okolice Małej Poczty, 32m cena do
uzgodnienia - 504 137 077

Lokal biurowy - w centrum 20 m2 do
wynajęcia - 662 112 344

Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu
ll. Cena 184.500 - 669 620 071

Lokal na działalność - 18m w centrum
Piechowic sprzedam lub wynajmę - 502
169 410
Ładne 2 pokojowe mieszkanie, 35m2,
Zabobrze II, umeblowane i wyposażone,
w cenie 155000zł. N. Euro-Dom. - 695
384 914
Ładne 2 pokojowe - 39m2, drugie piętro, w Jeleniej Górze, ok. Małej Poczty,
nowoczesne, wyremontowane, cz.
umeblowane i urządzone. Dobra cena!
N. Euro-Do. - 695 384 914

Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane
na Zabobrzu l. Cena 145.000 - 669
620 071

Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, Zabobrze ll. Cena 159.900 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - 514 600
107
Mieszkanie 2 pokojowe, 39m2, pierwsze piętro, Zabobrze II. Mieszkanie
wymaga remontu. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Mieszkanie 2 pokojowe, 37m2, Zabobrze II, w cenie 145000zł. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Mieszkanie 3 pokojowe - 1 piętro po
kapitalnym remoncie blisko centrum
- 600 219 019
Mieszkanie 3 pokojowe - OKAZJA
87m2, na I piętrze 2 rodzinnej kamienicy
12km od JG. Cena:16000 pln do negocjacji. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Mieszkanie 3 pokojowe, 58m2, Zabobrze, wieżowiec, w cenie 206000zł.
N.Euro-Dom. - 601 540 292
Mieszkanie 42m2 - ustawne, na 8
piętro. Okazja - 514 600 107

Wynajmiemy komfortowe, całkowicie
wyposażone mieszkanie w Karpaczu
Górnym. Czynsz 800 zł. plus opłaty 300
zł. Tel. 502-045-638 ;
tel.biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy mieszkanie 1 pokojowe w
Miłkowie - możliwość adaptacji dodatkowej powierzchni. Cena 120.000 zł.
Tel. 691-339-777;
tel.biuro 075/ 643 60 62

Mieszkanie 4 pokojowe - idealna lokalizacja NStępień - 508 240 832
Mieszkanie, 50 m2 - na IV piętrze,
na Zabobrzu II. Bez pośredników - 691
912 719
Mieszkanie 52 m2 - pierwsze piętro,
Zaboborze II. - 667 219 752
Mieszkanie 70m - w spokojnej dzielnicy 3 pokoje czynsz 70 zł cena z
garażem 278 tys. do uzgodnienia - 793
770 062
Mieszkanie 88 m - 160 tys. w starym
budownictwie do remontu. Pośrednikom
dziękuję - 664 134 212

Sprzedamy 2 pokojowe ul. Kiepury. Stan
techniczny bardzo dobry. Cena 144.000
zł. Tel. 691-339-777;
tel. biuro 075/ 643 60 62

Sprzedamy 2 pokojowe ciekawie zaaranżowane mieszkanie w Mysłakowicach.
Cena 130.000 zł.Tel. 691-339-777;
tel. biuro 075/643 60 62

Mieszkanie bez pośredników 40m – IV
p, ul.Elsnera - 603 164 775
Mieszkanie ładne 3 pokoje - blisko
centrum - 500 131 298
Mieszkanie na 2 piętrze - Mieszkanie
na 2 piętrze - 514 600 107
Mieszkanie na Czarnym - cicha
spokojna okolica 3p 70m 245000 - 504
706 707
Mieszkanie na granicy - Karpacza z
Miłkowem. Cena 180 tys. Nieruchomości
- 514 600 103

Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach 39 Osiedle Sudeckie - sprzedamy 2 pokojowe 29 m2. Cena 148.000 zł.
m2 - sprzedamy. Cena 175.000 zł.
Tel. 787-93-00-93; tel. biuro 075/ 643 60 62 Tel. 787-93-00-93; tel. biuro 075/ 643 60 62

Mieszkanie po remoncie - 39 m2,
czwarte piętro Zabobrze II. - 667 219
752
Mieszkanie w centrum - parter 59m
doskonale nadające się na biuro - 500
122 446
Mieszkanie w kamienicy 72m2 - Mieszkanie 3 piętro w kamienicy wyremontowane sprzedam. Referencja SM 151.
- 602 727 242
Mieszkanie w Lwówku Śl. - 2 pokojowe -51m2 (własnościowe, 4 p. blok)
bardzo słoneczne Cena 145 tys. zł.
- 502 443 102

Sprzedamy taniej niż u developera.
Szklarska Poręba mieszkanie dwupoziomowe 79 m2. Tel. 501-357-406;
tel. biuro 075/ 643 60 52

Mieszkanie M-4 Osiedle Zabobrze
- sprzedamy. Cena 280.000 zł. do negocjacji.Tel. 608-311-709;
tel. biuro 075/ 643 60 52

Mieszkanie w Mysłakowicach - 47 m2,
2 pokoje, czwarte piętro w blpoku. 135
000 zł - 667 219 752
Mieszkanie w Podgórzynie - po
remoncie do wykończenia 115m2, parter
domu: 3 pokoje i ok. 1500m2 działki.
Bez pośredników. Cena 260 tys. - 510
250 607
Mysłakowice 90000 zł - działka
budowlana - 662 112 344

Sprzedamy dom po remoncie w Czer- Działka gruntu 1,24 ha w tym 30% pod
niawie . Duża działka 4000 m2.; Cena zabudowę - okolice Jeleniej Góry. Cena
490.000 zł. Tel. 608-311-709;
148.000 zł. Tel. 511-089-923;
tel. biuro 075/ 643 60 51
tel.biuro 075/ 643 60 51

Okazja 2 pokojowe - nowe tanio - 662
040 448
Okazyjnie działkę na Łomnickim
- Ostatnią atrakcyjną działkę za 90 tys.
bez prowizji. Działka posiada media,
asfaltowy dojazd. - 502 068 178
Okolice szkoły 10-tki - II piętro, 2
pokoje, 39m2. Cena:169000 do negocjacji. CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Okolice Świeradowa dom - Dom w
okolicy Świeradowa w malowniczej
miejscowości. Doskonały dla rodziny
lub do prowadzenia agroturystyki. Cisza,
spokój, piękne miejsce. Dom po solidnym gruntownym remoncie. Remigiusz
Rychlewski - 501 736 644
Park Sudecki 2 pokojowy - apartament
w stanie deweloperskim na parterze,
63m2 cena: 275000PLN. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Piękna kawalerka - na oś. XX lecia
125000 - 500 122 448
Pilnie 51,5m2 - 2 pokojowe opcja 3
pokojowego. Cena do uzgodnienia – właściciel - jasne, przestronne, rozkładowe,
deweloperskie, pośrednikom dziękuję
- 607 232 342
Pilnie - dom - z wyodrębnionymi
dwoma mieszkaniami 110 m2 każde,2
garaże, pomieszczenia gospodarcze.
Do remontu. Cena 400000 zł. - 792
299 950
Połowa bliźniaka na wsi do remontu.
Cena 90 000 zł - 504 891 144

Super okazja działka - budowlana
Komarno 1596m2. pilnie sprzedam bez
pośrednika skrzynka ZK, własna woda,
Cena ostateczna 70 tys. zł - 693 458 700
Sygietyńskiego, 2 pokojowe - 49 m2,
słoneczne, rozkładowe, częściowo umeblowane, 180 tys. PLN - 695 256 460
Szklarska Poręba - dwupokojowe,
46,5m, po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra lokalizacja, osobne wc,
do zamieszkania od zaraz - 517 353 026
Szklarska Poręba - 2 pokoje, 46m 2.
Cena:220 000PLN. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Śliczne mieszkanko - 39 m2, 2 pokoje,
czwarte piętro, Zabobrze II. 165000 zł.
- 667 219 752
Tanio sprzedam mieszkanie - Tanio
sprzedam mieszkanie. 54 m2, 5 piętro,
cena 140 tys. - 512 227 372
Tanio stary dom i 4,5 ha ziemi - Sprzedam
4,5 ha ziemi ze stawem 600m lustra wody i
stary do remontu dom. Przepiękna okolica
40km. od Jeleniej Góry. Kontakt Jeldom
- 666 830 830
Tanio! dom w Augustowie - Sprzedam
piękny dom w Augustowie wraz z ziemią
po kapitalnym remoncie w dobrej cenie.
Kontakt Jeldom - 602 727 242
Trzypokojowe - w zielonej dzielnicy
developerskie w atrakcyjnej dzielnicy, na
parterze wyremontowanej kamienicy, taras,
nPartner - 790 359 599

Połowa bliźniaka 98m - z ogrodem
591m i garażem 30m - 725 432 509

Trzypokojowe w centrum - ul. Skłodowskiej, po remoncie kapitalnym, I piętro,
75m2, cena do negocjacji, NPartner - 790
359 599

Połowa domu w Karpaczu - z wyposażeniem. Cena atrakcyjna - 691 791 994

Uzbrojona działka budowlana w Jeżowie 1500m2 - 663 773 000

Poniemiecki dom - Poniemiecki dom
z piękna działka w Wojcieszowie - 514
600 108

Widokowa działka w Komarnie 2900m2, w zacisznym miejscu. Cena:235
000PLN.CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845

