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Ryzykują życie wdrapując się
na kominy w opuszczonych
fabr ykach. Bawią się
wbiegając pod rozpędzone
samochody. Szukają mocnych
wrażeń tam, gdzie rozsądny
człowiek nawet nie pomyślałby,
żeby wejść. Młodzi ludzie.
Z a c z y n a j ą s i ę wa k a c j e i
zwiększone zapotrzebowanie
na adrenalinę. Czy tragiczny
przykład szesnastolatka, który
zabił się straciwszy równowagę
podczas lekkomyślnej
wspinaczki na komin byłych
zakładów optycznych, będzie
wystarczającą przestrogą
dla jemu podobnych,
którzy żyją w wir tualnej
rzeczywistości ogłupiających
gier komputerowych?
Jaką alter natywę dają im
samorządowcy? Żadną.
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Wiara bez zabawy jest martwa
Nie tylko przy ołtarzu
można się modlić. Kapłani
jeleniogórskich parafii coraz
częściej zapraszają swoje
owieczki na festyny. Dobra
rozrywka to też swoisty uczynek miłosierdzia.
str. 11
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Dwaj młodzi, zamaskowani przestępcy napadli
w piątek blisko wodospadu Szklarka w
Szklarskiej Porębie na czwórkę niemieckich
turystów.
str. 10

Małgorzata Wasiucionek i Paulina Kusa na
skrzypcach grają już od jedenastu lat. Czas
poświęcony na ćwiczenia, sumienność
i pracowicie rozwijany talent, punktują
coraz większą liczbą sukcesów na koncie
osiemnastolatek. Przed nimi wakacyjna
przygoda życia: podróż za ocean. Nie będą
jednak wypoczywać, ale doskonalić swoje już
bardzo wysokie umiejętności ze światowej
sławy wirtuozami.
str. 12

Klemm wygrał bitwę,
ale wojna trwa

481 ogłoszeń 167 ofert pracy

Kto spodziewał się
ukamienowania Wojtka
Klemma i jego zwolenników, wychodził
rozczarowany z piątkowego „Obserwatorium
Karkonoskiego”. To
właśnie kontrowersyjny dyrektor artystyczny stał się bohaterem
wydarzenia. Po części
dlatego, że jego główny oponent, Bogdan
Nauka, nie przyszedł,
a krytycy, którzy mieli
Naukę wspierać, rozchorowali się.
str. 8

Poszuka skarbów w celi?
Części karabinów i pistoletów z okresu
pierwszej i drugiej wojny światowej znaleźli
policjanci w domu mieszkańca Kowar,
znanego poszukiwacza skarbów. Broń z
pierwszej połowy XX wieku to wielka gratka dla
kolekcjonerów militariów w Polsce i za granicą.
Jednak zbieranie jej i handel jest traktowany
jako nielegalne posiadanie broni. Śledztwo w
tej sprawie prowadzą
policjanci z wydziału
kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, zajmujący
się zwalczaniem
przestępczości
związanej z kradzieżami
dzieł sztuki i zabytków.
str. 10
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Jelenia Góra

jgora.plejada@op.pl

W rankingu uczelni „Newsweek”
1 miejsce wœród pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych
Wyró¿nienie Gepard Biznesu AD 2006

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Nasze atuty:
Rozbudowany system stypendialny
 wiemy jak pomóc każdemu

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

Wyjątkowy campus
 plenerów zazdroszczą nam najlepsze
polskie uczelnie

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

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

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

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i resocjalizacyjna
Socjoterapia z terapią pedagogiczną

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

Dane Adresowe: Rektorat i administracja Kolegium Karkonoskiego, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, tel. 075/ 64 53 300, www.kk.jgora.pl
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W miniony piątek około
30 kibiców i zawodników MKS Karkonosze
przez 20 minut chodziło
po przejściu dla pieszych
na drodze krajowej nr 3 w
Maciejowej. Zdeterminowani fani piłki nożnej zagrozili, że w tym tygodniu
zablokują miasto w kilku
punktach, jeśli nie znajdą
się pieniądze na klub.
– Kibice i zawodnicy protestują przeciwko brakowi zainteresowania losem najstarszego klubu sportowego miasta, któremu
grozi bankructwo – powiedział
członek zarządu placówki Bogusław Kempiński.
Blokada zdenerwowała zmotoryzowanych. – Mam głodne
dziecko i spieszę się do domu
z rodziną. Denerwuje mnie ta
sytuacja, bo uważam, że można
inaczej protestować w interesie
klubu – usłyszeliśmy od oburzonej jeleniogórzanki.
Władze klubu oraz jego fani
rozmawiali wcześniej z zastępcą prezydenta Zbigniewem
Szereniukiem. Samorządowiec
był zdziwiony, że Karkonosze
znalazły się w zapaści. Obiecał jednak, że we wtorek (17
czerwca) dojdzie do spotkania
przedstawicieli zarządu, kibi-

W obronie klubu zablokują miasto

Kibice rotacyjnie blokowali zebrę przy ul. Wrocławskiej
ców i piłkarzy Karkonoszy z
prezydentem Markiem Obrębalskim oraz przewodniczącym
rady miasta Hubertem Papajem.
Podczas spotkania ma dojść
do zawarcia porozumienia w
sprawie przyszłości klubu.

Jednak jeśli nadal te rozmowy
nie przyniosą rozwiązania problemu MKS Karkonosze, któremu
grozi bankructwo i rozwiązanie
działalności z powodu braku pieniędzy, kibice grożą, że w piątek
(20 czerwca) wyjdą na przejścia

dla pieszych na czterech głównych
trasach wylotowych i totalnie
zablokują miasto.
Protestujący zgłosili stróżom
prawa i władzom miasta zamiar
przeprowadzenia blokady. Ale
mimo to odpowiedzą przed sądem

grodzkim, bo złamali jeden z
artykułów kodeksu wykroczeń: zatamowali ruch i nie zeszli z jezdni
mimo trzykrotnego napomnienia
przez policjantów.

Sprawa Castoramy wywołała w miniony wtorek gorącą
dyskusję. Wiesław Tomera, szef
komisji rozwoju, podkreślił, że
jest przyjacielem marketu, ale nie
podoba mu się jego lokalizacja.
Wsparł go Wojciech Leszczyk
z PiS. – Poprzyjmy ten projekt,
skoro poparliśmy Fokus Park
– mówił Józef Zabrzański nie do
końca w zgodzie z intencjami

swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości.
Wątpliwości wzbudził remont
skrzyżowania, przy którym ma
powstać Castorama. Najbardziej
wyważone stanowisko zajął Józef
Sarzyński z LiD. – Debatujemy
nad czymś, co dawno już powinno być uchwalone – powiedział.
W końcu rada uchwaliła projekt uchwały. Castorama ma

Elitarne Studium Służb Ochrony

„DELTA”
58-500 Jelenia Góra
ul. Kochanowskiego 18
tel. (075) 645-86-03, 664-998-718

zielone światło. Obecny na sesji
jej szef Claude Acquart zapewnił,
że firma da nie tylko miejsca
pracy, ale i wspomoże finansowo
remont skrzyżowania.
Decyzja radnych nie oznacza jednak bezwarunkowego
przyzwolenia na budowę. Na
teren powstania marketu zostanie skierowany audyt, który
określi optymalne rozwiązania
komunikacyjne na pobliskim
skrzyżowaniu.

(tejo)

Claude Acquart przekonywał
radnych do poparcia uchwały

BYLI ZA:
Jerzy Lenard, Zofia Czernow, Hubert Papaj, Józef Zabrzanski, Zbigniew Ładzinski,
Grażyna Malczuk, Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, Józef Kusiak, Wiesław Tomera,
Marek Sawicki, Piotr Miedzinski, Jerzy Pleskot, Józef Sarzyński.
BYLI PRZECIW:
Miłosz Sajnog, Krzysztof Mróz, Wojciech Leszczyk, Krzysztof Czerkasow, Janusz
Lindner, Ireneusz Łojek, Bożena Wachowicz-Makieła, Cezariusz Wiklik, Anna Ragiel
i Ewa Duziak.

Jedyna w Polsce profesjonalna szkoła służb
ochrony kształcąca w zawodzie technik ochrony
fizycznej osób i mienia prowadzi nabór.

•
•
•
•
•
•

najwyższa jakość
najniższe czesne
certyfikat ISO 9001:2000
najlepsi wykładowcy
własna broń
wysoka zdawalność egzaminów
zawodowych w sieci szkół „DELTA”

www.deltasc.com.pl
deltasc@deltasc.com.pl

(JEN)
Fot. Konrad Przezdzięk

Zielone światło dla Castoramy
13 głosów za, 10 przeciw – to rezultat głosowania radnych miejskich w sprawie lokalizacji marketu budowlanego na gruncie za skrzyżowaniem ulic Grunwaldzkiej
i Jana Pawła II.


Fot. Marek Komorowski

WYDARZENIA

Tu stanie pawilon Castoramy

KONKURS
• 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

Nie musisz jechać do Paryża,
Paryż przyjechał do Ciebie!
Pytanie konkursowe
- Z czym kojarzy Ci się Paryż?

Najciekawsze 3 odpowiedzi nagrodzimy
bonami o wartości 250 zł każdy do
wykorzystania tylko w butiku
przy ulicy Piłsudskiego 16.
Na odpowiedzi czekamy
do 9 czerwca
pod adresem
gkowalska@jelonka.com
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Mieszkańcy zaniedbanego zakątka nie mogą dojść swoich racji w jeleniogórskich urzędach, które nie pamiętają o swoich obowiązkach. Przykłady? Nie wykoszona
na czas trawa przed budynkiem, brak placu zabaw,
obiecane od lat remonty domów, zasypane studzienki
kanalizacyjne. Czy jest szansa na poprawę?
– Jesteśmy traktowani jak ludzie pierwotni, którym do szczęścia potrzebny jest tylko kawałek
zagrzybionego dachu nad głową
– grzmią lokatorzy budynków
19 i 21 z ulicy Lwóweckiej. – Nie
jesteśmy pijakami, nasze dzieci
uczą się, studiują, my pracujemy i
płacimy podatki. Niebawem będę
miała ślub swojej córki i nie wiem,
co ja powiem gościom – skarży się
Barbara Schotz. Płacimy około
dwieście złotych za mieszkanie,
czy to tak mało? - pyta.
Już od kilku lat Zakład Gospodarki Lokalowej przesyła lokatorom pisma, w których obiecuje
remonty. Zmieniają się tylko daty,
a modernizacji budynku jak nie
było tak nie ma.
– Pocieszają nas, ze zostaliśmy
ujęci w planie wydatków na
kolejny rok, ale słyszymy to juz
od 2002 roku. Efekt jest taki,
że ze ścian odpada tynk, sufit
po kawałku kruszy się nam na
głowę. Nic nie jest tu zrobione.
Nawet nie chcą wykosić nam trawy – słyszymy od zatroskanych
mieszkańców.

W sprawie wykoszenia trawy
lokatorzy z ulicy Lwóweckiej
interweniowali już wielokrotnie.
Bezskutecznie. Dlatego zdecydowali się prosić o pomoc Jelonkę.
– Jak wy nam nie pomożecie to
już nikt i nic nam nie pomoże
– usłyszeliśmy od załamanej
Bożeny Pałek. – Nasze dzieci
i wnuki nawet nie mają gdzie
pograć w piłkę, bo trawa jest
po kolana, a w urzędzie nam
mówią, że kosić nie będą, bo to
nie ich teren.
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry, uspokaja
mieszkańców. – Teren jak najbardziej jest nasz, ale trzeba
było w drodze przetargu wyłonić
wykonawcę, dlatego trwało to
tak długo, ale już na dniach
pojawi się tak ekipa – powiedział
w rozmowie z Jelonką.
Lokatorzy wnioskowali do
ZGL, aby administrator naprawił
zniszczony plac zabaw, ale usłyszeli, że zakład nie jest od tego.
– Czy nasze dzieci są gorsze od
innych – pytają Marzena Wiklik,
Krzysztof Dąbrowski, Daria

Wyładowali gniew na drzewkach
Kilku jeleniogórskich kibiców chuliganów po meczu
Polski z Austrią ujście swoim negatywnym emocjom
dało na klombach i skwerach. Chuligani zniszczyli
kwiaty i drzewka. Tylko niektórych łobuzów złapała
straż miejska.
pozory. Wieczorami strach tędy
przechodzić. Wszystko przez bandę
pijanych łobuzów, którzy „rządzą”
w okolicy.
– To, co chuligani zrobili z młodymi kasztanowcami, to po prostu
zgroza i brak słów. Kasztanowce
te ufundowali nam i zasadzili
mieszkańcy zaprzyjaźnionego z
Jelenią Górą, niemieckiego miasta
Erfstadt. Z tych pierwszych drzewek pozostało może ze cztery,
pozostałe były już kilkakrotnie
ponownie przez nas sadzone po
kolejnych zniszczeniach. Teraz
dokonano istnego pogromu!
– napisał do nas Czytelnik prosząc
o anonimowość.
Jaki to przykład dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 13, która
znajduje się naprzeciwko skwerku? Mieszkańcy liczą na częstsze
odwiedziny w tym miejscu
policjantów i strażników miejskich. – Stróże prawa pojawiają
się, ale ich interwencje ograniczają
się do pouczenia – usłyszeliśmy.
Tymczasem chuliganom należy
się większa „reprymenda”. Kłopot
w tym, aby złapać ich na gorącym
uczynku.
(Angela/tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Karny odgwizdany przez arbitra,
który zaprzepaścił zwycięstwo
ekipy Beenhackera w Wiedniu tak
rozeźlił kibiców wandali, że ci niekorzystny wynik odchorowywali
przez pół nocy z czwartku na piątek.
Około godziny drugiej w okolicach
"baniaków" na ulicy Wolności kilku
chuliganów wyrywało kwiaty z
klombu i rzucało je na wszystkie
strony.
Mieli pecha, bo obok przejeżdżał patrol straży miejskiej. Na
jego widok pseudokibice zaczęli
uciekać. – Najbardziej aroganckiego udało się jednak ująć – mówią
strażnicy miejscy. Chłopak ma 21
lat i zachowywał się bardzo wulgarnie. Badanie wykadzało dwa
promile alkoholu w organizmie.
Wandal spędził noc w policyjnej izbie zatrzymań. Grozi mu
odpowiedzialność karna.
Niestety, nie udało się złapać
sprawców innego aktu wandalizmu. Pijani wandale chuligani na
skwerku przy ulicy Piotra Skargi
połamali kasztanowce, dar Niemców z zaprzyjaźnionego miasta
Erfstadt. Chuligani są zmorą dla
pobliskich mieszkańców. Miejsce
skądinąd urokliwe, ale to tylko

Koszmar z ulicy

Lwóweckiej

Mieszkańcy zaniedbanego zakątka liczą przynajmniej na
wykoszenie trawnika. Remont ich domu jest koniecznością
Rojek i Lucyna Małek. Gdzie te
dzieci mają się wychowywać? Takim ogromnym problemem jest
wybudowanie im piaskownicy?
Jerzy Łużniak tłumaczy, że
sprawa rzeczywiście jest skom-

plikowana, bo piasek w piaskownicy co jakiś czas trzeba
wymieniać, a to już jest ... poważny koszt.
– Plac zabaw powinien się
tam pojawić jednak do tej pory

nie było pieniędzy – usprawiedliwia się Łużniak. – Możemy
jednak skorzystać z funduszu
środowiskowego i jest szansa,
że ogródek jordanowski tam
powstanie.

Trzymamy za słowo i sprawdzimy.

Tekst i zdjęcie:
Angelika Grzywacz

Mundurowi prześladują ofiarę gwałtu?

Niebezpiecznie
przed teatrem

Do nieprzyjemnego incydentu doszło w nocy z soboty
na niedzielę przy al. Wojska
Polskiego. Trzech chuliganów
popchnęło i poturbowało dyrektora artystycznego Wojtka
Klemma, kiedy ten pakował
bagaż do samochodu zaparkowanego blisko gmachu Teatru
Jeleniogórskiego. Świadkiem
zdarzenia była jedna z aktorek. Chuligani zabrali kluczyki do auta i uciekli. Szuka
ich policja.

(tejo)

Kobieta, którą rzekomo
miał molestować seksualnie aresztowany kilka
tygodni temu policjant,
twierdzi, że koledzy mundurowego chcą wymusić
na niej, aby wycofała zeznania.
Sprawę opisała środowa Polska
Gazeta Wrocławska, która wraca do
wydarzeń z końca kwietnia. Jadąca
do domu samochodem 33-letnią
kobietę zatrzymał wówczas do
kontroli policjant z Cieplic. Zarzucał
kierującej jazdę pod wpływem alko-

holu i łamanie przepisów. Jednak
alkomat nic nie wykazał. Wówczas
podjechał funkcjonariusz w cywilu
i zaproponował, że zabierze kobietę
na badanie krwi.
Zgodził się na to kontrolujący
kolega, choć nie powinien, bo mundurowy był po służbie. Ten zamiast
do szpitala, miał ją wywieźć w pole
i zgwałcić. To wersja poszkodowanej. Później zostawił ją na jednym
z osiedli. Kobieta bała się złożyć
zeznanie, ale namówiła ją do tego
koleżanka z pracy.
Policjant został aresztowany i
grozi mu kara do12 lat więzienia..

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

– Czym skorupka za młodu
nasiąknie, tym na starość trąci
– to dewiza mł. insp. Grzegorza Rybarczyka ze straży
miejskiej, który już od kilku
lat wpaja dzieciom zasady bezpieczeństwa. Nie inaczej było
w miniony wtorek i środę
w Rynku. Najmłodsi z kilku
przedszkoli i początkowych
klas podstawówek wzięli udział

w zajęciach edukacyjnych pod
hasłem "Moje pierwsze prawo jazdy", które straż miejska
prowadziła wspólnie z jedną z
firm ubezpieczeniowych. Dzieci poznały zasady udzielania
pierwszej pomocy. Pokazano
im także znaki drogowe. Jak
się okazało, maluchy doskonale
orientowały się w ich znaczeniu.
Mali jeleniogórzanie po raz

Tymczasem jego ofiara twierdzi,
że teraz koledzy aresztowanego
prześladują ją. Dostała wezwanie
do komisariatu w Cieplicach, bo
podejrzewa się ją, że zabrała rzeczy
byłego narzeczonego, z którym od
dawna się nie spotyka. Chcą, aby
odwołała zeznania obciążające
ich kolegę.
Policja zapewnia, że sprawę
związaną z przywłaszczeniem
rzeczy byłego narzeczonego rozpatrzy inna jednostka. Sprawę mają
zbadać policjanci z Wrocławia.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk



pierwszy zasiedli za kierownicą
„chodzików”, czyli modeli samochodów i musiały sobie poradzić
w miasteczku drogowym. Dzięki takim akcjom praktycznie
wyeliminowano wypadki z
udziałem najmłodszych mieszkańców miasta i regionu.

(tejo)
mł. insp. Grzegorz Rybarczyk
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TEMAT TYGODNIA

– Czy wariackie pomysły młodzieży to też wina
rodziców i sieci?
Młodzi ludzie rzeczywiście
zaczynają coraz częściej wypróbowywać najróżniejsze
sytuacje i możliwości. To co
proponuje im miasto czy dom,
już im nie wystarcza. Internet i
telewizja pokazują, że granice
ryzyka i strachu zacierają się.
Oni chcą to poczuć na własnej
skórze, nie postrzegają tego jako
ryzyka, ale zabawy, przygody.
Chcą zbadać gdzie ich rodzice
postawią granice między tym
co dopuszczalne, a tym co nie
mieści się w granicach postępowania. Jeśli brakuje rodziców,
tych granic po prostu nie ma.
Jak temu przeciwdziałać?
Rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Ani rodzicom, ani nauczycielom czy wychowawcom
nie wolno się na dzieci obrażać.
Nie wolno dopuścić do monologu, kiedy rodzic siada i prawi
morały dzieciom. To nigdy nie
skutkuje. Inne rozwiązania to
zapewnienie młodzieży rozrywki. Nie trudno zauważyć ile
chłopców interesuje się piłką
nożną. Niewiele jest natomiast
klubów pod opieką dorosłych,
które zajmują się tymi dziećmi.
Dziękuję za rozmowę

Gra ze

śmiercią

Chciał za wszelką cenę udowodnić odwagę zdobywając
komin. Wcześniej pił alkohol. Próba wejścia na zrujnowaną budowlę skończyła się tragicznie. Gimnazjalista
nie będzie miał wakacji. W czwartek pochowano go na
cmentarzu przy ulicy Sudeckiej. Czy ten dramatyczny
przykład zadziała na wyobraźnię młodzieży, która
wbrew rozsądkowi, chce poczuć adrenalinę?
Rówieśnicy gimnazjalisty (rodzina prosiła o nieujawnianie danych
chłopca) w dalszym ciągu nie mogą
uwierzyć w to co się stało tydzień
temu, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Koledzy ofiary mówią, że to
była sprawa honoru.

Był normalny

– To był słowny chłopak. Zawsze
zrobił to, co powiedział – wyznają.
– Był zabawny i dobry. Kochał grać
w piłkę nożną, ping-ponga. Był taki,
jak my wszyscy, czyli normalny – wyznają Krzysiek, Emil i Marcin. – My
też wiele razy wchodziliśmy na ten
komin. Wszyscy tam wchodzą, bo
nie jest to zabezpieczone. Gdybyśmy
jednak wiedzieli, że tak się to skończy
zatrzymalibyśmy go. Brakuje go
nam, i to bardzo.
Tym razem jednak trudno tu
mówić o odwadze czy honorze.
Pijany szesnastolatek wdrapał się
na 35 -metrowy komin blisko ruin
dawnej hali fabrycznej zakładów
optycznych, poślizgnął się i spadł.
Założył się z kolegą, że mu się uda.
Zginął na miejscu. Dziś już niczego
nie udowodni. W ubiegły poniedziałek miał z kolegami urządzić sobie
przejażdżkę na skuterach.

Miejsce upadku

Dwa dni po tragedii jedziemy na
miejsce dramatu. Przypomina o nim
nekrolog ze zdjęciem uśmiechniętego chłopaka w bejsbolówce. – Panie,
tu jest jedna wielka tragedia. Młodzi

Wejście na komin, z którego spadł gimnazjalista,
nie jest zabezpieczone

ludzie robią, co chcą. Włażą do tych
ruin. Piją, palą, narkotyzują się, a
później skaczą po murach – mówi
nam pan Rudolf, który mieszka tuż
za płotem. Rzeczywiście: w pobliże
ruin, gdzie zginął chłopak, każdy
wejść może. Blisko są hurtownie i
zamknięcie tej drogi zablokowałoby
ruch.
Ale przypominająca wojenny
krajobraz zniszczona hala fabryczna, której kilka lat temu pozbyły się
Jeleniogórskie Zakłady Optyczne,
mogłaby zostać odgrodzona. Nie jest.
Dlaczego? Wszystkie pytane przez
nas instytucje zgodnie twierdzą, że
zabezpieczenie terenu nie należy
do ich obowiązku. Po kilkunastu
wykonanych przez nas telefonach
okazuje się, że obiekt należy do prywatnego przedsiębiorcy. Najpewniej
właściciela firmy MAGO. Taka nazwa
widnieje na kominach.

Wiedzą, ale nie powiedzą

– Wydział geodezji urzędu miasta,
mimo podanych przez nas powodów
– że chcemy przestrzec przed wchodzeniem na niebezpieczne grunty,
aby uchronić młodych ludzi przed
tragedią – kazał nam złożyć oficjalne
zapytanie na piśmie i odczekać dwa
tygodnie na odpowiedź. Zastępca
prezydenta, Jerzy Łużniak odesłał

nas do nadzoru budowlanego, ten
natomiast zajmuje się budowlami
tylko wtedy, kiedy grożą one zawaleniem. Komin trzyma się mocno,
więc nadzór nic nie wie. A pobliska
hala już się zawaliła. Napis, że wstęp
tam jest wzbroniony, amatorzy mocnych wrażeń mają gdzieś.
Kto więc powinien zająć się zabezpieczeniem feralnego miejsca?
– Żaden komin w mieście nie jest
zabezpieczony, a nawet jeśli teren
będzie ogrodzony siatką to nieletni i
tak przez nią przeskoczą – usłyszeliśmy od policji.

Ruletka z kostuchą

Tereny przy ul. Waryńskiego i
Powstańców Śląskich to nie jedyna
strefa śmierci w Jeleniej Górze.
Zrujnowanych fabryk i gruntów
postindustrialnych jest więcej.
Najbardziej popularne miejsce
to obszar byłych Zakładów Chemicznych Celwiskoza. Mało który
zrujnowany gmach dawnej fabryki
jest zabezpieczony.
Młodzież uwielbia eksplorację
tych miejsc. Gra w rosyjską ruletkę
z kostuchą! Nadwyrężone ściany w
każdej chwili mogą runąć, a przegniła drewniana podłoga – zapaść
się pod zbyt ciężkim zdobywcą.
A tych nie brakuje, zwłaszcza w
wolnym czasie. Często dodają

sobie odwagi alkoholem i ruszają
na podbój hal fabrycznych. Nie
można także wykluczyć zagrożenia
chemicznego. Groźny dwusiarczek,
który powstawał przy produkcji
włókien, wciąż jeszcze jest obecny w
zrujnowanej części Celwiskozy.

Adrenalina roulez

Jak pokazują policyjne statystyki,
młodzież i coraz częściej dzieci dopuszczają się czynów, które jeszcze
kilka lat temu pokazywane były
tylko na filmach. Młodymi ludźmi rządzi wybujała wyobraźnia:
nie reagują na „czerwone światełko”, ostrzegające o grożącym
niebezpieczeństwie. Omamieni
grami komputerowymi czują się
jak wszechmocni. Tyle że zapominają, iż nie otacza ich wirtualna
rzeczywistość.
Ich umysł wciąż nie dorósł do
podejmowania samodzielnych
decyzji, jednak poczucie dorosłości
popycha ich do dyktowania warunków rodzicom i nauczycielom.
Największy problem zaczynają
sprawiać gimnazjaliści. Ich występki sprawiają najwięcej kłopotów
stróżom prawa. Jak się okazało w
tragiczną noc minionego tygodnia,
mogą stać się samobójczym orężem
dla samych młodych ludzi.

Złodziejskie wakacje

– Ten, kto nie kradnie chociażby batoników w supermarkecie, to „cykor”
i „ciota” – mówią o swoich kolegach
młodzi złodzieje. Wakacyjną rozrywką
są również kradzieże sklepowe. W
takich sprawach policja interweniuje
kilka razy dziennie. Zaczyna się od kradzieży z półki, kończy na włamaniach
do samochodów i altanek.
Czy podczas nadchodzących
wakacji nie będziemy musieli informować Czytelników o takich tragediach? Miasto od lat nie ma pomysłu,
jak zainteresować dojrzewającą
młodzież. Ta, z nudów, często popada
w konflikt z prawem. Także z nudów
wymyśla sobie sama niebezpieczne
rozrywki bagatelizując ich konsekwencje. – W Cieplicach obiecywano
powstanie domu kultury. Instytucji
nie ma do tej pory, choć prezydent
miał powołać w maju pełnomocnika
do jej utworzenia – interpeluje radny
Cezariusz Wiklik.
Skutek jest taki, że kamienice w
centrum uzdrowiskowej dzielnicy
miasta są zdewastowane przez
młodych wandali, a nawet w biały
dzień na placu Piastowskim dochodzi do awantur i bijatyk. Władza nie
ma pomysłu, jaką alternatywę dać
młodym ludziom, którzy już są za
starzy na półkolonie.

Hulaj dusza!

– W końcu będzie czas żeby się
zabawić, napić bez problemu i
nie wracać do domu za wcześnie
– wyznali szesnastolatkowi, których
zapytaliśmy, jak zamierzają spędzić
wakacje. – Zresztą co można robić
w tej norze? – usłyszeliśmy. –Jedynie
poskakać można po murkach, a jak
policja nie jeździ porysować gdzieś
na ścianach, czasami na rower
wyjść. Starsi pójdą do dyskoteki.
Nie będą mieli kłopotu z kupnem
drinka i zawarciem znajomości,
która może przerodzić się we wstęp
do inicjacji seksualnej. – Już nawet
13-latki marzą o wakacyjnej miłości
– stwierdzają psychologowie. Daniel
z Zabobrza, który ma zaledwie
dziesięć lat, chce się nauczyć skakać
na główkę. Skutki takich pomysłów
mogą być jak pokazują ostatnie
zdarzenia – opłakane.
Angelika Grzywacz,
Konrad Przezdzięk

Władza nie ma pomysłu

Oliwer Kubicki, Klub Młodej Prawicy
Miasto nie ma pomysłu, jak wypełnić młodym wolny czas. Rządząca opcja zapomniała szybko o obietnicy udostępnienia
szkolnej infrastruktury sportowej, czy oświetleniu boisk. Co pozostaje dzieciakom? Podwórka, trzepaki. Problem jest jednak
znacznie głębszy. Wśród młodzieży szerzy się wandalizm. Reprezentacyjne centrum po zmroku staje się mniej bezpieczne
niż Zabobrze. Uważam, że w mieście powinien powstać okrągły stół w sprawie bezpieczeństwa, w przeciwnym razie problem
będzie narastał. Do tego będę zachęcał rządzących i wszystkie inne zainteresowane podmioty.
Potrzebny okrągły stół

Fot. Konrad Przezdzięk

– Dlaczego młodzież jest
zdegenerowana?
Tadeusz Czyżak, pracownik
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jeleniej Górze: – Ja
bym tej sprawy nie demonizował. Problem w Jeleniej Górze
jest widoczny, jednak jego skala
mieści się na średnim poziomie.
Odpowiadając na pytanie, jaki
jest powód niepokojących zachowań młodych ludzi, myślę,
że największą odpowiedzialność
ponoszą za to rodzice. W czasach, gdzie głównym życiowym
celem rodziców jest zapewnienie
sobie i dziecku dostatniego życia
brakuje miejsca na rozmowę,
opiekę i kontrolę. Ponadto
rodzice przyzwyczaili się do
łatwości zdobywania pewnych
spraw i próbują przenosić to
na życie rodzinne. Oczekują, że
po pierwszej rozmowie dziecko
się otworzy i będzie słuchało ich
nakazów. A tak niestety nie jest.
Z dzieckiem trzeba rozmawiać
ciągle, nie wolno zagubić z nim
kontaktu. Niezbędne kroki, jakie
rodzice muszą podjąć wychowując dziecko to rozmawiać,
obserwować, słuchać i darzyć
zaufaniem. Innym powodem jest
internet, który często zajmuje
miejsce wychowawcy

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMOWA JELONKI

Alternatywą koncerty

Czy jest szansa, że imprezy kulturalne
lata zainteresują ludzi młodych?
Zdaniem Pawła Gluzy z Rady Młodych Wspólnego Miasta, młodzież,
która lubi zetknąć się z szeroką
pojętą kulturą wyższa, nie będzie
miała ku temu zbyt wielu okazji, choć
nie zabraknie imprez popularnych
– choćby koncertów. Ale i tam różnie
być może. Organizator nie zawsze dba
o to, aby nie dopuszczać do wnoszenia
alkoholu. A już zupełnie bez problemu
wpuszcza pijanych młodych ludzi.
– Przy wejściu powinni tego pilnować nie ochroniarze, ale policjanci.
Skoro jest tak w innych miastach, to
dlaczego nie u nas?



Wielu młodym jeleniogórzanom pozostaną wakacje w piaskownicy.
Aby były bezpieczne!
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WIADOMOŒCI / OBYCZAJE

Kiedyś toasty wznoszone półoficjalnie procentami,
dziś szybka kawa i herbata. Wesołe zakładowe imprezy
traktowane przez szefów z przymrużeniem oka i odgórne zakazy. Dla jednych przykry obowiązek, przez
drugich wydarzenie wyczekiwane z radością – dzień
imienin w pracy.
Lata 70. i 80. wielu wspomina
jako czasy, kiedy imieniny zakrapiane czymś mocniejszym były
nieoficjalnie tolerowane. – Jakąś
godzinę przed końcem pracy
zbieraliśmy się w biurze, złączaliśmy stoły, na które „wjeżdżała”
sałatka, ciasto, kawa, herbata i
oczywiście coś mocniejszego. W
razie gdyby przyszli klienci, na
dyżurze zostawialiśmy stażystkę
– wspomina p. Magdalena, która
w latach 80. pracowała w jednym
z sądowych wydziałów przy ul.
Wojska Polskiego. Przyznaje, że
było wtedy wesoło. – O tym, że
świętuje się imieniny i w jaki sposób, wiedział każdy. Trzeba było
tylko uważać, żeby kierownictwo
nie nakryło nikogo z alkoholem
– dodaje.
Maria Pastuszek, była pracownica tubiarni w dawnej „Polfie”,
wspomina imieninowe imprezy
w pracy, kiedy co chwilę któryś
z kolegów biegał do szafki mechaników. – Schowana była w
niej wódka i zakąska. W wolnej
chwili każdy mógł się uraczyć
tymi imieninowymi „specjałami”.
A jak ktoś miał ochotę na więcej,
to szedł świętować jeszcze po
pracy – opowiada. Pamięta, że
żadnych kontroli nie było, a

kierownictwo zmiany, które też
nie stroniło od posmakowania
imieninowych procentów, przymykało na wszystko oko. – Musieliśmy tylko pilnować się, żeby nie
zawalić pracy i nie dać się nakryć
dyrektorowi – dodaje.

Odgórne zakazy

– Zaraz na początku 2000 roku
lub trochę później, dostaliśmy
z ministerstwa oficjalny zakaz
świętowania imienin – mówi p.
Magdalena. Dodaje, że od tego
czasu rzeczywiście wszystko
zaczęło wyglądać dużo skromniej. Sama pracowała już jako
pracownik administracyjny w
sądzie. – Jednak pomimo zakazu i tak celebrowaliśmy tę
okoliczność. Z tą różnicą, że
trzeba było dużo bardziej uważać.
Podczas pracy znalazło się jednak
chwilkę na słodki poczęstunek
i ukradkowe wzniesienie toastu
procentowym napojem – zdradza
p. Magdalena.
Odgórny zakaz obchodzenia
imienin należy jeszcze do rzadkości. Wszędzie jednak obowiązuje
zakaz spożywania alkoholu, który
jest coraz surowiej przestrzegany.
– W zakładzie, w którym teraz

wasze fotki Nasze Pociechy

pracuję zdarza się, że dyrektor
chodzi po hali i sprawdza zawartość butelek z napojami. Bywało
bowiem tak, że zamiast gazowanego napoju, pracownicy raczyli
się czymś zupełnie innym – mówi
Maria Pastuszek.
Dyspensy od alkoholu w dzień
imienin nie mają też pracownicy
urzędu. – W każdym przypadku
obowiązuje całkowity zakaz
spożywania napojów procentowych w miejscu pracy. Do tej
pory nigdy nie zdarzyło mi się
spotkać z tym, aby ktoś złamał ten
zakaz – mówi Agata Żmijewska,
sekretarz miasta.

Przymus
czy miły zwyczaj?

Agata Żmijewska wyjaśnia, że
do imienin w urzędzie podchodzi
się bardzo indywidualnie i wszystko zależy od danego wydziału.
Najczęściej pracownicy porozumiewają się między sobą, co
kupują koledze bądź koleżance w
pracy. Wyjątek stanowią imieniny
prezydenta. – Naczelnicy wydziałów zbierają pieniądze na kwiaty
lub inny prezent – wyjaśnia
sekretarz miasta. Zaznacza, że o
imieninach swoich naczelników
pamięta również szef. – Zawsze
znajdzie czas, żeby złożyć życzenia
i wręczyć symbolicznego kwiatka
– dodaje. Osobiście nie przepada
jednak za świętowaniem w pracy.
– Dezorganizuje to trochę zajęcia,
ale raz w roku trzeba być na to po
prostu przygotowanym – mówi
Agata Żmijewska.
W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta,
świętowanie imienin to z kolei
zwyczaj ogólnie przyjęty i lubiany. – Wręczamy solenizantowi
bukiet kwiatów, a obdarowany
stawia kawę i ciasto – mówi naczelnik wydziału, Ewa Tomera. Jej
zdaniem absolutnie nie koliduje
to z pracą. – Robimy to najczęściej
z samego rana lub pod koniec
dnia, a wydział oczywiście cały
czas funkcjonuje – mówi. Wspo-

Fot. Agnieszka Gierus

W pracy na imieninach

Procenty w kręgach władzy teraz toleruje się tylko podczas oficjalnych
uroczystości, takich jak noworoczne spotkanie w hotelu Mercure
mina, że kiedyś był okres, gdy o
imieninach nikt nie pamiętał, ale
nie wpływało to dobrze na pracę
zespołu. – Takie symboliczne
świętowanie poprawia wzajemne
relacje i sprawia, że każdemu
pracuje się przyjemniej – dodaje.
Podobnego zdania jest też p.
Maria. Obecnie pracuje w dużym
zakładzie produkcyjnym, co
powoduje, że imieniny obchodzi
tylko w ścisłym gronie najbliższych znajomych. – Wspólnie
składamy się na prezent, np.
serwis kawowy, zestaw obiadowy czy zegarek, a obdarowany
częstuje ciastem – mówi. Zapewnia, że nie nikt nie czuje żadnego
przymusu. – To jest zupełnie niezobowiązujące. Najważniejsze,
że solenizant ma chwilę radości
– wyjaśnia.
– Kiedyś, jak jeszcze była
mniejsza kadra, to świętowaliśmy. Dzisiaj tego zwyczaju
już właściwie nie ma – mówi
Katarzyna Pietraga, kierownik
administracji w Jelenia Plast.
Uważa jednak, że tak jest lepiej.
– Pamiętam, że czasami obchody
imienin było niejako wymuszane, bo nie zawsze każdy miał
na to ochotę. Dzisiaj, gdy chcę
komuś złożyć życzenia, robię to
indywidualnie, bez sztucznych
ceremonii – dodaje.

Dyscyplinarka
za procenty

– Z zakładów pracy właściwie nie otrzymujemy żadnych
zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu przez zatrudnionych. Częściej już zdarza
się, że poinformuje nas o tym
ktoś z zewnątrz, kto np. widzi,
że osoba podczas pracy znajduje
się pod wpł y wem alkoholu.
Najczęściej dotyczy to pracowników budowlanych – mówi
Lesław Mandrak, kierownik
Państwowej Inspekcji Pracy w
Jeleniej Górze. Dodaje, że w zeszłym roku zdarzyły się aż trzy
przypadki bardzo poważnych
wypadków w pracy, w których
jedną z przyczyn było nadużycie
alkoholu. – Rekordzista miał we
krwi nawet dwa promile – mówi
kierownik PIP.
Wyjaśnia, że za stan bezpieczeństwa i organizację pracy

odpowiada bezpośrednio pracodawca i jego obowiązkiem
jest tego przestrzegać. Jeśli
odkryje, że pracownik spożywa
alkohol ma prawo powiadomić
nawet policję. W ostateczności
może zakończyć się to dyscyplinarnym zwolnieniem z
pracy (zgodnie z art.52 kodeksu
pracy). – Zakłady pracy tworzą
jednak zamknięte grupy i bardzo często pracownicy chronią
się wzajemnie, co nie zawsze
jest dobre – mówi Lesław Mandrak.
– Solidarność solidarnością,
ale umiar we wszystkim trzeba
umieć zachować. Lepiej już
wspominać dobry smak imieninowej kawy niż po otrzymaniu
dyscyplinarki leczyć moralnego
kaca – dodaje p. Maria.

(AGA)

Asia

Damianek

Kacperek

Madzia

Kurs cierpliwości przed egzaminem na prawko

Tomaszek

Do sierpnia muszą czekać kursanci, którzy chcą
zdawać egzamin na prawo
jazdy w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.
Nie ma szans na szybsze
obsłużenie chętnych, bo
przed wakacjami zainteresowanie jest olbrzymie.

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

– Z dnia na dzień czas oczekiwania się zmienia, ale faktycznie
mamy przekroczone ustawowe
30 dni – potwierdza Robert Tarsa,
dyrektor jeleniogórskiego WORD.
Aby rozładować kolejki, ośrodek
pracuje już nawet w soboty. Zakupił też trzy nowe samochody
(nissany micra). Niestety, brakuje
samych egzaminatorów. – Chcemy zatrudnić kolejne osoby, ale
musimy zaczekać, aż zdadzą
egzaminy i uzyskają uprawnienia, co wcale nie jest rzeczą
prostą. Zdawalność w takich
przypadkach wynosi kilkanaście

że problemem nie jest wyłącznie
egzamin praktyczny i złośliwi
egzaminatorzy, ale teoria. – Przygotowanie wielu kursantów jest
po prostu słabe. Średnio testów
nie zdaje aż 25 procent osób
podchodzących do egzaminu. A
przecież dostępne są na płytach i
w Internecie. Niektórzy podchodzą do nich po pięć, sześć razy
– mówi.

W najbliższym czasie ma odbyć się konferencja dotycząca
kolejnych zmian w sposobie
zdawania egzaminów na prawo
jazdy (m.in. skrócenie czasu egzaminu praktycznego). Dyrektorzy
WORD-ów liczą, że dzięki temu
zdawalność się poprawi, a kolejki
zmniejszą.

(AGA)
Fot. Konrad Przezdzięk

Nikola

procent – wyjaśnia R. Tarsa. Ma
jednak nadzieję, że po najbliższym terminie, w lipcu, znajdą
się chętni, którzy podejmą pracę
w jeleniogórskim ośrodku.
Zdaniem dyrektora WORD,
kolejka oczekujących mogłaby
jednak być znacznie mniejsza,
gdyby poprawiła się zdawalność,
która obecnie w skali kraju wynosi jedynie 30 procent. Okazuje się,

Uwaga na procenty w pracy
Pracownikowi za picie alkoholu w pracy grożą surowe sankcje, włącznie z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy (art.108,
§ 1), za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu
pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, pracodawca może stosować: karę upomnienia bądź nagany. Z kolei za
nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (...),
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie
pracy – może również stosować karę pieniężną (art. 108, § 2).

