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Wielkie brawa dla „górskich jelonków”

Zakończyła się dwutygodniowa
przygoda ze sceną dla 30 uczestników warsztatów „Lato w teatrze”.
W sobotę i w niedzielę młodzi ludzie, którzy od 21 lipca pracowali
nad przedstawieniem „Z legend

DZIŒ W JELONCE
Wraca fundusz
alimentacyjny
– str. 6
Porcja rozmaitości
– str. 7
W śródmieściu biją
– str. 8

naszego miasta”, pokazali owoce
trudu swojego i instruktorów:
Doroty Bąblińskiej-Korczyskiej,
Lidii Lisowicz oraz Bogny von
Woedtke, aktorek Sceny Animacji
Teatru Jeleniogórskiego oraz jego

szefa Bogdana Nauki. Premiera
spotkała się z aplauzem widowni,
a w młodych aktorach minione
dni pozostaną niezapomnianymi
chwilami życia.

Jak zdobywaliśmy
Czechosłowację

Ukamienują kobietę,
bo lubi koty
– str. 11
Cztery kąty niepokoju
– str. 12
Będzie się działo
– str. 14
Dodatek „Zdrowie”
– str. 15

– str. 9
Nadbrzeżna już
nie straszy
– str. 10
W Sobieszowie ojciec
Pio zrobi cud?
– str. 11

(tejo)

Nowo otwarta szko³a og³asza nabór
na rok szkolny 08/09
Posiadamy w³asn¹ bazê dydaktyczn¹ (w³asny budynek)
- Opiekun medyczny - Technik masa¿ysta
- Technik us³ug fryzjerskich - Technik us³ug
kosmetycznych oraz wiele innych
bezp³atnych kierunków
Szko³a posiada uprawnienia pañstwowe

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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Straż miejska
po staremu?

Jelenia Góra uzdrawia Ukraińców

Mimo zapowiedzi zmiany
siedziby strażnicy miejscy
wciąż urzędują w starej
komendzie przy ulicy Pijarskiej. We wskazanym
na nową budynku dawnej
paszportówki przy ul. Armii
Krajowej nic nie wskazuje
na przystosowywanie budynku do potrzeb stróżów
miasta, co władze Jeleniej
Góry obiecywały jeszcze w
ubiegłym roku.

Studia szansą dla spóźnialskich
Kandydaci na studia stacjonarne na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w
Jeleniej Górze wrocławskiego
Uniwersy tetu Ekonomicznego mogą jeszcze ubiegać
się o przyjęcie na pierwszy
rok. Czeka na nich około 60
miejsc.
– Przedłużona rekrutacja
to duża szansa dla spóźnialskich, którzy długo zastanawiali się, co robić dalej w

Ruszają na grzyby

Wilgotne dni lipca sprawiły, że w lasach Kotliny
Jeleniogórskiej pojawił y
się pierwsze w tym sezonie
grzyby. Na razie są to głównie podgrzybki, ale grzybiarze spodziewają się wysypu
sierpniowych borowików i
kurek. Póki co owoce runa
leśnego moż na k upić u
ulicznych sprzedawców.
Należy jednak zachować
ostrożność i unikać kupna
grzybów blaszkowatych. O
zatrucie nieznanym gatunkiem nietrudno.

Policja szuka
świadków

… w y pa d k u drogowe go, do którego doszło w
Kostrzycy w nocy z 27 na
28 maja. Wówczas 19-letni motorowerzysta został
potrącony przez nieustalony dotąd pojazd. Wszystkie osoby, które widziały
zdarzenie, proszone są o
kontakt z policją w KMP I
przy ulicy Armii Krajowej
22 (pokój nr 4) lub telefon
alarmowy 997. Do złożenia
zeznań wymagany jest dokument tożsamości.

Ujarzmili szaleńca
ekshibicjonistę

Psychicznie chory mężczyzna, który znany jest
z publicznego obnażania
się, trafił do szpitala w Bolesławc u po t y m, ja k w
m i n iony m t ygodn iu zachowywał się agresywnie
wobec mieszkańców i turystów. Gościom ogródków
gastronomicznych na placu
Ratuszowym pluł do napojów, a Niemcom zwiedzającym miasto pokazywał gołe
pośladki.