Przedwojenny dom - o powierzchni
120m 2 10km od Jeleniej Góry na działce
1600m 2. Cena: 270 000PLN. CeLDOM,
Daniel Lenik - 661 114 212
Spokojna okolica, blisko centr - Mieszkanie 2 pokojowe na wysokim parterze z balkonem, umeblowane, 51m2.
Cena:220 000pln, CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe,
o pow. 52m2, na Zabobrzu II, w cenie
191000zł. Cena do negocjacji. N.EuroDom. - 695 384 914
Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe,
38m2, Zabobrze, Kiepury, w cenie
144200 zł. N.Euro-Dom. - 601 540 292
Sprzedamy mieszkanie 3 pokojowe,
48m2, w bloku, pierwsze piętro, dobra
lokalizacja ( nie Zabobrze), w cenie
176000 zł. N.Euro-Dom. - 601 540 292
Sprzedamy mieszkanie 4 pokojowe, o
pow. 83m2, na Zabobrzu III. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Sprzedamy ładne 4 pokojowe mieszkanie, 80m2, Zabobrze III. Cena 300000zł.
N.Euro-Dom. - 601 540 292
Sprzedamy mieszkanie 6 pokojowe,
142m2, Cieplice śl. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Sprzedamy duży dom, o pow. 310m2, w
ok. Maciejowej, Idealny dla dużej rodziny
lub do prowadzenia agroturystyki. Spokojna okolica i ładne widoki. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Sprzedamy dwupokojowe: Moniuszki
- 39m2 cena 165 tys. Nieruchomości EuroDom. - 601 540 292
Sprzedamy 2 pokojowe mieszkanie,
52m2, Zabobrze III. cena 191000zł.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Sprzedamy mieszkanie 3 pokojowe, o
pow. 48m2, w Jeleniej Górze, pierwsze
piętro, dobra lokalizacja. Cena 176000zł.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Sprzedamy ładne mieszkanie 4 pokojowe, o pow. 80m2, na Zabobrzu III, drugie
piętro. N. Euro-Dom. - 695 384 914
Sprzedamy mieszkanie 4 pokojowe, o
pow. 65m2, na Zabobrzu II. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Sprzedam dom na widoku w zabudowie
szeregowej. Referencja SD 201 - 602 727
242 - 075 64 70 610
Sprzedamy ładne mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 39m2, na Zabobrzu III, w cenie
165000zł. N. Euro-Dom. - 695 384 914
Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe,
o pow. 53m2, na Zabobrzu III, w cenie
206000zł. N.Euro-Dom - 695 384 914
Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe,
o pow. 55m2, w kamienicy w Jeleniej
Górze, w cenie 175000zł. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe,
o pow. 52m2, na Zabobrzu III, w cenie
185000zł. do negocjacji. N. Euro-Dom.
- 695 384 914

Willowe 110m2 ok. ul. Uroczej - 601
540 292
Wojcieszyce działka 1836 m2 - 662
112 344
W stanie deweloperskim - na Zabobrzu
- 514 600 101
Zabobrze 1, 3 piętro - 2 pokoje, 44m2,
166000 pln. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zabobrze 3, 67m2 - 10 piętro, 2 pokoje
+ wnęka, 187000 pln. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Zabobrze III, IV piętro - 2 pokoje, 51m2.
Cena:172 000pln.CeLDOM,Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Zabobrze III, wysoki parter - 2 pokoje,
51m2 w cenie meble oraz sprzęt AGD i
RTV. Cena:187 000.CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Zabobrze II, 2 pokoje - 35m 2, VIII piętro,
rozkładowe do remontu. Cena:110000PLN
do negocjacji. CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
Zabobrze II, IV piętro - 2 pokoje, 39m2,
cena:165 000 pln. CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Zabobrze I , III piętro - 2 pokoje, 44m2.
NOWA CENA:156 000pln, CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zbudujemy dom - Od fundamentów po
dach. Itp. - 693 307 360
Złotnicza - 2 pok. - Mieszkanie 2 pokojowe ok. stadionu sprzedamy Euro-Dom
- 695 384 914
2 pokoje - na Obr. Westerplatte - 514
600 108
2 pokojowe, 1 piętro - ul Moniuszki. 40m,
balkon, dwie piwnice. Do kapitalnego
remontu. Cena: 135tys do negocjacji.
- 508 240 821
2 pokojowe 46,4m2 - 155.000, zabudowany balkon, przedpokój, kuchnia,
Zabobrze II - 888 323 886
2 poziomowe - w okolicach Morcinka, 94
m2, po podłodze 120 m2, cena 290 tys.
- 508 240 823
40m2 w centrum - 40m2 w centrum - 514
600 107
4 działki siedliskowe - z widokiem na
Karkonosze - 512 034 474
52m2, 2 lub 3 pokojowe - cena do uzgodnienia – właściciel – deweloperskie ul.
Sobieskiego, I p., okna na pd-wsch;
wys.3,4m opcja antresol; racus@op.pl
- 885 851 234
54m 140000 zł., - Zabobrze II, dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie z dużym
balkonem. Świetna cena - 500 122 447
66m 3 pokojowe - na Malczewskiego
190000 - 500 122 448

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Sprzedamy ładne mieszkanie 3 pokojowe, o pow. 50m2, w kamienicy w Jeleniej
Górze, w cenie 237000zł. do małej negocjacji. N.Euro-Dom. - 695 384 914

2 pokojowe na I lub II piętrze - poszukuję
dla konkretnego klienta mieszkania 2pokojowego z balkonem. pow. 40-50m2.
Jelenia Góra lub Cieplice Nieruchomości
Partner - Katarzyna - 507 243 718

Nowy dom w Łomnicy - Cena atrakcyjna
- 691 791 994

Sprzedamy nowy dom, o pow.120m2,
stan deweloperski, w okolicach Jeleniej
Góry, w cenie 330000zł. Cena do negocjacji. N.Euro-Dom. - 695 384 914

2 pokojowe Zabobrze II lub III, w dobrym
stanie - do ewentualnego odświeżenia, z
balkonem. - 609 260 606
3 pokojowe na Zabobrzu - 723 411 528

Nowy dom w Łomnicy - 180m. - 600
037 149

Stan surowy - zamknięty w Jeleniej Górze
NStępień - 508 240 832

3 pokojowe na Zabobrzu - Natychmiast
kupię z balkonem, nie na parterze, bez

Nowoczesne 3 pokojowe - Sprzedamy b. ładne, nowoczesne mieszkanie
3 pokojowe, 50m2, drugie piętro,w
pełni wyposażone, centrum JG.w cenie
237000zł. N.Euro-Dom. - 695 384 914

pośredników. Mam do wydania 190tys.
kontakt: andrzejkurnyta@o2.pl - 694
172 156
B. pilnie 2 pok. na Orlim, na parterze lub
1 piętrze - 500 122 447
Dla klientów z gotówką - Poszukujemy
mieszkania 2-3-pokojowego w Jeleniej
Górze;1. lub 2.piętro,koniecznie z balkonem. Zabobrze I i II nie wchodzi w
grę. Cena do 210 00zł. CeLDOM - 075
64 456 05
Dla konkretnego klienta - Poszukujemy
dużego, ładnego, stylowego mieszkania
w centrum Jeleniej Góry - najlepiej stare
budownictwo. CeLDOM - 075 64 45 605
Dla zdecydowanej klientki - Poszukujemy mieszkania 2-3 pokojowego z
balkonem (min.50m kw.) w Jeleniej Górze.
1.lub2. piętro, nie na Zabobrzu. Cena do
200 000PLN. Nieruchomości CeLDOM
601622219 - 075 644 56 05
Dla zdecydowanej klientki - Poszukujemy mieszkania na Zabobrzu II lub III;
3 pokojowego do III piętra do 210 000zł.
CeLDOM - 075 64 45 605
Dom bardzo zdecydowanie (najchętniej
nowy) 140-180 m2 z garażem w Cieplicach lub Jeleniej Górze. Pośrednicy
proszę nie dzwonić. e-mail: easy1003@
wp.pl - 509 208 799
Dom do 15 km od JG - 4 pokojowy do
250000 zł - 514 600 107
Dom do remontu - JG i okolice - Dom do
remontu w Jeleniej Górze lub okolicach.
Mile widziana duża działka. Warunek
- do zamieszkania!!! Pośrednikom dziękuję! Oferty proszę kierować na maila:
jolanta1970@poczta.fm Kontakt telefoniczny po 19-tej. - 722 980 618
Dom w Jeleniej Górze - bezpośrednio
min. 150 m2. Pośrednikom dziękuję.
- 696 443 027
Dom za 100 tys. Jelenia Góra i okolice
- 516 600 747
Duże mieszkanie z balkonem tarasem
lub ogrodem lub 1/2 domu tylko Jelenia
Góra bez pośredników - 793 770 062
Działka kupię Wojcieszyce - małą
działkę budowlaną do 60 tys. Pośrednikom dziękuję - 503 40 19 44
Działkę budowlaną - do 3000 m2 poza
Jelenią Górą, Agencja Nieruchomości
Indom indom.pl - 664 499 814
Działkę budowlaną przy głównej ulicy
- 513 151 261
Garaż na Osiedlu Orle kupię - 506
960 490
Garaż przy ul. Rataja na Osiedlu Orle
koło Biedronki 506 960 490
Garaż w Karpaczu - NPindyk - 601
209 198
Kupię 2 pokoje do 80 tys. - 607 540
660
Kupię duże mieszkanie z balkonem
tarasem lub ogrodem lub 1/2 domu lub
mały domek tylko Jelenia Góra bez
pośredników - 793 770 062
Kupię dwa pokoje - lub mały domek
do małego remontu, stare budownictwo
blisko Jeleniej Góry do 75 tys. - 507
621 893
Kupię garaż na osiedlu Orle - 667
212 115
Kupię garaż na Osiedlu Orle - Kupię
garaż za Biedronką lub w okolicy. Gotówka
od ręki - 667 212 115
Kupię halę - Poszukuję dla klienta hali
ok. 300 m2 - 662 112 344
Kupię mały domek (może być do
remontu) z działką w okolicach Karpacza,
Kowar, Janowic - rejon Karkonoszy - bez
ofert pośredników - 601 556 495
Kupię mieszkanie 1-2 pokojowe do
35m2, w Kowarach, Miłkowie, Ścięgnach
lub Karpaczu. - 695 384 914
Kupię mieszkanie do 60 tys. (do remontu)
niania1121@poczta.fm
Kupię stodołę do rozbiórki na materiał
budowlany - 505 873 120
Kupimy mieszkania na Zabobrzu, do I-go
piętra, w cenie do 150000zł. Nieruchomości Euro-Dom. - 695 384 914
Kupimy mieszkania do II piętra, w cenie
do 150000zł. Nieruchomości Euro-Dom
- 601 540 292
Luksusowe czteropokojowe - Szukamy
ładnego mieszkania o wysokim standardzie, czteropokojowego, w atrakcyjnej
dzielnicy JG, nPartner - 790 359 599
Mieszkanie 2 pokoje - Mieszkanie
2 pokojowe kupię dla zdecydowanego
klienta za gotówkę do 145 000 zł. w Jeleniej Górze może być Zabobrze. Kontakt
Jeldom - 666 830 830
Mieszkanie 3 pokoje Zabobrze - Dla
zdecydowanego klienta kupię mieszkanie
na Zabobrzu , najlepiej Zabobrze III , 3
pokoje z balkonem do 3 piętra. Kontakt
Jeldom - 666 830 830
Pilnie dwupokojowe na Zabobrzu
- małe, ładne mieszkanie lub kawalerkę
na Zabobrzu, do 150 tys. zł, nPartner
- 790 359 599
Pilnie kupimy mieszkanie do 150.000
zł Centrum lub Zabobrze NPindyk - 607
270 989