Na kurs zapisać się łatwo, ale na egzamin trzeba swoje odczekać

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Romans
z Kosiarką
Nadchodzą piękne letnie dni.
Radość człowieka rozpiera nawet
przy takim banalnym zajęciu,
jakim się wydaje koszenie trawy.
Jednak nie wszystkich – dla jednych jest to sposób na spędzenie
wolnego czasu, dla innych wręcz
sport a dla jeszcze innych przykry
obowiązek.
Słońce prażyło niemiłosiernie
i akurat wtedy musiało mnie
dopaść poczucie obowiązku, jak
zwykle w najmniej odpowiednim
momencie. Tradycyjnie już przywdziałem moją lśniącą zbroję i
dosiadłem Białego Rumaka (w
tej roli wciąż występuje osobisty
teleporter).
Przeniosłem się na zieloną łąkę
w okolicach okazałego dworku.
Prężne ramiona kosiarza (wspomagane przez trzy mechaniczne
wierzchowce) uniosły srebrne
ostrze, aby następnie wprawić je
w ruch obrotowy i pożreć młode
pędy traw do sakwy w kolorze
czarnym niczym wnętrze paszczy
dzikiego drapieżnika.
Kosiarz jednak nie miał miny
zaciętej. Z twarzy podobny był zupełnie do nikogo, a na oblicze było
wypłukane z uczuć. Nie wyglądał
na zaciętego bądź na znudzonego,
stosunek do pracy miał obojętny,
momentami tylko przysiadywał
na murku aby odpocząć.
Po tym w miarę nudnym obrazku ponownie użyłem teleportera. Mym oczom ukazała się
niewiasta. Początkowo myślałem,
że i tutaj nie doświadczę niczego ciekawego, jednak pomyłka
moja była niemal tak straszna,
jak Najstraszniejszy Z Żyjących
Smoków.
Podszedłem do pani za kosiarką
i przyjrzałem się jej. Momentalnie
z niewiasty awansowała w moich
oczach na księżniczkę. Swoimi delikatnymi, alabastrowymi
rączkami ściskała zieloną rączkę
Kosiarki. Obie pośród wszelkich
stworzeń leśnych i innych tworów
natury pląsały w kółeczku w rytm
bicia swoich serc, rozsiewając wokół siebie radość i ciepło niczym
płomień niespokojny w ciemną,
zimową noc.

Nad horyzontem unosiło się
słońce w kolorze dojrzałej pomarańczy, a w okolicy unosił się
zapach świeżo skoszonej trawy.
Między sędziwymi drzewami i
leciwymi kłosami, delikatne czoło
księżniczki urażone zostało przez
gałąź śliwy sękatej (a niechże
będzie przeklęta!), jednak moja
Muza nie zraziła się tym zbytnio
i kontynuowała swój urzekający
taniec z uśmiechem na ustach,
który przyprawiał mnie o wrażenie, że zbliżam się do Nieba.
Bardziej niż kiedykolwiek w
życiu zapragnąłem zdjąć z siebie
zbroję i ukazać się mej Erato,
jednak Przyłbica Niewidzialności
zacięła się. Chciałem krzyczeć,
lecz Buty Wyciszenia nie pozwalały mi na to. Kiedy panicznie
wymachiwałem głową w górę i w
dół, aby zdjąć hełm, dama mego
serca zatrzymała się w swym
tańcu, aby nie urazić jednego z
małych stworzeń Bożych.
Moje heroiczne próby wydostania się z tej przebrzydłej
blaszanej klatki skończyły się na
tym, że straciłem równowagę
i upadając wcisnąłem przycisk
na teleporterze. Poczułem się,
jakby ktoś próbował mnie za nogę
wyciągnąć z raju, a z moich oczu
zniknął obraz rusałki idealnej.
Zamiast niej pojawił się otyły
jegomość, któremu – sądząc po
stanie owłosienia na nogach – bliżej było do fauna niż do jakiegokolwiek innego stworzenia. Człowiekowi temu więcej czasu zajmowało
drapanie się po brzuchu i zapijanie
tej czynności piwem, niż samo
koszenie. Od czasu do czasu robił
sobie też przerwę na ziewanie.
Zabawne, jak wiele można
powiedzieć o człowieku i jego
nastawieniu do działania po takiej
prostej czynności jak koszenie
trawy. Która z wymienionych
osób będzie miała najbardziej
pozytywne nastawienie do życia
i problemów? Oczywiście wspomniana niewiasta, i właśnie do
takiej postawy nawołuję. Gdybym
tylko umiał zdjąć przyłbicę jak
należy...

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Nie tylko w KRUS-ie…

… ale i w Jeleniej Górze
często bywa widziany Roman Kwaśnicki, szef Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Pan Roman
a to stoi na trybunie podczas zwierzęcej majówki, a
to spaceruje śródmiejskim
traktem, a to wygłasza prelekcję podczas dnia ekologii
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Norwida. Doszły
nas słuchy, że także jest
wykładowcą Kolegium Karkonoskiego. No tak, składki
na KRUS są mizerne, to i
pewnie pensja niekokosowa.
Dorobić trzeba i pokazać się
ludziom. W końcu wybory
prezydenckie już za dwa lata
z hakiem.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI



Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Dziś w Jeleniej Górze mielibyście
nie tylko Castoramę,…

lecz także Géanta,
E. Leclerc'a, reala, Hita,
Ikeę, Złote Tarasy, Bielany
Jeleniogórskie i sto
Biedronek.

Dookoła Wojtek

Elita intelektualna to tylko my – miał powiedzieć
Wojciech Wojciechowski
o sobie i grupie wielbicieli Wojtka Klemma, szefa
artystycznego Teatru Jeleniogórskiego po spotkaniu
w ramach Obserwatorium
Karkonoskiego. Reszta, jak
można zrozumieć, to motłoch i popłuczyny, ćwierćinteligenci, nowobogaccy i
same snobistyczne burżuje.
Gratulujemy recenzentowi
dobrego samopoczucia i
wysoko podniesionej głowy. Wszak w dzisiejszych
szarych czasach każdy błysk
jest dobry, nawet narcystyczne samouwielbienie
ujdzie. Szkoda tylko, że ta
elita sama nie robi ściepy
na swoją sztukę, tylko ssie
cycek kasy motłochu podatników.

Ale nie macie, boście mnie
nie wybrali na trzecią
kadencję!

(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.

Józef Kusiak, radny Lewicy i Demokratów, były prezydent Jeleniej Góry

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Pustosłowie
i pustaki
O tym, że można mówić dużo
i niekoniecznie z sensem, wiadomo powszechnie. Ale kto chce
mieć namacalny przykład na
bicie piany, powinien udać się
na sesję rady miasta. A wyzwanie to niełatwe, zwłaszcza dla
tych, którzy nie lubią nudy. Ja
wytrzymałem ponad godzinę.
Wyszedłbym wcześniej, gdyby
nie ważne głosowanie.
Radni gadali o Castoramie.
Rzecz dla miasta istotna, bo
marketów w stolicy Karkonoszy nigdy nie dość. Zwłaszcza
na 900-lecie. Proponuję nowe
hasło: 900 marketów na ju-

bileusz! Zajęcie dla rajców na
kilka kadencji zapewnione, a i
pole do krasomówstwa także.
Tym bardziej, że miejsc, na których mogłyby stanąć mniej lub
bardziej brzydkie pawilony w
Jeleniej Górze mamy dostatek.
A baraków z aluminium wciąż
mało i mało.
Dyskusja tyczyła gruntu u
zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Jana
Pawła, w którym doskonale czują
się konsumenci wzmacnianej nalewki babuni koczujący niczym
troglodyci w szałasach. Była też
mowa o kłopotach komunikacyjnych na pobliskim skrzyżowa-

niu, na którym zmotoryzowani
mieszkańcy miasta ćwiczą praktyczne wykorzystanie słownika
wulgaryzmów, bo stoją w coraz
dłuższych korkach.
Radni uwielbiają dygresje,
więc debata zbaczała to w lewo,
to w prawo – niczym pijak obijając się o mury kamienic stojących
na szerokim polu rozstrzyganej
tematyki. Rzadko trafiała w
sedno. Za to świetnie poruszała
się po obrzeżach.
Socjologiczną problematykę
przyjaźni poruszył radny Wiesław Tomera. Odkrył, że oprócz
przyjacielskiego uczucia, które
łączy ludzi, jest także emocjonalna więź człowieka z marketem.
– Castorama ma wielu przyjaciół
– powiedział rajca.
Potem można się było dowiedzieć, że zastępca przewodniczą-

cego rady Józef Sarzyński nie ma
samochodu. Popiera ekologię, bo
jeździ autobusem i taksówkami,
dlatego kwestię korków jeleniogórskich odczuwa bardziej niż
inni kierowcy. Ale – jako pasażer
komunikacji masowej – świetnie
sobie radzi, bo się nie spóźnia. W
przeciwieństwie do tych rajców,
którzy oglądają jeleniogórską
nędzę zza szyb wypasionych
mercedesów, czy też toyot.
Wyobraźnię rajców poruszyła
też geografia. Czy ugór leżący kilkaset metrów od ratusza można
nazwać przedmieściem? Nad tym
przez długie minuty zastanawiał
się radny Wojciech Leszczyk.
Jego partyjny kolega Krzysztof
Mróz zaplątał się w dywagacje na
temat ronda. Krążył w słownych
meandrach tak długo, że stracił
panowanie nad dygresją, która

– niczym tir – wypadła z zakrętu
i skończyła w polu, gdzie i tak
powstanie market budowlany.
Ile z tej dyskusji rzeczywiście tyczyło Castoramy? Jak by
wycisnąć wodę z godzinnej debaty, zostałoby może dziesięć
minut. Podczas tej części sesji
doceniłem radnych milczących.
– Bogu dzięki! – pomyślałem, że
Opatrzność poskąpiła im talentów oratorskich lub też mądrze
kazała zaufać przysłowiu, że
mowa jest srebrem, a milczenie
– złotem.
Bo gdyby tak wszyscy się
rozgadali, nie skończyliby do
wieczora. Na szczęście skończyli.
Market będzie. Z pewnością jest
konieczny. – Ale czy rzeczywiście
budowa Castoramy w Jeleniej Górze to powód do dumy? – spytał
rozsądnie radny Leszczyk.

I t u z rajc ą zgod z ić się
muszę. Zna czn ie ba rdziej
ucieszyłbym się, gdyby potężne pieniądze, które zostaną
wpompowane w inwestycje,
przeznaczyć na przykład na
częściową rewitalizację zrujnowanych kamienic przy al.
Wojska Polskiego. Ale – aby
to w yremontowa ć, trzeba
materia łów budowlanych,
po które mieszkańcy wciąż
muszą jeździć do Legnicy, czy
Wrocławia. Teraz będzie to na
miejscu. A remonty kamienic
staną się podstawą do kolejnych dywagacji rozgadanej
rady miejskiej. Tyle że z pustosłowia, w przeciwieństwie
do pustaków, niewiele się
zbuduje.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA
Kto spodziewał się ukamienowania Wojtka Klemma i jego zwolenników,
wychodził rozczarowany
z piątkowego „Obserwatorium Karkonoskiego”.
To właśnie kontrowersyjny dyrektor artystyczny stał się bohaterem
wydarzenia. Po części
dlatego, że jego główny
oponent, Bogdan Nauka, nie przyszedł, a
krytycy, którzy mieli
Naukę wspierać, rozchorowali się.

W zbliżający się piątek koniec roku szkolnego. Uczniowie dostaną świadectwa i będą
cieszyć się dwoma miesiącami
laby. Miasto przygotowało ofertę dla najmłodszych, którzy
zostaną w Jeleniej Górze. Są
to tradycyjne półkolonie organizowane przez domy kultury
oraz organizacje harcerskie.

Bank w centrum

Rusztowania pokryły zabytkowy budynek przy placu
Niepodległości, gdzie przez
długie lata miały swoją siedzibę restauracja i kawiarnia
Stylowa. W kamienicy po remoncie będzie miał siedzibę
jeden z banków.

Miasto w pelargoniach

Fot. Konrad Przezdzięk

Kolejne jubileuszowe nasadzenia kwiatów: tym razem
w donicach wieżach. Ozdoby
stanęły w minionym tygodniu,
między innymi, przy cerkiewce
prawosławnej oraz urzędzie
miasta przy ul. Sudeckiej. To
barwny akcent obchodzonych
w tym roku 900. urodzin Jeleniej Góry.

Wojtek Klemm

ROZMOWA JELONKI

Szef na czas zmian
Od jutra, (wtorek) nowym dyrektorem Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze zostanie Stanisław
Woźniak, lekarz ze Szklarskiej Poręby.
– Czy zna Pan sytuację
szpitala? Jakie będą pierwsze decyzje?
Stanisław Woźniak – Dopóki nie dostanę aktu mianowania, będę mówił, że
prawdopodobnie zostanę dyrektorem szpitala w Jeleniej
Górze. Ale oczywiście znam
sytuację tej placówki, wiem,
jakie ma problemy, ale też
jego atuty. Oczywiście spodziewam się, że poznam też
sprawy, o których nie miałem
pojęcia, ale to oczywiste w
nowej pracy. A najpilniejsze
co czeka mnie i pracowników
szpitala to now y kontrakt
z NFZ na drugie półrocze.
To musimy zrobić natychmiast, gdyż od pierwszego
lipca zmieniają się zasady
rozliczania szpitali. Wchodzi
nowy system rozliczeń tzw.
JGP, czyli Jednorodne Grupy
Pacjentów. Przestawienie się
na ten zupełnie inny system
rozliczania będzie wymagało
od wszystkich pracowników
dużo wysiłku. Jeśli nie uda
nam się uruchomić JGP od
1 lipca, będziemy zmuszeni
rozliczać się według systemu
1/12, który jest niekorzystny
dla szpitala, gdyż nie uwzględnia tzw. nadwykonań.
– Szpital zaczął się ponownie zadłużać po długim okresie wychodzenia
z dołka. Co Pan z tym zamierza zrobić?
– Długi szpitala wynikają
z niedoszacowania wartości
świadczonych usł ug oraz

z niepłacenia przez NFZ za
przekroczone limity. Szpital
był „karany” za to, że obsługiwał więcej pacjentów niż
zaplanowano we Wrocławiu.
Właśnie nowa zasada kontraktowania ma być sposobem, żeby placówka dostała
należne pieniądze za każdą
zrealizowaną usługę.
- Ze szpitala odchodzą
lekarze i inny personel. Jak
Pan ich zatrzyma?
– To dotyka wszystkie szpitale w Polsce. Lekarze za
swoją ciężką pracę powinni
być godziwie wynagradzani.
Ja będę przestrzegał zasady,
że za dobrą pracę należy się
dobra płaca. Now y system
JGP pozwoli mi ocenić, który
lekarz zasługuje na podwyżki,
a który nie powinien w szpitalu pracować.

Wojna artysty z urzędnikiem, walka starego z nowym,
obalanie mitów i poszukiwanie
recepty na sukces – wokół tych
haseł skupiła się dyskusja o Teatrze
Jeleniogórskim.
Andrzej Więckowski, organizator i moderator spotkania, zaczął
od mocnego uderzenia. – Teatr indywidualny powinien dążyć do tego,
aby jednocześnie stał się społeczny.
Inaczej jest ryzyko, że jego twórcy
popadną w artystyczny narcyzm i
teatralną grafomanię – to jedne z
tez jego wystąpienia.
Więckowski przyrównał teatr do
języka i komunikacji społecznej.
Jeśli jest bełkotliwy, niczemu nie
służy. Mówca zaznaczył, że choć

Klemm górą
Janina Hobgarska wita uczestników piatkowego
"Obserwatorium Karkonoskiego"

do nikogo nie „pije”, dało się czuć
między wierszami, że adresatem
jego słów jest Wojtek Klemm.
Ale wzbudzającego skrajne emocje dyrektora nikt już tak nie „kopał”. W obronie Klemma wystąpił
Zbigniew Szumski z Teatru Ciemna.
Pogratulował mu walki o prawdziwą
sztukę. Swoje dołożył Wojciech
Wojciechowski, recenzent teatralny.
Obśmiał „teatr starców” odnosząc się
aluzyjnie do obozu Bogdana Nauki.
W sukurs przyszli dyskutanci.
Nie przebierali w słowach. – To jest
wojna artysty (Klemm) z urzędnikiem dłubiącym bródkę (Nauka)
– wykrzykiwano. Tylko Kazimierz

Piotrowski, były wiceszef Jeleniej
Góry, stwierdził z dystansem, że
teatr bez widza jest bez sensu. A jak
wskazują statystyki – jeleniogórska
scena ma ich coraz mniej.
Nie oznacza to jednak, że taki
teatr nie ma obrońców. Ma – bardzo
żarliwych. Oponenci Klemma nie
wykorzystali jednak swoich publicznych pięciu minut, i to atakowany
wcześniej dyrektor artystyczny wychodził podbudowany poparciem.
Dobrze, że teatr wzbudza emocje. Gorzej, że nie są one zawsze
pozytywne. Jeszcze gorzej, że – jak
to z emocjami bywa – rozmijają się
nieco z rozsądkiem. Bo jeleniogórski

teatr niszowy utrzymywany jest za
publiczne pieniądze. Na 5 milionów
złotych, ile rocznie kosztuje placówka, składa się każdy jeleniogórzanin.
A na widownię przychodzi garstka
osób. Dyrekcja teatru i mecenas
sztuki, czyli miasto, zdają sobie
sprawę, że przelewanie podatniczej
fortuny dla rozrywkę dla elity musi
wzbudzić poważne kontrowersje.
Tylko co z tego? Wojtek Klemm podpisał kontrakt na kilka lat. Dajmy mu
skończyć misję. Wówczas przyjdzie
czas na rzetelne rozliczenie.
Konrad Przezdzięk

Śmiech goryczy przed ratuszem
Pojawiający się i znikający znak miejsca parkowania
dla inwalidów przed gmachem magistratu nie rozwiązał problemu ludzi niepełnosprawnych, którzy
nie mają gdzie zostawić auta przed najważniejszym
budynkiem w mieście.
– W ostatni piątek maja około
godz. 15 grupa pracowników instalowała w miejscu, gdzie staje
prezydent miasta, znak oznaczający
miejsce dla inwalidy. Już byliśmy
zaniepokojeni, że to pan prezydent
uległ kontuzji, ale w poniedziałek
– po niespełna trzech dobach – ta
sama grupa pracowników usuwała
ten znak – mówi radny Cezariusz
Wiklik, szef komisji kultury, sportu,
turystyki i zdrowia.

Zdaniem samorządowca to
przykład na to, jak trwonione są
publiczne pieniądze. Nie jeden
zresztą. Inna sytuacja, którą opisuje
spostrzegawczy radny. – Kilka tygodni temu ktoś dostał rozkaz, aby
na lampie powiesić tabliczkę o tym,
że teren jest monitorowany. Potem
ktoś inny dostał polecenie, aby na
tej samej lampie powiesić doniczkę
z pelargoniami, która zasłoniła
tabliczkę – mówi C. Wiklik.

W tej sprawie skierował interpelację i na odpowiedź czeka do
dziś. – Kto zafundował nam ten
happening z parkingiem, jaki jest
koszt takich robót i czy pieniądze
utopione w tym przedsięwzięciu zostały już zwrócone przez
odpowiedzialnych? – pyta radny
zaznaczając, że podczas robót
uszkodzono kostkę brukową, która
do dziś jest nierówna.
Pozostaje także problem miejsc
parkingowych dla niepełnosprawnych, których w centralnym punkcie miasta brakuje.

(tejo)

Jaśniej na przejściach

Bogdan Nauka

RYTM TYGODNIA
Nie wchodź do lasu

Czasowy zakaz wstępu na
niektóre tereny leśne ogłosiła
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu.
Lasy zamknięto w nadleśnictwach: Bolesławiec, Ruszów, Węgliniec, Świętoszów,
Pieńsk, Milicz i Oleśnica.
Leśnicy podkreślają, że aby
sytuacja wróciła do normy,
musi padać przez kilka dni,
na co się nie zanosi.

Znaki na biało

Do końca czerwca ma potrwać malowanie oznaczeń
poziomych na jeleniogórskich
jezdniach. Najważniejsze trakty mają już wybielone zebry,
linie przerywane i ciągłe oraz
strzałki. Pozostały jeszcze
mniejsze osiedlowe uliczki,
gdzie takie oznaczenia też są
niezbędne.

Rozmawiał
Marek Komorowski

Rekomendacja
szefa sejmiku
Stanisław Woźniak, z zawodu lekarz,
był przez niecałe dwa lata burmistrzem
Szklarskiej Poręby, odwołanym przez
radnych ze stanowiska przed upływem kadencji. Ostatnio pełnił funkcję
ordynatora w Centrum Pulmonologii
w Karpaczu. Na stanowisko dyrektora
szpitala, zwolnione przez Macieja
Biardzkiego, rekomendował go przewodniczący sejmiku dolnośląskiego,
Jerzy Pokój.

Fot. Konrad Przezdzięk

Wakacje tuż

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk



Specjalne oświetlenie przejść
dla pieszych zamontowano na
kilku jeleniogórskich skrzyżowaniach. Ma to zdecydowanie
poprawić bezpieczeństwo.
W stolicy Karkonoszy często
dochodzi do wypadków z udziałem pieszych, w tym śmiertelnych
potrąceń. Wiele z nich zdarzyło
się po zmroku.
Zdaniem kierowców częściowo

winne jest fatalne oświetlenie
przejść. Sprawcy zdarzeń niejednokrotnie nie widzieli pieszego,
który wszedł na pasy. I choć nie
jechali szybko, nie zdołali przed
nim zahamować.
To ma się zmienić o usprawnieniu systemu oświetlenia. Nowość
trafiła na skrzyżowanie Wojska
Polskiego ze Słowackiego: na
specjalnej konstrukcji zamonto-

wano latarnie, które prostopadle
oświetlą zebrę. Podobne lampy
zainstalowano także na kilku
skrzyżowaniach na Zabobrzu.
Czy innowacja zda egzamin?
Będzie można się przekonać jesienią, kiedy dni są coraz krótsze
i wcześniej zapada zmrok. To
właśnie wówczas o potrącenie
najłatwiej.

(tejo)

Zamach na własne
życie

Nieżywego mężczyznę znaleziono w miniony piątek wieczorem w jednym z mieszkań
przy ul. Chełmońskiego. Jak
wstępnie ustalono, jeleniogórzanin targnął się skutecznie
na własne życie. Sprawę wyjaśniają policjanci. Przyczynę
zejścia ustalą lekarze podczas
sekcji zwłok.
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Stoją lnem

Bandyci na czarnym
szlaku łupią Niemców

i Boney M

Dwaj młodzi, zamaskowani przestępcy napadli w piątek blisko wodospadu Szklarka w Szklarskiej Porębie
na czwórkę niemieckich turystów.
Bandziorami okazali się dwaj
mieszkańcy Szklarskiej Poręby:
24 i 25 latek. Dawali się we znaki policji, kiedy byli młodsi. Ten
wyskok nie ujdzie im płazem.
Sąd na wniosek prokuratury
zamknął zbirów na trzy miesiące w areszcie.
– Sprawcy będą odpowiadać
za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia – mówi
oficer prasowy jeleniogórskiej
policji nadkom. Edyta Bagrowska. Jeśli sędziowie nie będą
mieli pobłażania dla ludzi,
którzy swoim postępowaniem
pokazują nasz region od jak najgorszej strony, bandyci posiedzą
w celi nawet trzy lata.

Mar

Stacja jak spod igły

Dworzec kolejowy w Janowicach Wielkich odzyskał blask.
Niedawno zniknęły z niego rusztowania ekip remontowych. To
jeden z pierwszych w naszym
regionie przybytków w zarządzie PKP, który wygląda jak na
starych pocztówkach. Chwała
za to zarządcom, teraz czekamy

niecierpliwie na pojawienie się
ekip malarskich i remontowych
w kolejnych obiektach, gdzie
jeszcze jeżdżą pociągi. Może by tak
dworzec główny w Jeleniej Górze
albo inne odrapane i osypujące się
stacyjki leżące na trasie do turystycznej Szklarskiej Poręby?

Mar

Koncert światowej sławy „dinozaurów”, przy których
rytmach szaleli na dyskotekach dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie, był prawdziwym hitem minionego weekendu
w Mysłakowicach. Festyn lniarski rośnie w siłę.
Wprawdzie nie było takiej euforii, jaką występ Boney M wywołał
w 1980 roku na Festiwalu Piosenki w Sopocie na ogarniętym
gorączką strajkową wybrzeżu,
ale na grupę fani niemal z całego
regionu czekali po kilka godzin.
Mysłakowiczanie myśleli, że
festyn zacznie się przed południem, zaraz po otwarciu kortów
tenisowych, ale organizatorzy
zaplanowali zabawę dopiero od
15. I zapomnieli o tym poinformować. – Na plakacie promującym
festyn przeczytałam informacje
o planowanych koncertach, ale
nic tam nie było o której godzinie się zacznie i kiedy wystąpi
Boney M – mówiła Pani Beata z
Mysłakowic.
Rozczarowani widzowie, którzy przybyli nawet z odległych
miejscowości, mogli pokibicować drużynie mysłakowickich

Ratowali na medal

Fot. Marek Komorowski

Bandziory grożąc nożem i
pojemnikiem z gazem zmusili
turystów do oddania pieniędzy i cennych przedmiotów.
Napadnięci szybko powiadomili policję, a ta równie szybko
przyjechała na miejsce. To
pozwoliło przeszukać trasy
wokół wodospadu.
Goście wskazali policjantom
z patrolu pieszego kierunek, w
którym poszły zbiry. Kilkanaście minut później mundurowi
zauważyli zbiegów i ujęli ich w
bezpośrednim pościgu.
Sprawcy mieli przy sobie
jedynie niewielką kwotę w
euro i żadnych dokumentów
ani przedmiotów, które prawdopodobnie wyrzucili. Jedna
z turystek rozpoznała wśród
rzeczy zdjęcie córki.



uczniów szóstej klasy, którzy rozegrali mecz piłki nożnej z kolegami
z Łomnicy. Na pomysł spotkania
wpadli organizatorzy programu
„Trzymaj formę” , który na terenie
Jeleniej Góry promuje Powiatowa
Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna. – Zachęcamy dzieci i ich
rodziców do uprawiania sportów
i prowadzenia zdrowego trybu
życia – wyjaśniała Danuta Mysłek
przedstawicielka sanepidu.
W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Marciszowa, Mysłakowic, Kostrzycy i
Łomnicy którzy walczyli o puchar
starosty jeleniogórskiego. – Nasi
uczniowie są bardzo aktywni i
chętnie uczestniczą w tego typu
imprezach, reprezentanci rady
młodych gminy Mysłakowice
zorganizowali nawet catering dla
uczestników turnieju – podkreślił
Andrzej Dąbek, dyrektor Szkoły
Ranne dzieci, uwięzieni ludzie
w samochodach, płonące auto, rowerzystka na masce samochodu.
W takiej scenerii w Marczycach
odbyło się w miniony piątek
ostatnie ćwiczenie VII Manewrów
Medycznych Straży Pożarnej pod
kryptonimem Wakacje. Strażacy z
całej Polski, którzy uczestniczyli w
dwudniowych działaniach, świetnie sobie poradzili. Najmłodsi
pozoranci zostali szybko przewiezieni do „szpitala” utworzonego w
Szkole Podstawowej w Podgórzynie. Wcześniej uczestnicy ćwiczeń
ratowali wycieczkę, która zgubiła
się w ciemnościach, pomagali
turyście, który spadł ze skałek w
Rudawach i reanimowali topielca
w Kowarach. Nauczali też zasad
bezpieczeństwa w przedszkolach i
szkołach. Jeleniogórskie manewry
są najwyżej oceniane w całym
kraju.

(Mar)

Podstawowej w Mysłakowicach.
Lniany festiwal jest jednym ze
sztandarowych imprez promujących gminę Mysłakowice. Z roku
na rok impreza wzbogaca się o
kolejne wydarzenia i cieszy się
dużym powodzeniem. Wiernymi
uczestnikami są zainteresowani
nowościami w lniarskiej modzie,
dostępnymi na kilku stoiskach
producentów i handlowców.
– Festyn organizujemy wspólnie z Zakładem Lniarskim Orzeł
S. A. Zależy nam na tym, żeby
przyjechało sporo gości z zewnątrz
i nam się to udaje. Mysłakowice to
duża gmina, ale jednak jest wioską, dlatego też taka gwiazda jak
Boney M., przyciąga ludzi nawet z
dalszej okolicy – mówi Grzegorz
Truchanowicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Okazuje się, że sposobem na
osiągnięcie sukcesu jest układ
partnerski – Od wielu lat Gmina
Mysłakowice, Zakład Orzeł S.
A. i telewizja DAMI finansują
festiwal, samo Boney M kosztuje
ok. piętnastu tysięcy dolarów, a
pozostałe zespoły nawet i dziesięć

tysięcy złotych. Mimo to zarabiamy. Nie chodzi o to, żeby gmina
sfinansowała przedsięwzięcie, ale
partnerzy i sponsorzy – wyjaśnia
prezes Telewizji Dami Krzysztof
Błażejczyk.
Największą popularnością
prócz koncertów cieszył się pokaz
mody lnianej. Można było kupić
kreacje wykonane z lnu i mimo
wysokich cen cieszyły się one dużą
popularnością
–Dzięki takim imprezom, jak
dzisiejsza pozyskujemy wielu
klientów. Na samych festynach nie
zawsze zarabiamy dużo, ale udział
w nich procentuje w najbliższej
przyszłości – mówi pracownica
sklepu lniarskiego przy zakładzie
Orzeł.
Wieczorny koncert rozbawił
publiczność na całego. Do zdarcie
gardeł młodsi i starsi śpiewali z
artystami. Podtatusiali panowie,
niektórzy już w roli dziadków,
przypomnieli sobie czasy, kiedy
przy hicie Boney M „Bahama
mama” szalała cała Polska szarych
lat realnego socjalizmu.

Anna Pisulska

Chłop żywemu nie przepuści
Wiele emocji wywołała podczas ostatniej sesji rady w Jeleniej Górze sprzedaż ośrodka
terapii zajęciowej przy ulicy
Waryńskiego. Od dziesięciu
lat prowadzi je Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
koło w Jeleniej Górze. Pojawiła
się sugestia, aby zarobić na
organizacji biednej jak mysz
kościelna.
W projekcie uchwały zapisano bowiem bonifikatę w wysokości 37,83 procent od kwoty
jednego miliona złotych na jaki
wyceniono nieruchomość.
– Jesteśmy zaniepokojeni tą
propozycją, ponieważ nasze
stowarzyszenie nie byłoby w
stanie zapłacić kilkuset tysięcy
złotych za ten obiekt – mówiła
szefowa stowarzyszenia Danuta
Żmijowska.

Fot. PIOTR MIKOŁAJCZAK

WIADOMOŒCI

Tymczasem trzy komisje rady
miejskiej, które rozpatrywały
projekt, zalecały bonifikatę 99
procent, powołując się na ważny
cel społeczny, jakim jest opieka
i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Początkowo nie
chciał zgodzić się na to prezydent
miasta Marek Obrębalski.
Do skandalu jednak nie doszło,
bo szef miasta poszedł po rozum
do głowy i zmienił zdanie: uprzedził tę dyskusję i sam zaproponował zmianę bonifikaty z 37,82
na 99 procent. Uchwałę przyjęto jednak z dotychczasowym
uzasadnieniem i jednogłośnie.
– Cieszę się, że radni poparli nas.
Teraz musimy zebrać te 10 tysięcy
które należy wpłacić do miejskiej
kasy – powiedziała Danuta Żmijewska. – Nie mamy na ten cel
ani złotówki.

(Mar)
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RYTM TYGODNIA
Święty Jan
z kapuśnicą

W najbliższą niedzielę o
godz. 14 nad wodospadem
w Karpaczu rozpoczną się
JANY 2008. Impreza potrwa
przez jedną z najkrótszych
nocy w roku. Wystąpią zespoły muzyczne. Będzie też
loteria fantowa, gry, zabawy,
przy ognisku, konkursy z
nagrodami oraz konkurs
wyplatania wianków. Będzie
można spróbować kapuśnicy
karpaczańskiej i przysmaków z grilla.

Poszuka skarbów w celi?
Części karabinów i pistoletów z okresu pierwszej i drugiej wojny
światowej znaleźli policjanci w domu mieszkańca Kowar, znanego poszukiwacza skarbów. Uzbrojenie z pierwszej połowy XX
wieku to wielka gratka dla kolekcjonerów militariów w Polsce
i za granicą. Jednak zbieranie go i handel są zabronione i traktowane jak nielegalne posiadanie sprawnej broni. Mężczyzna
miał też zabytkowe przedmioty z epoki brązu.
– Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z wydziału kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
zajmujący się zwalczaniem przestępczości związanej z kradzieżami dzieł sztuki
i zabytków – wyjaśnia oficer prasowy
jeleniogórskiej policji nadkom. Edyta
Bagrowska.
– Nasi funkcjonariusze wzięli udział w
przeszukaniu mieszkania i pomagali wrocławskim kolegom w innych działaniach
wobec podejrzanego o prowadzenie
nielegalnych eksploracji oraz
paserstwo zabytków archeologicznych.
Mężczyzna po przesłuchaniu został zwolniony, a
na pewno będzie odpowiadał
za nielegalne posiadanie
broni. Policjanci znaleźli
też inne przedmioty, których posiadanie może
wskazywać na kolejne przestępstwo,
czyli nielegalne
prace archeologiczne.

Zawody tenisowe

Od piątku do niedzieli, 22
czerwca odbędzie się w Karpaczu i Ściegnach Deblowy
Turniej Tenisowy Karkonosze - Skalny Cup oraz IX Mistrzostwa Karpacza. Impreza
odbędzie się na kortach przy
Hotelu Orbis Skalny w Karpaczu i w Ściegnach na kortach
FTC. Będzie to też finałowy
akcent kolejnych urodzin
miasta pod Śnieżką.

Policja na miejscu

W każdy poniedziałek w
Piechowicach czynny jest
punkt przyjęć interesantów
Komisariatu II w Jeleniej
Górze Cieplicach. Przez dłuższy czas punkt był otwarty
jedynie na papierze, a interesanci odchodzili od drzwi
z kwitkiem. Sprawy załatwiano w Cieplicach. Teraz
w godz. 14 – 16 dyżuruje
funkcjonariusz. Punkt mieści się w budynku dawnego
komisariatu, obecnie MOPS
obok Urzędu Miasta przy
ulicy Żymireskiego 49 a.

Były tam między innymi
naczynie gliniane z epoki brązu, którego wiek wstępnie
oszacowano na kilkaset
lat przed naszą erą, średniowieczna biała broń: toporki i nóż

Bombardują opiłkami
Nielegalni eksploratorzy to nie tylko problem Polski. Z poszukiwaczami walczą też archeolodzy w krajach śródziemnomorskich,
gdzie w ziemi znajdują się przedmioty mające po kilka tysięcy lat. Za takie znaleziska kolekcjonerzy płacą duże pieniądze.
We Francji służby archeologiczne radzą sobie w taki sposób, że nad miejscami, w których mogą się znajdować duże ilości
cennych przedmiotów, z samolotów rozsypuje się drobne kawałki metali, na które reagują wykrywacze.
Na takim obszarze wykrywacz metali „głupieje” i nieustannie piszczy. Niewykluczone jednak, że ich konstruktorzy wymyślą
wykrywacz który nie będzie reagował na tak małe metalowe części.

Uwaga na żmije

Żmije zygzakowate pojawiły się w kilku miejscowościach powiatu jeleniogórskiego, między innymi
w Szklarskiej Porębie oraz
w gminie Stara Kamienica.
Gadom sprzyja gorąca i sucha pogoda. Wygrzewają się
wtedy na kamieniach ukrytych w wysokich trawach.
Zaskoczone przez człowieka
mogą we własnej obronie
zaatakować.

Wpadł z narkotykami

Policjanci z Kowar zatrzymali 25-letniego mieszkańca
tej miejscowości podejrzanego o posiadanie i handel
narkotykami. Przeszukanie
mieszkania zatrzymanego
przyniosło kilkadziesiąt działek amfetaminy oraz dwie
porcje marihuany. Sprawca
został zatrzymany w areszcie
tymczasowym.

Ukradli Liczyrzepę

W n ied zielę n iezna n i
sprawcy skradli w Karpaczu
70-centymetrową zabytkową rzeźbę przedstawiającą
Ducha Gór. Złodzieje poruszali się samochodem marki
Volkswagen. Odjechali w nieznanym kierunku. Poszukuje
ich policja.

oraz ozdoby z tego okresu. Archeologiczne
znaleziska trafiły do biegłych, którzy
określą ich wiek i pochodzenie. Wtedy
prowadzący śledztwo zdecydują, czy podejrzanemu postawią inne zarzuty.
Jak się dowiedzieliśmy, zatrzymanie
ma związek ze śledztwem prowadzonym
przez funkcjonariuszy przeciwko handlarzom przedmiotów wykopywanych przez
poszukiwaczy.
– Ci ludzie, którzy przeszukują lasy,
pola, miejsca niegdyś zamieszkane, to
prawdziwa zmora polskiej archeologii
– mówi dyrektor Muzeum Karkonoskiego, Stanisław Firszt. – Korzystają z luk w
prawie i szukają przedmiotów, które mają
jakąś wartość. Część robi to z kolekcjonerskiej pasji, ale część – dla zarobku.
Nikt nie może zabronić poszukiwaczom
chodzenia po polach i lasach z wykrywaczem metali. Dopiero, gdy zaczynają
przekopywanie ziemi, łamią prawo. Ono
stanowi, że wszystko co znajduje się w
ziemi, jest własnością państwa. Tyle że
to państwo nie ma żadnego instrumentu, który by wymusił przestrzeganie
tego przepisu.
– Dla nas, muzealników, jak i dla
archeologów, z którymi przecież
ściśle współpracujemy, najważniejszy
jest tak zwany kontekst historyczny
– tłumaczy dyrektor Firszt. – Interesuje
nas gdzie taki przedmiot został znaleziony, w jakiej warstwie ziemi, co było
w niej razem z tym przedmiotem, na
przykład kości.

Jeśli przedmiot, jak garnek, sztylet,
ozdoba, czy narzędzie zostanie wyjęty z
ziemi a otoczenie zniszczone w poszukiwaniu innych przedmiotów, bezpowrotnie
ginie szansa na odtworzenie jakiegoś
momentu w historii.
Takim znaleziskiem był ostatnio łańcuch owinięty dookoła szyi skazańca,
odsłonięty podczas prac archeologicznych
przy starej szubienicy w Miłkowie na
wzniesieniu zwanym Straconką. – Wiemy
teraz, że łańcuch, na którym wisielec wisiał czasami kilka tygodni, był zakopywany
razem z nieszczęśnikiem – słyszymy od
Stanisława Firszta.
Poszukiwaczowi z Kowar, w zależności
od kwalifikacji jego czynu, grozi kara od
roku do pięciu lat więzienia.
Tekst i zdjęcie:
Marek Komorowski

Ten gaz nie zawsze jest bezpieczny

Czy wdychasz radon?
Przebadaj samodzielnie i za darmo stężenie radonu
w Twoim budynku. Naucz się ograniczać zagrożenie
radonowe. Polski Klub Ekologiczny pomoże.
Ponad 50 procent pochłanianej przez człowieka dawki promieniowania pochodzi
od radonu, naturalnego gazu
promieniotwórczego który
bezbarwny i bezwonny oraz
od jego krótko żyjących produktów rozpadu. Jego dawka
nie zawsze jest bezpieczna dla
zdrowia.
Z tego powodu radon jest
obiektem zainteresowania klubu. Na Dolnym Śląsku notuje się
podwyższone stężenia radonu,
między innymi w regionie karkonoskim – od Janowic Wielkich i Kowar, po Świeradów.

– Liczymy na udział stowarzyszeń, organizacji i młodzieży
szkolnej oraz samorządowców
i zwykłych ludzi – informują
organizatorzy projektu finansowanego ze środków unijnych.
Szczególnie gorąco zachęcają
do udziału młodzież, szkoły,
dla których warsztaty i pomiary
będą cennym uzupełnieniem
wiedzy i elementem wychowania ekologicznego. Dla najaktywniejszych przewidziane
są nagrody

(Mar)

Spytaj o radę
Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego
Krzyża 2-4, tel. 0-71- 347 1444, tel./fax 0-71- 347 1445
e-mail: klub@eko.wroc.pl, www.ekoklub.wroclaw.pl
telefon komórkowy 07221 336 83 .

Fot. Konrad Przezdzięk
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Za zakazem
Jak zapobiec takim występkom? – Nie
powinno się zabrać sprzedaży takich
wykrywaczy, potrzebnych chociażby
przy pracach instalacyjnych – mówi
dyrektor Stanisław Firszt. – Ale na każdym powinno się znajdować ostrzeżenie, że poszukiwanie przedmiotów w
ziemi bez zezwolenia jest łamaniem
prawa, wtedy nikt nie powie, że nic
nie wiedział o zakazie wykopywania
przedmiotów ukrytych w ziemi.

Magiczna sieć na scenie
Dwa spektakle miała okazję obejrzeć jeleniogórska publiczność w minione środę i
czwartek, w ramach europejskiego projektu teatralnego Magic Net. Sztuka One Day In
euROPE była koprodukcją 11 europejskich teatrów kończącą trzyletni projekt współpracy artystów z Polski, Słowacji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Estonii, Norwegii i Rosji.
Sztuka ma niezwykły rodowód. 21
listopada 2006 roku przedstawiciele
każdego z 12 partnerskich teatrów
zanotowali swoje obserwacje lub
relacje z niezwykłych wydarzeń. W
Polsce właśnie wtedy miała miejsce
katastrofa w kopalni „Halemba”.
Na podstawie zebranych notatek
powołano do życia 12 postaci,.
Tak powstały w ten sposób trzy
mini-spektakle, przygotowane pod
kierunkiem trzech różnych reżyserów. W Bratysławie powstał z nich
jeden wyreżyserowany przez młodego słowackiego reżysera Patrika
Lancarica.
Wiekowy estoński bohater narodowy spotyka samotną angielską
kelnerkę i bogatą damę z Norwegii;
Niemiec wspominający upadek
Muru Berlińskiego staje twarzą w
twarz z polskim górnikiem, który

... nie żyje, a przygląda się temu
portugalski grabarz, zachwycony
faktem, że śmierć jest demokratyczna i sprawiedliwa; córka bogatego
Słowaka oczarowana zostaje przez
300-letniego Fina z Petersburga,
który wciąż wierzy w złotą rybkę...
Wszyscy mówią w swoich językach,
widać różnice w sposobie gry,
aktorzy podkreślają stereotypy
dotyczące swoich narodów, a
wszystko jest zrozumiałe, wciągające i inspirujące.
– Projekt ma zbliżyć do siebie europejskie sceny
dramatyczne poprzez dialog na
temat historii
europejskiego teatru od
czasów starożytnych

do dzisiaj – powiedział nam dyrektor
jeleniogórskiego teatru, Bogdan
Nauka.

Mar
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KRÓTKO Z MIASTA
Cień szansy na Euro

Jelenia Góra wciąż jeszcze
jest w grze przed organizacją
Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej za cztery lata. Nasze
miasto nie zostało wykluczone spośród ośrodków, gdzie
mogą nocować i trenować
piłkarze. Co ciekawe, Ministerstwo Sportu wykreśliło
z listy Wrocław, Karpacz,
Szklarską Porębę i Zgorzelec.
Wcześniej szanse na przyjęcie
futbolistów straciły Duszniki
Zdrój i Nowa Ruda.
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Wiara bez
zabawy jest
martwa

Chirurg bez serca

Jeden z lekarzy w Szpitalu
Wojewódzkim nie zgodził się
na zdjęcie gipsu u pięcioletniej
dziewczynki. Dzieckiem opiekował się dziadek, który nie
miał – zdaniem medyka niezbędnych – pełnomocnictw
notarialnych pozostawionych przez rodziców. Lekarz
biurokrata miał powiedzieć,
że dziewczynce nic się nie
stanie, jeśli pochodzi z gipsem
dłużej. Negują to specjaliści,
którzy twierdzą, że zbyt długie
trzymanie opatrunku może
spowolnić rehabilitację.

Ksiądz Bogdan Żygadło uważa,
że festyny to świetny sposób na integrację parafian

Giełda osobliwości

Kto jest zainteresowany
nabyciem starych pocztówek
i fotografii, kart telefonicznych, militariów, monet i
banknotów, biżuterii, szkła,
grafiki, obrazów oraz innych
przedmiotów zabytkowych
do kolekcji, wystroju mieszkania, ogrodu lub domu,
powinien koniecznie przyjść
na IX Karkonoską Giełdę
Kolekcjonerską. Odbędzie się
ona 29 czerwca (niedziela)
w ogrodach muzealnych.
Miejsca można rezerwować
pod nr telefonu (075) 75
234 65.

Europa na pecha

Uczniowie II LO im Norwida nie przestraszyli się
„feralnego” piątku, trzynastego czerwca. Ze swoim
wychowawcą Zbigniewem
Gulczem zorganizowali
Dzień Europejski. Licealiści
przebrali się za obywateli
państw członkowskich UE,
wykonali piosenki w ich
językach narodowych i ugościli się specjałami kuchni
poszczególnych krajów.

Lokalowej „Północ”, jednak nikt
nie chciał uwierzyć, że nie są to
nasze wymysły, tylko poważne i
rzeczywiste zagrożenia naszego
zdrowia i życia.
Po kilkunastu interwencjach
sąsiadów w niemal wszystkich
możliwych instytucjach, w 2003
roku ZGL „Północ” oraz spółka Ewy
Gieruszczak wymienili w całym budynku centralę kominową. – Kosztowało to 100 tysięcy złotych, jednak
pomyślałam, że jeśli rzeczywiście
jest problem, to trzeba go rozwiązać
– wyznaje restauratorka.
Próżne były nadzieje, że nowa
instalacja wywieje konflikt. Po
remoncie państwo Manieccy w
dalszym ciągu „spali” z zapachem
kaczki po pekińsku i sajgonek.

Kolejne interwencje okazały się
bezskuteczne. Pani Lidia skarżyła
się na pracowników ZGL, którzy
bez zapowiedzi i pukania wchodzili
na wizję. Jej zdaniem tylko po to,
aby utrudnić lokatorom życie. W
opinii dyrekcji zakładu tak nie
było. Pracownicy przychodzili, bo
Maniecką znali, a ona sama ich
wpuszczała.
Konflikt rozgorzał, a zdenerwowana lokatorka nie ustąpiła. Trafiła
do szefa rady miasta i komendanta
policji. Stanęło na tym, że właściciela
chińskiej restauracji musi wybudować zewnętrzny przewód kominowy
odprowadzający wyziewy bez szkody
dla nosów innych lokatorów. Zakazano jej także włączania wentylatora w
restauracyjnej kuchni.

Restauratorzy już rozpoczęli
przygotowania do budowy komina, co miejmy nadzieję rozwiąże
ten konflikt. – Prace prawdopodobnie zakończą się za miesiąc
– usłyszeliśmy. – Obawiam się,
aby po wybudowaniu komina,
lokatorom nie zaczął przeszkadzać szum wentylatorów
– mówi E. Gieruszczak.

Nie tylko przy ołtarzu można się modlić. Kapłani jeleniogórskich parafii coraz częściej zapraszają swoje
owieczki na festyny. Dobra rozrywka to też swoisty
uczynek miłosierdzia.
– Wiara bez uczynków jest
martwa – te słowa św. Jakuba
nabierają szczególnego znaczenia w kontekście współczesnym,
kiedy przyziemne sprawy często
na dalszy plan spychają modlitwę i uczestnictwo w życiu
Kościoła. Ale przecież nikt nie
zabrania zabawy. Wiedzą o tym
proboszczowie, którzy – aby scalić swoich parafian – proponują
im koncerty, pieczone kiełbaski,
mecze i inne rozrywki, rzadko
kojarzone z podniosłą atmosferą
świątyni.
– To wspaniały sposób na
integrację ludzi – mówił ks. prałat
Bogdan Żygadło, proboszcz para-

Zapachowy „sajgon” niezgody
Kuchnia zamiast zjednywać, poróżniła mieszkańców
domu przy ul. Piłsudskiego. Wyziewy z chińskich
potraw przyrządzanych w restauracyjnej kuchni
drażnią nozdrza sąsiadów z wyższych pięter.
Kiedy trzy lata temu Ewa Gieruszczak przejęła lokal, w którym
mieściła się podrzędna knajpa,
a obecnie prosperuje chińska restauracja Shang Hai, lokatorzy
budynku przy ulicy Piłsudskiego
cieszyli się, że w końcu ktoś zrobi
w tym miejscu porządek. Pani Ewa
założyła spółkę i rozpoczęła remont.
– Kiedy po raz pierwszy weszłam
do tego pomieszczenia, tupałam
nogami, żeby odstraszyć szczury
– wspomina restauratorka.

Księżom nie przeszkadza nawet
piwko do kiełbaski. Byle by zachować umiar. Podobnie bawią
się parafianie na Zabobrzu. Wielu
z nich żałuje, że dzieje się tak tylko
raz do roku. – Przy okazji poznajemy naszych księży: to wspaniali
ludzie i dobrzy organizatorzy,
którzy wiele serca wkładają w to,
co robią – usłyszeliśmy. – Gratulacje ks. Arturowi, który włożył całe

fii św. Erazma i Pankracego podczas tegorocznego festynu przy
najstarszej świątyni w mieście. Na
placu kościelnym nawet poważna
figura św. Jana Nepomucena zdawała się uśmiechać. Chłopcy grali
w piłkę na małym placyku i to w
ostrej, sportowej rywalizacji! Na
scenie dziewczęta tańczyły disco,
a dzieci z scholi oraz nieco starsi
śpiewali o Chrystusie. Strażacy
gasili symulowany pożar Kolegium Jezuickiego. Nikt nie zabrał
złych wspomnień.
To coraz częstsza metoda dotarcia do ludzi, którzy od Kościoła
się oddalają. – Trzeba pokazać,
że my też jesteśmy z krwi i ko-

ści. Też lubimy się pobawić, a
zabawa to przecież doskonała
edukacja, i to nie tylko młodych
– usłyszeliśmy od jednego z kapłanów. Przy okazji to możliwość
dowartościowania tych, którzy
zbłądzili. A poprzez festyn jest
możliwość pokazania, że Pan Bóg
kocha wszystkich ludzi. Dlatego
na scenie występują aresztanci
przebrani za legendarne postaci,
a podczas aukcji licytowane są
dzieła wykonane przez osadzonych w celach.
Pionierem festynów parafialnych w Jeleniej Górze jest ksiądz
prałat Józef Stec. W tym roku
już po raz dwudziesty bawiono
się przy okazji Święta Matki.
Festyny w cieplickiej parafii Matki
Bożej Miłosierdzia to wielkie
wydarzenie dla całej Jeleniej Góry.
Przyjeżdżają gwiazdy (1 czerwca
był Piotr Szczepanik) i meldują
się VIP-y, aby uśmiechnąć się do
wyborców.
Festyn to także okazja do zbiórki pieniędzy na szczytne cele:
na kolonie dla dzieci z ubogich
rodzin, obiady dla biednych oraz
budowę kościoła. Tak dzieje się
w parafii Matki Bożej Królowej
Polski i św. Franciszka z Asyżu.

Problemy pojawiły się kiedy
okap i wentylatory nad kuchnią restauracji podłączono do wentylacji
kominowej budynku. – Weszłam
z moim byłym mężem do mieszkania i zobaczyliśmy tam smugę
dymu – opowiada Lidia Maniecka,
sąsiadka z piętra. Szybko wywietrzyli, ale sytuacja powtarzała się,
kiedy otwierano restaurację. – Nie
chciało nam się palić w piecu, a
dym cofał się do pokoju. Sprawę
zgłosiliśmy do Zakładu Gospodarki

swoje serce w przygotowanie tego
festynu! Więcej takich wspaniałych księży! – napisał na naszym
forum At z parafii św. Erazma i
Pankracego.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

Średnio po testach
Trzecioklasiści z gimnazjum
poznali w minionym tygodniu
wyniki z egzaminu na zakończenie
nauki. Najlepszymi wynikami
może pochwalić się Gimnazjum
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Żeromskiego. Na 100
punktów uczniowie wywalczyli
41,6 z części humanistycznej oraz
41 z części matematyczno-przyrodniczej. Tuż za „Żeromem” plasują
się uczniowie Gimnazjum Społecznego, którzy osiągnęli wynik
37,1 w części humanistycznej i 32,
6 w zadaniach z nauk ścisłych. W
kategorii szkół zrejonizowanych
na pierwszym miejscu pojawiło się
Gimnazjum nr 1 z ulicy Piłsudskie-

go (35, 6 i 31, 5). W dalszej kolejności uplasowały się: Gimnazjum
nr 3, Gimnazjum przy Zespole
Szkół Licealnych i Zawodowych,
Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum
przy szkole rzemiosł. Najsłabiej
wypadła „czwórka”.
W skali kraju średnie wyniki
egzaminu to 30,8 z zadań humanistycznych i 21,1 z matematyczno
przyrodniczych. , 4 i 26,4. Wyniki
jeleniogórskich uczniów są więc
nieco powyżej kraju i województwa.

(Angela)

Tekst i zdjęcie:
Angelika
Grzywacz

Lidia Maniecka

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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POD PARAGRAFEM
Gang narkotykowy
w potrzasku

Dwóch Polaków, Czech i
Niemiec wpadli w ręce policjantów z CBŚ, którzy zaskoczyli ich w nielegalnym
laboratorium przy produkcji
metamfetaminy. Zabezpieczona ilość substancji starczyłaby
na dwa kilogramy gotowego
środka odurzającego. Mężczyznom grozi kara nawet do 15
lat więzienia. Do akcji policji
doszło w powiecie lwóweckim.
Funkcjonariusze przerwali
proces produkcji na etapie
uzyskiwania ze środków farmakologicznych substancji,
która po poddaniu kolejnym
reakcjom chemicznym dawała
silnie uzależniający koncentrat
amfetaminy o nazwie PIKO.

Złodziej współlokator

W nocy ze środy na czwartek 18-letni mężczyzna, który
spał w pokoju hotelowym w
Sobieszowie razem z kierowcą samochodu ciężarowego,
ukradł swojemu współlokatorowi kluczyki i odjechał jego
pojazdem. Przyczepa była wyładowana towarem o wartości
20 tysięcy złotych. Złodziej nie
zajechał daleko, bo przed Piechowicami stracił panowanie
nad kierownicą i wpadł do
rowu. Pechowego przestępcę
złapali policjanci. Grozi mu
kara do 8 lat więzienia.

Mistrzowskie loty do Kanady
Małgorzata Wasiucionek i Paulina Kusa na skrzypcach grają już od jedenastu lat. Czas poświęcony na
ćwiczenia, sumienność i pracowicie rozwijany talent,
punktują coraz większą liczbą sukcesów na koncie
osiemnastolatek. Przed nimi wakacyjna przygoda
życia: podróż za ocean. Nie będą jednak wypoczywać,
ale doskonalić swoje już bardzo wysokie umiejętności
ze światowej sławy wirtuozami.
Uczą się w V klasie Państwowej Szkoł y Muzycznej II st.
im. Stanisława Moniuszki w
klasie Ludmiły Sołowiewicz.
Małgosia tradycję muzykowania wyniosła z domu. – Moja
mama gra na altówce, więc od
dzieciństwa miałam kontakt
z muzyką praktycznie na co
dzień. Rodzina chciała, żebym
poszła do szkoły muzycznej,
a ja też czułam, że mnie tam
ciągnie – wspomina. Paulina
wybrała skrzypce trochę na
przekór. – Siostra gra na fortepianie i rodzice zachęcali,
abym też wybrała ten instrument, bo w razie czego będę
mogła liczyć na jej pomoc. Ja
jednak zdecydowałam się na
skrzypce, choć sama nie wiem
dlaczego – mówi Paulina.

Swojego pierwszego występu nie pamiętają, ale wiedzą,
że było to już w pier wszej
klasie szkoł y podstawowej.
Dla Ma łgosi bardzo wa żny
był w ystęp z ork iestrą pod
koniec szkoły podstawowej.
– Graliśmy koncert Vivaldiego
w Łańcucie na sali balowej. To
niesamowite doświadczenie,
zupełnie inne niż występ solo.
Czuje się ogromne wsparcie
tylu muzyków – mówi Gosia.
Z kolei Paulina pamięta pierwszy sukces – To było podczas
pierwszego występu w I klasie
podstawówki. W konkursie
w Stalowej Woli otrzymałam
wyróżnienie dla najmłodszego
uczestnika – mówi Paulina.

Skrzypce trochę
jak sport

Gdy wychodzą na scenę myślą
o tym, żeby jak najlepiej oddać klimat i charakter wykonywanego
utworu. – Trzeba się skupić, aby
pokazać, co się umie i po prostu
muzykować. Grać tak, jak dyktuje
serce i mieć z tego jak największą
przyjemność – mówi Małgosia.
– Zależy nam, aby nasza gra
podobała się publiczności, bo
przecież występujemy dla nich
i chcemy, aby byli zadowoleni.
Dlatego dajemy z siebie wszystko.
Zawsze jednak może być jeszcze
lepiej – dodaje Paulina.
Dziewczyny skrzypce kochają
za ich barwę, skalę i dźwięk oraz
elegancję. Przyznają jednak, że
zdarzają im się chwile zniechęcenia, gdy trzeba ćwiczyć całymi
dniami. – Podczas pierwszych

Przepis na sukces? Ćwiczyć, ćwiczyć
i jeszcze raz ćwiczyć. Nie obejdzie się też bez
odrobiny talentu. Jednak po dotychczasowych
osiągnięciach widać, że w Małgosi i Paulinie
drzemie go znacznie, znacznie więcej
miesięcy nauki najtrudniejsze
było chyba to, że musiałyśmy
nauczyć się w ogóle wydobycia dźwięku – śmieją się
dziewczyny. – Fortepian
na przykład ma już
dźwięk gotowy, a

Kradzione szkodzi

Fatalnie zakończyła się wyprawa na truskawkowy szaber
dla 14-latka ze Świerzawy.
Wyrostków kradnących truskawki z działki zauważył
jej właściciel i pogonił. Uciekający w popłochu chłopak
potknął się, spadł z wysokiej
skarpy i stracił przytomność.
Nie zauważyli go koledzy.
Na ślad nastolatka natrafił
dopiero policyjny pies tropiący
po tym jak rodzina chłopca
zawiadomiła stróżów prawa,
że ten nie wrócił do domu. Z
objawami obrzęku mózgu 14latek trafił do szpitala.

szkolne obowiązki z muzycznymi,
ale dzięki systematycznej pracy i
wyrozumiałości nauczycieli dają
sobie radę, plasując się w gronie
najlepszych.

Podążać za marzeniami

Ciężka praca i talent zaowocowały wyjazdem na miesięczny XII
Międzynarodowy Kurs Muzyczny
Morningside Music Bridge w Calgary, na który jeleniogórskie
skrzypaczki wylatują już
na początku

Małgorzata Wasiucionek i Paulina Kusa

Idą wakacje – Chiny hitem
– Ile razy był Pan już w
Chinach?
Stanisław Dąbrowski, jeleniogórzanin, podróżnik, fotograf, pisarz, przewodnik. – W
sumie dziesięć. W tym roku
dwa. Jeszcze czekają mnie dwa
wyjazdy.
– Czy wyjazd do tego kraju
jest na naszą kieszeń?
– Dwutygodniowa wycieczka
kosztuje około 7 tys. złotych.
Jeśli zwiedzamy Tybet, to tysiącdwa więcej. Miałem turystę
emeryta, który dostawał około
600 zł na miesiąc, na Chiny
zbierał pieniądze przez 10 lat.
Był zafascynowany.
– Jaką porę roku Pan by
polecił?
– Lepiej nie teraz. W Chinach
są upały i kraj przygotowuje się
do olimpiady. Najlepszy czas na

lipca. Osiągnięcie tym większe, że
z całej Polski zakwalifikowało
się do niego jedynie dziesięciu
młodych muzyków, w tym tylko
cztery osoby grające na skrzypcach. Wiosną tego roku odbyły się
w Warszawie przesłuchania, na
które zjechali się młodzi muzycy
z całej Polski. Wcześniej wybrane
szkoły muzyczne otrzymały specjalne zaproszenia. – Oceniała
nas komisja z Kanady. Musiałyśmy wykonać 20-minutowy
program – opowiadają uczennice.
Dodają, że nie spodziewały się
takiego sukcesu, ale Mirosława
Hejne, wicedyrektor PSM I i II st.
im. S. Moniuszki, śmieje się, że
jeszcze przed ogłoszeniami wyników kazała im się już pakować
na wyjazd.
– To dla nas wielkie wyróżnienie
– mówią dziewczyny. Przez miesiąc
będą czekały na nie lekcje z profesorami światowej sławy, zespoły
kameralne, gra z orkiestrą i dużo
pracy nad muzycznym programem. – Zajęć będzie bardzo dużo,
ale przecież po to tam jedziemy.
Cieszymy się, że poznamy nowych
ludzi z całego świata, zdobędziemy
bezcenne doświadczenie, a nasze
umiejętności ocenią znani profesorzy, którzy na pewno będą mieć
różne punkty widzenia na dany
utwór – mówią.
Wiedzą już, że następnym etapem po szkole średniej będzie
Akademia Muzyczna we Wrocławiu. A później? – Największym
marzeniem jest oczywiście kariera
solowa i granie koncertów po całym
świecie… Trzeba jednak mieć wiele
szczęścia, aby coś takiego osiągnąć.
Zawsze jednak warto marzyć.

Tekst i zdjecia:
Agnieszka Gierus

Smyczkowe laury
Kwiecień 2007 – druga nagroda i nagroda specjalna dla Pauliny w I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H.W. Ernsta i K. Szymanowskiego we
Wrocławiu;
Październik 2007 r. – trzecie miejsce Małgosi w Międzynarodowym Konkursie
Bałtyckim w Gdańsku (organizowanym dla studentów akademii muzycznych);
Grudzień 2007 – druga nagroda dla Małgosi w Konkursie Rodziny Grobliczów;
Kwiecień 2008 – Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki
w Elblągu – pierwsze miejsce dla Małgosi, wyróżnienie dla Pauliny.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

ze skrzypcami sprawa nie jest już
taka prosta – mówią. Przyznają,
że do tego instrumentu trzeba
mieć też najlepszy słuch muzyczny. – Wystarczy, że zrobi się
kilkudniową przerwę i już forma
jest dużo gorsza. To trochę jak w
sporcie – technikę trzeba ćwiczyć
cały czas – tłumaczą. Obecnie
najwięcej czasu poświęcają na
szlifowanie ulubionych utworów:
Paulinę zafascynowała „Cyganka” Maurice’a Ravela, a Małgosia
zakochana jest w niezwykle
melodycznym koncercie D-dur
Czajkowskiego.
Szkoła muzyczna to nie wszystko – jest jeszcze liceum. Małgosia
i Paulina, uczennice „Żeroma” za
rok podejdą do matury. Ze względu na liczne wyjazdy i próby mają
indywidualny tok nauczania.
Przyznają, że nie jest łatwo godzić

ROZMOWY JELONKI

eskapadę to wiosna i jesień.
– Czy Chiny to kraj bezpieczny dla turystów?
– Absolutnie tak. Nie spotkałem się z przykrościami. Radzę
moim turystom, aby chodzili
wszędzie. Sam też tak robię.
Najlepsze i niedrogie jedzenie
jest w ulicznych knajpkach.
Pewną barierą jest język. Trzeba
znać angielski. Z Chińczykami, zwłaszcza młodymi, coraz
łatwiej się porozumieć w tym
języku. Kiedy robimy zdjęcia,
trzeba się spytać osoby fotografowane o zgodę. Najczęściej nie
ma z tym problemu, ale zdjęcia
są wtedy sztywne. Można to
ominąć korzystając z zooma i
robiąc zbliżenia.
– Polacy są uprzedzeni do
Chin oraz ich mieszkańców.
Czy słusznie?

– Skądże! Czasy Chin rewolucji kulturalnej i komunistycznego skansenu to już
przeszłość. To normalny, rozwijający się kraj o wielkim
potencjale, ale jednocześnie
zakochany w tradycji. Widać
to na każdym kroku.
– A Pan w ilu krajach już
był? Może łatwiej powiedzieć w ilu Pan nie był?
– (śmiech) Cytując Jamesa
Bonda, „Świat to za mało”!
Byłem w 60 krajach, ale nie
zamierzam na tym poprzestać, bo wciąż wiele jest do
zobaczenia.
– Dziękuję za rozmowę.

Konrad Przezdzięk

CZY ZNASZ JELONKĘ?

Co tydzień zamieszczamy
zdjęcie zakątka Jeleniej Góry.
Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to miejsce i podzielić
się z nami swoją odpowiedzią
wysyłając e-mail na adres
redakcja@jelonka.com lub
dzwoniąc od poniedziałku do
piątku w godz. 11 – 13 do naszej redakcji: tel. 0 – 75 75 444

Fot. Konrad Przezdzięk

12

00. Na spostrzegawczych czeka
nagroda od Wydawnictwa
Oferta i redakcji Jelonki.com
Poprzednie zdjęcie przedstawiało dworzec PKP w Sobieszowie. Poprawnej odpowiedzi gratulujemy Justynie
Małeckiej.

(tejo)
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Fot. Konrad Przezdzięk
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Z jeleniogórskiego

Archiwum X
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Jerzy Wilklendt jest architektem
urbanistą. Należy do JTF, a także do
Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklubu Rzeczpospolitej.
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach na całym świecie, jest autorem
wielu wystaw indywidualnych. Jego
strona autorska jest zamieszczona
w Międzynarodowej Encyklopedii
Fotografii „Editions Camera Obscura”.
Wystawę „Dokument fotograficzny
dużo mówi…” można oglądać w galerii
JTF przy Podwalu 1a.
narasta nostalgia za tym, co
zniszczone, ranią oczy.

Ocalił duszę miasta

Pan Jerzy, kiedy ze swoją Perfectą
III snuł się uliczkami miasta w 1958
roku, nie przypuszczał nawet, ze za
20 lat Jelenia Góra stanie się jego
domem. – Przeczytałem w Gazecie
Robotniczej ogłoszenie, że powstaje
tu Wojewódzkie Biuro Projektów i
że potrzebują architektów. Ponieważ piękno Jeleniej Góry i kotliny
już poznałem, nie zwlekałem z decyzją. W 1978 roku podjąłem pracę
w tej instytucji na ulicy Pijarskiej
– wspomina J. Wiklendt.
Przyjeżdża do miasta, które w
niewielkim stopniu przypomina
to, które widział wówczas, latem
1958 roku. Ulica Pijarska to już nie
ta Pijarska. Przy Jeleniej zamiast
starych kamienic są puste place.
Forteczna, Druciana, Jasna przestały praktycznie istnieć wyburzone po
„rewolucji” budowlanej z przełomu
lat 60. i 70 XX wieku. Miasto straciło
duszę.
Z tamtej wycieczki z lipca 1958
roku zachowała się tylko część
negatywów. – Planowałem kiedyś zrobienie z tego wystawy, ale
organizator z JTF przedwcześnie
przeniósł się na tamten świat i
partia materiałów zawieruszyła
się – opowiada Autor. Wie, że ma
teraz negatywy bezcenne. Wartość
informacyjna zdjęć wzrosła i stały
się pewnego rodzaju dokumentem,
choć nie w tym celu je robiłem
– słyszę. Dokument dużo mówi, a
pan Jerzy zachował duszę miasta.
Chwała Mu za to.

Autor podczas wernisażu wśród swoich bezcennych zdjęć pamiątek

Ulica Pionierów Jeleniej Góry w 1958 roku (wówczas Bankowa)

Znane, ale nieznane

Pan Jerzy pokazuje mi ulicę
Kopernika z dawnych lat. Gdyby
nie górująca nad kamieniczkami
wieża kościoła świętych Erazma
i Pankracego, nie domyśliłbym

To samo miejsce 13 czerwca 2008. Widać, jak niewierna oryginałowi była
rekonstrukcja zniszczonych kamienic w Rynku.

Fot. Konrad Przezdzięk

i k afejki!
– zanurza się
w nostalgii fotografik.
Ale dziś, gdzie kiedyś były te
podwórce, są puste place pomazane farbą w spreju. Miejsca nie-

Konrad Przezdzięk

FOT. JERZY WIKLENDT
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stycznej
tego, który
to wszystko
zaprojektował.
Ludzi, którzy
zniszczyli starą Jelenią Górę i postawili
ten socjalizujący ersatz.
W nim jeleniogórzanie
mieli żyć lepiej i dostatniej w
rosnącym w siłę mieście.

WI

Na fotografiach – Jelenia Góra,
której już nie ma. Ulica Kopernika jeszcze z pełną zabudową,
zakamarki ulicy Jasnej, plac
Ratuszowy z zupełnie innymi
podcieniami. Dzieci, które same
prosiły o fotografię. – Niech pan
zrobi zdjęcie! – mówiły. Zainteresował mnie akurat układ cegieł
oświetlonych przez słońce, ale
przy okazji załapali się ludzie.
Dziś zbliżają się do wieku emerytalnego – opowiada pan Jerzy,
kiedy „zwiedzamy” jego wystawę.
Oprowadza mnie po swoich
zdjęciach.
– A to pan poznaje? – pyta
artysta pokazując fotografię
zaułka zupełnie mi nieznanego.
Długo wpatruję się w obrazek.
Nie mogę go rozszyfrować, bo
nigdy tego miejsca nie widziałem,
choć dziś przechodzę obok niego
tysiące razy. Pan Jerzy uśmiecha
się tajemniczo. – To Jasna. Tam

się, że jest to właśnie to miejsce.
Pamiętam je z lat dawnych, kiedy
jako bardzo młody mieszkaniec gomułkowskiego M3 na placu
Ratuszowym
widziałem
upadek tych
budynków, nadgryzionych zębem
czasu i ludzkiego
niedbalstwa. Zachowały się one w pamięci
wielu jeleniogórzan. – Buty
tam nosiliśmy do szewca
– opowiada Tadeusz Biłozor z
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego. To właśnie
zakłady rzemieślnicze przetrwały
na parterach najdłużej. Był też
malarz pokojowy. Ale ślad po tym
wszystkim starły z powierzchni
miasta buldożery.
– Ukochane zabytki zniknęły.
Odczułem smutek, piasek w
zębach, pamiętając, jak tu było
kiedyś. Zamienił stryjek siekierkę
na kijek. Decydenci Jeleniej Góry
zamienili przepiękne zabytki
na żelbetonowe upiory – mówi
Jerzy Wiklendt. Pomogli im w tym
koledzy po fachu pana Jerzego:
architekci. To oni w sumie zgotowali miastu ten los kreśląc na
deskach projekty bloczysk nijak
nie wpisujących się w miasto o
średniowiecznych i barokowych
tradycjach. Kamienice potworki
o ciasnych wnętrzach dziś, kiedy

Fot. Konrad Przezdzięk

Tak oto z zabytkami związał
się emocjonalnie. Później – praktycznie. Jerzy Wiklendt – Kiedy
czasy były niespokojne, zanosiło
się na III wojnę światową, poszedłem do liceum budowlanego, bo
to dawało jakiś zawód. W budowlance wiedza o zabytkach już się
pogłębiała. Następnie podczas
studiów architektonicznych na
Politechnice Wrocławskiej tej
tematyki też nie zabrakło.
– Przyjechałem do Jeleniej
Góry na trzy dni, na plener do
moich kolegów malarzy. To był
1958 rok. Lipiec – opowiada
Jerzy Wiklendt, który wówczas
mieszkał we Wrocławiu. Nie spodziewał się wtedy, że za pół wieku
jego zdjęcia będą ujęciami historycznymi. – Dopiero zaczynałem
przygodę z fotografią. To były
moje pierwsze zdjęcia – dodaje
urodzony w 1929 roku artysta z
pokolenia wielkich fotografii.
W ręku aparat Perfecta III,
w środku – szeroki film na
dwanaście obrazków, a przed
obiektywem upalne południe
tamtego lipca. Ulice jeleniogórskiej starówki bez uciążliwych
dziś samochodów. Tylko ludzie

Ocalić od zapomnienia

przyjazne, śmierdzące moczem, nieludzkie. Ziejące
echem bezładu myśli
urbani-

RZ
Y

Zabytki moje życie

i zabytki. Ukochane zabytki
Jerzego Wiklendta. Zaintrygowało go miasto pełne malarskich
zakątków: począwszy od Rynku
z „kocimi łbami” i kamienic z
interesującymi podwórkami.

FOT. JERZY WIKLENDT

FOT. JERZY WIKLENDT

– Moje zainteresowanie zabytkami nie wiem, kiedy się zaczęło
– wspomina pan Jerzy. – Może
już wtedy, gdy po drugiej wojnie
światowej będąc uczniem brodnickiego gimnazjum, chodziłem
na wagary do ruin pokrzyżackiego zamku, który znajdował
się niedaleko szkoły?

były podwórka, dziś są wykopaliska. Idziemy dalej: Rynek z
nierównymi płytami piaskowca
i zupełnie innymi podcieniami.
Arkady, których już nie ma. Są
inne, dalekie od oryginału. Prymitywnie nawiązujące do wielkiej
przyszłości.
Jerzy Wiklendt z zamiłowania
i zawodu jest architektem i
kocha fotografować architekturę. To widać. Inne zdjęcia to
uwiecznienie zdobień, detali,
układu cegieł, nieistniejących już podwórek kamienicznych. – Panie,
jakie to było piękne. Z
podcieniami, dziedzińcami. Idealne miejsce na
winiarnie

FO
T. J
E

Pół wieku temu fotografował szybką pamiątkę, migawki z ulic. Po latach okazały się bezcennym dokumentem pokazującym miejsca, których już nie ma. Jerzy
Wiklendt: mistrz dla wielu fotografików na swoich
negatywach ocalił nieistniejący już świat.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Będzie się działo

Fot. Agnieszka Gierus
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Zagrają dla Daniela

PONIEDZIA£EK 16 VI

Zaśpiewają na rozpoczęcie lata
Koncert „Lato, lato ejże ty…” na zakończenie sezonu w JCK z udziałem uczestników
edukacyjnych pracowni muzycznych. Klub „Kwadrat”, ul. Bankowa 28/30, godz.
17. Wstęp wolny.
Pustynny Radżastan
Prelekcję ilustrowaną przeźroczami – „Indie. Radżastan” poprowadzi Stanisław
Dąbrowski. Sala teatralna ODK, godz. 17.
WTOREK 17 VI

Arcydzieło fantastyki naukowej
W ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej odbędzie się projekcja fantastycznonaukowego filmu „2010: Odyseja kosmiczna” w reż. Stanleya Kubricka (Wielka
Brytania, USA, 1968). Sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30, godz. 12.
Bułgarsko-turecka historia miłosna
Projekcja filmu w DKF „KLAPS” „Skradzione oczy”, dramat, reż. Radoslav Spassov
(Bułgaria, Turcja 2005). Sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30, godz. 18.
Bilety – 9zł, karnet – 28zł.
CZWARTEK 19 VI

O tradycji w Jeleniej Górze
Dwa dni (do 20 VI) potrwa konferencja „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie – 900 lat
tradycji” kierowana do historyków, nauczycieli, krajoznawców oraz samorządowców.
Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27, godz. 10.
Młodzi muzycy w filharmonii
Koncert absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści. Filharmonia Dolnośląska, sala im. Ludomira Różyckiego, godz. 17. Bilety – 5 i 10 zł.
Kabaretowy początek lata
„Letni luz, letni blues” spektakl kabaretowy, program w wykonaniu kabareciku „Z
przymrużeniem oka” działającego w ramach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Sala teatralna ODK, godz. 17.
Z antypodów na Śnieżkę
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami – „Biotopy Australii” Radovan
Vlček (Czechy). Muzeum Przyrodnicze, godz. 19. Wstęp wolny.
PI¥TEK 20 VI

Artystyczna fotografia
Otwarcie wystawy fotografii Mariusza Popławskiego. Autor, który zajmuje się
fotografią artystyczną od roku, jest laureatem konkursu „Fotografia miesiąca” organizowanego przez MDK „Muflon”. Na jego pierwszą indywidualną wystawę złożyły się
prace wykonane w technice cyfrowej. Artysta dużą wagę przywiązuje do kompozycji
barwnej, a jego ulubionym tematem jest martwa natura. Klub Osiedlowy „Orlik” przy
ul. Wita Stwosza 6, godz. 17. Wystawa będzie czynna do 12 września.
Smyczki w kwartetach
Koncert w wykonaniu: Ewa Antosik (skrzypce), Danuta Nowik (skrzypce), Bożena
Wasiucionek (altówka), Maria Koralewska (wiolonczela). W programie: W. A.
Mozart – Kwartet smyczkowy d-moll KV 173, F. Schubert – Quartett – Satz D 103,
G. Bacewicz – II Kwartet smyczkowy. Filharmonia Dolnośląska, sala im. Ludomira
Różyckiego, godz. 19. Bilety – 5 i 10 zł.
SOBOTA 21 VI

Piłkarski początek wakacji
KKS „Jelenia Góra” zaprasza na Turniej Piłki Nożnej „Wakacje 2008”, w którym
wezmą udział drużyny złożone z zawodników z rocznika ‘97/’98 i ‘99/’00, tzn.
żacy młodzi i starsi z okręgu jeleniogórskiego oraz Wrocławia, Jawora, Lublina,
Wałbrzycha, Dzierżoniowa i Ząbkowic. Turniej odbędzie się na boisku przy ulicy
Podchorążych.
NIEDZIELA 22 VI

Na wycieczkę z PTTK
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” zaprasza na „Rajd na raty”. Trasa: Jelenia Góra
– Lubań (PKP); Lubań – Zawidów (PKS); Černousy – Bílý Potok (ČD). Wyjazd
pociągiem o godz. 5.57. Bílý Potok – Hajní kostel – Polední kameny – Smědava
– Jizerka – Orle – Polana Jakuszycka Jakuszyce – Jelenia Góra (autobus). Szczegółowe informacje www.pttk-jg.pl i pod nr kom. 500 279 011.
TEATR

Zemsta
Projekt teatralny Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Opieka
reżyserska Jacek Paruszyński. 21 VI, godz. 19, Duża Scena.

Podczas koncertu wystąpi m.in. zespół „Trio Semplice”
Profesjonalni artyści i uczniowie szkół muzycznych wystąpią w specjalnym koncercie
charytatywnym dla mieszkańców Jeleniej Góry.
Daniel Sidło, uczeń VI klasy SP nr
11, choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Z inicjatywy nauczycieli
zorganizowano na jego rzecz wyjątkowy koncert charytatywny, z
którego dochód zostanie w całości
przeznaczony na leczenie. – Mamy
nadzieję, że wszystkie bilety zostaną
sprzedane, bo potrzeby są ogromne
– mówi Teresa Szewczyk z SP nr 11.

W programie wystąpią: Kabaret
PAKA, Trio Semplice, uczniowie
PSM I i II st. im. S. Moniuszki, zespół kameralny prowadzony przez
Stefana Strahla, Big-Band pod przewodnictwem Pawła Jurysia, Zespół
Smyczkowy PSM I st. im. J. Garści,
zespół gitarowy „Los Gigantos”. Akcję wspiera Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych, Filharmonia

Dolnośląska, PSM I i II st. im. S. Moniuszki, PSM I st. im. J. Garści.
Koncert odbędzie się 18 czerwca
(środa) o godz. 19 w sali koncertowej
Filharmonii Dolnośląskiej. Bilety
w cenie 20 zł do kupienia w kasie
filharmonii przy ul. Piłsudskiego
60. Rezerwacja pod nr tel. 075 75
381 60.

(AGA)

Kryształowe Piechowice
Prezentacje multimedialne, warsztaty, konkursy, występy zespołów, zawody sportowe i pokaz sztucznych
ogni, to jedne z wielu atrakcji, jakie czekają w najbliższy weekend w Piechowicach.
Od 20 do 22 VI potrwa „Kryształowy weekend”, impreza zorganizowana przez Piechowicki Ośrodek
Kultury i Urząd Miasta Piechowice.
Weekend rozpocznie się w piątek
o godz. 17.30 uroczystą sesją rady
miasta, podczas której zostaną
nadane tytuły „Honorowego Obywatela Miasta Piechowice”. Następnie, o godz. 18 w sali widowiskowej
POK, odbędzie się prezentacja mul-

timedialna „Średniowieczna huta
szkła w Cichej Dolinie”, a o godz.
19 – „Zaczarowany świat operetki”
– najpiękniejsze arie świata w wykonaniu Moniki Gruszczyńskiej.
Następnego dnia organizatorzy
zapraszają na plac przed dworcem
PKP na III Karkonoski piknik szkła
i technik zdobniczych (godz. 1418). Imprezie towarzyszyć będą
występy zespołów: „Szklarki”, „13

poziomo”, „Three Star”, pokaz
tańca breakdance, muzyka reagee i
atrakcje dla dzieci (godz. 14-20.30).
Od 20.30-22.30 wystąpi gwiazda
wieczoru – zespół „The Liverpool”
w przebojach „The Beatles”. W przerwie koncertu pokaz sztucznych
ogni, a od godz. 22.30 do 2 w nocy
– dyskoteka. Niedzielne świętowanie rozpocznie msza św. o godz.
10, a po niej wycieczka „Szklarskim
szlakiem” (godz. 11.30) oraz turniej
osiedlowy w sportach ekstremalnych (boisko SP nr 1, godz. 14).

(AGA)

Podwodne zdjęcia

„Życie pod wodą 2008” to 28.
edycja wystawy najlepszych prac
nadesłanych na Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec w Fotografii Podwodnej. Największy
konkurs tego rodzaju w Europie
jest rozgrywany co dwa lata pod
nazwą „Kamera Louis Boutan”.
Napływa na niego kilka tysięcy fotografii kilkuset autorów.
Najlepsze podwodne fotografie
prezentowane są na pokonkursowej wystawie pokazywanej w
różnych muzeach oraz instytucjach w Niemczech, a także poza
ich granicami. „Życie pod wodą
2008” to wielkoformatowe,
barwne fotografie wykonane w
różnych warunkach środowiskowych i oświetleniowych. Dominującą tematyką jest podwodna
przyroda z bogactwem kształtów
i barw. Otwarcie 18 VI, godz. 17,
Muzeum Przyrodnicze.

900 punktów
na 900 lat

Na boisku SP nr 10 odbędą
się wyjątkowe zawody – Turniej
Koszykówki Jeleniej Góry „900
punktów na 900 lat Jeleniej
Góry”. Impreza zorganizowana przez Miasto Jelenia Góra
i MKS MOS „Karkonosze” ma
charakter promujący stolicę Karkonoszy i obchody 900-lecia, a
także koszykówkę wśród dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. W turnieju wezmą udział zawodnicy i
zawodniczki klubów jeleniogórskich KS Sudety, Finepharm AZS
Kolegium Karkonoskie, MKSMOS Karkonosze, zespoły Vipów
oraz zespoły, które zgłosiły się do
15 czerwca bezpośrednio do organizatora. Każdy z uczestników
otrzyma pamiątkową koszulkę
oraz napoje. Mecze rozgrywane
będą od godz. 15 do momentu
zdobycia 900 punktów.