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Pilnie, małe 2 pokojowe w Piechowicach, najlepiej na wysokim parterze lub 1
piętrze, dla starszej osoby - 500 122 447
Poszukujemy od zaraz - Mamy
zapytania od naszych klientów w sprawie
domów w Jeleniej Górze i okolicach do
15 km od miasta. Najbardziej pożądane
domy to małe, niedrogie, do remontu lub
wykończenia. Agencja Nieruchomości
Indom, indom.pl - 664 499 814
Zdecydowanie kupię 3 pokojowe
na Zabobrzu III. Chętnie po remoncie
- 605 720 398

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 mieszkanie komunalne, parterowe, dwupokojowe 47m2, etażowe C.O.,
na równorzędne lub mniejsze na piętrze,
najchętniej z balkonem – 504 856 386
Zamienię z dopłatą budynek mieszkalny,
pomieszczenie na sklep, 2 stodoły około
450m2 z piekarnią 108m2 i ogródek na
budynek I piętrowy Jelenia Góra i okolice
– 696 350 927

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia magazyn 200m2 atrakcyjnie w Jeleniej Górze z dogodną
komunikacją 888 371 746
80m2 powierzchni magazynowej wraz z
pomieszczeniami biurowo-socjalnymi,
dogodny dojazd w Jeleniej Górze – 888
371 746
Do wynajęcia kompleks: magazyn
200m2 + pomieszczenie magazynowo-biurowe – 80m2 + utwardzony
plac – 650m2 z dogodnym dojazdem
888 371 746
Piekarnia 108m2 oraz sklep – 692
951 570
Mieszkanie dla dwóch osób, umeblowane, zadbane, osobne wejście w
Sobieszowie – 075 75 534 20

standardzie. Nieruchomości - 662 009
400
99,33 m2 do wynajęcia - Nieruchomość
do wynajęcia o pow. 99,33 m2 w Jeleniej
Górze przy ulicy Ludowej. Lokal jest w
idealnym stanie - 508 118 880
Atrakcyjny lokal 86m - Atrakcyjnie
położony lokal przy Hipermarketach Kaufland/Jysk, 86m, parking, winda, wszystkie
media, duże witryny. Cena od 2500 zł
Kontakt 502 538 710 - 501 730 905
Berlin współlokatorka - szukam współlokatorki na pokój w Berlinie obok Hermanstr 603 307 747 - 075 753 10 57
Blisko KK, tanio - szukam współlokatorki do mieszkania studenckiego. Świetna
lokalizacja dla studentów KK( mieszkanie
przy terenie uczelni) - 691 986 464
Do wynajęcia - Mam do wynajęcia
mieszkanie na pl. Ratuszowym 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogrzewane poddasze
Czynsz 900 zł plus media - 510 052 404
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
przy ul. Różyckiego. Mieszkanie wyremontowane i w pełni wyposażone (meble
+ RTV + AGD) - komfortowe. Cena 850
+ woda, gaz i prąd. KONTAKT - 888
119 319
Do wynajęcia 3 pokoje Zabobrze - Do
wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, umeblowane na Zabobrzu, z Internetem i
kablówka. Mieszkanie do wynajęcia od
01.11.2008. Cena najmu 1400zl/m-c +
rachunki. - 793 392 735
Do wynajęcia duża hala na różną działalność, cena 9 zł za metr, przy ulicy
Wolności - 787 425 227
Do wynajęcia garaż - garaż murowany na
Osiedlu Robotniczym k/Garbatego Mostku
cena 150zł - miesięcznie - 691 89 11 85
Do wynajęcia lokal użytkowy - W Jeleniej
Górze przy ulicy Ludowej jest do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 99,33 m2.
Pomieszczenia są nowo wybudowane
- 508 118 880
Do wynajęcia lokal użytkowy - Do wynajęcia nowy lokal handlowo-usługowy 90
m kw. ul. Kopernika, kilkadziesiąt metrów
od Placu Ratuszowego, 50,00 zł netto za
metr., dowolna aranżacja wnętrz - 694
272 526

2 pokojowe dla studentów na Zabobrzu
750 zł + czynsz (250) + media od zaraz.
NPindyk - 607 270 989 - 075 752 35 05

Do wynajęcia pok. 1 os. - Do wynajęcia
pok. 1 os. w mieszkaniu studenckim w
centrum Jeleniej Góry. Koszt 300pln
+ media w tym Internet. Mile widziana
studentka bądź pracująca absolwentka.
- 793 575 277

2 pokojowe na Zabobrzu - Mieszkanie
dwupokojowe kuchnia wyposażona,
pokoje umeblowanie w podstawowym

Posiadam do wynajęcia pomieszczenia do cichej działalności z zapleczem
socjalnym i osobnym wejściem w centrum

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

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

Cieplic. Pomieszczenia chętnie wydzierżawię na działalność ajencji bankowych
lub podobnych. Możliwe umieszczenie
bankomatu na budynku - 665 501 228
Do wynajęcia pół domu - Do wynajęcia
pół domu w Piechowicach. Powierzchnia
użytkowa 150m², umeblowany, nowoczesna kuchnia, kominek - 502 242 398
Do wynajęcie 2 pokojowe - przy ul. Paderewskiego. Mieszkanie wyremontowane
i w pełni wyposażone (meble + RTV +
AGD) - komfortowe. Cena 950 + woda,
gaz i prąd. KONTAKT - 888 119 319
- 888 119 319
Do wynajęcia nieumeblowana kawalerka,
Zabobrze - Różyckiego - 503 169 243
Do wynajęcia nowy lokal - Do wynajęcia
nowy lokal usługowo-handlowy 90 m kw.,
ul. Kopernika, kilkadziesiąt metrów od
Placu Ratuszowego. Cena do negocjacji
- 694 27 25 26
Garaż-Zabobrze - przy ul. Ogińskiego - 696 672 627
Grunt do wynajęcia w centrum Jeleniej
Góry 6.500 m2, hala magazynowa 720
m2, budynek socjalny 300 m2 - pod każdą
działalność - 609 996 963
Karpacz - do wynajęcia 4 pokojowe w
blokach, 4 piętro, częściowo umeblowane
- 609 979 744
Kawalerka do wynajęcia na Zabobrzu
- 501 524 641

ogrzewaniem, możliwość podłączenia
Internetu. Wyposażona kuchnia i łazienka.
Mieszkania 2-4 letnie. - 607 083 098

Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej
Górze ul.Moniuszki - od zaraz (tanio)
- 600 077 585
Mam do wynajęcia całkowicie wyposażone mieszkanie 2 pok. w centrum. Mieszkanie jest po kapitalnym remoncie. Są to
2 niezależne pokoje, kuchnia i łazienka.
Ogrzewanie gazowe. Chętnie wynajmę na
dłuższy okres czasu. Osobom palącym i
studentom dziękuje!! - 512 392 422

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę 1-2 pokojowe mieszkanie
w okolicy Morcinka. W perspektywie za
pół/rok możliwe kupno tegoż mieszkania
075 76 489 91 - 697 020 105

Firma wynajmie na 1,5 roku – Pilne poszukujemy dla firmy kilku kawalerek lub
mieszkań 2 pokojowych w centrum o podwyższonym standardzie, od 1 listopada
2008 na okres 1,5 roku. "Nieruchomości
Kopczyńscy" - 509 908 800