Nowości ze świata muzyki

NO – MAN – “Schoolyard Ghosts”

wydawnictwo: K-Scope/Snapper Music/ Rock Serwis
Po 20 latach istnienia brytyjski zespół No – Man, grający progresywnego rocka w dalszym ciągu znany jest niewielkiemu gronu
fanów, także i w naszym kraju. Należą do tych grup, które znakomicie
wykorzystują elementy elektroniki, a ich ambientowe odległe pasaże
połączone z delikatnym i pełnym emocji śpiewem Tima Bownessa i
z przebogatym instrumentarium wykorzystywanym przez Stevena
Wilsona, pozwala na malowanie pełnych barw, muzycznych obrazów.
Muzyka No – Man niesie ze sobą piękno i powiew dobrych lat 80 i jedyny
w swoim rodzaju klimat. Tak też się dzieje na najnowszym krążku
„Schoolyard Ghosts”, który jest 6-tym albumem tego twórczego duetu.
Album jest jednocześnie pierwszym studyjnym krążkiem od wydanego
w 2003 roku „Together We’re Stranger”. Spółka Bowness/Wilson po raz
kolejny poruszyła sympatyków progresywnego rocka począwszy od
pierwszego nagrania „All Sweet Things” poprzez „Beautiful Songs You
Should Know”, „Song of the Surf”, „Streaming”, które są swego rodzaju
zbiorem poruszających się utworów nasączonych nastrojowymi aranżacjami oraz pełnych emocji partiami wokalnymi. Ambitni muzycy
poszerzyli swoją i tak bogatą paletę brzmień nawiązując współpracę
z mistrzem gitary pedal steel Bruce’em Kaplanem, perkusistą King
Crimson, Patem Mastelotto, Colin’em Edwin’em (Porcupine Tree),
Gavin’em Harrison’em (Porcupine Tree/
King Crimson) oraz Londyn
Session Orchestra, której partie
zaaranżował legendarny muzyk
Dave Stewart. Już po pierwszym
przesłuchaniu wpadają w ucho 3
kawałki: niesamowity balladowy
utwór „Wherever There is Light”,
pełen szaleńczej werwy „Pigeon
Drummer’ i epicki 13-minutowy
„True North”. Album zamyka zabarwiony nieco jazzową kolorystyką
„Mixtaped”.

THE PINEAPPLE THIEF
– „Tightly Unwound”

Andrzej Patlewicz
wydawnictwo: K-Scope/
Snapper Music/Rock Serwis

Brytyjski zespół The Pineapple Thief przyzwyczaił nas od dłuższego czasu do
melancholijnych, smutnych i nastrojowych utworów. Siódmy album, „Tightly
Unwound”, w dorobku tej grupy jest jednak bardziej klimatyczny od poprzednich.
Mimo tego wszystkiego, angielscy Złodzieje Ananasów wciąż nie mogą się uwolnić
od nazywania ich klonem Porcupine Tree. Bruce Soord po tragicznych przeżyciach,
jakie wydarzyły się w jego życiu osobistym postanowił się bardziej otworzyć, serwując
wraz z pozostałymi muzykami grupy solidną porcję melancholijnego rocka, pełnego
gitar i klawiszy. W głosie wokalisty, Bruce’a Soorda, śpiewającego „My Debt to You”,
„Shoot First”, „Sinners”, „The Sorty State”, „My Bleeding Hand”, aż po Diffrent
World”, „And So Say All of You”, nadal słychać smutek, żal i tęsknotę za tym, czego
już nie ma. W utworach wyraźnie słychać też nowe rozwiązania brzmieniowe,
które już od poprzedniej płyty „What We Have Sown” (2007) idealnie wpisały się w
charakterystyczne brzmienie grupy. Dzięki albumowi „Tightly Unwound” przybył
kolejny piękny i pełen nastroju album, przemyślany, dojrzały i wysmakowany. Nie
wszystkie z 9 kompozycji od razu wpadają w ucho, ale przemawiają do słuchaczy
progresywnego rocka. Muzycy zdecydowali się też udostępnić ścieżki jednego z
nagrań do remiksu ogłaszając to na swojej stronie internetowej. Album zamyka
wyciszony i pełen ukojenia
kawałek „Too Much to Lose”,
który wieczorem nabiera
jeszcze bardziej szczególnego
znaczenia. Taki jest najnowszy album Pineapple Thief
grupy, która, mimo porównywania do sztandarowych
formacji tego nurtu, przekazuje w swoich utworach
nowy powiew brytyjskiego
brzmienia.
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DBAJMY O ZDROWIE
Tygodnik „Jelonka” służy naszym
Czytelnikom zainteresowanym
problemami związanymi zapobieganiem różnym dolegliwościom
zdrowotnym, utrzymywaniu dobrej
kondycji i dobrego samopoczucia
oraz skutecznemu leczeniu chorób.
Zamieszczane na tej stronie teksty
o zdrowiu, profilaktyce i leczeniu
chorób powstają przy współpracy z
Karkonoskim Centrum Medycznym
(KCM) i w oparciu o wypowiedzi na
ten temat specjalistów poszczególnych poradni tej placówki.

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

PORADNIK PACJENTA
Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniają się warunki
środowiskowe i warunki pracy, w których dane jest
nam żyć. Znacznie więcej czasu przebywamy przed
monitorami komputerów bądź telewizorów. Również
choroby cywilizacyjne: cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, w dłuższej perspektywie mają negatywny wpływ
na nasze oczy. Jeśli jesteśmy wyspani, wypoczęci, w
takim samym stanie są nasze oczy – nie bolą, nie pieką i nie łzawią. Same oczyszczają się, regenerują i są
odpowiednio nawilżone. Jednak taką równowagę bardzo łatwo zaburzyć – wystarczy zbyt długa praca przy
komputerze, wadliwe bądź nieodpowiednie oświetlenie pomieszczenia, w którym dłużej przebywamy, czy
zbyt długie zatopienie się w lekturze. O choroby oczu
w takim wypadku wcale nie trudno.
Przyczyną większości wad
wzroku i chorób oczu są nieprawidłowości w budowie gałki
ocznej lub zmiany zwyrodnieniowe. Warto więc znać jej budowę.
Gałka oczna znajduje się w
przedniej części oczodołu i jest
poruszana przez liczne mięśnie.
W tylnej jej części znajduje się
nerw wzrokowy, łączący ją
z mózgiem. Gałka oczna ma
kształt zbliżony do kuli, o przekroju ok. 24 mm. Wypełniona
jest w większości bezpostacio-

wą substancją zwaną ciałkiem
szklistym, znajdującą się pod
ciśnieniem, dzięki czemu oko
zachowuje swój kształt. Gałka
oczna składa się z trzech błon.
Najbardziej zewnętrzną warstwę tworzy twardówka, która
w części przedniej przechodzi w
przezroczystą rogówkę. Stanowią one sztywny, ale elastyczny
szkielet gałki ocznej. Środkowa
błona to błona naczyniowa.
Składa się z trzech części – tylną
jej część, stanowi naczyniówka,
część środkową stanowi cia-

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

wizyta pacjenta się kończy. Może
być kontynuowana, tym bardziej że
w KCM są pokoje, w których pacjent
może odpocząć po zabiegach. Jedno
jest jednak pewne KCM rozpoznaje i
leczy choroby szybko i skutecznie.
Dziś w poradniku o jednej z najczęstszych chorób oczu, czyli jaskrze.
Co to jest, jakie są jej objawy oraz czy
i jak można ją wyleczyć mówi lek.
Agnieszka Piekarska. Z poradnika
dowiemy się też, jakie czynniki najczęściej powodują choroby oczu.

Choroby oczu – jaskra

ło rzęskowe, a część przednią
stanowi tęczówka. Tęczówka
jest umięśniona częścią błony
naczyniowej otaczającą otwór
zwany źrenicą. Mięśnie tęczówki
regulują dopływ światła od wnętrza oka, poprzez zwężanie lub
rozszerzanie źrenicy. Wewnętrzna błona to siatkówka. Tutaj
odbierany jest obraz. Składa się
z komórek światłoczułych(czopków i pręcików) oraz neuronów
wzrokowych przewodzących
bodźce wzrokowe do nerwu
wzrokowego.Na siatkówce znajduje się z kolei plamka żółta,

która jest odpowiedzialna za
widzenie centralne, ostrość
obrazów oraz rozpoznawanie
kolorów. Poniżej znajduje się
plamka ślepa, miejsce połączenia nerwów łączących komórki
światłoczułe z nerwem wzrokowym. Soczewka jest umieszczona między tęczówką a ciałem
szklistym. Ma dwie wypukłe
powierzchnie – przednią i tylną. Od prawidłowej krzywizny
tych powierzchni zależy ostre
widzenie.

Co to jest jaskra?
Lek. Agnieszka Piekarska: Jest to
choroba nerwu wzrokowego, w której
dochodzi do jego uszkodzenia w wyniku
podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (najczęściej). Choroba może
wystąpić również, gdy ciśnienie jest w
granicach szeroko pojętej normy. Może
mieć to miejsce u osób obciążonych
dodatkowymi czynnikami ryzyka, tj.
jaskra w najbliższej rodzinie, nadciśnienie lub niskie ciśnienie, cukrzyca,
krótkowzroczność, zaawansowany
wiek, występowanie migreny. Jest
chorobą występującą często. Po 40
roku życia chorują na jaskrę niemal
dwie osoby na sto.

Jakie są objawy wystąpienia jaskry?
AP: Jaskra w 95% przypadków przebiega skrycie, bezobjawowo, bez
zauważalnego dla chorego pogorszenia
widzenia. Mimo to stale, podstępnie i
nieodwracalnie niszczy nerw wzrokowy
prowadząc do nieodwracalnej ślepoty.
Uszkodzenie wzroku chory zauważa,
gdy nerw wzrokowy jest już praktycznie
zniszczony i niewiele można zrobić.
Co należy zrobić, aby wcześnie rozpoznać chorobę?
AP: Należy okresowo przeprowadzać
profilaktyczne badania okulistyczne,

Lek. Agnieszka Piekarska, Poradnia Okulistyczna, Karkonoskie Centrum Medyczne

zwłaszcza po 40 roku życia, obejmujące: pomiar ciśnienia śródgałkowego,
badanie dna oka (wyglądu tarczy nerwu
wzrokowego), badanie pola widzenia,
badanie kąta przesączania oraz inne
badania wykonywane w konkretnych
przypadkach.

Jakie są metody leczenia jaskry?
AP: Jaskra jest chorobą nieuleczalną,

a jej leczenie jest ukierunkowane na
powstrzymywanie lub zminimalizowanie pogarszania widzenia, które jest
nieuchronne w naturalnym rozwoju
choroby. Jej metody leczenia to: farmakoterapia w postaci kropli do oczu,
laseroterapia, operacje przeciwjaskrowe. Celem leczenia jest obniżenie
ciśnienia śródgałkowego do poziomu,
przy którym nie następuje dalsze

uszkadzanie nerwu wzrokowego. Te
metody leczenia niestety nie poprawiają widzenia bezpowrotnie utraconego w
wyniku choroby.

Karkonoskie Centrum Medyczne
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 5/7
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Poradnie Specjalistyczne
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- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Onkologicznej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Dziecięcej
- lek. P. Kwiatuszewski
P. Chirurgi Naczyniowej
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- lek. M. Bartkowiak
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- lek. M. Bartkowiak
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P. Kardiologiczna
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
P. Kardiologiczna dla Dzieci
- dr med. E. Kukawczyńska
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- lek. R. Supel
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P. Gastroenterologiczna
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Pytania mogą państwo przesyłać
na maile redakcji oraz KCMu
oglos@jelonka.com
kcm@kcmed.pl
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Klinika Chirurgii 1 Dnia
Zabiegi z zakresu:
ORTOPEDII
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USG / DOPPLER
- lek. K. Zajgner
- lek. R. Supel
Diagnostyka Kardiologiczna
echo serca, próby wysiłkowe, Holter
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
Echokardiografia dzieci
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Tel. 075 64 52 002, 013
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl
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Wiosenna promocjalogo- kolor podstawowy
Elektronarzędzi

Duże Rabaty

Ikony, rzeźby, koszulki, a nawet okulary przeciwsłoneczne – tak młodzi ciepliczanie chcą promować swoją
małą ojczyznę. W minioną sobotę ogłoszono wyniki
konkursu „Zaprojektuj pamiątkę z Cieplic” zaproponowanego przez Stowarzyszenie Miłośnicy Cieplic.
Uroczystość z obawy przed
deszczem przeniesiono do Teatru
Zdrojowego. Tam na uczestników zabawy spadł deszcz…
nagród za najlepsze prace.
W k at egor i i przed sz kol i
wygrała Martyna Czekajło z
„dziesiątki”. Dziewczynka zaprojektowała koszulkę. Wyróżnienie dostał Adam Zwoliński z
przedszkola „Zaczarowany Pa-

JELENIAPantone
GÓRA485C
ul. Wiejska 29

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY KOBRA”

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

96 21
Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez
okolicznoœciowych

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

w Jeleniej Górze

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

100% MTAXI
100% Y

ŚNIEŻKA

asortyment spawalniczy

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

(teren Zespołu Szkół Zawodowych im. Emilii Plater)

www.szkolakobra.webpark.pl

ZAMAWIANIE

(tejo)

Grand Prix dla Antoniny Olszewskiej:
rower za rzeźbę jelenia w kąpieli mineralnej
Skład fabryczny - IMPOL SC
ul. Wolności 127

RADIO "TAXI" ŒNIE¯KA

Niskie ceny na

Zapraszamy: Pn.-Pt. 9.00-18.00, Sob. 10.00-14.00
ul. Szkolna 8/9 58-500 Jelenia Góra
tel./fax 075 76 76 089, e-mail: izyscentrum@o2.pl

rasol”, a nagrodę specjalną dla
najmłodszego uczestnika konkursu przyznano trzyletniemu
Maćkowi Witkowskiemu.
W grupie klas I – III Grand
Prix konkursu (rower) wygrała
Antonina Olszewska, reprezentująca barwy Młodzieżowego
Domu Kultury. Triumfatorka
w ykona ła rzeź bę „ Jeleń w
kąpieli mineralnej”, a poma-

gała jej opiekunka Anna Borsuk-Krasucka. Drugie miejsce
przypadło Kasi Kozłowskiej,
drugoklasistki z „trójki” za

Fot. rylit
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projekt okularów przeciwsłonecznych.
Wśród starszych uczniów
podstawówek jurorzy docenili
Tomasza Lejczaka, Annę Sentfleben oraz Michała Bogusławskiego (odpowiednio pierwsze,
drugie i trzecie miejsce). Za prezentacje komputerowe zbiorową nagrodę dostali uczniowie
klasy IV Szkoły Podstawowej
nr 3.
Uroczystość wręczenia nagród uświetniły pokazy artystyczne talentów z cieplickich
przedszkoli.

TAXI

Firma Impol sp.j specjalista w branży okna
i drzwi została przeniesiona z ul. W.Pola 39
na ul. Wolności 127 w Jelenie Górze
(teren dawnej cegielni)
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Okna od 90 zł,
drzwi wejściowe już od 399zł
Otwarcie 19 czerwca !!!!
Jelenia Góra, tel. 509 314 384
mail. info@impolsc.pl

www.impolsc.pl

www.jelonka.com
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W BAJKOWYM
RAJU

O t ym zamku w Pławnej
będą jeszcze pisać w wielkich
przewodnikach. Nie ma, co
prawda, setek lat i burzliwej
historii za sobą, ale ma duszę.
Niebagatelną, bo należącą do
Darka Milińskiego i całego
świata jego artystycznej osobowości. Ma swoje duchy, jak
na zamek przystało, całkiem
straszne. Śmiejące się głosem
Krzysztofa Rogacewicza lalki,
które wcieliły się w legendarne
postaci legend śląskich. Są tu
jeźdźcy bez głowy i potwory
znane z dziecięcych filmów
fantasy. A całość otacza niezw ykła, niew ypowiedziana
aura ma g i i m iejsca , które
Opat rzność w y posa ż yła w
potężny magnes. Kiedy tam
pojedziesz raz, później wielokrotnie zechce ci wracać. I nie
będzie znudzenia. W tę enklawę

magii na jawie wyczarowanej
artystycznym zmysłem Mistrza
pojechały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Puchalskiego
w Cieplicach. A ja wraz z nimi
cofnąłem się od razu o kilka
lat. Bo odżyły moje dziecięce
marzenia o bajkowym raju. Nie
mogłem uwierzyć, że się tam
znalazłem. Chcę wrócić. Pewnie już w innej sytuacji, bo ta
bajkowa lekcja była przy okazji
symbolicznym pożegnaniem ze
szkołą dwóch pań nauczycielek, którym podziękowano za
dalszą pracę. A zdjęcia niech
pozostaną mizernym odbiciem
tego, jak w Pławnej jest w rzeczywistości.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
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Fot. Benny

Energetycy w blasku wygranej

Awans Biegu Piastów
do światowej elity
Bieg Piastów w Jakuszycach stał się członkiem
międzynarodowej organizacji masowych zawodów
narciarskich pod nazwą: Worldloppet.
Szef Biegu Piastów i swoisty
guru tej imprezy od kilkudziesięciu lat - Julian Gozdowski
starał się o to od początku
objęcia tego stanowiska. Dzięki
temu ta impreza kwalifikowana
była coraz wyżej w hierachii
masowych biegów narciarskich w Europie. Teraz ma już
najwyższą, światową rangę.
J. Gozdowski był w Szwecji
podczas podejmowania decyzji
w tej sprawie przez międzynarodowe czternastoosobowe
gremium, które jednogłośnie
przyznało tę rangę Biegowi
Piastów. - Szczególnie chwalili
nas Czesi, którzy często bywają

W meczu o trzecie miejsce spotkały się dwie drużyny, którym
nie powiodło się we wczorajszych
półfinałach. Przypomnijmy: FC
Temida przegrała z Energią Pro 2:4,
a Dolfamex z Kaja Matex 1:3.

Nieznaczne zwycięstwo

Obydwie drużyny od początku
spotkania toczyły wyrównaną walkę
i dość długo żadna z nich nie mogła
uzyskać widocznej przewagi. Mimo
tego bliżej objęcia prowadzenia byli
piłkarze Dolfamexu, którzy bardzo
groźnie atakowali przeciwnika
na jego polu karnym. Najbliższy
szczęścia w pierwszej połowie był
Adrian Piekarski, który po dobrym
dośrodkowaniu kolegi z drużyny,
przeniósł piłkę tuż nad poprzeczką
bramki Temidy. Temida próbowała
odpowiadać równie groźnymi akcjami, a najaktywniejszym zawodnikiem był Łukasz Janik - „motor
napędowy” swojej drużyny. Niemal
każda ofensywa Temidy kończyła się
strzałem tego właśnie zawodnika. Po

jednej z nich ten zespół objął prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się
właśnie Ł. Janik, który strzałem w
lewy róg, nie dał szans bramkarzowi
Dolfamexu – Jarosławowi Miturskiemu. Do końca pierwszej połowy
obydwa zespoły miały kilka okazji do
zdobycia gola, lecz dobrze tego dnia
spisywali się bramkarze obydwu
drużyn, często ratując swój zespół od
utraty gola. Po zmianie stron, Dolfamex wziął się do odrabiania strat. Na
początku bramkarza Temidy, starał
się zaskoczyć C. Witkowski, lecz piłka
po jego atomowym strzale trafiła w
poprzeczkę. Później Dolfamex miał
jeszcze kilka okazji do zmiany wyniku, ale ani Witkowski, ani dobrze
dysponowany w tym meczu Kogut
nie potrafili pokonać bramkarza
rywali. Temida, w drugiej odsłonie
nie atakowała już tak zaciekle i raczej
starała się bronić korzystnego wyniku. I to im się udało, dzięki świetnej
grze obrony. Temida „dowiozła”
więc jedno bramkowe prowadzenie
i wygrała spotkanie – zajmując

ostatecznie trzecie miejsce w JLB.
Temida – Dolfamex 1:0 (0:0)
Bramka: Łukasz Janik

Emocjonujący finał

W finale Jeleniogórskiej Ligi Biznesu stanęły naprzeciwko siebie
rewelacje tych rozgrywek – drużyny:
Energii Pro i Kaja Matex. Początek
meczu to zdecydowana dominacja
piłkarzy Energii, którzy sprowadzili
rywali do głębokiej defensywy. To
sprawiło, że Energia wypracowywała sobie sporo groźnych sytuacji
podbramkowych. Jedną z nich już
w 3 min. meczu wykorzystał M.
Trzeciak, który przedarł się przez
obronę Kaja Matex i strzałem tuż
przy słupku, pokonał bramkarza
– Szymona Skupina. Po straconej
bramce Kaja rzuciła się do ataku,
lecz świetnych sytuacji nie wykorzystywali kolejno: Podobiński, który
będąc w polu karnym, minimalnie
przestrzelił i Sopinka, który trafił w
słupek bramki Enegia Pro.
Po zmianie stron Kaja Matex
przyśpieszyła tempo i zaciekle atakowała. Chciała jak najszybciej zdobyć
wyrównanie i na efekty długo nie
trzeba było czekać. Po dośrodkowaniu z lewej strony, doskonałym
opanowaniem i wyszkoleniem

technicznym popisał się M. Tkaczak
który najpierw przyjął piłkę na
klatkę piersiową, a później precyzyjnym strzałem z woleja nie dał
szans bramkarzowi Energia Pro.
Jednak Kaja Matex ciągle atakowała
i mogła cieszyć się z objęcia prowadzenia, lecz M. Sopinka z najbliższej
odległości trafił w słupek bramki
przeciwnika. To się zemściło, bo po
solowej akcji juniora Karkonoszy
– Tomasza Palimąki, piłka niefortunnie odbiła się od obrońcy i wpadła
do siatki bramki Kaja Matex. Zrobiło
się 2:1 dla Energii i rozgorzała jeszcze
większa walka, a emocje sięgnęły zenitu, bo obydwie drużyny pokazały,
jak bardzo im zależy na wygraniu
tegorocznych rozgrywek, walcząc
o każdy centymetr boiska. Jednak
opanowanie i spryt zawodników
Energii, pozwoliły nie tylko odeprzeć ataki rywala, ale także zdobyć
bramkę. Na krótko przed końcowym
gwizdkiem, do siatki bramki Kaja
Matex ponownie trafił T. Palimąka,
gasząc wszelkie nadzieje ryweali na
zwycięstwo.
Energia Pro – Kaja Matex 3:1
(1:0)
Bramki: T. Palimąka 2, M. Trzeciak, oraz M. Tkaczak
Mateusz Banaszak

Fot. Benny

Dominacja juniorów KKS potwierdzona
W ostatnim meczu sezonu, juniorzy młodsi Karkonoskiego Klubu Sportowego udowodnili, że są najlepsi
w okręgu. Na boisku w Jeżowie, jeleniogórzanie nie dali
żadnych szans zespołowi Czarnym Lwówek Śląski, który przystąpili do meczu w ośmioosobowym składzie.
Przy wysokim prowadzeniu gospodarzy w 67 min.
(7:0) sędzia zakończył grę, ponieważ z powodu kontuzji
zszedł jeden z zawodników gości. Z powodu braku
wymaganej ilości zawodników przyjezdnych arbiter
ogłosił walkowera dla KKS.
Tak dobry wynik juniorów młodszych KKS to zasługa
trenera Pawła Karmelity. Mecz z Czarnymi Lwówek był
ostatnim, w którym poprowadził KKS Jelenia Góra,
bo w przyszłym sezonie będzie pracował w Zagłębiu
Lubin. Jak powiedział Grzegorz Królikowski - wiceprezes zarządu KKS Jelenia Góra, trudno będzie znaleźć
następcę P. Karmelity, bo był nie tylko bardzo dobrym
szkoleniowcem, ale również, pedagogiem dla młodych
szesnastoletnich futbolistów. Mimo tego wychowanków
tego trenera zarząd KKS zgłosi do rozgrywek juniorów
starszych, którzy walczyć będą w przyszłym sezonie o
awans do Ligi Dolnośląskiej Juniorów.

Benny

JEN

Futboliści i przyjaciele
Pub Gola w Austrii
Fot. Archiwum Pub Gol

W rozgrywkach Jeleniogórskiej Ligi Biznesu 2008
triumfowała Energia Pro, która po zaciętym meczu
wygrała z zespołem Kaja Matex i została mistrzem
tych rozgrywek. W małym finale FC Temida pokonała
Dolfamex.

naszej imprezie – powiedział
szef Biegi Piastów.
Ta decyzja oznacza znakomitą promocję dla Polany Jakuszyckiej, Szklarskiej Poręby
i jeleniogórskiego regionu.
W biegach zaliczanych do Wordloppet bierze udział około
milion osób.
Można przypuszczać, że
awans Biegu Piastów do światowej czołówki spowoduje, że
organizowana po raz 33. ta
impreza (7-8 marca 2009 r.)
odbędzie się z udziałem rekordowej liczby uczestników.

Na stadionach w Klagenf urcie i Ernsta Pratera w
Wiedniu byli jeleniogórzanie,
którzy oglądali mecze: Niemcy – Polska i Austria – Polska.
Są zachw yceni zabytkami
i wyglądem tych miast, ale
mniej decyzją angielskiego
sędziego, który w ostatnich
sekundach spotkania z Austrią odebra ł z w ycięst wo
naszej drużynie.
- To było draństwo - mówią
jeleniogórzanie. - Na powtórkach widać było wyraźnie,
że na polu karnym faulowali

się zawodnicy obu drużyn
przez cały mecz podczas wykony wania każdego rzutu
wolnego i kornerów. Takie
faule to normalka podczas
każdego meczu na różnych
szczeblach. Dlatego odgwizdanie przeciwko nam rzutu
karnego przez angielskiego
arbitra głównego w ostatnich
sekundach tego spotkania,
uwa żamy za niesł uszne i
krz y wdzące nasz zespół i
kraj.

JEN

MKS MOS Karkonosze
poza centralną I ligą
Skompletowana została centralna I liga koszykówki kobiet.
Nie znalazły się w niej zawodniczki MKS MOS Karkonosze,
bo nie zyskały uznania u władz
Polskiego Związku Koszykówki
(PZK), który niedawno ogłosił konkurs ofert na zdobycie
dwóch „dzikich kart”.
Starało się o to pięć klubów,
prócz MKS MOS Karkonosze:

SKK Hit Kobylnica, UKS Jedynka
Wschowa oraz MKS MOS Konin
i GTK Gdynia i te dwa ostatnie
kluby zyskały uznanie w oczach
władz PZK, który sądzi, że są
najlepsze pod względem organizacyjnym i sportowym z piątki
kandydatów.

JEN
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SPORT
Udany sezon zawodników Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego 12

Wrzutka z autu

Powalczą w mistrzostwach Polski

Ostatnio dobrze wypadli w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) juniorów młodszych w lekkiej atletyce w Zielonej
Górze, zajmując tam między innymi
trzy drugie miejsca. Srebrne medale
zdobyli: Maciej Popławski w skoku
wzwyż (185 cm), Marcin Pawłowski
w trójskoku (12,91 m) i Mateusz
Kołodziejski w biegu na 400 m ppł.
- 56,70 s. Natomiast dwaj zawodnicy,
którzy zajęli czwarte miejsca popisali
się dobrymi wynikami: Mateusz
Kołodziejski w biegu na 400 m (51.36
s) i Marcin Pawłowski w skoku w dal
(6,31 m), a rekordy życiowe ustanowili: Tomasz Topczewski w biegu na
100 m (12,01 s) i Jakub Wieczorkiewicz w rzucie dyskiem (37, 21m).
Natomiast w meetingu lekkoatletycznym juniorów dobry wynik

Fot. Marek Komorowski

Bardzo dobre wyniki
osiągają w tym sezonie
zawodnicy MKL 12 trenowani przez Marka Przeorskiego, który w pobliżu
Gimnazjum nr 3 przy ul.
Grunwaldzkiej doprowadził kilka lat temu do
stworzenia kompleksu
obiektów lekkoatletycznych, na których z dobrym skutkiem trenują
jego podopieczni.
Od lewej: Paweł Pis, Mateusz Kołodziejski i Marcin Pawłowski
zanotował w skoku w dal Marcin
Kwiatkowski (6,73m).
Jak powiedział trener MKL 12
– Marek Przeorski pierwsza trójka,
która zdobyła „srebra” już uzyskała
swoimi wynikami minimum, jakie
należy osiągnąć, by wziąć udział
w finale OOM, które odbędą się w
Bydgoszczy w 25-27 lipca.
Reszta zawodników MKL 12 ma
na to szansę w kilku zawodach,
które odbędą się jeszcze przed finałami OOM.
Większość zawodników MKL 12
to albo uczniowie Gimnazjum nr
3, albo absolwenci tej szkoły. Tak
jest w przypadku dziesięcioboisty,
liczącego 18 lat, Pawła Pisa, który

obecnie uczy się w II klasie III LO im.
Jędrzeja Śniadeckiego i siedemnastoletniego Mateusza Kołodziejskiego
uprawiającego bieg przez płotki
(110 i 400 m.).
Jednak szesnastolatek Marcin
Pawłowski (skok w dal i trójskok)
trafił do MKL 12 z bramki, której bronił w drużynie piłki nożnej – Chojnik
Jelenia Góra. Namówił go do tego
M. Przeorski, widząc w nim niewątpliwy talent oraz rodzice Marcina,
którzy woleli, by raczej uprawiał
lekką atletykę niż niebezpieczny dla
zdrowia futbol.
Zdecydowana większość zawodników MKL 12 (około 15) i blisko 20
najmłodszych z tak zwanej grupy

naborowej chwali sobie uprawienie
lekkiej atletyki. – To korzystne dla
zdrowia fizycznego i psychicznego.
Uprawianie sportu sprawia nie tylko
satysfakcję, ale pozwala lepiej radzić
sobie w życiu z różnymi trudnościami – powiedział P. Pis.
M. Przeorski dodał, że lekka atletyka to sport wymierny. W tym
przypadku wysiłek zawodnika nie
idzie na marne, jak to niekiedy bywa
w grach zespołowych, gdzie wynik
meczu wypacza błędna decyzja
sędziego. - Moi podopieczni nie są
narażeni na stresy z tego powodu
– zakończył M. Przeorski.

Janusz Cwen

Dobrze zorientowani zawodnicy MKS Paulinum w różnym wieku

Fot. Benny

Sport dla wszystkich

Trener Damian Dutkiewicz (pierwszy z lewej) i prezes – Adam Bogulak
(drugi z lewej) z grupą wyróżniających się zawodników MKL Paulinum
Biegi na orientację uprawia w Miejskim Klubie Sportowym Paulinum kilkadziesiąt osób od dziecka do
emeryta. Są wśród nich sześciolatkowie i panowie
sześćdziesiątce.
Największe ostatnio sukcesy
odnosi Michał Nowak, który w
mistrzostwach Polski w biegach
na orientację wywalczył złoty
medal. Pozostali zawodnicy tego
klubu uzyskali też niezłe wyniki. M. Nowak w pierwszym
dniu zawodów rozgrywanych
na trasach spacerowych wrocławskiego ZOO zdobył pierwsze
miejsce w biegu sprinterskim na
orientację w kategorii wiekowej
M-20, deklasując rywali, których wyprzedził o ponad 20 sek.
Natomiast brąz zdobył prezes
klubu – Adam Bogulak w M – 60,
a w tej samej kategorii piąty był

Jan Jasielski. Ponadto Paweł Konieczny (8.) i Michał Kalata (13.)
w M – 20, a Łukasz Mostek (12.) i
Jakub Dzioba (14.) w M - 18.
Następnego dnia na terenach
koło Sobótki odbyły się zawody w
biegach na orientację na trasach
górskich o dużej różnicy poziomów, podczas których z dobrej
strony pokazali się: A. Bogulak,
który zajął drugie miejsce w M
- 60. Czwartym w tej kategorii
wiekowej był Jan Jagielski. Na tym
samym miejscu znalazł się w M
- 20 Michał Nowak, ósme miejsce
w M -18 zajął Łukasz Mostek, a
dziesiąte w M -20 Michał Kalata.

Ponadto najmłodsi biegacze
Paulinum bardzo dobrze biegali w
towarzyszącym mistrzostwom - Pucharze Ślęzy. W kategorii wiekowej
M - 12 zwyciężył Maciej Nowak, a
w kat. M - 14 drugi był Mateusz
Dzioba. W K -12 piąta była Joanna
Jankowska.
Na zakończenie mistrzostw
Polski w biegach na orientację
rywalizowały ze sobą sztafety.
Dobre miejsca w tej konkurencji
zajęli zawodnicy MKS Paulinum.
W kategorii juniorów jeleniogórska
sztafeta w składzie: Jakub Dzioba,
Rafał Matyja i Łukasz Mostek zajęła szóste miejsce, a w seniorach
na siódmym miejscu wylądowali:
Daniel Jończy, Damian Dutkiewicz
i Michał Nowak.
Ostatnio dobrze też spisali się najmłodsi zawodnicy MKS Paulinum
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uczestniczący w zawodach (13-15
czerwca) zorganizowanych w
Mochach k/Leszna przez tamtejszą
gminę w biegu na orientację.
W kategorii M – 12 najlepszym
okazał się – Maciej Nowak, a trzecie
miejsce zajął w M – 13 Mateusz Dzioba. Natomiast w sztafeta w składzie:
Krzysztof Hołub, Maciej Nowak
i Mateusz Dzioba zajęła czwarte
miejsce, a do trzeciego zabrakło
dosłownie 3 sekundy!
Jak mówi prezes – Adam Bogulak
biegi na orientację to wspaniały
sport. Zaczął uprawiać tę dyscyplinę dopiero po skończeniu 40 lat i
sprawia mu to dużą satysfakcję,
tym bardziej że w MKLS Paulinum
wszyscy zawodnicy od najmłodszego do najstarszego stanowią jedną
jakby rodzinę. Biegi na orientację
ponadto pozwalają nie tylko zdobyć
dobrą kondycję, ale również, ćwiczą
umysł. wymagają więc sprawności
fizycznej oraz intelektualnej. To
dobry sport dla każdego. Zawodnik
musi się znać bardzo dobrze na
czytaniu mapy i znaleźć potem w
terenie oznakowanych punktów
przeważnie w leśnym terenie i niekiedy w nocy. – Szkoda, że ta dyscyplina nie zyskała jeszcze olimpijskiej
nominacji, tym bardziej że nie jest
to młody sport. Jego kolebką jest
Skandynawia. Na mistrzostwach
świata organizowanych w Szwecji
odbywają się konkurencje nawet
dla 90 i 95 – latków – powiedział
A. Bogulak.

Janusz Cwen

Decyzja „łebsk iego faceta” z A nglii w
ostatniej minucie doliczonego czasu w meczu Austria
– Polska zbulwersowała nie
tylko naszych rodaków. Ta
podejrzana decyzja arbitra o
podyktowaniu rzutu karnego
przeciwko naszej drużynie
była niesłuszna.
Po pier wsze dlatego, że
gdyby ten facet był w tej mierze konsekwentny, musiałby
dyktować w podobnych sytuacjach przewinienia zawodników (łącznie z karnymi)
kilkadziesiąt razy w ciągu
tego meczu. Dlaczego? Bo
podczas każdego rzutu wolnego i rzutu rożnego, kiedy
pi ł ka wędrowa ła na pole
karne pomiędzy zawodnikami obydwu drużyn odbywały
się zapasy z lekkim boksem,
łącznie z „zaliczaniem gleby”.
Dlaczego więc podyktował
karnego dopiero w ostatnich sekundach doliczonego
cza su? Bo chcia ł sprawić
prezent współgospodarzom
mistrzostw Europy i szukał
tej „jedenastki” dla nich.
Ta s y t ua cja , obejrza na
przez miliony kibiców i widzów na całym świecie oraz
podobne w innych spotkaniach mistrzostw Europy, w
których sędziowie podejmowali dziwaczne decyzje, wywołała fale dyskusji na temat
zmiany przepisów dotyczących decyzji podejmowanych
przez sędziów głównych na
meczach piłki nożnej.
Chodzi o to, by w wątpliwych sytuacjach na spotkaniach futbolowych wysokiej
rangi, arbitrzy nie byli autor ytat y wnymi „panami i

władcami”. W prz ypadku
wątpliwości o decyzji, decydowałby obserwator meczu,
korzystając z dobrodziejstw
współczesnej elektroniki.
Przecież mecze na mistrzostwach Europy są obserwowane i rejestrowane przez
kilkanaście kamer.
Nie ma więc jakichkolwiek
trudności z wprowadzeniem
tej zmiany w przepisach. A
jednak są. Gdzie? W mentalności władców zarządzających tą najbardziej skostniałą
pod względem przepisów
i jednocześnie najpopularniejszą dyscypliną sportu
nas świecie.
W tym przypadku wiadomo od początku, o co chodzi.
O pieniądze. Pozbawiony
wszechwładzy arbiter główny nie mógłby obiecywać za
łapówkę w ygranie meczu
zainteresowanych tym „ofiarodawcom”.
Takim zmianom przeciwni
są sędziowie piłki nożnej i
futbolowe związki na całym
świecie od najwyższej do najniższej rangi. Ten „światek”,
wstrząsany jest co jakiś czas
korupcyjnymi aferami, ale
nadal trzyma się krzepko.
Przykład? Bezkarny PZPN.
Przypominam sobie taką
historię sprzed ponad 20 lat:
w meczu trampkarzy grupy
terenowej w ostatnim meczu
rozgrywek jedna z drużyn
musiała wygrać mecz różnicą
13 bramek. Dwóch młodych i
„łebskich” facetów w czerni
zrobiło to za dwie skrzynki
„bełtów”.
O czym więc tu mówić?
Janusz Cwen

Sukces Pawła Piepiory
W ubiegły weekend odbyły się
międzynarodowe akademickie
mistrzostwa Polski w karate
WKF, gdzie dobre wyniki zanotowali dwaj reprezentanci AZS
Kolegium Karkonoskie.
W zawodach wzięły udział
ekipy z Czech, Słowacji, Litwy,
Ukrainy i Polski. Paweł Piepiora,
wywalczył brązowy medal w
konkurencji kumite +80kg a
debiutant w tej imprezie - Rafał

Wołowski, zajął szóste miejsce w
konkurencji kumite +75kg.
Paweł w eliminacjach przegrał tylko jedną walkę o wejście
do finału z Pawłem Krause
– aktualnym mistrzem Polski
WKF +80kg/open i mistrzem
Europy JKA. Natomiast Rafał
w drugim pojedynku musiał
uznać wyższość kadrowicza
z Czech.

JEN

„Jedenastka” najlepsza
w mieście
Podopieczni Rafał Sroki, czyli
uczniowie IV klas Szkoły Podstawowej nr 11 wygrali turniej
chłopców w mini koszykówce
zorganizowany przez MOS.
W zawodach wzięło udział
pięć reprezentacji jeleniogórskich „podstawówek”. Ekipa
„jedenastki” wygrała wszystkie
spotkania. Następne miejsca
zajęły zespoły: SP 15, SP 8, SP
6 i SP 10.
Skład zwycięzców: Błażej
Pilch, Krzysztof Karpiński, Mateusz Strzelec, Kamil Owsiański,
Piotr Mężyk, Maciej Górski,

Daniel Michalak, Sławomir
Ziółkowski, Daniel Korba, Aleksiej Kuncewicz, Adrian Geruzek,
Marcin Tonkowicz.
Według R. Sroki wszyscy jego
wychowankowie wykazali ambicję i spore umiejętności, jak na
tak młody wiek, ale szczególnie
wyróżnili się dwaj koszykarze:
Daniel Michalak i Błażej Pilch,
którzy są już zawodnikami
wszechstronnymi i oby ich talent nadal rozwijał się tak, jak
do tej pory.

JEN

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 czerwca 2008 r.

20

ROZRYWKA

Magnez - pierwiastek życia Młoda kapusta
Często w literaturze
medycznej magnez nazywa się pierwiastkiem życia. Nazwa ta podkreśla
ważną rolę magnezu w
organizmie i jego wyjątkowe znaczenie w procesach życiowych.
I tak jest w istocie, choć
nauka wie o tym stosunkowo od niedawna, od chwili, gdy został rozszyfrowany mechanizm fotosyntezy. Wykryto bowiem, iż
w chlorofilu, bez którego
jest niemożliwe istnienie
roślin, a co za tym idzie zwierząt i człowieka, znajduje się właśnie magnez,
który uczynnia proces fotosyntezy.
Fakt ten pobudził naukowców do wnikliwych
badań nad rolą magnezu
dla zdrowia, a wyniki tych
dociekań okazały się do tego stopnia znaczące, iż w
świecie medycznym poświęcono temu pierwiastkowi wiele międzynarodowych konferencji i powstała ogromna literatura przedmiotu. Na gruncie
polskim przede wszystkim
prof. Julian Aleksandrowicz zajął się upowszechnianiem znaczenia magnezu oraz torowaniem drogi
do studiów nad zastosowaniem tego pierwiastka do

celów leczniczych. Sprawa
magnezu zarówno w profilaktyce, jak i lecznictwie
nabiera rangi w związku
z coraz powszechniejszym
niedoborem tego pierwiastka w glebie i jego rugowaniem z żywności w procesach oczyszczania.
Ciało ludzkie zawiera od
20 do 30 g magnezu, z czego ponad połowa jest zawarta w kościach, reszta w
mięśniach, gruczołach dokrewnych i tylko niewielka
ilość we krwi. Magnez jest
makroelementem i bierze
udział w procesie powstawania wysokoenergetycznych związków dostarczających energię do każdej
komórki ciała.
Jest aktywatorem bardzo
wielu enzymów uczestniczących w przemianach
białek, węglowodanów i
tłuszczów. Magnez, razem
z wapniem, bierze udział
w funkcjonowaniu tkanki nerwowej i mięśniowej.
Jest pierwiastkiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania całego
układu sercowo-naczyniowego.
W związku z tym, że
uczestniczy w przesyłaniu
impulsów nerwowych, ma
niezwykle istotne znaczenie w utrzymywaniu prawi-

dłowego rytmu serca. Niski poziom magnezu w organizmie może być czynnikiem sprzyjającym powstaniu ostrego zawału mięśnia sercowego. Dodatkowo magnez działa również
antymiażdżycowo, ponieważ może zapobiegać tworzeniu się niebezpiecznych
dla zdrowia złogów cholesterolu. Liczne doświadczenia wykazały, że odpowiedni poziom magnezu
w diecie może zapobiegać kamicy nerkowej, ponieważ hamuje powstawanie kryształków szczawianu wapnia, z których tworzy się piasek i kamienie
nerkowe.

Niezwykle istotny jest
wpływ magnezu na samopoczucie i nastrój. Sygnałem niedoboru tego pierwiastka mogą być stany
niepokoju, lęku, bezsenność, a także ciągłe przemęczenie.
Nadpobudliwość nerwowa i skłonność do płaczu bez powodu również mogą być objawem braku magnezu. Inne
symptomy to drganie jednej powieki lub nocne kurczowe bóle łydek. Przy niedoborach utrzymujących
się przez dłuższy czas mogą pojawić się problemy z
koncentracją, jak również
stany depresyjne, a nawet
koszmary i lęki nocne.

Tylko o tej porze roku możemy przyrządzić ten
specjał, który lubią chyba wszyscy. Smakuje zupełnie inaczej od kapusty, którą jemy od jesieni
do wiosny.
Składniki:
- 2 główki młodej kapusty,
- 2 spore cebule,
- 20 dkg boczku wędzonego,
- garść rodzynek,
- koperek,
- kminek,
- sól,
- ocet (lub sok z cytryny).
Sposób przygotowania:
1) Kapustę szatkujemy i wkładamy do garnka z
małą ilością gorącej i osolonej wody.
2) Na patelni smażymy drobno pokrojony boczek. Po chwili dorzucamy drobno pokrojoną cebulę i razem smażymy, aż cebula się zeszkli. Zawartość patelni wrzucamy do garnka z kapustą. Dodajemy kminek (w ilości wg uznania), przykrywamy i
gotujemy dalej.
3) Młoda kapusta gotuje się znacznie szybciej niż
ta jesienna. Po 30 minutach powinna być właściwie
ugotowana. Dodajemy garść rodzynek. Sprawdzamy, czy nie brakuje soli. Na koniec dodajemy ocet
lub sok z cytryny wg uznania. Całość posypujemy
obficie drobno posiekanym koperkiem.
Smacznego!

Za czasów komuny pan Jan pracował w składzie węgla w Białymstoku. Po pół roku jednak postanowił zmienić pracę. Ostatniego dnia szef podchodzi do niego i mówi:
-Mam nadzieję że czegoś się pan u nas nauczył.
-Tak, nauczyłem się że tona ma 900 kilo.
Pożar... żona i mąż wybiegają na dwór.. żona mówi:
-Nie ma tego złego... poraz pierwszy od ślubu wyszliśmy gdzieś razem!
-Jasiu, jeśli powiem: „jestem piękna”, to jaki to jest czas?
-Chyba przeszły...

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.
f

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 oznaczonym pogrubioną linią, znajdowała się
tylko jedna taka sama cyfra .
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Jestem samotnikiem...
„Odcinam się od całego cyrku, który zrobił Piotrek Rubik.
Nie będę pluł na tę muzykę, bo ona mi się podobała. Sam
inspirowałem Piotrka, w którą stronę powinien pójść, jeśli
chodzi o moją ekspresję” - mówi Janusz Radek.
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - czy Ciebie to w
jakiś sposób zajmuje?
Janusz Radek: Zajmuje,
chociaż sam nigdy nie grałem w piłkę. Wolałem sporty indywidualne, jak pływanie czy bieganie, jestem
bardziej samotnikiem. Poczucie narodowej solidarności każe mi jednak oglądać te mecze. Pewnie znowu wygrają Włosi albo
Niemcy, Francja nie, bo nie
mają już Zidane’a. Ale jakbyśmy wyszli z grupy, to
byłoby już bardzo dobrze.
Uda nam się postawić
stadiony na 2012 rok?
Janusz Radek: Będzie fajnie, jak się uda
to wszystko wybudować.
Choć do tego czasu może

się jeszcze dwa razy zmienić rząd, więc trudno cokolwiek tutaj wyrokować.
Zmieńmy temat... W Superjedynkach jesteś nominowany w kategorii
„płyta roku” obok Dody
i Feel. Jak się czujesz w
tym towarzystwie?
Janusz Radek: Czy czuję się podle? Czy czuję się
dowartościowany? - bo taki, jak rozumiem, był podtekst tego pytania? Ani jedno, ani drugie.
Czuję się usatysfakcjonowany, że ludzie, którzy
głosują na moją płytę, głosują na nią nie dlatego, że
jest promowana przez komercyjne rozgłośnie i telewizje, tylko z własnego
wyboru.

Tworzy się dość intensywnie, obok rynku muzyki proponowanej, popkulturowej, rynek muzyki,
którą ludzie znajdują sobie
sami - głównie dzięki internetowi.
Można zaobserwować
zainteresowanie folkiem,
muzyką etniczną, alternatywną, która nie funkcjonuje w sferze medialnej,
ale jednak istnieje.
Czujesz się w jakiś sposób
outsiderem?
Janusz Radek: Zdecydowanie. Myślę, że można łączyć te drogi. Ja raczej nie
mam konkretnego ukierunkowania targetowego nie śpiewam specjalnie dla
starszych pań albo intelektualistów krakowsko-warszawskich. Bawię się tematami. Mam chęć opowiadania o obyczajach, to robię „Królową Nocy”, chcę
zaśpiewać bardzo prosto i
otwarcie o miłości, robię

Catherine Zeta-Jones uwielbia golfa

Kate Beckinsale o Victorii Beckham
Kate Beckinsale bardzo ceni sobie przyjaźń z Victorią Beckham. Brytyjska aktorka
poznała piosenkarkę przez wspólną znajomą, Evę Longorię. Beckinsale podkreśla
przede wszystkim to, że świetnie rozumie
się ze swoją rodaczką.
„Brakowało mi tu angielskiej przyjaciółki w moim wieku, z dziećmi” - tłumaczy. Poza tym przekonuje, że wbrew plotkom Victoria bardzo zwyczajną i wesołą osobą: „Victoria jest przezabawna.
To lubię w niej najbardziej. Poza tym jest bardzo
normalną dziewczyną. Dobrze się razem bawimy.
Miło jest, kiedy ktoś rozumie twoje żarty i twój
punkt widzenia”. Aktorka dodaje, że również mężowie jej i przyjaciółki, reżyser Len Wiseman i piłkarz David Beckham, są w dobrych stosunkach.

Christian Bale nie lubi komedii Woody Allen za mało płaci

Takie gwiazdy kina, jak
Robert De Niro, Jack Nicholson, Dustin Hoffman
czy Tom Hanks nie wystąpili w filmach Woody’ego
Allena, ponieważ nie był
on w stanie zaspokoić ich
wymagań finansowych.
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piosenkową płytę o kochaniu. Myślę, że wypracowałem sobie styl artysty Janusza Radka bardziej niż styl
gatunku, w którym działam.
Przedzierałeś się przez
przeróżne gatunki. Na
przykład z zespołem Zanderhaus to były klimaty
niemalże hardrockowe.
Janusz Radek: Raczej
heavymiętolowych.
Nazywaliśmy to heavy miętol. Są dwa wyjścia - albo
rock jest bardzo wiarygodny, jest brudny, agresywny, często źle kończy się
dla samych wykonawców,
albo zabawowy, zdystansowany. My bawiliśmy się w
ten drugi rodzaj rocka. Bezpretensjonalny.
Nienawidzę
pretensji
na scenie, czegoś co dzięki ideologii stawia cię rzekomo wyżej, ponad innymi
artystami.
Dziękuję za rozmowę.

Catherine Zeta-Jones najskuteczniej relaksuje się grając w golfa z mężem, Michalem Douglasem.
Aktorka jest wielką fanką golfa, a poza tym
- jak sama twierdzi - dzięki wspólnej grze ma
okazję spędzić trochę czasu z własnym małżonkiem.
„Golf to doskonały sposób na spędzanie
czasu, mamy wtedy szansę na szczerą rozmowę - tłumaczy Zeta-Jones. - Podpowiadam
też Michaelowi, jak grać. Zazwyczaj mnie słucha, ale gdy ma zły dzień, każe mi siedzieć cicho”.
Catherine Zeta-Jones pracuje obecnie na
planie komedii romantycznej „The Rebound”.

Christian Bale kategorycznie twierdzi, że nigdy nie
wystąpi w komedii romantycznej, a to z tej przyczyny,
że - jak sam uważa - nie poradziłby sobie w roli aktora
komediowego.
„Udział w komedii romantycznej nigdy mnie nie interesował - podkreśla Bale. - Nie sprawdziłbym się w tym gatunku. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że sformułowanie
„komedia romantyczna” to oksymoron. Żaden z filmów
tego typu nigdy mnie nie rozśmieszył”.

ROZRYWKA

„Jest mnóstwo aktorów, którzy najpierw mówili: „Marzę o tym, aby z
tobą współpracować, zgodzę się na każde warunki”, a potem nagle informowali mnie, że są niedostępni albo że mogą w tym
samym czasie zagrać w filmie, za który dostaną kilka
milionów” - twierdzi Woody Allen.
Przykładowo do filmu
„Przejrzeć Harry’ego” reżyser próbował pozyskać
Roberta De Niro, Dustina
Hoffmana, Elliota Goulda,
a do „Klątwy skorpiona” Nicholsona i Hanksa, jednak żaden z nich nie przyjął propozycji.

Najszybszy w historii

Amerykanie z GM chyba skutecznie popsuli humor konkurencji z Monachium, Ingolstadt i Stuttgartu. Ich najnowszy super sedan Cadillac CTSV według oficjalnych pomiarów SAE dysponuje
piekielną mocą 556 KM!
Model CTS-V to amerykańska odpowiedź na szybkie sedany z Niemiec, które
mimo galopujących cen benzyny i drakońskich norm do-

tyczących emisji spalin sprzedają się w USA doskonale. Po
udanym debiucie BMW M3 i
Mercedesa C63 za oceanem,
przyszła pora na długo zapowiadaną najmocniejszą wersję Cadillaca CTS.
Oprócz rekordowej mocy i obiecujących danych na
papierze, nowy „Caddy” ma
szansę zostać najszybszym
obecnie sprzedawanym sedanem z silnikiem V8 na
świecie.
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PROGRAM TV
Kawaler

TVN, sobota, godz. 21.10

Przez wiele lat Jimmy i Anne stanowili dobraną parę. Jimmy nawet oświadczył się Anne, ale zrobił to w tak niezręczny sposób,
że dostał kosza. Legenda o tym, jak Jimmy się oświadczał, czyli jak
oświadczać się nie należy, obiegła wkrótce całe miasto. Odrzucony
Jimmy zapewne pozostałby w kawalerskim stanie, gdyby nie ultimatum dziadka. Wnuk otrzyma ogromny spadek, pod warunkiem,
że ożeni się przed trzydziestką, będzie wierny swojej żonie przez co
najmniej dziesięć lat, spłodzi dziecko w ciągu pierwszych pięciu lat małżeństwa i nie będzie nocował poza
domem więcej niż przez jedną noc w miesiącu.

program telewizyjny
Program telewizyjny od 16.06 do 22.06.2008

Kochanica Francuza

TVP 1, niedziela, godz. 22.00

TVP 1, piątek, godz. 23.25

Środa

18.06

Wtorek

17.06

Poniedziałek

16.06

Satyra na świat kobiet, a co najmniej pewną ich grupę - środowisko
bogatych dam z wyższej klasy średniej w teksaskim Dallas. Większość z nich to byłe, obecne albo przyszłe żony biznesmenów lub
zamożnych przedstawicieli wolnych zawodów, w większości młode, zawsze zadbane, eleganckie i mocno znudzone życiem wypełnionym towarzyskimi wizytami, zakupami w luksusowych butikach
oraz dbałością o swoje zdrowie i urodę. W ramach troski o kondycję
panie regularnie odwiedzają najbardziej znanego i obleganego ginekologa w mieście, dra Sullivana Travisa, zwanego przez nie pieszczotliwie doktorem T. Sullivan, dla przyjaciół i bliskich Sully, jest nie tylko świetnym specjalistą, ale także bardzo przystojnym mężczyzną i feministą z przekonania…

© www.telepress24.com telepress24@onet.pl

Dr T. i kobiety

W miejscowości Lyme Regis młody archeolog Charles Smithson stara się o
rękę Ernestine Freeman, córki bogatego kupca. Podczas spaceru z narzeczoną
spotyka tajemniczą kobietę wystającą godzinami na falochronie i wpatrującą
się we wzburzone morze. To Sara Woodruff, była guwernantka, porzucona
przed kilkoma laty przez francuskiego porucznika marynarki i bezskutecznie
czekająca na jego powrót. Charles zaczyna spotykać się z Sarą, ale nie
potrafi przełamać muru, jakim odgrodziła się od otoczenia, ani skłonić jej
do opuszczenia miasteczka. Sarah jest przekonana, że gdzie indziej może
zostać jedynie prostytutką, za którą bezpodstawnie uważają ją mieszkańcy
miasteczka. Godność osobista nie pozwala jej jednak dementować plotek
krążących w środowisku. W końcu Charlesowi udaje się przekonać Sarę, aby
wyjechała do Exeter, dokąd będzie jej przekazywać fundusze na utrzymanie.
TVPINFO

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TVP INFO

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.10
Pogoda 8.15 Kwadrans po ósmej 8.30 Pani Pająkowa i jej przyjaciele ze Słonecznej Doliny - Święto
owadów i żab 9.00 Budzik - Podróże małe i duże
9.30 Domisiowe Bajki - Znalezisko 9.35 Domisiowe Bajki 9.40 Jaka to melodia? 10.25 Laboratorium XXI wieku 10.45 Wielki świat małych odkrywców - Czas najwyższy 11.10 Moda na sukces
- serial 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20
W kolejce po euro 12.40 Plebania, odc. 1104 13.05
Klan, odc. 1493 13.35 Jaka to melodia? 14.00 Tędy przeszła historia - Gotenica. Między miłością i
strachem 14.30 Przebojowa noc 15.00 Wiadomości 15.10 Port lotniczy LAX, odc. 7 16.05 Moda
na sukces - serial 17.00 Teleexpress 17.20 Celownik 17.35 Klan, odc. 1498 18.00 Jaka to melodia? 18.30 Plebania, odc. 1109 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.05 Pogoda
20.20 Teatr Telewizji - Obywatel Pekosiewicz, reż.
Mikołaj Grabowski, wyk. Mariusz Saniternik, Jarosław Pilarski 22.10 Mistrz i Małgorzata, odc. 10
- serial 23.10 Mocne kino nocne - Strażnik czasu,
USA, reż. Peter Hyams, wyk. Jean - Claude Van
Damme 0.45 Kojak seria 4 - serial 1.35 Errata do
biograﬁi - Jan Lechoń 2.00 Był taki dzień - felieton
2.05 Notacje - Czesława Cydzik. Malowałam Stalina - cykl dok. 2.20 Zakończenie dnia

7.45 Dwójka Dzieciom - Przygody Goździka
Ogrodnika - Nagroda Bambusa - serial animowany 8.05 M jak miłość, odc. 199 9.00 Pytanie na
śniadanie 11.10 Sąsiedzi - serial 11.40 Córki McLeoda odc. 9 - serial 12.30 Złotopolscy odc. 57 13.05 Jesteś tym co jesz - Lorna Slater - serial dok.
13.35 Znaki czasu - magazyn 14.00 Smaczne Go! magazyn kulinarny 14.55 Gliniarz i prokurator odc.
78 - serial 15.50 Dla niesłyszących - Na dobre i na
złe, odc. 337 - serial 17.00 MASH, odc. 43, 44 - serial 18.00 Program lokalny 18.30 Panorama 18.55
Sport Telegram 18.58 Pogoda 19.00 Koło fortuny
- teleturniej 19.35 Olimpijczycy 2008 - magazyn
20.05 M jak miłość, odc. 593 - serial 20.55 Kulisy serial 21.10 Galimatias, czyli Kogel - Mogel II
- komedia, Polska, reż. Roman Załuski, wyk. Grażyna Błęcka - Kolska, Dariusz Siatkowski 22.50 Tomasz Lis Na Żywo - talk - show 23.50 Policjanci z
Pitbulla, odc. 6 0.00 Panorama 0.15 Pogoda 0.18
Wieczór artystyczny - Niepokój - ﬁlm dok., Polska,
reż. Krzysztof Tchórzewski 1.15 Wieczór artystyczny - 49. Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree
- zespół The Manhattan Transfer 2.10 Zakończenie programu

6.15 Muszkieterowie - nowe pokolenie, odc. 1
7.15 TV Market 7.30 Wielka Wygrana, odc. 267
8.30 Alex, odc. 3 9.00 Alex, odc. 4 9.30 Strażnik Teksasu, odc. 82 10.30 Beverly Hills 90210,
odc. 92 11.30 Samo życie, odc. 1121 12.00 Klinika
samotnych serc, odc. 10 13.00 Przebojowe dzieci, odc. 13 14.00 Pierwsza miłość, odc. 726 14.45
Świat według Bundych, odc. 63 15.15 Świat według Bundych, odc. 64 15.50 Wydarzenia 16.10
Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Grasz czy nie
grasz, odc. 31 17.30 Duża przerwa, odc. 13 18.00
Pierwsza miłość, odc. 727 18.50 Wydarzenia 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo życie, odc. 1122
Marysia wyznaje, co wie na temat aresztowania
Zbyszka. Pino rozumie dramatyczną sytuację, ale
nie jest zbytnio zaskoczony. Kinga ma pretensje
do Jolki, że ukryła przed przyjaciółkami decyzję o
powrocie do Warszawy. Jola tłumaczy, że właśnie
wizyta Kingi i Agnieszki w Białym Borze uświadomiła jej, kim chce być. 20.00 Studio EURO 2008
20.35 EURO 2008 Polska - Chorwacja 16.06.08
22.55 Studio EURO 2008 23.00 Studio Lotto
23.10 Magazyn EURO 2008 0.10 EURO 2008 Austria - Niemcy 16.06.08 2.00 Studio EURO 2008
2.10 Miasto zwycięzców, odc. 118 3.10 Zakazana
kamera, odc. 81

5.55 Telesklep 6.55 Hej - nał show 8.00 Co za

straconego

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis info 9.08
Przegląd prasy 9.30 Serwis info 10.13 Gość poranka
10.30 Serwis info 10.55 Serwis sportowy 11.02 Biznes
- otwarcie dnia 11.24 Serwis Kulturalny 11.30 Serwis info 11.53 Serwis sportowy 12.00 Serwis ekonomiczny
12.06 Komentarz - Kraj 12.23 Serwis Kulturalny 12.30
Serwis info 12.55 Serwis sportowy 13.01 Serwis ekonomiczny 13.07 Komentarz - Świat 13.23 Serwis Kulturalny 13.30 Serwis info 13.55 Serwis sportowy 14.02
Serwis ekonomiczny 14.07 Komentarz - Kraj 14.23
Serwis Kulturalny 14.30 Serwis info 14.59 Serwis sportowy 15.07 Serwis ekonomiczny 15.12 Raport z Polski
15.30 Serwis info 16.01 Serwis sportowy 16.07 Serwis
ekonomiczny 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla niesłyszących - Serwis info 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15
Plus - minus 17.30 Serwis info 18.00 OTV - Pasmo lokalne 20.01 Raport z Polski 20.20 Forum 21.05 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Serwis info 21.45 OTV - Pasmo
lokalne 22.16 Ekonomia i Rynek 22.30 Serwis info
23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis info 0.03 Tylko
dla wybranych - Szampan 0.30 Nowoczesna medycyna - Miażdżyca tętnic 0.58 Forum 1.39 Serwis info
2.05 Ekonomia i Rynek 2.15 Zakończenie dnia

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TVP INFO

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.15
Kwadrans po ósmej 8.30 Król Maciuś Pierwszy
9.00 Jedynkowe Przedszkole 9.30 Domisiowe Bajki 9.50 Atlantis High, odc. 25 10.15 Zwierzowiec Zanim weźmiesz... 10.30 Zdrowo z Jedynką 10.55
Telezakupy 11.10 Moda na sukces - serial 12.00
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20 Tak jak w Unii
12.40 Plebania, odc. 1105 13.05 Klan, odc. 1494
13.35 Jaka to melodia? 14.00 Film dok. 14.30 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... 15.00 Wiadomości 15.10 Port lotniczy LAX, odc. 8 16.05 Moda
na sukces - serial 17.00 Teleexpress 17.20 Celownik - magazyn 17.35 Klan, odc. 1499 18.00 Jaka
to melodia? 18.30 Plebania, odc. 1110 19.00 Wieczorynka - Bracia Koala 19.30 Wiadomości 19.55
Sport 20.05 Pogoda 20.20 Złoto dezerterów - komedia, Polska, reż. Janusz Majewski, wyk. Marek
Kondrat, Bogusław Linda 22.25 Misja specjalna
23.00 Niepohamowana siła - ﬁlm akcji, USA, reż.
Jon Hess, wyk. Lance Henriksen, Tom Hodges 0.30
Na własne oczy - Matki i córki - ﬁlm dok. 0.55 Nienawiść - ﬁlm fabularny, Francja, reż. Mathieu Cassovitz, wyk. Hubert Kounde, Said Taghmaoui 2.30
Był taki dzień 2.35 Notacje - Władysław Siemaszko. Takie polskie losy 2.50 Zakończenie dnia

7.45 Dwójka Dzieciom - Przygody Goździka
Ogrodnika 8.05 M jak miłość, odc. 200 9.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Sąsiedzi - serial 11.40 Córki McLeoda odc. 10 - Wypadek, Australia 12.25
27 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2008” w Białymstoku - reportaż 13.00
Oblicza Żółtego Smoka - ﬁlm dok., Japonia 14.00
Podróże z żartem - Kraje, których nie ma 15.00
Gliniarz i prokurator odc. 79 - serial 15.55 Dla niesłyszących - M jak miłość, odc. 593 - serial 16.50
MASH, odc. 45, 46 - serial 18.00 Program lokalny
18.30 Panorama 18.55 Sport Telegram 18.58 Pogoda 19.00 Koło fortuny 19.35 Klub Kocham Kino
20.05 M jak miłość, odc. 594 - serial 20.55 Kulisy
serial 21.10 Magazyn Ekspresu Reporterów 21.50
Dzikość serca - dramat, USA, reż. David Lynch,
wyk. Nicolas Cage, Laura Dern 0.00 Panorama
0.15 Pogoda 0.20 Czwarta władza, odc. 4 ost. serial 1.10 Kocham kino na bis - Pocztówki z Ameryki - dramat, USA, reż. Elisabeth Gill, wyk. Michael
Imperioli, Michael Tighe 2.40 Z Dwójką bezpieczniej 2.50 Zakończenie programu

7.15 TV Market 7.30 Wielka Wygrana, odc. 268

6.55 Hej - nał show 8.00 Na Wspólnej 8.30 Dzień

8.30 Alex, odc. 5 9.00 Alex, odc. 6 9.30 Strażnik

dobry TVN 11.00 Perfekcyjna Pani Domu 1 - pro-

Teksasu, odc. 83 10.30 Beverly Hills 90210, odc. 93

gram rozrywkowy 12.05 Fabryka Gry 13.05 Milio-

TVP 1
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.10
Pogoda 8.15 Kwadrans po ósmej 8.30 Lilli czarodziejka 9.00 Domisie 9.30 Domisiowe Bajki 9.40
Tam i z powrotem - Motor Seamusa - serial 10.10
Szansa na życie 10.30 Wioślarstwo - eliminacje
olimpijskie - Poznań 2008 11.10 Moda na sukces - serial 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.20 Siła z natury 12.40 Plebania, odc. 1106 13.05
Klan, odc. 1495 13.35 Jaka to melodia? 14.00 Errata do biograﬁi - Marek Nowakowski 14.30 Raj
15.00 Wiadomości 15.10 Port lotniczy LAX, odc. 9
16.05 Moda na sukces - serial 17.00 Teleexpress
17.20 Celownik 17.35 Klan, odc. 1500 18.00 Jaka
to melodia? 18.30 Plebania, odc. 1111 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.05
Pogoda 20.20 Ptaszek w klatce - ﬁlm fabularny,
USA, reż. Harry Bromley Davenport, wyk. Melissa Errico, Sean Young, Joe Regalbuto 22.05 Cienie
PRL - u 23.05 Bardzo mocne kino nocne - Ciemność, USA, Hiszpania, reż. Jaume Balaguero, wyk.
Iain Glen, Lena Olin 0.45 Ekonomiczny kalejdoskop Jedynki 1.10 Miesiąc nad jeziorem - ﬁlm
fabularny, USA, Wielka Brytania, reż. John Irvin,
wyk. Vanessa Redgrave, Edward Fox 2.35 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... 3.05 Był taki dzień
3.07 Notacje - Wojciech Zabłocki. Korzenie 3.20
Zakończenie dnia

tydzień 8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Pascal. po
prostu gotuj 11.30 Wielkie porządki 12.05 Fabryka Gry, live 13.05 Taniec z gwiazdami 15.15
Agenci NCIS - serial sensacyjny 16.15 Rozmowy w
toku - talk show 17.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 18.25 Detektywi 19.00 Fakty 19.30 Sport
19.40 Pogoda 19.50 Uwaga! 20.15 W - 11 Wydział
Śledczy 20.55 Na Wspólnej - serial 21.30 Szymon
Majewski Show 22.35 Teraz my! 23.20 Superwizjer 23.55 Tajemnice Smallville - serial - Eksplozja kryptonitu pozwoliła na krótkie spojrzenie w
przyszłość. Lex został uwięziony przez Alexandra,
złą stronę swojej natury. Alexander próbuje zabić
Clarka i Chloe, przekonuje Lionela, aby wrócił do
przestępczej działalności i grozi Lanie, że jeśli z nim
nie zamieszka, pozbawi ją miejsca pracy. 0.50 Wydanie drugie poprawione 1.20 Co za tydzień 1.45
Uwaga! 2.05 Wrzuć na luz 3.05 Telesklep 3.30 Nic
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2008 1.10 Miasto zwycięzców, odc. 119 2.10 Zaka-

Wojewódzki 23.30 Szpieg 0.35 Superwizjer 1.10

zana kamera, odc. 82

Uwaga! 1.30 Wrzuć na luz 2.30 Telesklep

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis info 9.30
Serwis info 10.13 Gość poranka 10.30 Serwis info 10.55 Serwis sportowy 11.02 Biznes - otwarcie dnia 11.24 Serwis Kulturalny 11.30 Serwis info
11.53 Serwis sportowy 12.00 Serwis ekonomiczny
12.06 Komentarz - Kraj 12.23 Serwis Kulturalny
12.30 Serwis info 12.55 Serwis sportowy 13.01
Serwis ekonomiczny 13.07 Komentarz - Świat
13.23 Serwis Kulturalny 13.30 Serwis info 13.54
Serwis sportowy 14.01 Serwis ekonomiczny 14.06
Komentarz - Kraj 14.22 Serwis Kulturalny 14.30
Serwis info 14.55 Serwis sportowy 15.03 Serwis
ekonomiczny 15.08 Raport z Polski 15.30 Serwis
info 16.01 Serwis sportowy 16.07 Serwis ekonomiczny 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla niesłyszących - Serwis info 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Plus - minus 17.30 Serwis info 18.00 OTV
- Pasmo lokalne 20.01 Minęła 20ta 20.30 Serwis
info 20.35 Minęła 20ta 21.05 Telekurier - Bliżej
Ciebie 21.30 Serwis info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.16 Ekonomia i Rynek 22.30 Serwis info
23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis info 0.03
Cała prawda o... o Hosnim Mubaraku 0.57 Minęła
20ta 1.40 Serwis info 2.06 Ekonomia i Rynek 2.15
Zakończenie dnia

TVP 2

POLSAT

TVN

TVP INFO

7.30 Kobiety w religii żydowskiej - reportaż 7.55
Dwójka Dzieciom - Przygody Goździka Ogrodnika
8.10 M jak miłość, odc. 201 9.00 Pytanie na śniadanie 11.05 Sąsiedzi - serial 11.35 Córki McLeoda
odc. 11 - serial 12.25 Koło fortuny 13.00 Jedwabny Szlak z lotu ptaka - ﬁlm dok. 14.05 Europa da
się lubić - Taniec z Europą 15.00 Gliniarz i prokurator odc. 80 - serial 15.55 Dla niesłyszących - M
jak miłość, odc. 594 - serial 16.50 MASH, odc. 47,
48 - serial 18.00 Program lokalny 18.30 Panorama
18.55 Sport Telegram 18.59 Pogoda 19.05 Jeden
z dziesięciu - teleturniej 19.40 S. O. S. Dzieciom!,
odc. 38 20.05 Barwy szczęścia, odc. 125, 126 - serial 21.10 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. VII,
odc. 14 - serial 22.00 Niebo w ogniu - ﬁlm fabularny, Australia, reż. Craig Lahiﬀ, wyk. Russell Crowe,
Youki Kudoh 23.40 Barką z Londynu 0.00 Panorama 0.15 Pogoda 0.18 Podróże z fasonem - ﬁlm
dok. 1.05 Bez ﬁkcji - Tupperware - wyjątkowe pojemniki - ﬁlm dok. 2.05 Wideoteka dorosłego człowieka 2.55 Zakończenie dnia

7.30 Wielka Wygrana, odc. 269 8.30 Alex, odc. 7

6.55 Hej - nał show 8.00 Na Wspólnej 8.30 Dzień
dobry TVN 11.00 Zmien swój styl 12.05 Fabryka
Gry 13.05 Milionerzy 14.05 W - 11 Wydział Śledczy
14.45 Detektywi 15.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny 16.15 Rozmowy w toku - talk show 17.25
Sędzia Anna Maria Wesołowska 18.25 Detektywi 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50
Uwaga! 20.15 W - 11 Wydział Śledczy 20.55 Na
Wspólnej 21.30 Godziny szczytu II - ﬁlm sensacyjny, USA 2001, reż. Brett Ratner, wyk. Jackie Chan,
Chris Tucker, John Lone - W zamachu bombowym
na amerykańską ambasadę w Hong Kongu giną
dwaj tajni agenci. Śledztwo w tej sprawie prowadzi inspektor Lee (Jackie Chan). W tym samym
czasie na wakacjach w Hong Kongu przebywa,
mówiący z prędkością karabinu maszynowego,
detektyw z Los Angeles, James Carter (Chris Tucker). Dzięki jego pomocy inspektor Lee traﬁa na
ślad międzynarodowej szajki fałszerzy amerykańskich banknotów. W pogoni za przestępcami dwaj
nieustraszeni detektywi przenoszą się do Las Vegas. Tym razem mistrz kung-fu i jego amerykański przyjaciel muszą pokonać Riky’ego Tana (John
Lone), jednego z szefów azjatyckiej triady. 23.30
Austin Powers i Złoty Członek - komedia, USA
2002, reż. Jay Roach, wyk. Mike Myers, Beyonce
Knowles, Seth Green 1.25 Uwaga! 1.45 Wrzuć na
luz 2.45 Telesklep

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis info 9.30
Serwis info 10.13 Gość poranka 10.30 Serwis info 10.55 Serwis sportowy 11.02 Biznes - otwarcie
dnia - magazyn 11.24 Serwis Kulturalny 11.30 Serwis info 11.53 Serwis sportowy 12.06 Komentarz
- Kraj 12.23 Serwis Kulturalny 12.30 Serwis info
12.55 Serwis sportowy 13.07 Komentarz - Świat
13.23 Serwis Kulturalny 13.30 Serwis info 13.55
Serwis sportowy 14.07 Komentarz - Kraj 14.23
Serwis Kulturalny 14.30 Serwis info 14.56 Serwis sportowy 15.08 Raport z Polski 15.30 Serwis
info 16.01 Serwis sportowy 16.07 Serwis ekonomiczny 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla niesłyszących - Serwis info 16.45 OTV - Pasmo lokalne
17.15 Plus - minus 17.30 Serwis info 17.56 Pogoda 18.00 OTV - Pasmo lokalne 20.01 Minęła 20ta
20.30 Serwis info 20.35 Minęła 20ta 21.05 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Serwis info 21.45 OTV
- Pasmo lokalne 22.16 Ekonomia i Rynek 22.30
Serwis info 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis info 0.02 Pakistańska beczka prochu - ﬁlm
dok., Francja, reż. Antonia Rados 0.55 Minęła 20ta
1.39 Serwis info 2.05 Ekonomia i Rynek 2.15 Zakończenie dnia

11.30 Samo życie, odc. 1122 12.00 Klinika samotnych serc, odc. 11 13.00 Rodzina zastępcza, odc.
287 14.00 Pierwsza miłość, odc. 727 14.45 Świat
według Bundych, odc. 65, 66 15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Grasz czy
nie grasz, odc. 32 17.30 Duża przerwa, odc. 14
18.00 Pierwsza miłość, odc. 728 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo życie,
odc. 1123 20.00 Studio EURO 2008 20.35 EURO

nerzy 14.05 W - 11 Wydział Śledczy 14.45 Detektywi 15.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny 16.15
Rozmowy w toku - talk show 17.25 Sąd rodzinny 18.25 Detektywi 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40
Pogoda 19.50 Uwaga! 20.15 W - 11 Wydział Śledczy 20.55 Na Wspólnej 21.30 Kryminalni - serial
- Ekipa Zawady odkrywa nowe fakty w głośnej
sprawie napadu na konwój, którego dokonano
kilka lat wcześniej. Mężczyzna, którego policja
podejrzewa o kradzież kilku milionów i zamor-

2008. Mecz Holandia - Rumunia lub mecz Francja

dowanie ochroniarza, wychodzi z więzienia. Od

- Włochy 22.50 Studio EURO 2008 23.00 Studio

razu spotyka się ze wspólnikami. Pojawiają się

Lotto 23.10 EURO 2008. Mecz Holandia - Rumu-

nowe ślady i kolejne oﬁary. Czy Zawada odnajdzie

nia lub mecz Francja - Włochy 1.00 Studio EURO

mordercę i skradziony przed laty łup? 22.30 Kuba

9.00 Alex, odc. 8 9.30 Strażnik Teksasu, odc. 84
10.30 Beverly Hills 90210, odc. 94 11.30 Samo życie, odc. 1123 12.00 Klinika samotnych serc, odc.
12 13.00 Dom nie do poznania 14.00 Pierwsza
miłość, odc. 728 14.45 Świat według Bundych,
odc. 67, 68 15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda. 16.15
Interwencja 16.30 Grasz czy nie grasz 17.30 Duża przerwa, odc. 15 18.00 Pierwsza miłość, odc.
729 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda
19.30 Samo życie, odc. 1124 20.00 Studio EURO
2008 20.35 EURO 200. Mecz Grecja - Hiszpania lub mecz Rosja - Szwecja 22.50 Studio EURO
2008 23.00 Studio Lotto 23.15 Dorota Gawryluk
- konfrontacje 0.10 EURO 2008. Mecz Grecja Hiszpania lub mecz Rosja - Szwecja 2.00 Studio
EURO 2008 2.10 Miasto zwycięzców, odc. 120
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6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.10
Pogoda 8.15 Kwadrans po ósmej 8.30 Pani Pająkowa i jej przyjaciele ze Słonecznej Doliny 9.00 Jedynkowe Przedszkole 9.25 Domisiowe Bajki 9.35
Atlantis High, odc. 26 10.05 Ja i mój Pan 10.25 Pełnosprawni 10.50 Telezakupy 11.10 Moda na sukces
- serial 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20
Europa bez miedzy 12.40 Plebania, odc. 1107 13.05
Klan, odc. 1496 13.35 Jaka to melodia? 14.00 Lekcja angielskiego - ﬁlm dok. 14.30 My Wy Oni 15.00
Wiadomości 15.10 Port lotniczy LAX, odc. 10 16.05
Moda na sukces - serial 17.00 Teleexpress 17.20
Celownik 17.35 Klan, odc. 1501 18.00 Jaka to melodia? 18.30 Plebania, odc. 1112 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.00 Sport 20.10 Pogoda
20.20 Głosy zza ściany - ﬁlm fabularny, Kanada,
reż. Francois Gingras 21.55 Sprawa dla reportera 22.35 Kino dla dorosłych - Nagi instynkt - ﬁlm
fabularny, USA, Francja, reż. Paul Verhoeven, wyk.
Sharon Stone, Michael Douglas 0.40 Pogoda dla
kierowców 0.45 Łossskot! - magazyn 1.15 Bracia
i siostry, odc. 20 1.55 Trzy kolory - Czerwony - ﬁlm
fabularny, Polska, Francja, Szwajcaria, reż. Krzysztof Kieślowski, wyk. Irene Jacob, Jean - Louis Trintignant 3.30 Był taki dzień 3.35 Notacje - Maria
Drue. Emigracja się bawi 3.50 Zakończenie dnia

7.40 Dwójka Dzieciom - Kacper - Trio i bobasek 8.05 M jak miłość, odc. 202 9.00 Pytanie na
śniadanie 11.05 Święta wojna - serial 11.40 Córki McLeoda odc. 12 - serial 12.30 Koło fortuny
13.05 Dancer w stanie Texas - komedia, Meksyk,
reż. Tim mcCanlies, wyk. Breckin Meyer, Peter Facinelli 14.50 Gliniarz i prokurator odc. 81 - serial
15.40 Barwy szczęścia, odc. 125, 126 - serial 16.50
MASH, odc. 49, 50 - serial 18.00 Program lokalny
18.30 Panorama 18.55 Sport Telegram 18.59 Pogoda 19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej 19.35
Młodzi twórcy mistrzom - Każdy sukces ma cenę
- Film o Profesorze Piotrze Sztompka 20.05 Barwy
szczęścia, odc. 127, 128 - serial 21.05 Rodzina Trendych - D jak Dziadek - widowisko 21.35 Dr House,
odc. 37 - serial 22.25 Policjanci z Pitbulla, odc. 3
22.30 Warto rozmawiać 23.25 Magazyn kryminalny 997 - Michała Fajbusiewicza 0.00 Panorama
0.15 Pogoda 0.19 Czy świat oszalał? - Historia piłki nożnej - ﬁlm dok. 1.10 Miasteczko Twin Peaks,
odc. 22 - serial 2.00 Sekcja 998 - Tunel - telenowela 2.30 Zakończenie dnia

7.15 TV Market 7.30 Wielka Wygrana, odc. 270

rwa techniczna

5.55 Telesklep 6.55 Hej - nał show 8.00 Na Wspólnej 8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Proste zycie 11.35
Proste zycie 12.05 Fabryka Gry, live 13.05 You
can dance - Po prostu tańcz! 14.05 W - 11 Wydział Śledczy 14.45 Detektywi 15.15 Agenci NCIS
- serial sensacyjny 16.15 Rozmowy w toku - talk
show 17.25 Sąd rodzinny 18.25 Detektywi 19.00
Fakty 19.30 Sport 19.40 Pogoda 19.50 Uwaga!
20.15 W - 11 Wydział Śledczy 20.55 Na Wspólnej
21.30 Matczyna sprawiedliwość - ﬁlm obyczajowy, USA 1991, reż. Noel Nosseck, wyk. Meredith
Baxter, G.W. Bailey - Młoda dziewczyna (Carrie
Hamilton) zostaje zgwałcona przez nieznanego
napastnika. Jej zdesperowana matka (Meredith
Baxter) przekonana, że policja nie robi nic by go
ująć, naraża siebie na potencjalny atak gwałciciela
... Historia oparta na autentycznych wydarzeniach
, które maiły miejsce w Portland w stanie Oregon.
23.25 POKAZ TAŃCA - Dance Show Stalowa Wola
2008 0.05 Multikino 0.30 Uwaga! 0.50 Wrzuć na
luz 1.50 Telesklep

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis info 9.30
Serwis info 10.13 Gość poranka 10.30 Serwis info
10.51 Pogoda 10.55 Serwis sportowy 11.02 Biznes
- otwarcie dnia 11.30 Serwis info 12.06 Komentarz - Kraj 12.23 Serwis Kulturalny 12.30 Serwis
info 12.55 Serwis sportowy 13.01 Serwis ekonomiczny 13.07 Komentarz - Świat 13.23 Serwis Kulturalny 13.30 Serwis info 13.55 Serwis sportowy
14.02 Serwis ekonomiczny 14.07 Komentarz - Kraj
14.23 Serwis Kulturalny 14.30 Serwis info 14.56 Serwis sportowy 15.03 Serwis ekonomiczny 15.08 Raport z Polski 15.30 Serwis info 16.01 Serwis sportowy 16.07 Serwis ekonomiczny 16.13 Rozmowa dnia
16.30 Dla niesłyszących - Serwis info 16.43 Pogoda
16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Plus - minus 17.30
Serwis info 18.00 OTV - Pasmo lokalne 20.01 Minęła 20ta 20.30 Serwis info 20.35 Minęła 20ta 21.05
Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Serwis info 21.45 OTV
- Pasmo lokalne 22.16 Ekonomia i Rynek 22.30 Serwis info 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis info
0.02 Bez końca 1.01 Minęła 20ta 1.45 Serwis info
2.11 Ekonomia i Rynek 2.20 Zakończenie dnia

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TVP INFO

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.15
Kwadrans po ósmej 8.30 Sekretny świat misia Beniamina 9.00 Moliki książkowe - czyli - co czytać
dziecku 9.10 Kuchcikowo - gotowanie na ekranie
9.25 Fiﬁ - Dzień wolny Fiﬁ 9.40 Domisiowe Bajki
9.45 Tam i z powrotem - Bieg na orientację - serial
10.15 Faceci do wzięcia - serial 10.40 Smaki polskie
10.50 Telezakupy 11.10 Moda na sukces - serial
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20 Wielkie
sprzątanie 12.40 Plebania, odc. 1108 13.05 Klan,
odc. 1497 13.35 Jaka to melodia? 14.00 Zdrowie
Europejczyków - Gruźlica. Zmora powraca - serial
dok. 15.00 Wiadomości 15.10 Port lotniczy LAX,
odc. 11 - serial 16.05 Moda na sukces - serial 17.00
Teleexpress 17.20 Celownik - magazyn 17.35 Klan,
odc. 1502 18.00 Jaka to melodia? 18.30 Plebania,
odc. 1113 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości
19.55 Sport 20.05 Pogoda 20.20 Piątkowe kino
akcji - Wielki podryw - komedia, USA, reż. David Mirkin, wyk. Sigourney Weaver, Jennifer Love
Hewitt 22.30 Glina, odc. 22 - serial 23.25 Dr T i
kobiety - ﬁlm fabularny, USA, Niemcy, reż. Robert
Altman, wyk. Richard Gere, Helen Hunt 1.30 Orzeł
seria III, odc. 7, 8 - serial 3.25 Zamek Blois - ﬁlm
dok. 3.50 Był taki dzień 4.00 Zakończenie dnia

7.35 Dwójka Dzieciom - Kacper, odc. 21 8.05 M jak
miłość, odc. 203 9.00 Pytanie na śniadanie 11.00
Święta wojna - serial 11.30 Wakacje u dziadka ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Doug McKeon, wyk.
Jordan - Claire Green, Paul Dooley 13.10 Liturgia
z Sanktuarium w Krynoczce - relacja 14.10 Duże
dzieci - talk - show 15.00 Gliniarz i prokurator
odc. 82 - serial 15.50 Barwy szczęścia, odc. 127,
128 - serial 16.55 Tak to leciało! - teleturniej 18.00
Program lokalny 18.30 Panorama 18.55 Sport Telegram 18.59 Pogoda 19.05 Wideoteka dorosłego
człowieka 20.10 Siedem mieczy - ﬁlm fabularny,
Hongkong, reż. Tsui Hark, wyk. Donnie Yen, Leon Lai 22.45 Podkomisarz Brenda Johnson, odc.
15 - serial 23.35 Policjanci z Pitbulla, odc. 2 23.45
EUROexpress - magazyn 0.00 Panorama 0.15 Pogoda 0.20 Mokry szmal - ﬁlm sensacyjny, Polska,
reż. Gerard Zalewski, wyk. Jerzy Frydrych, Grzegorz Matysiak 1.50 Klucz do Rebeki - cz. 1 - ﬁlm
fabularny, USA, reż. David Hemmings, wyk. Cliﬀ
Robertson, David Soul 3.30 Zakończenie dnia

7.30 Wielka Wygrana 8.30 Alex, odc. 11 9.00 Alex,

sto zwycięzców

6.55 Hej - nał show 8.00 Na Wspólnej 8.30 Dzień
dobry TVN 11.00 Perfekcyjna Pani Domu - program rozrywkowy 12.05 Fabryka Gry 13.05 You
can dance - Po prostu tańcz! 14.05 W - 11 Wydział Śledczy 14.45 Detektywi 15.15 Agenci NCIS
- serial sensacyjny 16.15 Rozmowy w toku - talk
show 17.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
18.25 Detektywi 19.00 Fakty 19.30 Sport 19.40
Pogoda 19.50 Uwaga! 20.00 Na zabójczej ziemi
- ﬁlm sensacyjny, USA 1994, reż. Steven Seagal,
wyk. Steven Seagal, Michael Caine 22.00 K - 19
- ﬁlm sensacyjny, USA/Kanada/Niemcy/Wielka
Brytania 2002, reż. Kathryn Bigelow, wyk. Harrison Ford, Liam Neeson - Czasy zimnej wojny.
Sowieci dowiadują się, że Amerykanie szykują
się do militarnej prowokacji. Aby sprawdzić, czy
ta informacja jest prawdziwa, u wybrzeży USA
pojawia się sowiecka łódź podwodna o napędzie
atomowym. W trakcie wykonywania misji szpiegowskiej łódź ulega uszkodzeniu. Ameryce i światu grozi nuklearna katastrofa. Pomysł ﬁlmu oparto
na prawdziwej historii, która wydarzyła się w latach 60. 0.45 Pogarda - ﬁlm sensacyjny, Kanada
2000, reż. Sturla Gunnarsson, wyk. Eric Johnson,
Brendan Fletcher 2.30 Wrzuć na luz, live 3.30 Telesklep 3.55 Uwaga!