Klimatyczny domek na imprezy - Do
wynajęcia domek na imprezy: urodziny,
imieniny, osiemnastki, półmetki, wieczory
kawalerskie i panieńskie i inne. 3 poziomy
- miejsce do tańczenia, miejsce do siedzenia (kanapy stoliki), miejsce do leżenia.
Kromnów 10 km od Jeleniej Góry, Dobry
dojazd z JG. GG 8776035 - napisz wyśle
zdjęcia - 793 610 490

Małżeństwo wynajmie tanie mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach email
majcz@op.pl - 882 693 088

Lokal użytkowy do wynajęcia - Nowy
lokal użytkowy 90 m2, Kopernika do
wynajęcia - 694 272 526
Lokal użytkowy do wynajęcia w centrum
Jeleniej Góry. Wiadomość: 603 347 415.
- 603 347 415
Lokal w centrum - 86 m2, na parterze po
remoncie. 2500 zł + vat. - 667 219 752
Luksusowy apartament w centrum
- Wynajmiemy luksusowy i nowoczesny
apartament w nowej kamienicy w centrum
JG, pokój z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka z kabiną prysznicową, 1500
zł + opłaty, nPartner - 790 359 599
Mam do wynajęcia - do wynajęcia pokój
- 663 334 282
Mam do wynajęcia – 2 pokojowe na Zabobrzu wynajmę -750 zł - 514 600 101
Do wynajęcia mieszkania przy ulicy
Sobieskiego 82 po prawej stronie ronda
wyjazdowego z Jeleniej Góry do Zgorzelca. Mieszkania o powierzchni od
50 do 85 m2. Mieszkania z centralnym

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!

Komarno
dwie działki po 1260mkw, sąsiadujące
ze sobą, cena za działkę 75.000,
CeLDOM 0 661 114 212.

Zabobrze III
atrakcyjne mieszkanie, 53 mkw,
2 pokoje, 2 balkony, 189.000, CeLDOM
0 661 114 212.

Stara Kamienica
dom przedwojenny, 120 mkw, 5 pokoi,
działka 1600 mkw, 270.000, CeLDOM,
0 661 114 212

Komarno
działka 2,2554ha, pod inwestycje,
w pobliżu drogi krajowej nr 3 na Wrocław,
1 250 000, CeLDOM, 0 661 114 212

Piechowice
dom wykończony, 180mkw, 6 pokoi,
działka 675mkw, 800.000, CeLDOM,
0 601 758 845.

Staniszów
działka 1590 mkw z wydanymi warunkami zabudowy, 100.000, CeLDOM,
0 601 758 845.

Działka
3638 mkw z panoramicznym widokiem na
Karkonosze i zalew w Sosnówce, 350.000,
CeLDOM, 0 601 758 845.

Park Sudecki
apartament w stanie deweloperskim, 63m,
275.000, CeLDOM, 0 661 114 212.

Trzcińsko
działka 900 mkw, 39.000, CeLDOM,
0 601 758 845.

Komarno
widokowa działka 2900 mkw, 235.000,
CeLDOM, 0 601 758 845

Mieszkanie 2 pokojowe lub 1 z kuchnią i
łazienka od 350zł do 500zł w Jeleniej Góry
lub okolicach - 791 981 026

Poszukuję lokalu do wynajęcia, z
przeznaczeniem na gabinet masażu.
Konieczna umywalka z ciepłą wodą i
toaleta. Interesuje mnie jedynie teren
uzdrowiska Cieplice - 783 377 555

Lokal użytkowy - Posiadamy do
wynajmu lokal użytkowy o pow. 225, m2
okolice centrum - 601 540 292

tel/fax: 075 64 45 605
kom: 0 661 114 212
e-mail: celdom@op.pl

Mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej
Górze od zaraz! - 504 695 448

Kawalerka w Cieplicach - komfortowa
usytuowana obok Parku Norweskiego,
umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD.
Zainteresowanych proszę o kontakt po
godzinie 16. - 507 403 473

Lokal biurowy - w centrum 20 m2 do
wynajęcia - 662 112 344
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Wynajmę kawalerkę od listopada w
Jeleniej Górze agatagc11@wp.pl - 665
913 713

Poszukujemy do wynajęcia 2 lub 3
pokojowego mieszkania dla firmy, koniecznie umeblowanego. - 508 240 823
Pilnie kawalerkę - studentka kk pilnie
szuka taniej umeblowanej kawalerki!
- 500 281 962
Szukamy 2 pokojowego, umeblowanego
mieszkania do wynajęcia, najchętniej na
Zabobrzu, ale nie koniecznie, w rozsądnej
cenie! - 510 239 812
Studentka UE sympatyczna, miła
poszukuje 1os lub 2os pokoju do 260
zł Proszę o szybki kontakt pilne - 784
222 273

PRACA
DAM PRACĘ
Zatrudnię murarzy i pomocników.
Doświadczenie 793 677 525
Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry. Praca na stałe. Mile
widziana licencja i własne auto - 605
097 861
Avon - Zostań konsultantką lub liderem
sprzedaży w Avon Cosmetics, zarobek,
prezenty, bonusy. Więcej informacji
podam podczas rozmowy - 692 494 164
Avon kosmetyki za darmo - Zostań
bezpośrednią KLIENTKĄ AVON. MiŁej

Już od teraz
E
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5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. A by ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
sk
przy ul. M. C. Skłodow

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Nieruchomości J.W.Szymkiewicz

Kowary
Środkowy szereg po remoncie kapitalnym
wewnątrz, pow. 212m2 z garażem.

Lwówek Śląski
Dom z 1997r o pow. 218m2 położony na
działce 1651m2.

kosmetyki za darmo dla siebie, lub konsultantką firmy FM.W ofercie jest ponad
100 perfum, żele, balsamy o zapachach
znanych światowych marek(np.Hugo
Boss, Chanel itp).Każdego na nie stać
dlatego ty zaczniesz zarabiać. (10 od
sztuki) - 667 268 964

Rudawy Janowickie
Malowniczo położony dom z trzema
mieszkaniami dwupokojowymi, świetny
pod wynajem, działka 1191m2.
warunki zatrudnienia., 757 55 92 82
- 512 472 892
Biuro/sprzedaż internetowa - Zatrudnimy w biurze osobę do prowadzenia
sprzedaży materiałów budowlanych przez
Internet, aktualizacji strony WWW. Oczekujemy perfekcyjnej obsługi komputera,
otwartości, zdolności handlowych. Oferujemy sympatyczną, dobrze płatną pracę w
JG. pracajg@onet.eu - 695 986 743
Biuro rachunkowe zatrudni - absolwentkę. Kontakt mail: mitaudytor@interia.
pl - 075 64 319 17
Budowlańca - fachowca - Firma
zatrudni na umowę murarza-tynkarza
z doświadczeniem, ciągłość zleceń,
wysokie zarobki. kontakt od 16-18.00
- 503 069 600

60 metrów do sprzedaży lub WYNAJĘCIA. Kiepury 2 piętro. Jasne , przestronne w bardzo dobrym stanie. Wygodna
lokalizacja doskonały stan.
Umeblowana kuchnia, szafa w zabudowie. Do natychmiastowego wprowadzenia.
Cena 237000 Nieruchomości Żebrowscy 0501736644
Axa przedstawiciel ubezp.-fin. - Masz
doświadczenie w sprzedaży - zmień firmę,
zdobądź nowy zawód. AXA -Przedstawiciel Ubezpieczeniowo - Finansowy. Jelenia Góra i okolice do 40 km. Wymagamy:
wykształcenie średnie. Zapewniamy:
pakiet szkoleń, wsparcie finansowe,
atrakcyjne wynagrodzenie. CV i LM
- email: robert.widacki@axa-polska.com.
pl - 696 331 373
Barmanka - Nowo otwarty klub PLATINUM zatrudni młode osoby z doświadczeniem do pracy w lokalu. Korzystne

Budowlańców - Rozwijająca się
firma budowlana przyjmie fachowców
- murarzy, tynkarzy na umowę o pracę.
Bardzo dobre warunki finansowe, ciągłość
zleceń gwarantująca stała prace. kontakt
od 16-18.00 - 503 069 600
Przyjmiemy wykwalifikowanego pracownika w zawodzie murarz-tynkarz na
umowę o prace, wysokie zarobki. Kontakt
od 16-18.00 - 503 069 600
Budowlańców zatrudnię - na umowę
o pracę od zaraz - 791 557 590
Ciekawa praca - Poszukuję młodego,
operatywnego mężczyzny do artystycznej obróbki kamienia. Salon kominkowy
- 506 646 168
Cieśla - w Wojcieszycach - jest to praca
na parę dni - 516 600 747
Cukiernik - Poszukuje od zaraz cukiernika do Karpacza. Super warunki. - 608
347 475
Dam pracę – zbrojarzy - betoniarzy i
cieśli budowlanych przyjmiemy do pracy
na korzystnych warunkach - 074 4885 02
03 - 601 258 425
DHL Express, oddział w Jeleniej Górze
poszukuje kandydatów na kurierów.

BESTUR Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie,
ul. 1-go Maja 63 zatrudni

pracowników na stanowisko:

Kucharz • Kelner
Recepcjonista
Miejsce pracy:
Dom Wypoczynkowy „Bełchatów”
w Szklarskiej Porębie
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV
wraz z listem motywacyjnym w terminie do 16.10.2008r. na
adres e-mail sekretariatsport@hotel.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 605-631-599
Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać klauzulę
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

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

okolice Karpacza
Nowy dom do własnego wykończenia
o pow. całk. 165m2, pow uż. 129m2,
działka 1211m2.