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis info 9.15
Serwis info ﬂesz 9.22 Serwis sportowy 9.30 Serwis info 9.57 Serwis sportowy 10.06 Serwis Kulturalny 10.13 Gość poranka 10.30 Serwis info
10.55 Serwis sportowy 11.02 Biznes - otwarcie
dnia 11.24 Serwis Kulturalny 11.30 Serwis info
11.53 Serwis sportowy 12.06 Komentarz - Kraj
12.23 Serwis Kulturalny 12.30 Serwis info 12.55
Serwis sportowy 13.07 Komentarz - Świat 13.23
Serwis Kulturalny 13.30 Serwis info 13.54 Serwis
sportowy 14.06 Komentarz - Kraj 14.22 Serwis
Kulturalny 14.30 Serwis info 14.56 Serwis sportowy 15.08 Raport z Polski 15.30 Serwis info 16.01
Serwis sportowy 16.13 Rozmowa dnia 16.30 Dla
niesłyszących - Serwis info 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Plus - minus 17.30 Serwis info 18.00
OTV - Pasmo lokalne 20.01 Minęła 20ta 20.30
Serwis info 20.35 Minęła 20ta 21.05 Telekurier Bliżej Ciebie 21.30 Serwis info21.45 OTV - Pasmo
lokalne 22.16 Ekonomia i Rynek 22.30 Serwis info
23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis info

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TVP INFO

7.00 Dzień dobry w sobotę 7.30 Rok w ogrodzie
8.00 Wiadomości 8.10 Pogoda 8.15 Pod prasą
8.40 Na górze i na dole - Samson i Dalila - serial 9.05 Ziarno 9.35 Baranek Shaun - serial 9.45
Rozgadana Farma - serial 10.10 Siódme niebo - serial 10.55 Kuchnia z Okrasą - Truskawkowy obiad
11.20 Podróżnik - Andyjskie szlaki 11.40 Zwierzęta
świata - Dole i niedole rodziny szympansów, odc.
1 - serial dok. 12.10 Kadra 2012 12.25 Dotknij życia - Kredens - ﬁlm dok., Polska, Dania, reż. Jacob
Dammas 13.00 Wiadomości 13.35 Wielkie wakacje - komedia, Francja, Włochy, reż. Jean Girault,
wyk. Louis de Funes 15.05 Śmiechu warte - program rozrywkowy 15.35 Sąsiedzi - serial 16.00
Moda na sukces - serial 16.25 Psi psycholog - telenowela 17.00 Teleexpress 17.20 Przebojowe porwanie - komedia, USA, reż. Andrew Waller, wyk.
Christy Carlson Romano 19.00 Wieczorynka 19.30
Wiadomości 19.50 Sport 20.00 MŚ w rajdach terenowych - Rajd Brazylii - felieton 20.05 Pogoda
20.15 Hit na sobotę - Park Jurajski 3 - ﬁlm fabularny, USA, reż. Joe Johnston 21.55 Męska rzecz...
- F/X - ﬁlm akcji, USA, reż. Robert Mandel 23.50
Doctor Who - serial 2.10 Ostatnia taka jazda - ﬁlm
sensacyjny, USA, reż. Michael Karbelnikoﬀ, wyk.
Mickey Rourke, Lori Singer 3.55 Był taki dzień

5.45 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 6.15
Dwójka Dzieciom - Panna z mokrą głową, odc. 6
- serial 6.50 Spróbujmy razem 7.20 Olimpijczycy
2008 7.45 Poezja łączy ludzi - „Dni” 7.50 M jak
miłość, odc. 593 8.45 Na dobre i na złe, odc. 337
9.40 Anioły w Stróżach - 10 lat Fundacji Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym 10.45 Pierwsze lato
niedźwiadków - ﬁlm dok. 11.35 Nakręć historię
- dokument fabularyzowany 11.50 Chłopak na
dworze Króla Artura - baśń ﬁlmowa, USA 13.25
Święta wojna - serial 14.00 Familiada 14.30 Złotopolscy odc. 966 15.05 Smaczne Go! 15.55 Dalida - cz. 2 - ﬁlm biograﬁczny 17.40 Na wyłączność
- Małgorzata Foremniak 18.00 Program lokalny
18.30 Panorama 18.55 Sport Telegram 19.00 Pogoda 19.10 Europa da się lubić - Europa bye bye
20.05 Kabaretowa sobota w Dwójce - Kabaret
pod Wyrwigroszem - Mulę Stróż 21.05 Babylon
Tour - Przeboje Kabaretu Moralnego Niepokoju Babylon Tour EXTRA 21.45 Zaręczyny na śmierć ﬁlm fabularny, USA, reż. Matt Hastings, wyk. Maria Del Mar, Joe Lando 23.20 Reportaż - Open’er
Festiwal 23.50 Słowo na niedzielę 0.00 Panorama
0.15 Pogoda 0.20 Mecz - ﬁlm fabularny, Wielka
Brytania, reż. Mick Davis, wyk. Max Beesley, Isla
Blair 2.00 Europa da się lubić - Czym chata bogata
2.45 Zakończenie dnia

5.30 Wstawaj! Gramy!, odc. 564 6.15 Piotruś Pan
i piraci - serial 7.15 Przygody w siodle, odc. 17 7.45
Przygody w siodle, odc. 18 8.15 Hugo, odc. 157
8.45 Pasjonaci, odc. 114 9.15 Ewa gotuje 9.45 Rodzina zastępcza, odc. 287 10.45 Balonowa farma
- komedia, USA, 1999, reż. William Dear, wyk. Rip
Torn, Ernie Lively, Laurie Metcalf, Lehne Fredric, Richard Riehle, Roberts Bossom 12.45 Czarodziejki,
odc. 101 13.45 SIĘ KRĘCI, odc. 65 14.00 FORMUŁA 1 - Kwaliﬁkacje 15.00 SIĘ KRĘCI, odc. 66 15.15
Świat według Kiepskich, odc. 292 15.45 Wyścig
Armatniej Kuli 3 - komedia sensacyjna, USA, 1989,
reż. Jim Drake, wyk. John Candy, Dixon Donna
17.50 Strzał w 10, odc. 11 18.50 Wydarzenia 19.20
Sport 19.25 Pogoda . 19.30 Studio EURO 2008
20.35 EURO 2008 mecz 27.ćwierćﬁnał 22.55 Studio EURO 2008 23.00 Studio Lotto 23.05 Magazyn EURO 2008 23.30 Piotr Bałtroczyk przedstawia 1.00 Proces - ﬁlm fabularny, Wielka Brytania,
1993, reż. David Hugh Jones, wyk. Kyle MacLachlan, Anthony Hopkins, Jason Robards, Stevenson Juliet, Polly Walker, Alfred Molina 3.00 Miasto
zwycięzców, odc. 122 4.00 Zakazana kamera, odc.
85 5.15 TV MARKET

5.40 Uwaga! 6.00 Telesklep 8.00 Proste zycie

1.40 Telesklep 2.05 Nic straconego

7.45 OTV - Pasmo lokalne 8.30 Serwis info 8.41
Przegląd prasy 8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00
Serwis info 9.09 Przegląd prasy 9.15 Serwis info
ﬂesz 9.16 Serwis ekonomiczny 9.19 Przegląd prasy
9.22 Serwis sportowy 9.30 Serwis info 9.49 Serwis
sportowy 10.00 Zdrowie na Żywo 10.16 Niezłomni 10.30 Serwis info 10.50 Serwis sportowy 10.55
Serwis Kulturalny 11.01 Było, nie minęło 11.30 Serwis info 11.44 Serwis sportowy 11.54 Reportaże z
prawdziwego zdarzenia 12.11 Reportaże z prawdziwego zdarzenia 12.30 Serwis info 12.48 Serwis
sportowy 12.54 Serwis Kulturalny 13.00 Rozmówki
Wschodniograniczne 13.30 Serwis info 13.53 Serwis sportowy 14.02 Na rozkaz 14.30 Serwis info
14.44 Serwis sportowy 14.50 Serwis Kulturalny
14.56 Biznes tydzień 15.20 Po sukces do Unii 15.30
Serwis info 15.52 Serwis sportowy 16.00 Punkt widzenia 16.30 Dla niesłyszących - Serwis info 16.45
OTV - Pasmo lokalne 17.16 Studio Wschód - magazyn 17.30 Serwis info 17.35 Studio Wschód - magazyn 18.00 OTV - Pasmo lokalne 20.01 Nieznani
sprawcy - cykl dok. 20.30 Serwis info 20.50 Tygodnik Polski 21.30 Serwis info 21.45 OTV - Pasmo
lokalne 22.30 Serwis info 23.03 Sportowy Wieczór
23.30 Patrol 23.53 Nieznani sprawcy 0.21 Studio
Wschód - magazyn 0.36 Studio Wschód - magazyn 0.55 Punkt widzenia 1.22 Serwis info

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

TVP INFO

6.25 Był taki dzień - 22 czerwca 6.30 Zatańczmy
- Janne w Finlandii 6.40 Wyścig aż do zwycięstwa
7.00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach 8.00
Domisie 8.25 Klub przyjaciół Myszki Miki 8.55
Kuchcikowo - gotowanie na ekranie 9.10 Lippy&Messy 9.15 Teleranek - magazyn 9.45 Starszy
brat - komedia, USA, reż. Rafe M. Portilo, wyk.
Shad Hard, Michal Suchanek, Lindsey Brook, Mario Lopez, Jim Heskimen 11.20 Tydzień 11.55 Między ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański, Watykan
12.15 Między ziemią a niebem 13.00 Wiadomości
13.10 Na zawsze - dramat, USA, reż. Steven Spielberg, wyk. Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Audrey
Hepburn 15.10 Kyle XY, odc. 17 - serial 16.00 Lekkoatletyka - Superliga Pucharu Europy - Annecy
18.00 Jaka to melodia? 18.40 Przebojowa noc
19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 19.50
Sport 20.00 MŚ w rajdach terenowych - Rajd
Brazylii 20.05 Pogoda 20.15 Zakochana Jedynka
- Palomino - ﬁlm obyczajowy, USA, reż. Michael
Miller, wyk. Eva Marie Saint, Rod Taylor, Lindsay
Wagner 22.00 Kochanica Francuza - melodramat, Wielka Brytania, reż. Karel Reisz, wyk. Jeremy Irons, Meryl Streep, Hilton McRae 0.10 Skąpiec
- komedia, Francja, reż. Jean Girault, wyk. Louis de
Funes, Frank David, Herve Bellon 2.05 Kinematograf 2.30 Wokół wielkiej sceny 3.00 Był taki dzień
- 22 czerwca

5.15 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 5.20
Dla niesłyszących - Kopciuszek, odc. 30 - serial
5.45 Złotopolscy odc. 965, 966 - telenowela 6.45
Dzika przyszłość - Wodny świat 7.15 M jak miłość,
odc. 594 - serial 8.10 Ostoja 8.35 Z Dwójką bezpieczniej 8.50 Wyjechani - telenowela 9.20 Teatr
Zingaro 9.50 Wojciech Cejrowski - boso przez
świat - Życie codzienne w Amazonii 10.20 Miesiąc z National Geographic - Niszczycielski wulkan
11.20 Festiwal Piosenki Zaczarowanej - Koncert Finałowy 12.15 Odstrzał - western, USA, reż. Henry Hathaway, wyk. Gregory Peck, Susan Tyrrell, Pat
Quinn, Robert Lyons 14.00 Familiada - teleturniej
14.30 Złotopolscy odc. 967 15.10 Festiwal Piosenki
Zaczarowanej - Koncert Finałowy 16.10 Na dobre
i na złe, odc. 296 17.10 Brzydula Betty, odc. 3 - serial 18.00 Program lokalny 18.30 Panorama 18.55
Sport Telegram 19.00 Pogoda 19.10 Miłość Mimo
Wszystko - Koncert Fundacji Anny Dymnej 20.00
Policjanci z Pitbulla, odc. 1 20.10 Pitbull, odc. 31 serial 21.05 Jak rozpętałem II wojnę światową,
cz. 2 - komedia 22.30 Grzechy po polsku 23.15
Ulice Kultury 23.35 Obudź się - ﬁlm animowany
0.00 Panorama 0.15 Pogoda 0.17 Złota Dwunastka Operetek i Musicali - Wiedeńska krew, Niemcy,
reż. Hermann Lanske 2.05 Wszyscy moi bliscy dramat, Czechy, Polska, reż. Matej Minac, wyk. Josef Abrham, Jiri Bartoska, Krzysztof Kolberger

5.30 Wstawaj! Gramy!, odc. 5656.15 Piotruś Pan i
piraci, odc. 40 6.45 Piotruś Pan i piraci, odc. 41 7.15
Monster Warriors, odc. 7 7.45 Monster Warriors,
odc. 8 8.15 Power Rangers Yr.7 Eps 294 - 338, odc.
324 8.45 Dzika Afryka, odc. 4 9.45 Przebojowe
dzieci 10.45 Dzieciaki z wyspy skarbów. Potwór
z wyspy skarbów - ﬁlm przygodowy, Nowa Zelandia, 2004, reż. Michael Hurst, wyk. Nicko Vella, Barry Duﬃeld, Devon Wood 12.45 Strzał w 10,
odc. 11 13.45 Studio F1 14.00 FORMUŁA 1 GP Francji 16.10 Studio F1 16.15 Jaś Fasola 16.45 Piotr Bałtroczyk przedstawia III, odc. 45 17.45 Rodzina zastępcza, odc. 288 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport
19.25 Pogoda 19.30 Studio EURO 2008 20.35 EURO 2008 PNożna IV ćwierćﬁnał 22.06.08 22.55
Studio EURO 2008 23.00 Studio Lotto 23.05 Magazyn EURO 2008 23.30 Hamburger Hill - ﬁlm
wojenny, USA, 1987, reż. John Irvin, wyk. Anthony Barrile, Anthony Barrile, Don Cheadle, Don Cheadle, Dylan McDermott 1.30 Magazyn sportowy
3.30 Zakazana kamera 5.00 Nocne randki 5.15
TV MARKET

5.40 Uwaga! 6.00 Telesklep 8.00 Niania 5 - serial
komediowy 8.30 Dzień dobry TVN 10.55 Kawa na
ławę 11.45 Teraz albo nigdy 12.45 Zeus i Roksana - ﬁlm rodzinny, USA 1994, reż. George Miller,
wyk. Steve Guttenberg, Kathleen Quinlan, Arnold
Vosloo, Dawn McMillan, Miko Hughes 14.45 Co
za tydzień 15.15 Niania - serial komediowy 15.50
Areszt domowy - ﬁlm rodzinny, USA 1996, reż.
Harry Winer, wyk. Jamie Lee Curtis, Kevin Pollak,
Kyle Howard, Amy Sakasitz, Russell Harper, Wallace Shawn 18.00 Milionerzy 19.00 Fakty 19.25
Sport 19.35 Pogoda 19.45 Uwaga! 20.00 Ostatnia
misja - ﬁlm sensacyjny, Polska 1999, reż. Wojciech
Wójcik, wyk. Peter J. Lucas, Janusz Gajos, Ewa Gorzelak, Mirosław Baka, Piotr Fronczewsk 22.10 Teraz albo nigdy 23.10 Seks w wielkim miescie, USA
23.45 Seks w wielkim miescie, USA 0.20 Szkoła
Auto - program motoryzacyjny 0.40 Dziewczyna
gangstera - komedia, USA 1993, reż. John McNaughton, wyk. Robert De Niro, Uma Thurman, Bill
Murray, David Caruso, Mike Starr 2.25 Uwaga!
2.45 Telesklep 3.10 Nic straconego

6.47 Integracja 7.01 Wierzę, wątpię, szukam 7.30
Serwis info 7.43 Pogoda 7.45 OTV - Pasmo lokalne
8.30 Serwis info 8.43 Pogoda 8.45 OTV - Pasmo
lokalne 9.00 Światowiec - magazyn turystyczny
9.30 Serwis info 9.47 Pogoda 9.54 Serwis sportowy 10.01 O co chodzi? - program publicystyczny 10.30 Serwis info 10.46 Pogoda 10.48 Serwis
sportowy 10.55 Serwis Kulturalny 11.00 Teleplotki
11.30 Serwis info 11.48 Pogoda 11.54 Serwis sportowy 12.02 Telewizja Objazdowa - cykl reportaży
12.30 Serwis info 12.47 Pogoda 12.50 Serwis sportowy 12.55 Serwis Kulturalny 13.01 Jacek Sobala zapraszam - program publicystyczny 13.30 Serwis
info 13.49 Pogoda 13.55 Serwis Kulturalny 14.00
Stadion INFO - . 15.00 Reportaż TVP INFO 15.30
Serwis info 15.57 Pogoda 16.00 Reportaż TVP
INFO 16.30 Dla niesłyszących - Serwis info 16.43
Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Cała
naprzód - magazyn 17.30 Serwis info 17.55 Pogoda 18.00 OTV - Pasmo lokalne 20.30 Serwis info
20.46 Pogoda 20.51 Młodzież kontra 21.30 Serwis info 21.42 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne
22.30 Serwis info 22.58 Pogoda 23.05 Sportowa
niedziela 0.04 Kolarstwo górskie - Mistrzostwa
Świata - Val di Sole, Włochy 1.36 Serwis info 2.01
Pogoda 2.04 Zakończenie dnia

8.30 Alex, odc. 9 9.00 Alex, odc. 10 9.30 Strażnik Teksasu, odc. 85 10.30 Beverly Hills 90210,
odc. 95 11.30 Samo życie, odc. 1124 12.00 Klinika samotnych serc, odc. 13 13.00 Dom nie do
poznania 14.00 Pierwsza miłość, odc. 729 14.45
Świat według Bundych, odc. 69, 70 15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 Interwencja 16.30
Grasz czy nie grasz, odc. 34 17.30 Duża przerwa,
odc. 16 18.00 Pierwsza miłość, odc. 730 18.50 Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo
życie, odc. 1125 20.00 Studio EURO 2008 20.35
EURO 2008. Mecz 25. ćwierćﬁnał 22.55 Studio
EURO 2008 23.00 Studio Lotto 23.15 Magazyn
EURO 2008 23.45 Kosmiczny gniew - thriller sci
- ﬁ, USA, 1985, reż. Conrad Palmisano, wyk. Richard Farnsworth, Lewis van Bergen 0.15 prze-

odc. 12 9.30 Strażnik Teksasu, odc. 86 10.30 Beverly Hills 90210, odc. 96 11.30 Samo życie, odc.
1125 12.00 Klinika samotnych serc, odc. 14 13.00
Dom nie do poznania 14.00 Pierwsza miłość, odc.
730 14.45 Świat według Bundych, odc. 71, 72
15.50 Wydarzenia 16.10 Pogoda 16.15 Interwencja 16.30 Grasz czy nie grasz, odc. 35 17.30 Benny
Hill, odc. 1 18.00 Pierwsza miłość, odc. 731 18.50
Wydarzenia 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.30 Samo życie, odc. 1126 20.00 Studio EURO 2008
20.35 EURO 2008. Mecz 26. ćwierćﬁnał 22.55
Studio EURO 2008 23.00 Studio Lotto 23.10
Magazyn EURO 2008 23.40 Belfer. Zwycięzca
bierze wszystko - thriller, USA, 1999, reż. Robert
Radler, wyk. Treat Williams, James Black 1.30 Mia-

8.30 Dzień dobry TVN 10.55 Pascal. po prostu
gotuj 11.30 Na Wspólnej Omnibus 13.15 4. Konkurs lotów Red Bull 13.50 You can dance - Po
prostu tańcz! 14.55 You can dance - Po prostu
tańcz! 16.00 Rewolwer - western, USA 1968, reż.
Jerry Thorpe, wyk. Glenn Ford, Arthur Kennedy,
Dean Jagger, Paul Fix, John Anderson, Harry Dean Stanton 18.00 Milionerzy 19.00 Fakty 19.25
Sport 19.35 Pogoda 19.45 Uwaga! 20.00 Niania
- serial komediowy 20.35 Niania - serial komediowy 21.10 Kawaler - komedia, USA 1999, reż. Gary Sinyor, wyk. Chris O’Donnell, Renee Zellweger,
Artie Lange, Edward Asner, Hal Holbrook, James
Cromwell, Marley Shelton, Peter Ustinov, Katherine Towne, Mariah Carey, Jennifer Esposito 23.15
Trzy serca - komedia, USA 1993, reż. Jurek Bogajewicz, wyk. William Baldwin, Kelly Lynch, Sherilyn
Fenn, Joe Pantoliano, Gail Strickland 1.20 Uwaga!

TVPINFO

TVPINFO

TVPINFO

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Siedlęcin - ładny dom oraz działka
budowlana – cena do negocjacji – 507
932 248
■ Duże mieszkanie 65m2 w Kowarach
– wysoki parter. Cena 130 tys. zł
– 507 932 248
■ 100m2 za 275 tys. zł. Cieplice
- Mieszkanie na I p w trzyrodzinnej kamienicy, dach budynku po
remoncie, teren ogrodzony, miejsce
parkingowe. Mieszkanie składa się
z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i
pom. gospodarczego położonego
na parterze. Wszystkie instalacje
nowe, co gazowe, okna pcv, podłogi
- panele, duża łazienka z oknem - 509
056 345
■ 106m2 w centrum - idealne na
biura lub mieszkanie, po kapitalnym
remoncie - 508 240 832
■ 1/2 zabudowy bliźniaczej - Sprzedam 1/2 domu w Cieplicach do
modernizacji. Spokojne osiedle w
okolicach Parku Norweskiego - 502
068 178
■ 179 tys. zł. dwupokojowe - Zabobrze III, 51m2, bardzo ładne - 508
240 825

2 pokojowe - 39m2 na parterze,
osiedle Orle 140000zł - 500 122
448
■ 2 pokojowe 38m2 - centrum Jeleniej Góry - 509 949 961
■ 2 pokojowe w Sobieszowie, cena
135. 000 - 668 667 637
■ 3 pokojowe - Zabobrze, cena 185.
000 - 668 667 637
■ Ładne 2 pokoje - 175000 zł mieszkanie rozkładowe w kamienicy po
remoncie - 500 122 447
■ Ładne 2 pokojowe - w dobrej cenie
- 509 949 961
■ Ładne, słoneczne - 3 pok. mieszkanie na osiedlu XX- lecia, po remoncie
- 609 077 331
■ Ładny dom - 6 pokoi, 1200 m2
działki, w bliskiej okolicy Jeleniej Góry
- 667 219 752
■ Atrakcyjna działka - w Jagniątkowie, Komarnie - 508 240 826
■ Atrakcyjne mieszkanie - 49 m2,
w centrum Szklarskiej Poręby, z
ogrodem, w cenie 199000 zł. - 608
221 943
■ Atrakcyjny dom - w świetnej lokalizacji - Blisko centrum 172m2 cena
500 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER
- 604 508 308
■

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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

6 VI 2008 godz. 11:00 – 13 VI 2008 godz. 13:41
Bardzo ładne 3 pokojowe - mieszkanie w Jeleniej Górze - 509 949 961
■ Blisko centrum - Mieszkanie po
remoncie kapitalnym 106 m2 za 370
tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
869 172
■ Blisko centrum dwupokojowe Mieszkanie po remoncie za 195 tys
NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
508 308
■ Blisko centrum dwupokojowe Mieszkanie na wysokim parterze po
remoncie za 140 tys. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 508 308
■ Blisko centrum dwupokojowe Mieszkanie po remoncie 57m2 za 223
tys. teren zamknięty. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 507 243 718
■ Blisko centrum dwupokojowe Mieszkanie po remoncie za 155 tys.
NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
508 308
■ Blisko centrum os. Czarne - Atrakcyjny dom w świetnej lokalizacji.
400m2 cena 610 tys. NIERUCHOMOSCI PARTNER - 604 869 172
■ Blisko centrum trzypokojowe Mieszkanie do remontu 59m2 za 177
tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
869 172
■ Centrum dwupokojowe - Mieszkanie na wysokim parterze 62m2 za 220
tys. 604 869 172 NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 869 172
■ Centrum trzypokojowe - Mieszkanie
do remontu 59m2 za 155 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 508 308
■ Centrum trzypokojowe - Mieszkanie
po remoncie 74m2 za 320 tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 508 308
■ Dom - na wsi / do remontu/ +
działka 43 ary. Cena 150 tys. 075 78
331 45 - 691 833 056
■ Dom na wsi - Bez pośredników,
powierzchnia mieszkalna 170 m. na
działce 1,24 ha. Widok na Karkonosze
- 605 931 187
■ Dom na wsi do remontu - Lubisz
zieleń i spokój, działka 43 ary. Cena
do uzgodnienia - 691 833 056
■ Dom we Włosieniu - piętrowy, 4
pokoje, duża kuchnia, łazienka - 721
060 826
■ Dom w Kowarach - Po remoncie
NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 507
243 718
■

Dwa mieszkania - w centrum.
Pierwsze piętro, obok sądu - 502
731 867
■ Dwupokojowe - 36 m2, centralne z
sieci, 1 piętro, koło schroniska Bartek,
145 tys. - 502 362 173
■ Działka budowlana - 1800m2 w
Jeżowie Sudeckim, blisko Zabobrza
- 075 713 21 43
■ Działka budowlana - 75 tys. Pilnie
sprzedam z powodu wyjazdu w Komarnie 1600m2 2 projekty, prąd, studnia
bez pośredników. Cena tylko 75 tys.
zł - 502 786 897
■ Działka dla koneserów - Działka dla
koneserów ciszy i spokoju, pięknych
krajobrazów 3 km od Cieplic. - 502
068 178
■ Działka - Mysłakowice - Działka
rolna / siedlisko. Atrakcyjnie położona
o powierzchni 0,5ha. Cena 52 zł - m2,
do negocjacji. Blisko media. - 693
307 360
■ Działka siedliskowa - 0.32 ha
, z widokiem na Karkonosze - 512
034 474
■ Działka w Jeżowie Sudeckim - 1700
m2., widok na góry - 509 307 260
■ Działki budowlane - Komarno 1500
m2 NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604
869 172
■ Grunty rolno-budowlane - w Dziwiszowie sprzedam - 603 954 845
■ Karpacz 3 pokoje Nier.Eurodom
- Ładne mieszkanie dobra lokalizacja.
Okazja 601 540 292 - 075 75 250
45
■ Kawalerka - 36m2 po kapitalnym
remoncie - 668 667 637
■ Kawalerka 36m2 - po kapitalnym
remoncie – - 668 667 637
■ Kawalerka na Zabobrzu - po kap.
remoncie wraz z wyposażeniem i sprzętem AGD. Atrakcyjna cena. Pośrednikom dziękuję - 506 405 755
■ Kawalerka z nowym - wyposażeniem
i meblami po kapitalnym remoncie.
Korzystna cena - 501 181 159
■ Kawalerkę - z ogrodem w Ścięgnach.
Cena 89000 zł. - 608 221 943
■ Kiepury - 219.000, 3 pokoje, 63m2,
IV piętro, Nieruchomości Kopczyńscy
- 509 057 037
■ Kiepury, 2 pokoje - 42 m2, wysoki
standard, z pełnym wyposażeniem.
220000 zł - 663 938 822
■

Kiepury dwa pokoje - Kiepury dwa
pokoje - 508 240 830
■ Lokal mieszkalny - do remontu,
76m2, w Karpaczu. Cena 220000 zł.
- 662 009 700
■ Lokal mieszkalny 35m2 - na Zabobrzu 2, do wprowadzenia, w cenie
meble kuchenne i AGD. Cena 145000
zł. do negocjacji - 662 009 700
■ Lokal mieszkalny 60 m2 - na peryferiach Jeleniej Góry, do większego
odświeżenia, w cenie pełne umeblowanie , atrakcyjna cena - 662 009 700
■ Lokal na biuro - mały handel do
wynajęcia, 22m, parter z parkingiem
- 790 609 579
■ Mały domek - Do wykończenia, w
granicach miasta Jeleniej Góry ładna i
spokojna dzielnica cena 410tys. NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 869 172
■

Sprzedam lokal
użytkowy 54m2 669 572 267
Mieszkanie - na Kolberga 3 pokojowe 51m - 662 009 400
■ Mieszkanie - 2 pokojowe, 34 m2,
stan bdb., bez pośredników 137 tys.
- 608 653 454
■ Mieszkanie - 59 m2, 155tys.zł w
centrum - 508 240 832
■ Mieszkanie - 37 m2 po remoncie, środkowe, bardzo ciepłe, niski
czynsz, po termoizolacji budynku, cena
159900 zł - 501 636 887
■ Mieszkanie - ul. Róży ckiego,
146.000 zł., 2 pokoje, III piętro, 37
m2, czynsz 120 zł, nowe okna, panele,
tylko prywatnie - 692 722 686
■ Mieszkanie - w Pilchowicach. 60m2.
100 m do jeziora. okazja. - 509 307
260
■ Mieszkanie - Zabobrze III, 51m2,
180 tys. zł - 508 240 825
■ Mieszkanie - Dwupokojowe, Zabobrze III, 58 m2. Duży taras, balkon, blok
10-letni, bardzo spokojna lokalizacja.
179 tys. zł. - 604 132 720
■ Mieszkanie - blisko Świeradowa
Zdroju, odnowione, bez czynszowe.
65m2. Cena 73 tys. zł 695 335 018
- 500 491 865
■

Mieszkanie - w okolicy Malej Poczty,
59 m2, 3 pokoje, duży balkon, wysoki
parter, 217.000. CELDOM - 661 114
212
■ Mieszkanie 107 m2 - z ogrodem, w
poniemieckiej willi w Cieplicach - 668
667 637
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 38 m2., III
p. Cena 128 000 zł. - 504 891 144
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 39m2, 2
piętro, na Zabobrzu l 500 122 445
- 607 991 971
■ Mieszkanie 37 m2 - okolica Akademii Ekonomicznej, III piętro, duży
balkon, cena 147 tys. zł 511 432 859
po 16.00 - 504 820 292
■ Mieszkanie 40 m2 - 2 pokoje w
Jeleniej Górze. 155 000 zł. - 667
219 752
■ Mieszkanie 52 m2 - 175000zl.
Mieszkanie rozkładowe, 2 pokoje, centrum. Niski czynsz - 500 122 447
■ Mieszkanie 68 m2 - 2 pokoje, blisko
centrum - 668 667 637
■ Mieszkanie 73 m2 - parter, okolica
J. G. Cena 135 000 zl . - 504 891
144
■ Mieszkanie 90m2 - w Kopańcu
- 668 667 637
■ Mieszkanie, ciekawie przerobione
- z 2 na 1 pokojowe, w okolicy Morcinka
- 500 122 446
■ Mieszkanie dwupokojowe 36m - 1
piętro centralne z sieci bez mierników,
koło Akademii Ekonomicznej 140 tys.
- 502 362 173
■ Mieszkanie na Kolberga, - 3 pokojowe,
51m2, 190 tys. - 662 009 400
■ Mieszkanie na Zabobrzu III - 2 pokoje,
37 m2, 2 piętro, balkon, atrakcyjne,
165.000, Celdom - 601 758 845
■ Mieszkanie trzypokojowe - w Szklarskiej Porębie cena 240 tys. zł - 508
240 832
■ Mieszkanie w Cieplicach - 2 pokojowe, na 1 piętrze z ogródkiem - 500
122 446
■ Mieszkanie w Karpaczu - 4 pokoje,
75 m2, parter, ogródek. mieszkanie
wymaga remontu, 219.000. Celdom
- 661 114 212
■ Mieszkanie w Miłkowie - 43 metry,
ogródek, pomieszczenia gospodarcze
- 665 978 718
■

WA¯NE TELEFONY

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

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

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

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Mieszkanie w pobliżu centrum - 38
m2, 3 piętro, ogrzewanie miejskie,
125.000. CELDOM - 661 114 212
■ Morcinka - mieszkanie - 4 piętro, 2
pokoje cena 178 000 - 608 221 943
■ Mysłakowice, działka budowlana
- z pięknym widokiem 3675 m2, cena
213 tys. zł - 508 240 832
■ Nowe domy do wykończenia - Nowe
na dużych działkach. Okolice Jeleniej Góry
oraz w obrębie miasta. NIERUCHOMOŚCI
PARTNER - 604 869 172
■ Nowy dom - Świeradów Zdrój, 220
m2, z działką 1250 m2, pięknie położony
- 605 831 706
■ Nowy dom - do wykończenia w Starej
Kamienicy o pow. 150m2. Cena 395000
zł. - 075 75 142 01
■ Piękna działka w Dąbrowicy, 2532m2
z widokiem na góry, idealny dojazd - 508
240 832
■ Piękny dom Lwówek Śl. - Wspaniały
widok, dom polecamy Nieruch. Eurodom
- 601 540 292 - 075 75 25 045
■ Pół bliźniaka w Cieplicach - Spokojna
okolica. Dom 27 lat. - 505 061 258
■ Ścięgny, działka budowlana - 1700m2,
z widokiem na góry. Bardzo dobra cena,
media - 508 240 831
■ Siedlisko w Bukowcu 12 zł - - m2
1 ha w Bukowcu piękna okolica,
zezwolenie na budowę, projekt domu
130m2 rozpoczęte roboty ziemne plus 1
ha ziemi - 513 141 517
■ Śliczny domek u Sobieszowie - 140m
powierzchnia całkowitej 118m powierzchni
użytkowej - 500 122 448
■ Śliczny domek w Sobieszowie - 140m
powierzchnia całkowita 118m użytkowa
470tys. - 663 259 092
■ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje - 1
piętro, 40m, Moniuszki, niski czynsz
- 605 496 451
■ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje - 1
piętro, 40m, Moniuszki, niski czynsz.
- 605 496 451
■ Stylowe mieszkanie - Ścisłe centrum
150m2 cena 3000 za m2 NIERUCHOMOŚCI PARTNER - 604 508 308
■ Super wyremontowane - do wprowadzenia od zaraz, wszystko nowe, okna,
drzwi, instalacje itp. za niewysoką cenę,
72 m. - 609 929 615
■ Tania działka budowlana - 75 tys. Pilnie
sprzedam z powodu wyjazdu, w Komarnie
1600 m2, projekty, prąd, studnia, dobry
dojazd, cena tylko 75 tys. zł. 502 786
897 - 504 598 471
■ Tania działka budowlana - Pilnie
sprzedam z powodu wyjazdu, w Komarnie
1600 m2., projekty, prąd, studnia, dobry
dojazd, cena tylko 75tys zł 504 598 471
- 502 786 897
■ Zachełmie, działka budowlana - przy
lesie, widok na Kotlinę Jeleniogórską.
Decyzja o warunkach zabudowy. Droga
asfaltowa, woda i prąd przy granicy.100
pln/m2, pow. 2188 m2 - 504 500
834
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Apartament, mieszkanie kupię
– Karpacz, Szklarska Poręba i inne
– Najchętniej przy wyciągu – 607
522 225

Mieszkanie 2 pokojowe do 130 tys.
– 781 957 394
■ Kupię każdą atrakcyjną nieruchomość - 508 240 826
■ Dom kupię zdecydowanie - w
Jeleniej Górze, najchętniej nowy,
140-180m2 , w Cieplicach. Pośrednicy proszę nie dz wonić. e-mail:
easy1003@wp.pl - 509 208 799
■ Kupię 3 pokojowe w Kowarach, Miłkowie lub Ścięgnach, bez pośredników.
- 664 492 829
■ Kupię dom do 180 tyś 032 471 02
45 - 664 906 925
■ Kupię dom dla zdecy dowanej
klientki. Jelenia Góra bliskie okolice
w rozsądnej cenie. - 667 219 752
■ Kupię dwupokojowe w Cieplicach lub
Jeleniej - do 120tys zł 0601820580
- Zabobrze odpada - 0601820580
■ Kupię działkę w Komarnie z widokami na góry - 512 380 251
■ Kupię działkę - ZDECYDOWANIE
budowlaną, grunty w okolicy Jeleniej
Góry - 605 030 050
■ Kupię małą działkę - do 50 tys.
- 503 401 944
■ Kupię mały dom - stary dom do
remontu w Kowarach, Ścięgnach
lub Miłkowie bez pośredników - 664
492 829
■ Kupię w Karpaczu - kupię mieszkanie w Karpaczu 2 pokojowe - 513
360 953
■ Małą działkę budowlaną - małą
działkę budowlaną do 55 tys. - 509
546 012
■ Kupię mieszkanie w starej kamienicy na Placu Ratuszowym, może być
do remontu - 784 104 871
■ Mieszkanie z ogródkiem - Mieszkanie z ogródkiem; Jelenia Góra bądź
okolice - 605 030 050
■ Nowe mieszkanie - Pilnie kupi zdecydowany klient. - 508 240 826
■ Ścisłe centrum - Szukam mieszkania Pl. Ratuszowy 2-3 pokojowe
502 101 642
■ Zlecę budowę domu - z drewna ( z
konstrukcji lub balii ) - 668 346 981
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie 70m2 zamienię na
mniejsze w Jeleniej Górze - 075 75
14 507
■ Lądek Zdrój koło Kłodzka. Mieszkanie własnościowe w centrum i księgą

wieczystą – 34,30m2 – 2 pokoje,
parter, jasna kuchnia, przedpokój,
łazienka, własne C.O., gazowe, zamienię na mieszkanie własnościowe,
2 pokojowe w Jeleniej Górze – 074
8147 477
■ Zamienię mieszkanie 32m2 niezadłużone. Pokój, kuchnia, łazienka na
większe. Może być zadłużone lub z
dopłatą. Cieplice lub okolice – 515
130 648
■ Mieszkanie 32m2 na większe
– może być zadłużone lub z dopłatą
na terenie Jelenia Góra – Cieplice
– 515 130 648