Jeżów Sudecki
Nowa parterówka z 2005r, pow. całk.
170m2, pow. uż. 125m2, działka 936m2,
garaż w budynku.

Jelenia Góra
Półka bliźniaka do remontu, 4 pokoje,
ogrzewanie koksowo-węglowe, działka
591m2.

ok. Lubania
Mściszów – malownicza posiadłość ze
stawem, liczne nasadzenia, wysoki standard wykończenia, działka 8400m2.

Wymagania: - prowadzenie działalności
gospodarczej - auto typu kontener do
3,5t z windą (8 palet) - wiek auta max 6
lat - 608 006 537

Fryzjerkę damsko-męską - Zatrudnię
fryzjerkę damsko męską w Jeleniej Górze
dobre warunki - 501 468 300

Dla aktywnych z samochodem - Międzynarodowa firma branży odżywczo-kosmetycznej nawiąże współpracę z kreatywną
i ambitną kobietą z samochodem. - 660
380 398
Dla kosmetyczek - Praca stała lub dodatkowa dla kosmetyczek i dermokonsultantek z Jeleniej Góry i okolic. Zgłoszenia
e-mail:crw.team@wp.pl z załączonym
CV i listem motywacyjnym z dopiskiem
k-jg - 605 588 280
Dla uczących się od zaraz - Zatrudnię
osoby uczące się ( 17 - 26 lat) na terenie
hipermarketu w Jeleniej Górze na stanowiska: kasjer, pracownik hali. Oferujemy
umowę zlecenie, dogodne godziny pracy,
bezpłatne szkolenia oraz wynagrodzenie
godzinowe. Wymagana aktualna książeczka sanepidu. - 664 043 530
Długoletnie doświadczenie - 51 lat
- długoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z finansami, podejmie pracę. oferty na abb57@
wp.pl lub telefonicznie - 605 097 906
Dochody za konkretną pracę - Poszukujemy osoby, które moglibyśmy przeszkolić
i umiejscowić jako konsultanta-doradcę
d/s kondycji, zdrowia i figury. Zgłoszenia:
list motywacyjny i CV na adres phu.
lucyna@wp.pl - 605 208 508

Instruktor nauki jazdy "b" - Szukam
pracy jako instruktor kat "B". Jelenia Góra
i okolice. - 506 128 223
Kancelaria adwokacka - sekretarkę.
Oferty - 601 762 389
Kariera młodym - W rozwijającej się
branży. Szkolenia i dobre pieniądze
w zamian za chęci do pracy. - 75 764
70 19
Kelner/ka - Hotel Relaks poszukuje
pracownika na stanowisko kelner/ka.
Wymagania : dyspozycyjność, znajomość minimum jednego języka obcego,
doświadczenie w branży. CV + list motywacyjny ze zdjęciem prosimy przesyłać
na adres : m.rybialek@hotel-relaks.pl
- 075 648 06 50
Kierowca - zatrudnię kierowcę kategorii C+E - 502 142 945
Kierowca kat. B,C szuka pracy.
Jestem dyspozycyjny, posiadam badania
lekarskie łącznie z sanepidem - 600
055 024
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

Czy chcesz zostać Niezależnym Dystrybutorem suplementów dietetycznych i
zdrowotnych ? Wysoka jakość wyrobów
daje pełną gwarancję ich nabywcom, a
Tobie stwarza możliwości dodatkowych
stałych dochodów! Dołącz do grona
ludzi pracujących na własny rachunek.
- 607 122 636

Kosmetyczka i fryzjerkę do salonu w
Anglii (okolice Londynu) 0044/7792621475
lub email: dakaja2001@yahoo.co.uk
- 00447792621475

Dodatkowy dochód - proponuję
dodatkowy dochód dziewczynie, pani
dysponującej niewielką ilością czasu
- odpowiadam tylko na oferty z podanym
telefonrm vangraf1@wp.pl - mail

Kosmetyczka - Hotel poszukuje
kosmetyczki do autoryzowanego salonu
THALGO. - 075 75 28 000

Do opieki - Potrzebna Pani do opieki przy
starszej osobie w Niemczech. Jednorazowy wyjazd. Praca od 6 grudnia do 3
stycznia. - 887 278 070
Duże pieniądze - w tych niepewnych
czasach zainwestuj 2000 zł. w zakup
obligacji gwarantujących zysk i możliwość
zarabiania do 25.000 zł miesięcznie - 504
134 878
Duże pieniądze - Zainwestuj 2000 w
zakup obligacji prężnie działającej firmy
z możliwością zarobku 50% po I roku
oraz możliwością zarobków do 25000 zł.
miesięcznie - 504 134 878
Dyspozycyjnych, kat. B - firma
handlowo-usługowa. Nie wymagamy
doświadczenia - przeszkolimy. - 792
186 671
Ekspedientka-Jelenia Góra - Sklep
spożywczy na Os. Czanym na ul. Nowej
przyjmie sprzedawczynie. Wymagamy:
doświadczenie w handlu, znajomość kasy
fiskalnej, dyspozycyjności i wieku powyżej
30 lat - 756 474 728
Eksperci poszukiwani - Nowy Portal
Internetowy poszukuje specjalistów różnych dziedzin. Oferujemy usługę, która
polega na udzielaniu porad osobom
poszukującym informacji, wykorzystując:
telefon (call back), chat, email, 0700, GSM
Premium, SMSCHAT.Jesteś ekspertem
w swojej dziedzinie napisz na biuro@
poradaeksperta.pl - 022 49 266 04
Firma budowlana - zatrudnimy fachowców-murarzy tynkarzy na umowę o prace,
dobre warunki finansowe. Kontakt od
16-18.00 - 503 069 600
Firma zatrudni murarzy - 507 445 930
Fizjoterapeta - Hotel "Sasanka"
- 075 75 28 000
Fizjoterapetuka - Hotel ze Szklarskiej Poreby - 075 75 28 000
Fotomodelka - do sesji plenerowych
najchętniej bez doświadczenia w wieku do
dwudziestu kilku lat - 666 239 280

Do sprzedania nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym,
położona przy drodze krajowej nr 30, przy trasie Jelenia Góra-Zgorzelec. Budynek z
przeznaczeniem na karczmę i mieszkanie, zbudowany z bali drewnianych, o pow. 650
m2. Stan surowy zamknięty.
Na piętrze znajduje się mieszkanie o pow. 130 m2 i sala restauracyjna o pow. 130 m2. Na
parterze budynku są dwie sale o pow. 70 m2 i 90 m2. Media doprowadzone do budynku.
Pełna dokumentacja budowlana i techniczna. Nieruchomość posiada wjazd i wyjazd z
drogi krajowej i duży parking. Cena 1 600 000 zł. Obok druga nieruchomość – działka o
pow. 1,0014 ha, uzbrojona. Możliwość budowy obiektów usługowo-mieszkalnych. Cena
65 zł/m2. Bliższe informacje – tel. 669-620-071; e-mail:biuro@szymkiewicz.jgora.pl
Firma przyjmie na umowę o prace
budowlańca z doświadczeniem, wysokie zarobki. Kontakt od 16-18.00 - 503
069 600
Niemcy - opieka - Praca dla kobiet przy
opiece nad starszymi osobami w Niemczech. Wynagrodzenie od 1000 euro plus
zwrot kosztów za dojazd w wysokości
150 euro. Zapewnione zakwaterowanie i
wyżywienie - lub 511844939.Tomasz Bira
- 077 43 540 75
Poszukujemy od zaraz przedstawicieli Handlowych do firmy kosmetycznej
tylko dziewczyny własne auto proszę
przesłać cv + list motywacyjny na adres
- oriflame.26@wp.pl - mail
Opieka - Niemcy - Potrzebna Pani do
opieki w Niemczech. Praca od zaraz
- 887 278 070
Oriflame + 90zł dla ciebie - Zapraszam
do współpracy z Oriflame. Nagrody dla
nowo zarejestrowanych konsultantek.
Rabaty - 90zł na start. Już zawsze
kupujesz nasze kosmetyki w cenach
hurtowych. (30% różnicy). Zapraszam do
Biura Oriflame na Zabobarzu (blaszak)
- ODK Zabobrze 1p PON,ŚR i PT - od
15.00 do 18.00 - 601 470 303

Osoby na inwentaryzację - Poszukujemy młodych osób do przeprowadzenia
inwentaryzacji na terenie Jeleniej Góry.
Inwentaryzacja ma się odbyć w nocy
16.11.-17.11.2008. Stawka za godzinę 5złwynagrodzenie wypłacane po zakończonej pracy. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny. - 664 043 530
Panią do sprzątania zatrudnię - Zatrudnię sprzątaczkę bez nałogów z dobrymi
referencjami, uczciwą. Oferty proszę
kierować Pisemnie na adres Serwis
telefonów komórkowych Wiking Drzymały
37, 58-500 Jelenia Góra 075 64 15 500
- 693 693 955
Panie do pakowania od zaraz - Poszukujemy Pań do pakowania herbaty, praca
od poniedziałku do piątku 8h, wymagana
książeczka sanepidu i zdolności manualne. Mile widziane studentki i uczennice
zaoczne. Informacje w biurze: ul. Morcinka
33 pok. 13 - 509 500 459
Perfumy fm - Kup „perfumerię” za 30,
86 lub 121 zł i zarabiaj natychmiast. Federico Mahora oriflame.26@wp.pl - mail
PHP Polski Tytoń S.A. Zatrudni kierowcę .
WYMAGANIA: • prawo jazdy kat. B Osoby
zainteresowane proszone są o składanie
osobiście CV oraz listu motywacyjnego na