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Wezmę w dzierżawę pensjonat w
Szklarskiej Porębie. Posiadam duże
doświadczenie - 502 108 290
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, turystów, Gastronomia,
obiekty sportowe, imprezy okolicznościowe, wesela, sale wykładowe,
pomieszczenia biurowe, siłownia,
sporty walki w Jeleniej Górze ul:
Nowowiejska 43 – 075 75 250 17,
606 360 443, 606 356 064
■ Szukam współlokatora – wynajmę
pokój na dłuższy okres czasu – Zabobrze – 606 994 801 – dzwonić
wieczorem
■ Do wynajęcia lokal na warsztat
samochodowy lub inna działalność
075 71 39 862
■ Poddzierżawię część lokalu pod
solarium – 669 017 071
■ 2 pokojowe do wynajęcia - 700
zł/m-c + czynsz + liczniki. Zabobrze
- okolica Ronda, Biedronki. Mieszkanie
jest umeblowane - 888 323 886
■ 2 poziomowe sprzedam - wynajmę
- Mieszkanie 3 pok., dwu-poziomowe
w pięknej okolicy. Garaż, piwnica,
umeblowane (skórzany wypoczynek
w salonie, dębowa komoda, urządzona
sypialnia, zabudowana kuchnia wraz
ze spr zęt ami - nowa\"srebrna\"
lodówka+ kuchenka), zabudowany
przedpokój. - 607 545 630
■ 3 studentki szukają mieszkania
- Trzy studentki bez nałogów
poszukują mieszkania od 1
października na ul. Kadetów.
Cena do uzgodnienia - 509
056 904

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

GOSIA
Tel. 663 663 648
e-mail: g
 kowalska@jelonka.com

Chcemy wynająć! - Szukamy do
wynajęcia mieszkania 2 pokojowego
w cenie do 800 zł. + rachunki - pilnie!
- 513 967 575
■ Dom cały w Maciejowej - Dom na
magazyn lub inną działalność przy ul.
Wrocławskiej - 698 265 036
■ Domek na imprezy do wynajęcia
- Mam do wynajęcia klimatyczny
dom na imprezy (urodziny, imieniny,
półmetki itp), 3 poziomy; parkiet,
miejsce do siedzenia, miejsce do spania. Kromnów (10 km od Jeleniej Góry)
dobry dojazd autobusem. możliwość
wynajęcia DJ Napisz sms z adresem
maila i wyślę zdjęcia. Cena od 200 zł.
GG 8776035 - 693 800 490
■ Do wydzierżawienia 100 m2 - na
magazyn, produkcję, warsztat samochodowy - biuro, woda, siła, kanał,
przy drodze głównej, wc 075 75 510
11 - 512 034 474
■ Do wynajęcia mieszkanie 64m2
umeblowane. Dwa pokoje kuchnia
łazienka - 608 210 531
■ Do wynajęcia - mały domek, okolice
Jeleniej Góry 695 299 384 - 075 71
398 62
■

Mam do wynajęcia lokal
na działalność, 40m2,
parter, Zabobrze III

503 027 361

Do wynajęcia 2 pokojowe - Kiepury
- Umeblowane-dostęp do Internetu 700 zł + opłaty ( tylko odpowiedzialne
oferty) - 075 71 725 30
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - Wynajmę
nowe, małe (38m2) na parterze, umeblowane lub nie, 2-pokojowe mieszkanie na osiedlu Park Sudecki. Cena 900
zł + opłaty - 722 866 772
■ Do wynajęcia 2-pokojowe Wynajmę od zaraz - umeblowane,
przytulne, 2 pokojowe z dostępem do
Internetu na ul. Kiepury-(700zł plus
opłaty licznikowe) - 888 764 120
■ Do wynajęcia kawalerka - na Zabobrzu, przy ul. G. Bacewicz. 30m2 +
balkon, niedawno wyremontowana
■

Abc

- nowa łazienka z nową armaturą, podłogi z paneli, nowe okna, umeblowana.
Opłaty: 550zł. + 250zł. czynsz do JSM
+ prąd + gaz + woda - 607 612 312
■ Do wynajęcia kawalerka od 1vii - na
Zabobrzu, przy ul. G. Bacewicz. 30m2
+ balkon, niedawno wyremontowana
- nowa łazienka z nową armaturą, podłogi z paneli, nowe okna, umeblowana.
Opłaty: 550zł. + 250zł. czynsz do JSM
+ prąd + gaz + woda - 607 612 312
■ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe - Wynajmę nowe, umeblowane,
w pełni wyposażone (pralka, lodówka,
telewizor) - mieszkanie 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka, balkon, na I piętrze, nowy budynek. Jelenia Góra ul.
Złotnicza k/stadionu. Czynsz: 1.000zł
+ opłaty (energia, gaz, woda wg liczników, czynsz adm. 100zł). Kaucja:
2.000zł - 608 134 616
■ Do w y n a ję ci a w c en t r um JG
- Pomies zczenie maga z y nowe o
powierzchni 380 m2 , oraz pomieszczenia biurowe do wynajęcia w centrum Jeleniej Góry. 075 75 240 65
- 075 76 76 153
■ Do wynajęcia w Szklarskiej - 2
pokojowe. Pow.39 m2 obejmuje 2
pokoje, kuchnię oraz łazienkę z wc.
Mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Czynsz najmu 858 zł + opłaty za
media. "NKOP" - 509 908 800
■ Dwie studentki 2 roku - Dwie
s tudentki II roku POiR w ynajmą
kawalerkę przerobiona na dwa pokoje
lub 2 pokoje w mieszkaniu studenckim
( dwie jedynki). 509 163 023 lub 667
148 002 Za kontakt dziękujemy
■ Eleganckie biuro za 159 zł/m-c
- Świeżo wyremontowane biuro o
pow. 10,5m² w biurowcu MZK Jelenia
G. Nowe panele, specjalne listwy na
kable, duża lampa halogen., podwójny
zamek, DSL 2 Mbps. W cenę pomieszczenia wchodzą wszystkie opłaty
administracyjne, miejsce na parkingu,
ochrona 24h/dobę. - 695 435 006
■ Hala do wynajęcia - Wynajmę halę
250m2 dostępna energia elektryczna,
sprężone powietrze, urządzenie do
piaskowania - 075 755 89 80
■ Kawalerka do wynajęcia - kawalerka, 34 m2 , na Zabobrzu, częściowo umeblowana, ws z ys tkie
media(gaz, wc, tv kablówka , Inter-
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net), do wynajęcia od zaraz, cena 500
+ opłaty - 722 065 552
■ Kawalerka do wynajęcia - Do wynajęcia kawalerka ok. 40m2 umeblowana, Internet w spokojnej dzielnicy
willowej, miejsce parkingowe na 1
samochód-1000zł(łącznie z wszystkimi opłatami) - 516 218 935
■ Lokal handlowy - w atrakcyjnym
miejscu w SZKL ARSKIEJ PORĘBIE
w ynajmę 075 64 32 761 - 783
032 707
■ Lokal usługowy 30m2 - Wynajmę
lokal usługowy (30m2 - 2 pokoje).
Centrum, parking przy lokalu. Idealne
miejsce dla niewielkiej firmy lub
oddział firmy - 608 442 373
■ Małżeństwo wynajmie od lipca kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe
do 700zł, umeblowane, na dłuższy
okres czasu. Najchętniej Zaborze.
- 668 455 013
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Do wynajęcia nowe mieszkanie: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, na I piętrze,
umeblowane. Budynek ogrodzony,
parking. Jelenia Góra ul. Złotnicza koło
stadionu. Czynsz: 1.000zł + opłaty
(energia, gaz woda wg liczników,
opłata adm. 100zł). Kaucja: 2.000zł
- 608 134 616
■ Mieszkanie 3 pokoje ! - Mieszkanie
3 POKOJOWE do wynajęcia na okres
od lipiec - wrzesień! Centrum Jeleniej
Góry 700 zł do negocjacji ! - 697
970 008
■ Mieszkanie 3 pokojowe - Wynajmę
mieszkanie na Zabobrzu 3 pokojowe
od lipca Słoneczne, ciepłe. Proszę
dzwonić po godz.15 - 880 508 029
■ Mi e s z k a ni e dl a s t u d e n t ó w Wynajmę mieszkanie grupie 4 studentów, 2 duże pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, spiżarnia, bardzo ładne.
Od września, cena 350 zł/osób +
opłaty ok. 50 zł. - 507 738 737
■ Mieszkanie do wynajęcia - Mieszkanie do wynajęcia na okres lipiecwrzesień ! Centrum Jeleniej Góry
700 zł miesiąc do negocjacji - 697
970 008
■ Mieszkanie do wynajęcia - 46 m2,
umeblowane, ładne, słoneczne, 650
zł/m-c +opłaty - 601 855 783
■ Mieszkanie na lip/sier/wr ze mieszkanie dwupokojowe, od 1 lipca
do 30 wr ześnia, blisko centrum

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

R
NUME

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

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 czerwca 2008 r.

26

OG£OSZENIA

w bloku, umeblowane, Internet +
kablówka, 800zł + rachunki - 663
924 328
■ Mieszkanie w Cieplicach - wynajmę
mieszkanie w cieplicach dla dwóch
studentów - 605 268 673
■ Nowy lokal - Nowy lokal użytkowy
do wynajęcia w Jeleniej Górze przy
ulicy Sudeckiej 31 - 605 554 979
■ Para poszukuje niedrogiej kawalerki
na okres od 1 lipca. Pilnie prosimy o
propozycje. - 663 567 925
■ Para wynajmie mieszkanie - Poszukujemy mieszkania w Jeleniej Górze,
kawalerka bądź 2 pokojowe, w pełni
wyposażone najlepiej z Internetem
tak aby czynsz wraz z opłatami mieścił
się w 1000 zł. Proszę o kontakt telefoniczny 783 179 365 - 783 179 365
■ Pilnie poszukuję mieszkania kawalerki lub 2 pokojowego mieszkania do wynajęcia w miarę tanio - 605
432 683
■ Pilnie poszukujemy kawalerki
- Para poszukuje kawalerki do wynajęcia w rozsądnej cenie, najlepiej na
Zabobrzu - 608 387 054
■ Pilnie wynajmę od lipca - Pilnie
pos zukuję ma ł ego i niedrogiego
mieszkania do wynajęcia w Jeleniej
Górze na okres co najmniej dwóch
miesięcy - 512 644 746
■ Pokój do wynajęcia - Do wynajęcia
pokój w mieszkaniu 2-pokojowym.
Mieszkanie znajduje się pr z y ul.
Kraszewskiego (nowy blok), blisko
centrum. Mieszkanie w pełni umeblowane dostępne od 1 lipca - 668
389 425
■ Pokój do wynajęcia - Pokój jednoosobowy w mieszkaniu 3 pokojowym
na Zabobrzu - 889 690 287
■ Pokój do wynajęcia - Do wynajęcia
pokój w Cieplicach, mili współlokatorzy, Internet, siłownia, garaż. - 668
337 984
■ Pokój do wynajęcia - Posiadam do
wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym w Cieplicach. Pełny dostęp do
kuchni, łazienki, Internetu. Internet
24h. GG: 2798099 E-mail: konlech@
tlen.pl - 798 421 721
■ Pokój do wynajęcia od zaraz - W
centrum J.G z możliwością swobodnego dostępu zarówno do kuchni jak
i łazienki. Możliwość korzystania z
wielu urządzeń. W pokoju jest łącze
internetowe i kablówka. Pokój jest
duży, umeblowany z niekrępującym
wejściem. Wynajmę spokojnemu
panu, mile widziany pan bez nałogów
- 669 643 958
■ Pokoje; mieszkanie-wakacje - Do
w ynajęcia pokoje, mieszkanie w
okresie od lipca do października.
Umeblowane, wyposażone, Internet,
wyjście na ogród. Jeżów Sudecki - 1km
od Jeleniej Góry Również oferta dla
studentów od października. 888 364
511 - 506 092 349
■ Pomieszczenia biurowe - Do wynajęcia pomieszczenia biurowe :19 m2,
23 m2, 18,5 m2, 15,5 m2 Jelenia Góra
ul. Wiejska 29 605 661 481 , biuro@
crk-kadra.pl - 075 75 439 65
■ Poszukiwana współlokatorka Poszukuję miłej, bez nałogów współ-

lokatorki od VII. Dostęp do Internetu.
Jes t to mieszkanie 3 pokojowe.
Kont ak t na adres: lokatorka.jg@
wp.pl - telefonicznie tylko sms. - 693
777 471
■ Poszukuję! - Poszukuje do wynajęcia pokoju od października (cena
max.250zł + opłaty) jestem studentką
KK. kontakt nalunia_17@wp.pl - 668
717 270
■ Poszukuję do wynajęcia - Poszukuje do w ynajęcia mieszkania w
Jeleniej Górze lub w okolicy. Najlepiej
umeblowane w rozsądnej cenie - 721
321 068
■ Poszukuję do wynajęcia - młoda
osoba pilnie poszukuje na terenie
Jelenie Góry umeblowanej kawalerki
do wynajęcia w rozsądnej cenie od
połow y sierpnia lub od początku
września 2008. tylko poważne oferty
proszę kierować na adres e-mailowy:
ewaandrys@wp.pl - 509 278 011
■ Poszukuję do wynajęcia - mieszkania w Jeleniej Górze lub okolicy.
Najlepiej umeblowane, w rozsądnej
cenie - 781 424 709
■ Poszukuję miejsca na solarium
- szukam miejsca abym mogła wstawić solarium może być w salonie
kosmetycznym lub fr yzjerskim w
Jeleniej - proszę o kontakt po 20 lub
nagranie się na pocztę głosową - 601
319 166
■ Poszukuję mieszkania - Poszukuje
mieszkania do wynajęcia 2-u pokojowego - 509 179 514
■ Poszukuję pokój 1. os - Poszukuję
pokoju 1 os. w mieszkaniu studenckim, bądź kawalerki w Jeleniej Górze z
możliwością zamieszkania od 1. lipca.
(kuchnia, pralka, Internet) Grzegorz
- 664 277 575
■ Sala na imprezy - Wynajmę salę
na różne imprezy okolicznościowe,
zorganizuję dla Ciebie taką imprezę!
- 507 600 791
■ Studenci szukają do wynajęcia Studenci szukają do wynajęcia mieszkania 2 lub 3 pokojowego w Jeleniej
Górze. Niekoniecznie umeblowanego.
W rozsądnej cenie 512 694 191
■ Studentka szuka pokoju - Szukam
pokoju jednoosobowego na terenie
Jeleniej Góry najlepiej w okolicach
centrum bądź Kolegium Karkonoskiego. o to mój e-mail dita_18@wp.pl
- 506 481 118
■ Szukam do wynajęcia - mieszkania
najlepiej 2-pokojowego do 700 z
opłatami - 518 565 986
■ Szukam dużej kawalerki lub 2p - od
lipca, do 600zl wraz z czynszem, częściowo umeblowanej (szafy, kuchenka
gazowa, meble kuchenne) z CO z
możliwością podłączenia Internetu i
kablówki... pilnie szukam na terenie
Jeleniej Góry. e-mail: szmetrling@o2.pl
- 503 128 241
■ Szukam kawalerki! - Para pilnie
wynajmie tania kawalerkę od 30
czerwca! Prosimy o szybki kontakt
- 663 567 925
■ Szukam kawalerki do wynajęcia
- Szukam kawalerki do wynajęcia na
terenie Jeleniej Góry z kuchenka elektryczna i podłączeniem do Internetu

od 1 września 2008 po przystępnej
cenie - 605 238 125
■ Szukam kawalerki na Zabobrzu
- Para szuka kawalerki do wynajęcia
na Zabobrzu do 550-600zł + rachunki,
możliwość podłączenia Internetu,
umeblowanej. Kontakt: karol102@
wp.pl - 665 522 135
■ Szukam lokatorki - Szukam miłej,
spokojnej współlokatorki do mieszkania 3-pokojowego na Zabobrzu. Dostęp
do Internetu, pełne umeblowanie.
Kontakt lokatorka.jg@wp.pl lub telefonicznie tylko sms. - 693 777 471
■ Szukam mieszkania - Szukam
mieszkania/kawalerki do wynajęcia
w Jeleniej w cenie max ok. 700zł
z rachunkami, umeblowanego dla
dwóch wypłacalnych, osób od zaraz.
- 603 407 210
■ Szukam mieszkania 2 pokojo wego - Para poszukuje do wynajęcia
(umeblowane) w Jeleniej Górze - 509
455 325
■ Szukam pokoju - Szukam samodzielnego pokoju, może być w mieszkaniu studenckim, stancja, w miarę
tanio Oferty proszę na maila: levis22@
go2.pl - 603 407 210
■ Szukam pokoju 1 osobowego Poszukuję jednoosobowego pokoju,
najlepiej w centrum ale nie koniecznie.
Jestem studentem II roku pedagogiki
( niepalącym) gg- 3169166 Daniel
- 692 566 287
■ Szukam współlokatorki - Studentka
szuka miłej, spokojnej współlokatorki.
Obecnie jestem w trakcie szukania
mieszkanka. więc możemy poszukać
razem - napisz jeśli chcesz. o to mój
adres dita_18@wp.pl - 506 481 118
■ Szukamy 1 lub 2 pokojowe mieszkania - Para studentów poszukuje
mieszkania do wynajęcia (kawalerka
lub małe dwupokojowe). Wynajem
nawet na 3 lata. W przystępnej cenie.
Proszę pisać na wyszyn@os.pl - 793
755 008
■ Szukamy 2 pokojowego mieszkania - 4 studentki, najlepiej blisko
Kolegium albo niedaleko centrum
- 511 547 789
■ Szukamy 2 pokojowego w Kowarach - para szuka mieszkania do
wynajęcia 2 pokojowego w Kowarach.
Bardzo pilne - 792 011 475
■ Szukamy do wynajęcia - Młode
mał żeńst wo szuka do w ynajęcia
mieszkania od lipca kontakt: kornik1983@wp.pl - 668 162 532
■ Szukamy do wynajęcia!! - Pilnie
szukamy do wynajęcia mieszkania 2
pokojowego w Jeleniej Górze do 800
zł. + liczniki. - 513 967 575
■ Szukamy kawalerki - para poszukuje kawalerki do 600zł + liczniki,
najlepiej na Zabobrzu. - 608 387
054
■ Szukamy kawalerki lub 2 pokojowe
- Para studentów szuka kawalerki lub
małego mieszkania 2 pokojowe w
przystępnej cenie. Do zamieszkania
od września-października. Najlepiej
z ogrzewaniem sieciowym i możliwością podłączenia Internetu. Kontakt:
wyszyn@os.pl lub 793 755 008 - 793
755 008

Szukamy współlokatorów - szukam
2 osoby (najchętniej studentki) do
mieszkania 2 pokojowego. umeblowane, okolice malej poczty koszt
najmu to 175 zł (w tym czynsz) +
rachunki (gaz, woda, prąd). miesięczne opłaty od os. 250 zł pokoik
do wynajęcia nie jest duży ale za to
bardzo przytulny - GG5573278
■ Szukamy mieszkania 2 pokojowego
do 800 zł. + liczniki w Jeleniej Górze
- pilnie. - 513 967 575
■ Umeblowane wynajmę - Wynajmę
umeblowane mieszkanie 64m2 w okolicach Małej Poczty - 608 210 531
■ Wczasy - Mielno / Łazy 2008
- Zapraszamy na wczasy LATO 2008
do Mielna i Łaz - 503 350 188
■ Wynajmę - 4 spokojnym studentom
mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej
Górze, od września. Cena 350 zł/os
- 507 738 737
■ Wynajmę - Wynajmę mieszkanie
2 pokojowe na Zabobrzu ul. Karłowicza częściowo umeblowane 500zł
+czynsz +opłaty po godz.18 - 075
64 186 50
■ Wynajmę 2 pokojowe - Wynajmę
nowe, małe (37m2) na parterze, umeblowane lub nie, 2-pokojowe mieszkanie na osiedlu Park Sudecki. Cena 900
zł + opłaty. 10 minut spokojnej jazdy
do Karpacza - 722 866 772
■ Wynajmę 2 pokojowe na Zabobrzu
- Wynajmę umeblowane mieszkanie
dwupokojowe z pełnym wyposażeniem (pralka, lodówka, telewizor) na
Zabobrzu ul: Kiepury. Do wynajęcia od
1. 10. czynsz 800zł+ opłaty (licznikigaz, prąd, woda) - 608 208 421
■ Wynajmę kawalerkę - od zaraz w
Jeleniej Górze lub okolice!!! - 784
106 170
■ Wynajmę Tanio kawalerkę w Jeleniej Górze lub Cieplicach. Propozycje
cenowe poproszę na meila pawmet@
o2.pl - 784 106 170
■ Wynajmę mieszkanie - Studentki
chcą wynająć mieszkanie 3-4 osobowe w pobliżu Kolegium Karkonoskiego(najlepiej na ulicy Kadetów)
- 668 030 198
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane przy ul. Różyckiego, 700
zł + liczniki - 518 876 582
■ Wynajmujemy pokoje dla studentów przy ul. Grottgera blisko centrum.
Pokoje umeblowane każdy z łazienka.
Wspólna kuchnia oraz Internet. O
resztę informacji proszę dzwonić
- email agataturczynowicz@mac.com
- 508 476 176
■ W y na jmę pomie s z c z enia - w
atrakcyjnym miejscu, 60 m2 wraz
z pomieszczeniami magazynowymi.
- 603 080 938
■ Wynajmę studentom - Wynajmę dla
4 studentów mieszkanie 2 pokojowe
w Jeleniej Górze, śródmieściu. Przestronne pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, spiżarnia. Cena 350
zł/os.+ opłaty ok. 50 zł. Od września
2008. - 507 738 737
■ Wynajmę pilnie kawalerkę - pilnie
w ynajmie tania kawalerkę od 12
czerwca! Proszę o szybki kontakt
- 784 106 170
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnimy emeryta, rencistę do
prac porządkowych – portier, dozorca
w Jeleniej Górze – 075 6495 325
– 606 360 443
■ Szukam opieki do 6cio miesięcznego dziecka – Osoba z doświadczeniem. Wynagrodzenie 350zł – 695
521 439
■ Przyjmę tipserkę z własnym sprzętem – biurko, fotel – dobre warunki
– 669 017 071
■ Do pracy w kuchni potrzebuję w
pensjonacie z możliwością zakwaterowania 601 779 796
■ Zatrudnię do robót wykończeniowych 691 986 259
■ 300 osób od zaraz - Firma zatrudni
- 75 76 470 19
■ 400 zł tygodniowo - Absolwentów
szkół średnich i zasadniczych na
stanowiska fizyczne i umysłowe , do
1700 nett - 792 186 671
■ Ab Renowa - Hurtownia technicznobudowlana zatrudni sprzedawcę i
magazyniera. Mile widziani tegoroczni
absolwenci. CV na mail: damian.
jedr zejewski@bechcicki.pl - 075
643 23 04
■ Absolwentów i zaocznych - Zatrudni
firma handlowo - usługowa, przeszkolimy bezpłatnie - 668 187 645
Praca w Holandii
przy kwiatach
dla kobiet i mężczyzn
- 889 395 291
Agencja Ochrony Krajewski BIS
zatrudni pracowników ochrony z
terenu Leśnej, Gryfowa i okolic - 605
097 861
■ Agencja opiekunek - Opieka w domu
nad osobami: starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi w różnym wieku,
doraźna pomoc, gosposie domowe,
sprzątanie mieszkań, biur, opieka nad
grobami, usługi stałe-długoterminowe
i doraźne-krótkoterminowe, interwencyjne na godziny i inne usługi według
potrzeb klienta - 075 75 268 39
■ Agencja pośrednictwa pracy - Zarejestruj się w CRK- Centrum Rekrutacji
Kadr-Agencji Pośrednict wa Pracy
-Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, e-mail
biuro@crk-kadra.pl - dla pracowników
i specjalistów z różnych branż. - 075
75 439 65
■ Analityka przetargów - Samodzielnego, kreatywnego, skrupulatnego
analityka dokumentacji przetargowych. Wskazana ogólna znajomość
tematyki zamówień publicznych lub
budownictwa, dobre poruszanie się po
internecie, prawojazdy kat.B. CV z opi■

sem dotychczasowej pracy : laptop@
arim.com.pl - 601 148 414
■ Bank- emerytki/rencistki - Bank
zatrudni solidne, aktywne, energiczne
emerytki(emerytów), rencistki (rencistów) w charakterze hostess. Praca
w godzinach 9-15. Umowa-zlecenie.
Pilne!!! kontakt. ul. Konopnickiej 19
Jelenia Góra - 510 003 942
■ Bank zatrudni - Przedstawicieli
sprzedaży bezpośredniej. Umowazlecenie, atrakcyjna prowizja. Tylko
poważne osoby, z szerokim kręgiem
znajomych. Praca polega na prezentowaniu oferty banku wśród potencjalnych klientów.Zarobki od 600-7200 w
zależności od zaangażowania. - 510
003 942
■ Bank zatrudni - Zatrudnimy Panów/
Panie w charakterze hostess. Rozdawanie ulotek potencjalnym klientom
we wskazanych miejscach. Wiek minimum 20 maksimum 55. Osoby uczące
się lub renciści/emeryci. Stawka 7 zł
brutto/h. - 510 003 942
■ Bank zatrudni współpracowników
na umowę - zlecenie. Pozyskiwanie
klientów zainteresowanych ofertą
banku, szczególnie z zakresu konsolidacji. Mile widziane doświadczenie w
bankowości, ubezpieczeniach. Tylko
poważne osoby. Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne. - 510 003 942
■ Cukiernika + pomoc cukiernika
- Zatrudnimy cukiernika oraz pomoc
cukiernika, możliwe przyuczenie do
zawodu. - 075 643 88 18
■ Dacharz do pracy - pilnie potrzebna
osoba do robienia dachu w Gryfowie
Śląskim. - 075 642 44 46
■ Dhl express poszukuje kurierów
- Wymagania: - prowadzenie działalności gospodarczej - samochód max 5
lat - niekaralność Wymagane auta to
bus blaszak (max wysoki i długi) oraz
bus kontener min 8 palet (najlepiej
z windą). Oferty można składać w
siedzibie firmy ul. Jana Pawła II 33
w Jeleniej Górze (teren Simet) - 694
456 094
■ Dla fryzjerki - praca, albo wynajmie stanowisko w Jeleniej Górze na
dobrych warunkach - 510 111 069
■ Dla osoby z autem na gaz - do
roznoszenia listów i paczek po Jeleniej
Górze .Chętnie emeryt lub rencista
- 792 474 336
■ Do cz yszczenia i smarowania
- potrzebna osoba do czyszczenia i
smarowania blaszek i foremek piekarniczo cukierniczych kontakt w godz.
12-15:30 piekarnia ul. Podwale 18 w
Jeleniej Górze - 075 75 337 00
■ Do działu marketingu - Samodzielnego, kreatywnego pracownika działu
marketingu. Wskazana ogólna znajomość tematyki zamówień publicznych

Zatrudnimy do pracy w Czechach osoby:
z technicznym lub ekonomicznym wykształceniem,
z aktywną znajomością języka czeskiego w mowie i piśmie
oraz pakietu MS OFFICE. Tel.+420 736620351
formex.kadry@centrum.cz
Zatrudnimy w Czechach
•
elektryków z ważnymi uprawnieniami SEP do 1 kV
tel 091 431 42 08 formex@eta.pl
•
spawaczy CO2 z uprawnieniami
tel 091 431 42 08, email: formex@eta.pl
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lub budownictwa, dobre poruszanie
się po Internecie, prawo jazdy kat.B.
CV z opisem dotychczasowej pracy :
laptop@arim.com.pl - 601 148 414
■ Do działu ofer towania - Samodzielnego, kreatywnego, skrupulatnego analityka do kompletowania
dokumentacji ofertowych. Wskazana
ogólna znajomość tematyki zamówień przetargów lub budownictwa,
dobre poruszanie się po Internecie,
prawojazdy kat.B. CV z opisem dotychczasowej pracy : laptop@arim.com.pl
- 601 148 414
■ Do działu przetargów - Samodzielnego, kreatywnego, skrupulatnego
w kompletowaniu dokumentacji z-cę
kierownika działu przetargów publicznych. Wskazana ogólna znajomość
tematyki zamówień przetargów lub
budownictwa, dobre poruszanie się po
Internecie, prawojazdy kat.B. CV z opisem dotychczasowej pracy : laptop@
arim.com.pl - 601 148 414
■ Do ochrony - Zatrudnię do ochrony
w sklepie spoży wczym w Jeleniej
Górze - 606 991 160
■ Do pracy na budowie - Poszukuję
osób do pracy na budowie. - 661
961 708
■ Do produkcji wentylacji - Zatrudnimy pracownika do produkcji wentylacji i prac ślusarskich, możliwe
przyuczenie do zawodu - info@kk-eng.
eu - 501 092 469
■ Doradca finasowo - ubezpieczenio - Od Kandydatów oczekujemy:
- minimum średniego wykształcenia
- komunikaty wności - znajomości
obsługi komputera - mile widziane
prawo jazdy CV i list motywacyjny
prosimy wysyłać na adres e mail:
biurowbk.cu@o2.pl - 608 032 499
■ Do zakładu ślusarskiego - Zatrudnimy pracownika do produkcji wentylacji i prac ślusarskich, możliwe

przyuczenie do zawodu. info@kk-eng.
eu - 501 092 469
■ Elektronicy - CRK Centrum Rekrutacji Kadr na zlecenie Klienta z Jeleniej
Gór y poszukuje elek troników lub
elektromechaników z doświadczeniem
w elektronice -Jelenia Góra ul.Wiejska
29, tel.605 661 481 , e-mail:biuro@
crk-kadra.pl - 075 75 43 965
■ Emeryta zatrudnimy - Sklep Komfort - J.Góra, Podwale 25 zatrudni
sprawnego emeryta do sprzątania
terenu zewnętrznego. - 075 75 33
250
■ Firma medialna zatrudni - młode
i kreatywne osoby do pracy na trzy
działy. 1600zł, oferujemy także bezpłatne szkolenia i możliwość rozwoju
- 075 76 470 17
■ Firma zatrudni - Firma zatrudni
osobę do pracy w sekretariacie,
poszukiwana osoba komunikatywna i
kreatywna. Praca 4h pon- piątek, 400
zl mc (mile widziane osoby uczące się
) - 792 186 671
■ Fryzjerkę zatrudnię - damską. Centrum Jeleniej Góry - 509 444 319
■ Fryzjerstwo - Zatrudnię fryzjerkę
- 602 235 256
■ Fryzjerstwo - Wynajmę 2 stanowiska fryzjerskie w centrum Jeleniej
Góry. - 602 235 256
■ Grafik komputerowego - Poszukuje
grafika znającego Adobe illustrator
, listy CV proszę o przesyłanie na
adres michal.studio@questsport.pl
- 660 474 052
■ Handlowcy tele2, dialog, tpsa
- Zatrudnimy handlowców z doświadczeniem. Lub kierowników grup sprzedażowych email: biuro@agdar.eu
- 695 092 330
■ Handlowiec, przedstawiciel - szukam handlowca branża wody źródlane
w opakowaniach 19l i dystrybutory do
wody, filtry RO - 697 866 233

Hotelarstwo i gastronomia - Zarejestruj się w Banku Informacji Kadrowej
Hotelarstwa i Turystyki (BIK HIT)-dla
specjalistów i pracowników z branży
hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej, CRK Centrum Rekrutacji
Kadr, Jelenia Góra, ul. Wiejska 29
zadzwoń 605 661 481 lub napisz
biuro@crk-kadra.pl - 075 75 439 65
■ Hotel w Cieplicach - zatrudni na
dobrych warunkach wykwalifikowanego kucharza/rkę Informacje pod
nr telefonu 0660 771 183 - 075
755 14 53
■ Studio Tańca i Ruchu zatrudni
INSTRUKTORÓW: - RYTMIKI, - TAŃCA,
- GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ z Podkarpacia, do prowadzenia zajęć z
dziećmi w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Ofer t y należ y
przesyłać na adres: rzeszow@cel.com.
pl - 017 85 24 823
■ Inwentaryzacja - Potrzebne osoby
do przeprowadzenia inwentaryzacji
29.06 (noc) płatne po inwentaryzacji
4,50 za godzinę. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się pod nr tel.
664 043 530 - 664 043 530
■ Kasjerka-fakturzystka - Hurtownia
piwa, wina i napoi zatrudni na stanowisko kasjerka-fakturzystka. CV oraz
list motywacyjny prosimy wysyłać
na adres danpoljelenia@wp.pl - 519
545 708
■ Kelnerki zatrudnię - Chcesz pracować w miłej atmosferze, w młodym
zespole? Nie masz doświadczenia
zawodowego, to nie problem wystarczy twoja miła aparycja - 603 313
601
■ Kierowca + auto - zatrudnię kierowcę
z autem lub jako zlecenie potrzebny do
rozwożenia wody w opakowaniach 19l
na terenie starego województwa jeleniogórskiego wynagrodzenie prowizja
od butli - 697 866 233
■

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!

Kierowca kat c+e -pilne - Firma
transportowa poszukuje kierowcy z
doświadczeniem z kat.C+E na trasy
międzynarodowe. - 601 718 982
■ Kierowca od zaraz-pilne - Firma
transportowa szuka kierowcy z doświadczeniem na trasy międzynarodowe- od
zaraz - 601 718 982
■ Kierowców kat c - MPT Oaza zatrudni
od zaraz kierowców z kat.C, oferujemy bardzo dobre warunki pracy
i płacy, praca pięć dni w tygodniu.
Mile widziane osoby z orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności. Oferty
CV prosimy przesyłać na adres e-mail:
jacek_oaza@o2.pl lub na fax 0 75 646
60 62. - 661 400 140
■ Komis Telefonów zatrudni sprzedawcę z doświadczeniem w tej branży
(Skup – Sprzedaż – Zamiana - Serwis)
(wysokie zarobki!) - 604 810 259
■ Konserwator, ogrodnik "Fromako"
- Pilnie poszukiwany pracownik - Konserwator - ogrodnik w Firmie Fromako,
wszystkie zapytania prosimy kierować
pod numer +48609191581 - P. Andrzej
- Dyrektor - 609 191 581
■ Kowary, potrzebna opiekunka - do
pilnowania 2,5 letniej dziewczynki,
Kowary - Wojków - 601 712 749
■ Krawcową - krawcową do pracowni
krawieckiej zatrudnię - 507 377 077
■ Kucharz 3900 pomoc 2000 - do
restauracji w Karpaczu zatrudnię, praca
na stałe - 509 683 666
■ Kucharza, kucharkę zatrudnię. Chcesz pracować w miłej atmosferze, w
młodym zespole? Jesteś absolwentem
szkoły gastronomicznej i nie wiesz co
dalej? Nie masz doświadczenia zawodowego, to nie problem z nami możesz
nauczyć sie zawodu i przy okazji dobrze
zarobić!!! Zadzwoń nie masz nic do
stracenia - 698 663 661
■ Kucharza lub do przyuczenia Zatrudnię kucharza lub do przyuczenia
■

w pizzerii w Jeleniej Górze - 606
991 160
■ Kucharz pilnie poszukiwany - Pilnie
poszukujemy kucharza ze znajomością
robienia pizzy. - 075 64 24 446
■ K uchar z/ pomoc k uchenna Potrzebny kucharz lub pomoc kuchenna.
Pracy na okres stały. Karpacz Górny 075 761 82 99
■ Kuriera z rowerem - do rozwożenia
listów po mieście w danym rejonie w
godz. od 8-16 od pn-pi - 792 474 336
■ Lekka, fizyczna dla mężczyzny - od
zaraz, do końca lipca, (z możliwością
późniejszego zatrudnienia), na popołudnie (12-20) w pracowni ceramiki
w Cieplicach na stanowisku odlewnika
wyrobów ceramicznych, 7zł/h płatne co
tydzień, wymagamy myślenia i sprytu.
Kontakt od 9-15. - 607 307 977
■ Lektor języka angielskiego - Zatrudnimy osoby do prowadzenia zajęć
z j. angielskiego z dziećmi w wieku
przedszkolnym z terenu Podkarpacia.
Cv i list prosimy przesyłać na adres:
rzeszow@cel.com.pl - mail
■ Lukas bank zatrudni - Tesco Twoje
Finanse, zatrudni osobę w pełnym
wymiarze etatu na stanowisku referent.
Praca w punkcie kredytowym Tesco.
Zatrudnienie przez Lukas bank - 75
75 31 437
■ Magazynier - Zatrudnimy magazyniera z uprawnieniami do obsługi
wózków widłowych-akumulatorowych.
Informacje pod numerem telefonu
75/75 22 112. Oferty można składać w
sekretariacie "Społem" PSS w Jeleniej
Górze, ul. Matejki 1a. - 75 75 22 112
■ Manager salonu fryzjerskiego - CRK
Centrum Rekrutacji Kadr na zlecenie
Klienta prowadzi rekrutację kandydatów na stanowisko: manager salonu
fryzjerskiego ( Salon Camille Albane)605 661 481 , e-mail:biuro@crk-kadra.
pl - 075 75 43 965
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Monter instalacji sanitarnych - Firma
instalacyjna zatrudni na stanowisko
monter instalacji sanitarnych. Wymagane co najmniej 2 letnie doświadczenie oraz umiejętność czy tania
rysynków. Dobre warunki pracy - 602
461 297
■ Monter wią zek elek tr ycznych
- Zatrudnimy sumienne, dokładne,
rzetelne i obowiązkowe osoby na stanowisko monter wiązek elektrycznych
w oddziale firmy Panopa Logistik Sp.z
o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej. Mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku. Kontakt od
pon. do piąt. w godz. od 10.00 do 16.00
- 504 073 573
■ Murarz - firma poszukuje murarzy
- 075 75 22 637
■ Nowa filia zatrudni - Nowa filia
francuskiego operatora zatrudni osoby
młode . Dobre warunki, możliwość
rozwoju, szkolimy - 668 187 645
■ Nowe miejsca pracy - Praca z przyszłością. Min średnie do 30 lat - 75
76 470 19
■ Potrzebuje osoby do obsługi drukarek wielkoformatowych , jest to prosta
obsługa nie wymagająca znajomości
specjalistycznej ale na pewno dobrze
znająca system Windows. Listy Cv
proszę przesyłać na adres michal.w@
questsport.pl - 660 474 052
■ Od zaraz - Firma zatrudni młodą i
kreatywną osobę do pomocy w sekretariacie praca 4h od poniedziałku
do piątku 400 zl miesięcznie , mile
widziane osoby uczące się - 792
186 671
■ Opiekunka do Hamburga - Opieka do
94 l. kobiety, problemy z chodzeniem,
mieszka sama, opiekunka z dobrym
niemieckim, od 40 lat. Opiekunka nie
może bać się psów i mieć alergii na
sierść. Praca 01.07 na dłużej lub na
wymianę z inna opiekunka. Płaca 1250€
■

Już od teraz
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Regulamin

może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. A by ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
przy ul. Klonowica 9

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16 czerwca 2008 r.
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/ miesiąc plus koszta dojazdu do pracy
- 608 39 8707
■ Opiekunki-Niemcy - Pilnie potrzebne
opiekunki osób starszych. Znajomość
języka niemieckiego w stopniu podstawowym i dobrym. - 075 783 45 42
■ Osoba do namalowania obrazu
- Potrzebna osoba do namalowania
obrazu na ścianie w restauracji o tematyce włoskiej - 075 64 24 446
■ Osobisty doradca - Poszukujemy osobistych doradców do obsługi Klientów
w Gabinecie doradztwa żywieniowego
i pielęgnacji ciała. Mile widziane osoby
z doświadczeniem kosmetycznym lub
dietetycznym. Zapewniamy szkolenia,
elastyczne godziny pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od
indywidualnego planu pracy. - 607
122 636
■ Pilne - Pilnie zatrudnimy operatorów
maszyn stolarskich (również tylko na
okres wakacyjny i do przyuczenia ).
- 075 64 66 300
■ Zatrudnimy niezwłocznie: - mistrza
zmianowego (branża drzewna) - lakiernika - 075 64 66 300
■ Pilnie ocieplenie budynku - Poszukuję
fachowców do skończenia ocieplenia
domu, ok. 300m2 (puc + wymalowanie)
Kontakt: 075 76 21 490 0 507 600
791 - 075 76 21 490
■ Pizzeria zatrudni pracownika - pizzeria zatrudni pracownika z własnym
samochodem do rozwożenia pizzy na
terenie Jeleniej Góry - 512 380 308
■ Producent Maszyn Papierniczych
PMPoland S.A. pilnie zatrudni pracowników na stanowiska: kierownik
wydziału obróbki mistrz wydziału
obróbki, operator obrabiarek, traser.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia - 606
778 251
■ Pokojowa-praca - Hotel*** w Karpaczu zatrudni od zaraz panią na stanowisko POKOJOWEJ - 605 154 020
■ Pomoc do księgowości - potrzebna
osoba do pomocy w księgowości z
minimalna znajomością kadr i plac
Oferty proszę składać do 30.06.2008
na adres piekarnia.tarnowscy@pbox.pl
- 075 75 337 00
■ Pomocnik dekarza - Zatrudnię
pomocnika dekarza - 665 839 244
■ Poszukujemy elektryków lub pomocników elektryków do pracy na budowie.
Pilne - 691 968 014
■ Poszukuje murarzy - firma poszukuje
dwóch murarzy od zaraz. - 075 75
22 637
■ Przyjmę do pracy w pizzerii "CARLITOS" barmanki, atrakcyjne warunki
i wynagrodzenia, praca zmianowa
więcej informacji pod telefonem - 501
472 688