Kosmetyczka - Hotel "Sasanka" w
Szklarskiej Porębie zatrudni kosmetyczkę
- umowa o pracę - 075 75 28 000

Firma KRY-CHA Wojciech Chadży
zatrudni kierowcę autobusu oferujemy
wysokie zarobki! Wymagania: Prawo
jazdy kat D, kurs na przewóz osób 75
641 22 25 - 075 75 35 600
Pilnie zatrudnię księgową do biura
- 502 630 369
Kucharz, kucharka - Karpacz - Poszukuję samodzielnego kucharza, kucharki w
pełnym wymiarze pracy - 693 425 258
Lakiernika z angielskim - Poszukuję
lakiernika samochodowego z językiem
angielskim do pracy w Holandii. Praca
legalna - 696 164 191
Szkoła językowa z Jeleniej Góry
poszukuje lektora języka włoskiego.
Kontakt: 075 64 24 690 - 075 64 24 690
Lubisz kawę? - Jedna z wiodących firm
branży kawowej szuka operatywnych
ludzi zainteresowanych konsumpcją oraz
reklamowaniem kawy. Jeśli jesteś zainteresowany/a współpraca, napisz Start
firmy w Europie już 3 listopada Dołącz
do nas. mail: rekrutacja@infowellness.
pl - 608 507 127
Łatwa praca - Dystrybutor gazetek
Kauflandu. Umowa zlecenie. Rejon – Dziwiszów, Maciejowa, Komarno łącznie.
Tylko w piątek. - 697 109 863
Młodych po wojsku - Zatrudnimy na
stałe. 1600 netto. Przeszkolimy - 75
764 70 19
Monter wiązek elektrycznych - Międzynarodowa Firma Logistyczna Panopa
Logistik Polska Sp. z o.o. z ugruntowaną
pozycją na rynku polskim poszukuje pracowników produkcyjnych w zakładzie w
Jeleniej Górze. Zatrudniamy i mężczyzn,
i kobiety - 504 073 573
Monter wiązek elektrycznych - Zatrudnimy sumienne, dokładne, rzetelne i
obowiązkowe osoby na stanowisko
monter wiązek elektrycznych w oddziale
firmy Panopa Logistik Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej.
Zatrudniamy i mężczyzn i kobiety - 504
073 573

Piękny dom z wyjątkowym
wykończeniem
Ofertę prowadzi:
Dorota Banaszak
tel. 0 508 240 826

Nowe 2-pokojowe mieszkanie w stanie deweloperskim
Ofertę prowadzi:
Barbara Dobrowolska
tel. 0 662 009 300

Ośrodek o wysokim standarcie położony w centrum
Karpacza
Ofertę prowadzi:
Roksanes Żukowski
tel. 0 508 240 831

Dwupoziomowe mieszkanie
o pow. 75m2 w ścisłym centrum miasta.
Ofertę prowadzi:
Marek Stępień
tel. 0 508 240 821
Bardzo ciekawy architektonicznie dom na dużej działce
ze stawem
Ofertę prowadzi:
Andrzej Gynowski
tel. 0 508 240 827

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Potrzebni solidni ludzie znający się na
ociepleniach budynków. Dobre pieniądze,
proszę o jak najszybszy kontakt. Proszę
pytać o pana Mariusza - 691 065 584
Operatora wózka widłowego pilnie
zatrudnimy. Umowa o pracę - 075 64
66 300
Pomocnik dekarza - dekarz - zatrudnię
i przyuczę osobę, która chce pracować jako dekarz lub pomocnik dekarza
doświadczenie budowlane mile widziane
- 880 845 446
Zatrudnimy pomocnika do montażu
mebli: kuchennych, biurowych, szaf wnękowych, itp. Wiek od 22 do 28 lat. Więcej
informacji w biurze przy ul. Lubańskiej 1
(Cieplice) pon.-pt. od godz. 9:00 do 17:00.
- 075 755 0330
Hotel "Sasanka" Szklarskiej Porębie
zatrudni na stałe pomoc kuchenną - 075
75 280 00

zł Koniecznie ważna książeczka do
celów sanitarno-epidemiologicznych.
- 601 499 077
Praca w Anglii - Przyjmę kosmetyczkę do salonu Health&Beauty kolo
Londynu . Proszę przesłać C.V. oraz
załączyć opis zakresu swoich obowiązków i wymagań odnośnie stanowiska
pracy. Email:dakaja2001@yahoo.co.uk
- 00487792621475

Solidna uczciwa podejmie sprzątanie biur – 607 970 621

Praca w ubezpieczeniach - poszukuję
osób chętnych do współpracy w branży
ubezpieczeń - 663 955 044

Poszukuję dekarzy i pomocników
budowlanych - 500 062 371

Prace budowlano gospodarcze - Poszukuję do prac budowlano-gospodarczych
przy pensjonacie. Osobę z okolic Miłkowa,
Kostrzycy Mysłakowic - 604 200 639

Praca sprzedawca - osoba komunikatywna, proszę o CV mail: mariozg@
poczta.onet.pl - 602 308 231
Praca dla ambitnych - Getin Finance
zatrudni ambitnych doradców finansowych. Oferujemy: możliwość bardzo
szybkiego awansu, umowę o pracę,
pensję stałą + prowizję , system szkoleń.
Warunek podjęcia pracy to ambicja i
nieustępliwość. CV + list mot. wysyłać
: slawomir.bozenta@getin-finance.pl
- 667 894 576
Praca dla bezrobotnych - 1600 netto,
od zaraz 15 osób. Min średnie do 30 lat.
- 75 764 70 17
Praca dla uczniów i studentów - Zatrudnię osoby uczące się (17 i 26lat) na terenie
hipermarketu w Jeleniej Górze na stanowiska: KASJER, PRACOWNIK HALI.
Oferujemy umowę zlecenie, dogodne
godziny pracy, bezpłatne szkolenia.
Wymagana aktualna książeczka sanepidu
- 664 043 530
Chcesz dorobić do swojego wynagrodzenia, pracować po godzinach pracy,
poszukujemy chętnych osób. Wyślij swoje
cv na adres: puwp15@wp.pl
Praca dodatkowa (gastronomia) 2
weekendy w miesiącu, przyjmę odpowiedzialną, energiczną, dyspozycyjną i
chętną osobę do pracy na 2 weekendy
każdego miesiąca (sobota niedziela 7-8h)
proszę o poważne przemyślane oferty
drogą mailową CV + zdjęcie, na adres:
kodi.a@wp.pl
Praca na cukierkach - Zatrudnię od
zaraz kobietę do pracy na stoisku luzowym w Carrefourze w Jeleniej Górze.
Praca zmianowa od pn-nd od 8-15 i
15-22. Wynagrodzenie miesięczne 1300

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Praca w Karpaczu - Restauracja w
centrum Karpaczu poszukuje kelnerki,
kelnera, pomocy kuchenne/dobre warunki
pracy-możliwość zakwaterowania - 501
017 367

Poszukuję lakiernika samochodowego
z doświadczeniem do pracy w Holandii.
Praca legalna - 696 164 191

Praca dla kierowcy kategorii C+E - 502
142 945

Prezenter muzyczny, DJ z wieloletnim doświadczeniem (dotychczas Trojmiasto) z własną konsoletą
i nagłośnieniem. Dyskoteki, bankiety, wesela - 519 490 133
P oprowadzę p e n s j o n a t , d o m
wczasowy z wyżywieniem. Szklarska Poręba – okolice - 888 986
772

Poszukuje tanio położyć regips na klej
- 602 810 896

Poszukuję kierowcy z kategorią B na
kuriera - 601 561 366

Odzież używana 2.50zł kg – niemiecka, niesort - Faktura VAT – 606
128 693

Poszukujemy pracownika do biura
podroży. Wymagana znajomość języka
niemieckiego. Mile widziane doświadczenie w branży turystycznej. CV proszę
wysyłać na adres: info@alternativ-tours.
pl - 075 752 50 43

Praca w ośrodku wczasowym - przyjmę
dyspozycyjną panią do lat 40 do pomocy
w prowadzeniu ośrodka wczasowego
w Karpaczu. Możliwość zamieszkania.
- 691 503 540

Poszukuję kierowcy z kategorią D na
kuriera - 601 561 366

Podejmę się pracy popołudniami.
Potrafię wiele i nie boję się żadnej
pracy. Posiadam prawo każdy Kat.
B i w ł asne auto osobowe - 6 62
077 015

Pracownik gospodarczy - Pałac
Łomnica Sp. z o.o. poszukuję pracownika
gospodarczego w domu i ogrodzie. Najlepiej pana w średnim wieku, solidnego i
uczciwego e-mail hotel@palac-lomnica.
pl - 075 71 304 60
Producent elementów stalowych dla
przemysłu samochodowego poszukuje
pracowników na stanowisko operator
pras hydraulicznych. Zainteresowane
osoby prosimy o przesyłanie CV na adres:
automotive.gsw@neostrada.pl Dołącz do
naszego zespołu - 600 315 300
Przedstawiciel handlowy - SKAWA
S.A. poszukuję Przedstawiciela Handlowego z Jeleniej Góry i okolic Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu
wraz z C.V.i zdjęciem na adres : zjaloszynski@skawa.com.pl - 664 741 510
Przedstawiciel handlowy - Effect
System SA w związku z dynamicznym
rozwojem firmy poszukuje pracowników
z doświadczeniem handlowym. Oferujemy atrakcyjną, kreatywną i stabilną
pracę. Zapewniamy: telefon, laptop,
samochód do celów służbowych. Osoby
zainteresowane prosimy o wysłanie ofert
na adres: praca@effect-system.com - 75
744 71 92
Przyjmę fryzjerkę do pracy. Praca w trybie dwu zmianowym od 8.00 do 14.00 i od
14.00 do 20,00 lub godziny dowolne czyli
dzierżawa stanowiska. ZAPRASZAMY
- 781 191 833

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam dodatkowej pracy popołudniami - mam 27 lat prawo jazdy B,
mogę robić wszystko - 510 553 091
Podejmę pracę jako kierowa kat.
c+e. Wiek 50 lat, duże doświadczenie na trasach międzynarodowych
-667 100 405

Pilnie podejmę każdą pracę chałupniczą – 503 465 956

Rencistka podejmie pracę przy
opi ec e st a r s z ej osoby, d z i ec ka
p ow y ż e j 1 ro ku – J e l e ni a G ó r a
– 693 350 927
Młody 23 lata – podejmę każdą
pracę Kowar y, Karpacz , okolice
– zawód wyuczony kucharz – 510
664 486
Podejmę pracę kraj – zagranica
przy montażu ścianek działowych
G/K, sufitów podwieszanych, malowaniu, inst. wodno-kanalizacyjnej
– 721 115 348

RÓŻNE
SPRZEDAM
P iec e l e k t r y c z n y , p o k o j o w y ,
2500W, 220V, Fisher – niedrogo
– 691 328 721
Sprzedam w każdej ilości ceramiczne listwy dekoracyjne produkcji - Włochy wym.25cm na 5cm Cena
3zl szt. Ciekawa imitacja drobnych
kamieni - 667 766 036
Futro z norek dl 3/4 ciemny brąz
- 660 118 387
Obiady zupy regeneracyjne, gotowane na miejscu i na wynos - dla
osób z M.O.P.S. i firm JG. ul.Cieplicka 74 szkoła nr 6 - 502 108 290
Tanie domowe obiady, gotowane
na miejscu i na wynos ul.Cieplicka
74 szkoła nr 6 - 502 108 290
Szczenięta owczarka środkowoazjatyckiego. Pieski ur. 25.06.08
– ojciec z rodowodem (ruskim),
matka bez – 075 64 38 571 – 509
991 693
Dachówka poniemiecka – karpiówka tanio – 075 75 215 19
Komplet wypoczynkowy 3+2+1,
elektr yczne gr zejniki konwektorowe 4 sz. – 662 208 606
Wzmacniacz Gruncik SV1000 – 60
zł, walizkowa maszyna do pisania
– 60 zł – 075 764 73 35
Garniturek chłopięcy, czarny
wzrost 140cm, bardzo dobry stan
oraz buty czarne rozmiar 35 – cena
150zł – 075 7130 476 – 691 799 120
T r z yfunkcyjny w ó z e k d l a
dziecka + fotelik samochodow y
typu koł yska – cena 200zł – 600
391 015
Duża Agawa – 793 725 871

Piechowice
Dom w stanie surowym otwartym, z
garażem. Wszystkie media, dobrej klasy
materiały. Wygodna lokalizacja na spokojnym osiedlu.
Cena 299000. Nieruchomości Żebrowscy
0501736644

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 - 792 276 667
Auta całe i uszkodzone osobowe
i dostawcze z lat 1992-2007 stale
aktualne - 601 742 156

Wojcieszyce
Dom z drewnianych bali, działka 1800
m.kw. z pięknym
widokiem. Do zamieszkania bez dodatkowych inwestycji. Cena 599000.
Żebrowscy Nieruchomości 0501736644

Motorower Romet lub Jawa zarejestrowany do 200 zł.- 667 130 688
Opony zimowe 14 Skoda-Felicja
– 075 75 215 19
Hak holowniczy do Skody Faworit
– 075 75 215 19

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Dom idealny na agroturystykę w okolicy
Świeradowa Zdrój. Malownicza miejscowość Augustów. Dom po solidnym
remoncie na przestronnej działce 6500
m.kw Idealne miejsce do wypoczynku
Doskonała cena 399000.
Nieruchomości Żebrowscy 0501736644

Opel Kadet, pojemność 1.4 – rok
91, czer wony, t ylne szyby pr zyciemniane, garażowany, szyberdach+opony zimowe na felgach
cena 1200
Busa Ford Transit Max - 667 264
181

Przytulny dom o funkcji małego pensjonatu w Szklarskiej Porębie.
Stylowa willa w zacisznym i spokojnym
miejscu z dala od gwaru miasta.
Mieszkanie właścicieli oraz pokoje dla
gości. Doskonała oferta, świetna cena
730000.

Nissan Patrol 92 diesel 4/4 long
podw y ż szony 75 0 0 z ł - 6 97 26 6
681
Fiat Uno - 1993, 5 drzwiowy, pojemność 1.3, Cen 1200 zł - 783 603 681
Citroen, Xantia, 1994r, poj.2.0,
c.zamek, el.szyby, klimatyzacja,
autko jest, bardzo zadbane, bez
w ypadkowe, stan idealny. Sprowadzone Niemiec Niemiec - 882
491 671

Świetna inwestycja. Ziemia budowlana
1,15 ha nieopodal Jeżowa
Sudeckiego. Zabudowana starą oborą.
Zapierające dech widoki, nowy
asfalt,media. Doskonała cena 470 tyś.
Rychlewski Remigiusz Żebrowscy
nieruchomości 0501736644.

Volvo 850s, 96r. pojemność 2.5l,
5ec poduszek, centralny zamek,
bardzo zadbane, 9l na100km. Autko,
posiada polski przegląd, sprowadzone. Cena 9800 do negocjacji
- 882 491 671
Skrzynia biegów do poloneza 4
biegowa – 075 752 15 19
S u b aru L e o n e 18 0 0 – 4 w d –
1987 sedan, wsz ystkie części z
demontażu – 2 silniki EA82 tanio
– Kamienna góra – 721 115 348

Mieszkanie 3 pokojowe Kiepury. 64 m.kw
na czwartym piętrze.
Rozkładowe z balkonem i ładnym widokiem na góry. Do odświeżenia. Bardzo
dobra cena 208000. nieruchomości
0501736644

H ak h o l o w n i c z y d o P o l o n e z a
150cm – 075 75 215 19

ODDAM

Atrakcyjne 2 pokojowe mieszkanie na
parterze domu. Po solidnym remoncie.
Nowe instalacje, okna, ogrzewanie
własne gazowe. Tanie w utrzymaniu.
Przestronna łazienka z oknem i narożną
wanną. Nie wymaga żadnych nakładów. 179000 nieruchomości Żebrowscy
0501736644

Wspólnota M i e s z ka ni owa ul
Ogińskiego 17 odda za darmo 30
okien 110 cm na 73 cm – 075 75 41
321 po południu
Oddam małe śliczne kotki – 075
76 43 981
Za darmo oddam 2 ciśnieniomierze na pompkę – 075 75 41 321 po
południu

Dla naszego klienta poszukujemy
gruntów rolnych o powierzchni
od 30 ha w górę. Optymalnie w
powiecie jeleniogórskim. Jeldom
Nieruchomości. tel. 600-434-800

Nowy dom jednorodzinny w okolicach Jeleniej
Góry położony na działce 19 arów z pięknym
widokiem na Szwajcarkę i Karkonosze. Powierzchnia całkowita domu 162m2. Na parterze
salon z otwartą kuchnią , pokój , łazienka ,
pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze cztery
sypialnie i łazienka. Teren ogrodzony drewnianym płotem. Kontakt tel. 668667637

Dla naszego klienta poszukujemy gruntów pod budowę hoteli.
W jeleniej Górze i okolicach.
Jeldom Nieruchomości
tel. 600-434-800

Malowniczo położony poniemiecki dom
o powierzchni 150 m2 w miejscowości
górskiej , działka o powierzchni 1233 m2,
graniczy z lasem.W przyziemiu domu
znajduje się otwarta kuchnia z salonem
i kominkiem, łazienka, pomieszczenie
gospodarcze oraz bezpośrednie wyjście
do ogrodu.Parter i piętro zajmuje 5 pokoi
, 3 łazienki i kuchnia.Dom po kapitalnym
remoncie , podłogi drewniane,ogrzewany
piecem gazowym 2-funkcyjnym. Idealne
miejsce dla ceniących naturę, na dom
rodzinny lub niewielki pensjonat. POLECAMY Kontakt tel. 668667637

Oferujemy mieszkanie 2 pokojowe powierzchnia użytkowa lokalu obejmuje
pokój dzienny,sypialnię ,duży przedpokój,
ustawną kuchnię , łazienka z oknem.
Lokal położony na parterze kilkurodzinnej
kamienicy przy jednej z ulic Jeleniej Góry
,idealny na prowadzenie działalności
gospodarczej .Przy budynku miejsce
parkingowe ,oraz możliwość dzierżawienia garażu. Czynsz 200 zł. Kontakt tel.
668667637