Filia francuskiego operatora zatrudni
osoby młode. Dobre zarobki, możliwość
rozwoju , szkolimy - 75 76 470 19
■ Poszukujemy do pracy na terenie
Jeleniej Góry i okolic osób do roznoszenia listów i paczek - 792 474 336
■ Praca dla oklejacza - Przyjmę do
pracy osobę z umiejętnością oklejania
folią reklamową, najlepiej z doświadczeniem. Wymagane prawo jazdy.
Oferty na e-mail: info@tele-market.pl
- 693 100 000
■ Praca dla sprzedawców - Zatrudnimy
sprzedawców do sklepu spożywczego.
Praca zmianowa. Informacje pod
numerem telefonu 75/75-22-112 w.19.
Oferty (CV+ list motywacyjny) można
składać w sekretariacie "Społem" PSS
w Jeleniej Górze, ul. Matejki 1a. - 75
75 22 112
■ Praca dla uczących się - Zatrudnię
od zaraz osoby uczące się na terenie
hipermarketu w Jeleniej Górze na stanowiska KASJER, pracownik hali. Oferuję
umowę zlecenie, atrakcyjne stawki
godzinowe. Wymagana książeczka
sanepidu - 664 043 530
■ Praca dodatkowa - Potrzebna młoda
kreatywna i komunikatywna osoba do
pomocy w sekretariacie 4h od poniedziałku do piątku 400zl mc. Praca w
młodym zespole i w miłej atmosferze
- 792 186 671
■ Praca na budowach - Zatrudnię od
zaraz osoby do elewacji i wykończenia
wnętrz. Teren Jeleniej Góry i okolice.
Mile widziane doświadczenie, ale chęć
do pracy skutecznie je zastąpi - 723
976 532
■ Praca na budowie - Poszukuję murarzy na budowę - 601 582 626
■ Praca na stałe - Absolwentów szkół
średnich i zasadniczych na stanowiska
fizyczne i umysłowe , do 1700 zł netto
- 75 764 70 17
■ Praca na wakacje i nie tylko - Chcesz
zarobić na wakacje? - 75 764 70 17
■ Firma handlowa zatrudni młodą i
komunikatywną osobę do pomocy w
sekretariacie. Praca od poniedziałku
do piątku 4h, 400zl mc . Przeszkolimy(mile widziani studenci zaoczni)
- 792 186 671
■ Salon z firanami zatrudni sprzedawcę z doświadczeniem w branży
- (wysokie zarobki!) - 606 611 559
■ Praca nie tylko dla kobiet w firmie o
znanej marce - 75 76 47 019
■ Praca przy sprzedaży ciastek Przyjmę kobietę do sprzedaży ciastek
w Tesco na pasażu. Oferuję stałe
wynagrodzenie, umowę o pracę - 607
750 157
■ Praca w biurze - zatrudnimy pracownika do pracy w biurze ze znajomością
języka włoskiego. e-mail: jadwiga@
mar-mat.com.pl - 501 045 930
■

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

Praca w biurze - Firma handlowa
zatrudni osobę do pomocy w sekretariacie. Praca po 4h, 400 zł, nie wymagane
doświadczenie w pracy biurowej.
Oferujemy bezpłatne szkolenia - 792
186 671
■ Praca w Czechach - Praca w Czechach na linii produkcyjnej. Wynagrodzenie od 13 000 KC. Doświadczenie
zawodowe nie jest potrzebne. e-mail:
lach.rekrutacja@gmail.com - 603
374 984
■ Praca w dziale handlowym - Firma
"Morsik" zatrudni do działu handlowego. Wymagane wykształcenie min.
średnie. Kontakt pod telefonem 601
773 451 - 601 773 451
■ Sklep sportowy Go Sport w Jeleniej
Górze poszukuje osoby na stanowisko
sprzedawcy i kasjera! Umowa o prace.
Osoby zainteresowane prosimy o
nadsyłanie cv i listów motywacyjnych
na adres Gosport210@interia.pl lub
bezpośrednio do sklepu Go Sport Ch
Echo Jelenia Góra - 757 531 125
■ Praca w komisie - Przyjmiemy
do pracy w komisie samochodowym
mężczyznę w wieku powyżej 30 lat, w
charakterze sprzedawcy. Kontakt tylko
telefoniczny. - 515 276 362
■ Praca w Niemczech dla kobiety
- Potrzebna rzetelna, uczciwa osoba
do pracy w Niemczech do opieki nad
starsza osoba, najlepiej osoba po 40stce. Od zaraz 1000 euro za miesiąc
- 665 331 706
■ Praca w Niemczech - opieka - atrakcyjne zarobki, sprawdzone miejsca.
Jednorazowy pobyt już od 42 dni!!! A
zarobki zaczynają się już od ok. 1000
euro miesięcznie!!! Praca w Niemczech,
aktualne oferty! Agencja Zatrudnienia
INTELMET w Lubaniu - 075 724 8960
■ Pub "Roma" w Cieplicach przyjmie
od zaraz studentkę/uczennicę - 886
424 775
■ Praca w sklepie spoży wczym zatrudnimy w sklepie spożywczym,
mile widziane doświadczenie w handlu, praca w JELENIEJ GORZE. - 602
401 211
■ Praca w terenie - Pilnie poszukujemy
osób do roznoszenia korespondencji
na terenie Jeleniej Góry i okolic. - 792
474 336
■ Pracownice produkcyjne - Firma
DWL Inwestycje Sp.zo.o w Jeleniej
Górze zatrudni pracownice produkcyjne.
Praca jednozmianowa 7.00 do 15.00
Usługi ogrodnicze na stołach w hali
produkcyjnej(cięcie, szczepienie, rozsadzanie roślin , sortowanie i płatkowanie
cebul kwiatowych) Umowa o pracę na
pełny etat - 075 645 23 80
■ Pracownicy produkcyjni - zatrudnię
2 pracowników produkcyjnych w
tym jedna osoba z uprawnieniami na
■

obsługę wózka widłowego( usługi
ogrodnicze) praca w Jeleniej Górze
w sy s t emie jednozmianow y m w
godz.7.00 do 15.00 pełny etat - 075
645 23 80
■ Pracownik do remontu - poszukuję
mężczyzny, a nawet 2 mężczyzn,
którzy pomogą mi przy remoncie - 500
183 289
■ Pracownik gospodarczy - zatrudnimy
prac. gospodarczego i panie sprzątające na 1/2 lub cały etat okolice
Jeleniej Góry - osoby niepełnosprawne
- 075 753 42 22
■ Pracowników budowlanych - Firma
budowlana przyjmie pracowników
budowlanych z doświadczeniem, bardzo
dobre warunki płacowe, umowa o prace.
Kontakt w dni robocze od 16-18.00
- 503 069 600
■ P r aco w nik pr odukcji - P ilnie
potrzebny pracownik produkcji w
Firmie Produkcyjnej "PRS FROMAKO",
wszystkie informacje Pani Małgorzata
Tarnowska -075 64 664 26 - 509
058 217
■ Przedstawiciel handlowy - poszukuję
człowieka aktywnego w zamian spokojne warunki pracy, a także możliwość
umowy na stałe - 605 787 853
■ Przedstawiciel handlowy - Zatrudnimy grupy lub osoby indywidualne do
sprzedaży bezpośredniej usług telekomunikacyjnych firmy Netia – wysokie
wynagrodzenie. lechpol@dami.pl biuro@
agdar.eu - 609 251 992
■ Przedstawiciel handlowy - Zakłady
Przemysłu Cukierniczego „ SKAWA” S.A.
POSZUKUJĄ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO REJON DZIAŁANIA: JELENIA
GÓRA I OKOLICE CV i list motywacyjny
prosimy kierować na adres: gszaflik@
skawa.com.pl - 664 741 549
■ Przedstawiciel handlowy TPSA
- Herba Telecom sprzedająca usługi
telekomunikacji polskiej zatrudni
przedstawicieli handlowych na umowę
zlecenie cv wysyłać na adres a.gorska@
herbatele.com - 075 75 248 64
■ Zlecę wykonanie przyłącza wodnego.
Kontakt tylko e-mail: jeleniag[malpa]gmail.com - mail
■ Przyjmę do pracy w Gryfowie fryzjerkę - 604 550 834
■ Przyjmę na staż w sklepie papierniczym w Jeleniej Górze - 607 730 188
■ Przyjmiemy do służby w Ośrodku
Doskonalenia Kadr Służby Więziennej
w Karpaczu na stanowisko młodszego
referenta działu kwatermistrzowskiego.
Wymagania: 1. Uregulowany stosunek
do służby wojskowej. 2. Kategoria zdrowia A. 3. Niekaralność. 4. Wykształcenie-minimum średnie. Kontakt w godz.
8-14 - 075 76 97 303
■ Przyjmiemy osoby na staż - Ciekawa
praca w Urzędzie Gminy Podgórzyn. Ofe-

rujemy możliwość zdobycia doświadczenia w pracy administracyjnej,
udział przy realizacji projektów, szansę
zaprezentowania własnych pomysłów,
uzupełnienie wiedzy teoretycznej o
cenne praktyczne umiejętności - 075
75 48 103
■ Złotą rączkę do pracy w delegacjach,
zatrudni spółka. Wymagane chęci do
podjęcia stałej rozwojowej pracy, duża
liczba nadgodzin w zamian b. dobre
zarobki, dobre zdrowie, wskazane
doświadczenie i wiek powyżej 30 lat
- 607 843 776
■ Sklep internetowy - osoba do stworzenia i prowadzenia sklepu internetowego potrzebna od zaraz-znajomość
Corel - 880 912 588
■ Spawacz - Holandia - Praca dla umiejących spawać - również bez uprawnień
- w Holandii. Wynagrodzenie 4,5 euro/h,
obiad i nocleg GRATIS, praca legalna
zainteresowanych proszę o kontakt
- 608 764 253
■ Sprzedawca - punkt s-printer Poszukujemy osób chętnych do pracy
na stanowisku sprzedawcy w punkcie
S-printer w hipermarkecie Tesco w
Jeleniej Górze. Idealny kandydat:
-Osoba ucząca się, poniżej 26 r.ż. -Mile
widziane doświadczenie w branży
materiałów eksploatacyjnych - 501
602 732
■ Stacja Paliw w Jeleniej Górze
zatrudni pracowników na pełny etat.
CV + List motywacyjny prosimy przesyłać na adres: sp351@lotospaliwa.pl
- 604 459 600
■ Stacja paliw JET zatrudni pracownika obsługi stacji. CV prószę przesłać
na adres, jetpl071@jiffy.cz lub osobiście
złożyć na stacji przy ulicy Jana Pawła II
- 602 621 573
■ Stażystka - Biuro Rachunkowe przyjmie na staż absolwentkę technikum
lub liceum ekonomicznego , która jest
zarejestrowana w Powiatowym Biurze
Pracy jako bezrobotna. Kontakt e-meil
abkontysta@wp.pl tel o606940585
- 606 940 585
■ Stolarz do Gryfowa - Potrzebujemy
stolarza do pracy w Złotym Potoku koło
Gryfowa Śląskiego - 075 64 24 446
■ Szukam opiekunki do dziecka poszukuje osoby doświadczonej do
opieki nad 6-cio miesięcznym, bezproblemowym chłopczykiem - praca od
poniedziałku do piątku - wynagrodzenie
350zl - 695 521 439
■ Tynkarz pilnie - wykonanie tynku
tradycyjnego zewnętrznego-elewacja
ok.200m. - 698 265 036
■ Tynkowanie elewacji - do wykonania
tynku elewacji tradycyjnego w Jeleniej
- 698 265 036
■ W sekretariacie - Praca w sekretariacie 4h dziennie , 400zl mc .Mile widziani
studenci. Więcej informacji w siedzibie
firny na ulicy Górnej 10 na 4 piętrze w
Jeleniej Górze. Rozmowy kwalifikacyjne
odbywają się do 12.06.2008 codziennie
o godzinie 15 - 792 186 671
■ Poszukuje asystentkę do gabinetu
dietoterapii na stale lub dodatkowo.
1000-1500 zl lub więcej. Przedszkole
od zaraz!! - 669 409 218

Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie
zatrudni wychowawcę na pełny etat.
Pilne! - 075 717 21 06
■ Wydzierżawię szwalnie - Osobie
chcącej podjąć działalność gospodarczą w branży odzieżowej, wydzierżawię
wyposażoną małą szwalnię wraz z lokalem ( możliwość szycia odzieży lekkiej i
ciężkiej, t.j bluzki , spodnie, kurtki Cena
okazyjna - 075 75 50 120
■ Zatrudnię brukarza ze znajomością
układania bruku, kostki, krawężników
i z umiejętnością obsługi niwelatora.
Praca w delegacji. Proszę dzwonić
w godzinach od 18.00-20.00 - 502
505 974
■ Zatrudnię budowlańców - praca przy
elewacjach i wykończeniach wnętrz od
zaraz - 607 558 595
■ Zatrudnię do biura ogłoszeń - najchętniej studentkę - możliwość pracy
stałej po okresie próbnym. Niepełny
wymiar. CV ze zdjęciem i numerem
telefonu lub adresem mailowym na
adres biuro.gazeta@gazeta.pl Odpowiemy tylko na wybrane oferty - 507
094 813
■ Zatrudnię do nowo otwartego biura
podróży w centrum Jeleniej Góry, wymagania: znajomość branży turystycznej,
co najmniej roczna praktyka w biurze
podróży, znajomość języka angielskiego; aplikację proszę przesyłać na
adres: biuro@suntravel.info.pl - 509
940 042
■ Zatrudnię do pracy w lesie - Zatrudnię do pracy w lesie (pilarza oraz osobę
do zrywki drewna) - 503 574 212
■ Zatrudnię fr y zjerkę - Jeżeli z
wykształcenia i powołania jesteś fryzjerką-zadzwoń praca czeka na ciebie
075 612 93 87 - 501 474 247
■ Zatrudnię kasjerkę w agencji PKO
- 603 932 242
■ Zatrudnię kelnerkę do pracy w
restauracji w Karpaczu. Praca na stałe
lub sezon - 075 761 82 99
■ Zatrudnię kucharza na stałe lub
sezon. Praca w restauracji w Karpaczu
075 761 82 99
■ Zatrudnię brukarzy i pomocników,
wiek do 35 lat, z Jeleniej Góry lub
okolic, proszę dzwonić po godzinie 16.
- 600 584 102
■ Zatrudnię do sklepu spożywczego
w Jeleniej Gorze, zapewniam dobre
wynagrodzenie - 606 991 160
■ Zatrudnię pracownika do sklepu
spożywczego na Zabobrzu. Praca w
systemie dwuzmianowym - 075 645
72 47
■ Zatrudnimy do pracy w Jeleniej
Górze elektromechanika samochodowego. Zapewniamy dobre i motywujące wynagrodzenie, legalną pracę
w stabilnej i przyszłościowej firmie
- 692 441 850
■ Zatrudnimy kierowców kat c - MPT
Oaza zatrudni kierowców z kat C,
oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, praca pięć dni w tygodniu, mile
widziane osoby z orzeczeniem o lekkim
stopniu niepełnosprawności. Oferty
CV prosimy przesyłać na adres e-mail:
jacek_oaza@o2.pl lub na fax 075 646
60 62 - 075 646 60 62
■
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OG£OSZENIA
Zakład Ogólnobudowlany Jerzy
Nowak zatrudni osobę na stanowisko :
Kierownik budowy. - 601 566 570
■ Zatrudnimy kucharzy do Pizzerii
,również do przyuczenia w Jeleniej
Górze - 606 991 160
■ Zatrudnimy piekarza - Praca w
systemie dwuzmianowym. Piekarnia
"Społem" PSS przy ul. Karola Miarki.
Oferty można składać w sekretariacie
PSS "Społem" ul. Matejki 1a w Jeleniej
Górze. Informacje telefoniczne: 75 75
22 112 w.19
■ Firma zatrudni pracownika do
naprawy urządzeń elektrycznych i
gazowych. Wymagane prawo jazdy.
Mile widziane uprawnienia. Kontakt
PN. – PT. 8 - 16. - 075 767 55 77
■ Zatrudnimy sprzedawcę do sklepu
obuwniczego Miledue. Praca w godzinach: pon.-pt 14.30-18.30 soboty
9.30-15.00 plus nadgodziny w przypadku dostaw towaru, inwentaryzacji
itp. Cv ze zdjęciem i list motywacyjny
prosimy składać w sklepie -ul. Konopnickiej 8 Jelenia Góra. Dzień rozpoczęcia pracy 1 lipiec. - 662 231 463
■ Sklep Komfrot - Jelenia Góra, Podwale 25, zatrudni sprzedawcę-kasjera.
Informacja w sklepie w godz. 10.oo
- 16.oo. - 075 75 33 250
■ Zatrudnimy sprzedawców - do
sklepu spożywczego w Jeleniej Górze
- 606 991 160
■ Zlecę napisanie prostego programu
w Scilabie. Mam bardzo dużo materiałów - 601 553 838
■ Zlecę wykonanie hydrauliki - Poszukuje osoby do wykonania przyłącza
oraz instalacji p-poż na budynku.
Od zaraz pilne jck.jg@wp.pl - 665
331 706
■ Zlecę wykonanie projektu organizacji ruchu do wniosku o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Kontakt tylko mailem: jeleniag[malpa]gmail.com
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Posprzątam mieszkanie, umyję
okna – 609 494 710
■ Kierowca kat. B – młody, uczciwy,
dyspoz ycyjny z doświadczeniem
jazdy busem oraz na budowie 504
290 102
■ Sprzedawca z czteroletnim
doświadczeniem szuka pracy na
podobnym stanowisku w Jeleniej Górze
507 923 873
■ Uczciwa, odpowiedzialna 45-letnia Pani poprowadzi mał y obiekt
wczasowy, gastronomie, sklepik itp.
509 698 341
■ Absolwentka technikum szuka
pracy na okres wakacji. Komunikatywna odpowiedzialna energiczna.
783 868 385
■ Przypilnuje dziecka lub odbiorę
z przedszkola od poniedziałku do
piątku na terenie Jeleniej Góry - 886
231 687
MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię każde auto, również powypadkowe oraz przyjmę każde auto w

zamian - wyrejestrowanie – Posiadam
wiele części zamiennych do rożnych
aut – nowe lub z demontażu – 604
899 303 – 698 707 299

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Mercedesa 124 200d za rozsądną
cenę - 697 996 477
■ Suzuki Swift 94r, 98tys.km 1.3
pojemność - centralny zamek na pilota,
elektryczne szyby i lusterka, kubełkowe fotele, czarny metalik. Zadbany.
Cena 3800. 605 592 226
■ Ford Probe 89 2.2turbo czerwony
sprowadzony z Niemiec i zarejestrowany - cena 3200 – 515 206 283
■ Opel Omega 2.0+gaz 96/7 butelkowy bogate wyposażenie sprowadzony z Niemiec - 3 lata w kraju 2
kmpl. kół – 515 206 283
■ Części do Forda Escorta 1.6; Forda
Probe 2.2 turbo 89 515 206 283
■ Zderzak tylny niebieski do bmw
e-36 oraz błotnik przedni prawy do
bmw e-30 - 515 206 283
■ Peugeot 605 - rok produkcji 1997
składak, pojemność 2l. benzyna z
gazem, szary metalik, stan dobry,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek cena 3.000 - 692 951 769
■ Audi b-4, rok 1994- skrzynia biegów, reflektory przód 790 609 579
■ Kufer do skutera 790 609 579
■ Mercedes 124 e - rożne części
798 628 653
USŁUGI
BUDOWLANE
■ Usługi ślusarskie, ogrodzenia,
spawanie i z siatki, metaloplastyka,
remonty maszyn itp. – 075 755 39
15 – 600 226 320
■ Chrobak – usługi budowlane Chrobak – usługi budowlane - 663
912 384
■ Drobne usługi dekarskie - obróbka
komina, małe pokrycia - 782 846
082
■ Firma ogólnobudowlana - przyjmie
zlecenie na budowę domków jednorodzinnych. Oraz więźby dachowe wraz
z pokryciem - 697 489 192
■ Hydraulika, technika grzewcza
- montaż C.O, wodno-kanalizacyjne,
gaz, załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516

Profesjonalnie
- glazura, remonty,
adaptacje 0691 986 259
Firma Hydro-Max
Kompleksowe usługi
grzewcze, gazowe,
kanalizacyjne, przeglądy, okresowe instalacji
gazowych wykonywanie wszelkich robót
hydraulicznych

501 666 098
508 647 464

Koparko-ładowarka - tanio nowa
maszyna równe kola wykopy przyłącza
sprawnie - 785 525 629
■ Koparko-ładowarka - młot. transport - wywrotka 15 ton. 075 64 38
350 - Jeżów Sudecki - 607 377 281
■ Koparko-ładowarka Case - Roboty
ziemne. Ziemia z wykopu - 510 331
010
■ Koparko-ładowarka tanio - nowa
maszyna, równe koła, wykopy przyłącza sprawnie 785 535 629 - 605
541 654
■ Lustrzane posadzki - doczyszczanie posadzek, zabezpieczanie polimerami wszystkie twarde posadzki,
pokaz bezpłatny 691 772 904 - 075
713 20 65
■ Lustrzane posadzki - doczyszczanie
posadzek, zabezpieczanie polimerami,
wszystkie twarde posadzki 075 713
20 65 - 691 772 904
■ Malowanie panele - usługi budowlane - 509 362 908
■ Ogrzewanie, woda, gaz - przeglądy
okresowe inst. gazowych HYDRO-MAX
- 516 026 488
■ Tanie, solidne remonty - ogólnobudowlane, wykończenia - 507
408 229
■ Tynki - maszynowe - agregatem
- 661 334 123
■ Tynki maszynowe - agregatem.
Wy konujemy t y nki cementowo wapienne, doświadczona ekipa, nowy
agregat, szybko i profesjonalnie - 667
934 227
■ Tynki maszynowe - profesjonalnie
- 793 793 416
■ Tynki maszynowe - agregatem
- Szybka realizacja prac. - 661 334
123
■ Usługi hydrauliczne - nowe i przeróbki. Instalacje wodne (Ekoplast
- zgrzewane) i kanalizacyjne. Inst.
CO. Biały montaż. Konkurencyjne
ceny. Gwarancja na instalację - 605
383 009
■ Usługi remontowo - wykończeniowe
- panele – gładzie – płytki – regipsy
– inne - tanio i solidnie. Wycena prac
gratis. zadzwoń i umów się wystawiam
rachunek - 886 531 039
■ Wy konam prace - remontowo
- budowlane, szybko i tanio, możliwe
faktury VAT - 609 389 296
■ Wy konam prace remontowe Wykonam wszelkie prace remontowe
i budowlane - 605 036 125
■ Wykończenia, remont y - t ynki
ozdobne, kafle, malowanie zabudowy,
solidnie, fachowo - 507 408 229
■ Wykończenia wnętrz - podłogi,
rigipsy, tynki, renowacja schodów,
malowanie - 518 204 021
■ Wykonujemy remonty - adaptacje,
układamy glazurę - 691 986 259
■

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Akordeonista - niedrogo i profesjonalnie zagram w dniu ślubu (w
domu panny młodej, wyprowadzenie)
wszelkie dodatkowe informacje pod nr
tel. - 509 939 875
■ Dj - wesela, karaoke - tanio i profesjonalnie - 696 061 913

Duet muzyczny Carlos - - wesela
zabawy itp. - 501 576 923
■ MERKURY z Jeleniej Gór y - to
czteroosobowy zespół, wspaniale
obsługujący wesela i inne imprezy.
Różnorodny repertuar, też dęciaki i
trochę JAZZU 609 299 524 - 075
75 51 963
■ Profesjonalna orkiestra - Gramy w
100% na żywo. W składzie zespołu
wokalistka-saksofonistka. Obsługujemy wesela bankiety, dancingi,
imprezy - 603 560 398
■ Wesela, zabaw y, imprez y ple nerowe, karaoke - Demo na naszej
stronie e-mail.kontakt@zespolprestiz.
pl - 517 900 425
■ Zespół muzyczny - ELEAR - 606
778 341
■

USŁUGI
RÓŻNE
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy pełen zakres usług księgowych
i finansowych, w tym m.in. rozliczenia
z ZUS, US, listy płac, księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów PITY
i wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu - alakow@
onet.eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i
szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807
i 075 642 03 15
■ Profesjonalne usługi fotograficzne:
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne) oraz okolicznościowe
- Konkurencyjne ceny i wysoka jakość
usług - Tel. 0 500 183 197 - 075 64
127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej
w Jeleniej Górze oferuje pomoc
psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym
się w krytycznej sytuacji życiowe
■ Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00
do 20:00 – Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, pisanie prac
i dokumentów - Tel. 0 663 233 041
oraz e-mail: angelikakonik@wp.pl
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
VAT – 075 76 72 773
■ Pr of esjonalne przed ł użanie i
zagęszczanie włosów, atrakcyjne
ceny 793 469 303
■ www.oddluzenia.com
FOTOGRAFIA ŚLUBNA

I OKOLICZNOŚCIOWA
wysoka jakość usług,
niskie ceny,
tel. 695 212 075,
krzys_jg@interia.pl

Koszenie traw
503 027 361
Regeneracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64

www.millenniumkredyty.pl
Biuro rachunkowe Alizee - ul.
Wolności 252 Jelenia Góra. Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa
spółek, firm i osób fizycznych - 075
64 615 80
■ Biuro rachunkowe Alizee - 075 64
615 80, ul. Wolności 252 Jelenia Góra.
Obsługa księgowa i kadrowa spółek,
firm i osób fizycznych, pierwszy m-c
50% ceny - 665 664 774
■ Fotografia ślubna - i okolicznościowa. Wysoka jakość usług i niskie
ceny. Wolne terminy na lipiec i sierpień
- 695 212 075
■ instalacje elektryczne - nowe,
modernizacje star ych - 507 057
949
■ Koszenie trawy i krzaków - cięcie
drewna na opal, rabanie, układanie,
ścinka mniejszych drzew - 516 666
638
■ Manicure dla panów - Oraz inne
zabiegi na dłonie - 501 617 713
■ Podpis elektron. zus - Posiadamy
bezp. podpis elektron. Zus. Nie kupuj!
Podpisz z nami umowę (sporządź.,
wysyłanie deklaracji) Biuro Rachunkowe ALIZEE - 665 664 774
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa
i modernizacja komputerów w domu
lub firmie klienta. Usuwanie wirusów,
trojanów. Bezpłatny dojazd na terenie
Jeleniej Góry - 695 299 500
■ Pranie dywanów, tapicerek - Pranie
dywanów, wykładzin, tapicerek - 601
566 508
■ Ścinka drzew - z wykorzystaniem
podnośnika koszowego i technik
alpinistyczny - 608 404 760
■ Sprzątanie mieszkań i biur - solidnie, kompleksowo - 798 150 749
■ Tipsy, metoda żelowa - Profesjonalnie! Dodatkowo masaże dłoni,
manicure, żel na paznokcie, dojazd
- 501 617 713
■ Tłumacz włoski, francuski 170zl
- tłumaczenie dokumentów z jeżyka
włoskiego, francuskiego auto , motocykl cena 170 zl tłumacz przysięgły
- 698 949 192
■ Us ł ugi fot ogr a f ic zne - Śluby,
chrzciny oraz inne uroczystości i
imprezy - zdjęcia na płycie Cd lub
odbitki. Niskie ceny, isotope@o2.pl
- 609 413 293
■ Wynajem podnośnika koszowego
- max. wysokość robocza 21m, obrotowy kosz, zabudowa na podwoziu
3,5t. - 608 404 760
■
■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Mechanika pojazdowa - Mechanika
pojazdowa - 609 674 241
■ Przeprowadzki - transport międzynarodowy, tanio, sprawdź - 500
452 760

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

WFH-U "KOLOR"
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Przewozy bus 9-cio os. - klimatyzacja 075 75 58 965 - 607 540 000
■ Przewozy do Niemiec - Przewozy
do Niemiec tel. 004915771837455
- 693 331 170
■ Świadczę us ługi transpor towe
- Samochody: KAMAZ o ładowności
12 ton oraz IVECO o ładowności 16
ton. - 608 613 065
■ Transport - przeprowadzki - Przewóz towarów, kraj, zagranica, 2 tony,
Bus Maxi 16m.szesc.4,60 cm długość
powierzchni ładunkowej, solidnie. FV.
- 509 211 282
■ Transport - przeprowadzki - Świadczę usługi transportowe busem do
3.5tony, Jelenia Góra - 607 644 682
■

Transport, tanio 1.5T,
kraj i zagranica
503 027 361

EDUKACJA
Niemiecki – germanista, wszystkie
poziomy, przystępne ceny - 501 726
467 – tobal@o2.pl
■

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Pralka automat MASTRERCOOK
PFE 1040, 9 programów wirowania
– 1000 obrotów, klasa AA, prawie
nowa – tanio – 695 368 939
■ Suknia ślubna z salonu MARGARET
– rozmiar 38 – plus dodatki gratis
- cena 600zł do uzgodnienia – 502
869 741
■ Wózek dziecięcy GONDOLA i SPACERÓWKA 2w1 z dodatkami ( Torba, folia
przeciwdeszczowa, nosidło) prawie
nie używany 500zł – 502 869 741
■ Łóżeczko – tapczanik i krzesełko
dziecinne – 075 64 35 333
■ Sprzedam kuchenkę gazowo - elektryczną oraz chłodziarko - zamrażarkę
Amica, 3-letnie, białe, wolnostojące w
dobrym stanie - 697 920 638
■ Telefon Nokia N95 8giga cena 1100
zł- 665 768 450
■ Tanie domowe obiady, gotowane
na miejscu i na w ynos. Cieplice
ul. cieplicka 74 szkoła nr 6 - 502
108 290
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane na miejscu i na wynos-dla osób
z m.o.p.s. i firm z JG ul.Cieplicka 74
szkoła nr 6 502 108 290
■ Telefon Nokia 6500 slide cena
800zl 665 768 450
Specjalne rzeczy dla
ciężarnej – 4 pary
spodni, sukienka,
kostium kąpielowy

075 75 546 36

– dzwonić po 21.

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

ul. Wołkowa 22, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 249 45, tel. kom. 0 668 690 058
e-mail: annabilat@o2.pl
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30 JELONKA WCZORAJ
Hirschberg u kresu ery Adolfa Hitlera

W obliczu klęski

Tętniące nieco innym życiem na kilka miesięcy przed
niemiecką kapitulacją miasto, w którym – mimo wojennej pożogi w pozostałych regionach Niemiec – czas
się zatrzymał. Gospodarze już wkrótce będą musieli
opuścić swoje majątki, dobytek, zostawić tu własną
historię. Następne karty wypełni inna epoka we wciąż
takiej samej, ale nie tej samej Jeleniej Górze…
Wieczorem 21 września
1944 roku Frantisek Mencik
siada przy biurku w skromnym pokoju przy Schutzenstrasse 17. Z ulicy dobiegają
odgłosy gasnącego powoli
dnia. Kolejnego tr wającej
wojny, której w Hirschbergu
wciąż się nie widać, ale czuć.
Docierające pocztą pantoflową sygnały o zamykających nazistów w kleszczach
alianckich frontach są coraz
bardziej głośne.
21 września 1944 roku Adolf
Hitler jest coraz bardziej chory, z objawami Parkinsona,
drżącą dłonią, psychicznie
niemal sparaliżowany coraz
bardziej realną wizją porażki i
świadomością zbliżającego się
kresu snów o potędze wielkiej
Germanii.
Na kolację zjada sałatę
(obok makaronu ulubiona
potrawa zbrodniarza wegeterianina), zagryza chlebem.
Wciąż jeszcze podsyca nadzieję realizacją cudu: okazania mocy niemieckiej potęgi.
21 września 1944 roku aktorzy z Krefeld (zachodnie Niemcy) mają próbę w gmachu
Sztuk i Zgromadzeń w Jeleniej
Górze. Zagrają sztukę „Zastawka na zwierza”. Teatru,
którym grają na co dzień,
nie ma. Znikł z powierzchni
podobnie jak prawie całe Krefeld zrównane z ziemią przez
alianckie naloty dywanowe.
Jelenia Góra udzieliła artystom gościny na cały sezon
artystyczny.
21 września 1944 roku niejaki doktor Sabban, przewodnik
Towarzystwa Karkonoskiego,
prowadzi w ycieczkę tur y-

styczną do Janowic Wielkich.
Turyści wyruszają o godz. 9
z rynku sprzed fontanny z
Neptunem, przez Niemców
pieszczotliwie nazwanej Widlastym Jurgenem.
21 września 1944 roku w
Warszawie kapituluje Marymont w 51. dniu Powstania. 21
września 1944 roku w Lublinie Centralny Komitet Ludowy
uznaje za rząd tymczasowy
Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego.
Co robi w tym dniu Hanna
Reitsch, drobna blondynka
mierząca 154 cm wzrostu i
ważąca 45 kg? Już nie mieszka
w Hirschbergu przy ulicy Promenadzie (willa przy ul. Bankowej 11). Niedawno odbierała
w ratuszu tytuł honorowej
obywatelki miasta. Za zasługi dla lotnictwa. Pierwsza
Niemka i jeleniogórzanka,
legendarna oblat y waczka
szybowców i śmigłowców.
Absolwentka szkoły lotnictwa
komunikacyjnego Deutsche
Verkehrsf liegerschule der
Lufthansa w Szczecinie.
Wiadomo, że niemal dokładnie za pięć miesięcy jako
jedna z ostatnich odleci z
oblężonego kanonadą A rmii Sowieckiej Berlina, gdzie
także – jako jedna z ostatnich – spotka się bunkrze z
Hitlerem (także honorowym
jeleniogórzaninem) któr y
wkrótce tam się zastrzeli.
Tym samym Fuehrerem,
którego butne oblicze widnieje
na znaczku pocztowym. Frantisek Mencik, liżąc dokładnie
spód papierka, na którym
wydrukowano facjatę wodza,
starannie przykleja 21 wrze-

Inne spojrzenie na Deutsches Haus,
tym razem bez nazistowskiego entourage’u

śnia 1944 roku na widokówkę
adresowaną do Zdenki Pavlakovej. Hitler spogląda na bok,
poza pocztówkę.

Burzliwy spokój
40-tych lat

Frantisek nie myśli jednak
ani o aliantach, ani o nazistach.
Właśnie w ten wieczór wyjmuje
zakupioną gdzieś na Markcie
kartkę pocztową przedstawiającą jeleniogórski rynek.
Na biurku kałamarz, w ręku
– pióro.
Zanim napisze treść na odwrocie widokówki, stara się
możliwie jak najstaranniej wykaligrafować imię Zdenki Pavlakovej z Benesova w Czechach.
Okupowanych przez nazistów,
gdzie atmosfera przypomina
nieco tę jeleniogórską: sielskich
spokojnych lat czterdziestych.
Frantik pisze do Zdenki o
swoich wrażeniach z pobytu
w mieście za drugą stroną
Karkonoszy. Zdenka mieszka
u rodziny Semilów. Osada niewielka blisko Decina. W adresie
ani nazwy ulicy, ani numeru.
Widać wszyscy się znają.
Kim jest Frantisek Mencik?
Zwykłym Czechem szarakiem,
który przebywa w Jeleniej Górze w burzliwym roku 1944?
Robotnikiem pracującym dla
Rzeszy Niemieckiej? Urzędnikiem, przedstawicielem jakiegoś zakładu przemysłowego?
Ten zagadkowy mężczyzna
pozostawia po sobie ślad w
postaci wypełnionej skromnym
pismem widokówki. Mieszka
przy Schuetzenstrasse 17. Cel
jego odwiedzin w mieście pozostaje nieznany.
Pod tym numerem (dziś to
ulica Piłsudskiego) jest skromna kamieniczka sąsiadująca z
bardziej imponującą siedzibą
szpitala dla przewlekle chorych.
Neogotycka z licem z czerwonej
cegły klinkierowej. W czasie wojny mieści się tam lazaret, dziś jest
to Dom Studenta „Sublokator”.
Jeśli się mu dobrze przyjrzeć,
wciąż widać resztki zatartych
poniemieckich napisów.
A Mencik pisze w nagłówku
adresowym (prośba o podanie
szczegółowych danych nadawcy), że w kamienicy nr 17 ma
status gościa.

Hotel Deutsches Haus przed nazistowskim
wiecem NSPAD. W faszystowskiej dekoracji
cała pierzeja Rynku
Hotel Deutsches Haus przed nazistowskim wiecem NSPAD.
W faszystowskiej dekoracji cała pierzeja Rynku

Jest świadkiem dość niezwykłego momentu dziejów Jeleniej
Góry niemal w przededniu końca jej niemieckości. Frantisek
widzi jeszcze Markt z jego krajobrazem, który za kilka miesięcy,
wraz z samobójstwem wodza III
Rzeszy, zacznie powoli obracać
się w niebyt.

Niech przemówi
pocztówka

Na widokówce, którą wysyła
do Zdenki Pavlakovej – patrycjuszowskie dostojne kamienice
w stoją w Rynku, po którym
właśnie się przechadzał. Mimo
nadciągającej gdzieś tam wojennej zawieruchy, życie toczy

się, jakby Hirschberg było poza
zasięgiem alianckich maszyn
siejących grozę i widmo apokalipsy wśród tak wielu Niemców
w tym okresie.
Mencik kupuje filiżankę
pamiątkę. Na naczyniu zabytkowe wieże centrum miasta:
wizerunek ratusza dostojnie
zwieńczonego orłem pruskim,
wspina się pod niebo pełna
aromatu średniowiecza sześciokondygnacyjna wieża katolickiego kościoła parafialnego
św. Erazma i Pankracego, gdzieś
w tle wieże kościoła św. Anny i
kościoła Łaski.
Zakupy robi w jednym ze
sklepików, a może na straganie
rozłożonym przy okazji jakiegoś jarmarku, a może w kramikach przy siedmiu kamienicach
kupieckich?
Wstępuje na kufel piwa
pod Złoty Miecz (Goldenes
Schwert), do zajazdu w kamienicy pamiętającej odgłos
siedemnastowiecznego miasta, odbijający się echem o
kamienne zdobienia, jedne z
najbardziej wyszukanych na
jeleniogórskim rynku.
Obok normalnie kwitnie
handel odzieżą w sklepie Klosego. Towar nieco przetrzebiony,

bo najważniejsza jest produkcja
na cele wojenne.
Widzi kamienny statek symbol jedności miasta z morzem,
a jednocześnie godło jeleniogórskiej Konfraterni Kupieckiej,
której najstarsze dokumenty
noszą datę z 1651 roku. I pewnie
– jako Czecha przywykłego do
różnych absurdów codzienności – w tym elitarnym towarzystwie rzeźby nie dziwiłby
go widok blaszanych wiader,
konwi i prozaicznych misek
sprzedawanych w mieszczącym
się w podcieniach sklepie blacharsko-żelaznym Schillera.
Tyle że, czy w tym wrześniu
1944 roku jakieś produkty
w ogóle tam są? Bo przecież
wszystko, co żelazne, przetapia
się na amunicję. Nawet kościelne dzwony z widocznej w pobliżu wieży kościoła św. Erazma i
Pankracego, które tylko przez
22 lata wiszą na dzwonnicy.
W miejsce poprzedników. Także przetopionych na armaty,
tylko podczas pierwszej wojny
światowej.
Ciąg dalszy w następnym
numerze....

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA 31
Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

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

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra

75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

Tel. 075 64 72 111

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

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

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

SOLARIUM
salon masażu

Dla pierwszych 30 osób

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

po podaniu hasła
NEFRYT masaż GRATIS!

ul. 1-Maja 61
58-500 Jelenia Góra
tel. 0 509 04 29 96
tel. 0 502 15 95 08

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA
www.millenniumkredyty.pl

AUTO KOMIS

ALF
A

AUTO - CAMPING PARK

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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32 REKLAMA

PMPoland S.A. - Producent Maszyn Papierniczych

poszukuje pracowników na stanowiska:
Mistrz Wydziału Obróbki Skrawaniem
wymagania:
• wykształcenie wyższe lub średnie o profilu mechanicznym
• doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu grupą produkcyjną
• znajomość konstrukcji i elementów stosowanych do produkcji maszyn
Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za organizację pracy,
dozór personelu i prac prowadzonych na wydziale obróbki.

Operator obrabiarek numerycznych
wymagania:
•
•
•
•

wykształcenie zawodowe/średnie techniczne
umiejętność czytania rysunku technicznego
doświadczenie w obsłudze maszyn sterowanych numerycznie
uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego

Traser
wymagania:
•
•
•
•

wykształcenie zawodowe/średnie techniczne
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego

Monter
wymagania:
•
•
•
•
•
•

wykształcenie zawodowe/średnie techniczne
bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego
znajomość technik monterskich
brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
gotowość do pracy tak w kraju jak i za granicą

Wybranym osobom gwarantujemy pracę w dynamicznej, rozwojowej firmie,
możliwość doskonalenia swoich kwalifikacji oraz motywacyjny system wynagrodzeń.
Oferty prosimy przesyłać na adres:
		
PMPoland S.A.
		
ul. Fabryczna 1,
		
58-560 Jelenia Góra
		
z dopiskiem oferta pracy lub praca@pmpoland.pl; ewentualnie składać osobiście w siedzibie firmy - adres j.w.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)". .