Dom o pow.153 m2 położony kilka km od Jeleniej
Góry, na działce 45 a znajduje sie staw oraz murowana stodoła. Na poziomie parteru znajdują się
2 pokoje , kuchnia , łazienka oraz pomieszczenia
gospodarcze. Piętro zajmują 3 pokoje łazienka,
garderoba i pomieszczenie gospodarcze. W
piwnicy znajduje się kotłownia z nowym piecem
na koks,węgiel lub drewno. ZAPRASZAMY NA
PREZENTACJE! Kontakt tel. 668667637
Mieszkanie o powierzchni 74 m2 składające
się z 3 pokoi, kuchni,dużego przedpokoju,
,toalety, łazienki i dwóch balkonów. Zadbane i
funkcjonalne mieszkanie położone na I piętrze
w nowej kamienicy wielorodzinnej w zielonej ,
spokojnej dzielnicy Cieplic.Teren wokół budynku
ogrodzony,miejsca parkingowe oraz plac zabaw
dla dzieci. ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ!
Kontakt tel. 668667637

Mieszkanie o powierzchni 37 m2 - 2
pokoje ,kuchnia , łazienka na II piętrze
w budynku wielorodzinnym, położonym
w cichej , zielonej części Piechowic.
Czynsz wwysokości 110 zł. z ogrzewaniem i funduszem remontowym. Polecamy Kontakt tel. 668 667 637

AUTO KOMIS

ALF
A

adres: Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego
15 do Biura - 608 666 028

29

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Żaba i orzeł blisko zdroju
Kolonie Niemiecka i Rosyjska. Dziś te nazwy niewiele Raschdau
mówią mieszkańcom Cieplic. Urokliwe, willowe by się zawstydził
Wyróżniającym się obiektem
osiedla popadają w ruinę, a były perełką okolic
w Kolonii Niemieckiej była willa
uzdrowiska.
Chodzi o Malinnik (Herischdorf), który Rycerz Fryczko w
1309 roku dostał od książąt
świdnicko-jaworskich, co poświadcza najstarszy zachowany
dokument dotacji w Archiwum
Państwowym w Jeleniej Górze.
Wcześniej, bo w roku 1288
joannici, zakon szpitalników,
wznieśli gościniec dla chorych.
Byli także do połowy XIV wieku
właścicielami Cieplic.
W Malinniku ciągnącym się
wzdłuż Kamiennej i Wrzosówki
była szkoła i wieża widokowa
Friedrichturm na Scholzenbergu
(dziś jest to Strzelecka Góra).
To właśnie z Malinnika jeździły do jeleniogórskiego dworca
głównego pierwsze elektryczne
tramwaje, a ich remiza z dawną
elektrownią, która dostarczała
energię do sieci, zachowała się
do dziś. Tyle, że z częściowo
zburzonym w minionych latach
kominem, który był w fatalnym
stanie technicznym.
Wieś najbardziej rozwinęła
się jednak w sąsiedztwie Cieplic
(Warmbrunn), które w XIX
wieku były jednym z najbardziej
popularnych kurortów i uzdrowisk ówczesnych Niemiec.
I nie powstawały tam sanatoria, ale wille, pensjonaty i restauracje, odwiedzane przez licznych
kuracjuszy i turystów.

Żaba i orzeł

Urozmaicony skałkami i
pagórkami teren przy Weirihsbergstrasse – ulicy, którą
nazwano od nazwiska właścicieli okolicznych gruntów
– skusił karczmarza, który w
1824 roku postawił tam gastronomiczny przybytek. Ten,
niestety, spłonął częściowo w
1884 roku. Jednak karczma
szybko została odbudowana i
jako zespół restauracji Auf dem
Weirihsberg przyciągała licznych kuracjuszy i ciepliczan,
którzy – wybierając się na

spacer do Malinnika – chętnie
się tam zatrzymywali.
O popularności tego miejsca
świadczą liczne okolicznościowe widokówki przedstawiające
restaurację wraz z okolicznymi
wytworami skalnymi. Ze względu
na kształt jeden został nazwany
„Frosch” (czyli żaba), a drugi
– „Adler” (orzeł).
Letnie ogródki z sezonie tętniły życiem towarzyskim, choć
miejsce to jest nieco oddalone od
centrum Cieplic, gdzie również
było wiele gastronomicznych
przybytków.
Atrakcją dla gości było również
samo położenie lokalu, który
powstał na skale, a z jego tarasu
rozciągała się wspaniała panorama Cieplic, Karkonoszy oraz ich
przedgórza. Klimat tworzyły też
ogrody urządzone w okolicy.

Kamienna góra
i prywata

Polacy po 1945 roku nazwali
ten zakątek Kamienną górą.
Nie wiadomo, dlaczego „góra”
napisano małą literą, ale takie jest
obowiązujące nazewnictwo.
Dawny zespół restauracyjny
jest dziś własnością prywatną i
do stanu sprzed kilkudziesięciu
lat wiele mu brakuje. Okolic
raczej nie odwiedzają ciepliccy
kuracjusze, choć ta część uzdrowiska zachowała miejscami niepowtarzalny klimat epoki „fin
de siecle”.
Podobną atmosferę można
odczuć w innej części Malinnika
zwanej niegdyś Deutsch Kolonie,
czyli Kolonią Niemiecką. Sąsiadowało ono z Russische Kolonie,
czyli Kolonią Rosyjską.
Jak podaje Ivo Łaborewicz
nowo wznoszoną część Herischdorfu nazwano w ten sposób,
ponieważ szczególnie chętni
właśnie tam zatrzymywali się
Rosjanie, którzy przyjeżdżali
do Cieplic na kurację. Dziś są to
okolice ul. Łabskiej.

z pensjonatem na Wilhelmshöhe
(Wzgórzu Wilhelma). Działała
tam także restauracja otoczona
parkiem. Na samym wzgórzu
zbudowano wieżę widokową,
po której zachowały się tylko
ruiny.
Sama willa, której właścicielem był Wilhelm Raschdau, bardzo bogaty cesarski poseł, który
w 1927 roku pożyczył Bractwu
Strzeleckiemu pięć tysięcy marek w złocie, jest (bo uchowała
się do dziś), konstrukcją imponującą: z ryzalitem wieżowym,
dwoma wysokimi piętrami,
wysokim podpiwniczeniem,
tarasem i werandą.
Przed 1945 rokiem ulicy
patronował sam Wilhelm Raschdau. Za polskich czasów
patronem traktu byli najpierw
kompozytor Stanisław Moniuszko, później – Małgorzata Fornalska, działaczka komunistyczna.
Nazwisko Ludwika Hirszfelda,
lekarza mikrobiologa, widnieje
na szyldach od 1993 roku.
Dziś w dawnej rezydencji
Raschdaua mieści się Ośrodek
Szkolenia Polskiego Czerwonego
Krzyża. Stan budynku jest nieciekawy, podobnie jak większości
XIX wiecznych zabudowań tej
pięknej okolicy cieplickiego
uzdrowiska.

Restauracja na Weirihsberg wczesną wiosną

Przełom XIX i XX wieku: pozdrowienia z Herischdorfu (Malinnik)

Stare, ale piękne

Zabytki nieco nikną przytłamszone klockowatymi domami z
gierkowskiej epoki PRL. Na tych
terenach powstały także zbudowane już po 1989 roku wille.
Jednak w niczym nie są w
stanie dorównać podupadłemu,
choć ciągle czarującemu urokiem budownictwu zaprojektowanemu przez niemieckich
architektów.

(tejo)
Ciąg dalszy cyklu w kolejnym numerze ...

To samo miejsce: magnes dla kuracjuszy i turystów

Szkoła i wieża widokowa: dawna pocztówka z Herischdorfu.

O popularności Weirihsbergu świadczy ta okolicznościowa pocztówka

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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
- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

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

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

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe

!
CJA

MO
PRO

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

TAXI

96 21

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

ŚNIEŻKA

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

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

FABRYKA OKIEN

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

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

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy

Miejsce
na twoją
reklamę
BIURO POMOCY
ZADŁUŻONYM
022 397 21 50
www.oddluzenia.com
www.biuropomocyzadluzonym.pl

Millennium
sp. z o.o.

KREDYTY
ODDŁUŻENIA

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

RAMY
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

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze uprzejmie informuje,
że w dniu 01.09.2008 przystąpił do realizacji projektu p.n.:
AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

NOWA JAKOŚĆ-NOWE SZANSE!

W związku z powyższym zapraszamy bezrobotne osoby niepełnosprawne (poszukujące pracy)
z miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego oraz pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem tych osób do korzystania z bezpłatnych usług z zakresu pośrednictwa pracy, informacji
zawodowej oraz poradnictwa zawodowego.
Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjno-promocyjne:
• 28.10.2008r., godz. 13.00 – spotkanie dla organizacji pozarządowych i instytucji działających
w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• 29.10.2008r. godz. 11.00(I edycja) i 05.11.2008r. godz. 11.00 (II edycja) – spotkanie dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem
tych osób.

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

Więcej informacji:
tel./fax.: 0-75 / 64-38-711
www.praca.kson.pl
e-mail: praca@kson.pl
lub w siedzibie Agencji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Grabowskiego 7, pok. 9 ( parter)
w godz.9.00-16.00 (pon.-pt.)
Projekt współfinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
"Partner III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych
przez organizacje pozarządowe."

Z tym ogłoszeniem do 25.10.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ju¿ dziœ zacznij pracowaæ
najlepszym sprzêtem!
stara
cena

nowa
cena

1049,-

679,-

Pilarka

HUSQVARNA 235

Moc: 1,3 kW / 1,7 KM
Waga bez urządzenia tnącego 4,7 kg

Promocja do wyczerpania zapasów
Jelenia Góra, ul. Wolności 221
Tel. 075 75-50-221

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