życiu – mówi Justyna Gwiaździ ńska z biura promocji
uniwersytetu.
Zainteresowani powinni
wypełnić zgłoszenie kwalifikacyjne, które znajduje się
na stronie w w w.ae.jgora.
pl Dokumenty trzeba złożyć
w dziekanacie studiów stacjonarnych na 1. piętrze w
pokoju 55A przy ulicy Nowowiejskiej 3 w Jeleniej Górze.

(Angela)

Przeprowadzka MOPS-u z poślizgiem

Cieplicki wandalizm

… nie ma granic. Chuligani wymazali farbą w spreju
w ięk szość k a m ien iczek
przy placu Piastowskim.
Mało im tego. Ostatnio wyrwali z obejmy… latarnię
ul iczną . Na bezka rność
głównie młodych, pijanych
i agresy wnych rozrabiaków skarżą się kuracjusze i
mieszkańcy uzdrowiskowej
dzielnicy Jeleniej Góry.



Grupa polonijnych dzieci i młodzieży, głównie zrzeszonej przy
parafii katolickiej pw św. Józefa w
Doniecku, przebywała w Domu Harcerza przy ulicy Wiejskiej. Ukraińców
zaprosiła jeleniogórska Rada Przyjaciół Harcerstwa. Uczyli się piosenek
i tańców polskich, poznawali nasz
język, byli na wycieczkach w Karko-

S p r a g n i e n i t u r yś c i i
mieszkańcy zwłaszcza
latem chętnie napiliby
się cieplickiej wody mineralnej w otwartej dla
wszystkich pijalni. Tej w
uzdrowisku słynącym z
wód termalnych brakuje.
Istniejące kraniki w Domu
Zdrojowym nie wszystkim
wystarczają, a odwiedzający Cieplice muszą się
często obejść smakiem
kupionej w sklepie Kropli
Beskidu.
Roboty wykonywane na placu
Piastowskim kilka lat temu pomiędzy starymi płytkami pogrzebały również fontannę u wlotu
Cervi w Cieplicką. Wodotrysk był
jednocześnie pijalnią, skąd ludzie
pobierali mineralną do butelek i
kanistrów. Można było usiąść na
ławeczce i sączyć mineralną na
świeżym powietrzu.
Dobre czasy skończyły się:
najpierw uzdrowisko odcięło
wodonośną żyłę, kiedy okazało
się, że za użycie wody trzeba
płacić Skarbowi Państwa. Później
rybo-delfiny zostały w części
rozebrane, w części – skradzione.
Dziś zamiast miejsca, które by
przyciągało, jest pustka okraszona straganem z warzywami.
Podczas remontu nawierzchni
placu Piastowskiego miasto przewidziało środki na utworzenie w
tym miejscu bezpłatnego zdroju.
Ten jednak w najbliższym czasie
nie powstanie. Problemem nie są
pieniądze, ale brak interesującego
projektu.
Brak pijalni na świeżym powietrzu w upalne lato daje się we
znaki mieszkańcom i turystom.
– W taki upał każdy chciałby się
za darmo napić wody i odpocząć
w cieniu – słyszymy w centrum

Z konsumpcją bez przesady
Dostępna w cieplickim Domu Zdrojowym woda ma właściwości lecznicze i jej
spożycie należy konsultować z lekarzem, bo nie każdemu służy. Butelkowana
Marysieńka nie miała przeciwwskazań. Zalecano ją, bo przyspieszała przemianę
materii i pobudzała łaknienie. Przez dziesięciolecia gasiła pragnienie wielu
jeleniogórzan.

noszach, Krzeszowie i Częstochowie.
Ksiądz Mikołaj Pilecki z Doniecka podziękował wszystkim dobrodziejom,
dzięki którym ten pobyt doszedł do
skutku – poinformował Kazimierz
Piotrowski, szef RPH. Dzieci przyjechały do stolicy Karkonoszy z
zapylonego Doniecka zakatarzone
i chore, ale w czasie pobytu wróciły

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jeleniej Górze
do końca lipca nie zdąż ył
z przeprowadzką do nowej
siedziby na ulicy Jana Pawła
II. Przez kilka pierwszych dni
sierpnia petenci będą w dalszym ciągu załatwiać swoje
sprawy w budynku na ulicy
Słowackiego, gdzie instytucja
pozostanie jeszcze przez kilka
tygodni. Powód? Opóźnione odbiory nowej siedziby.
Kłopoty z przenosinami nie

do pełni sił. Podczas uroczystości pożegnania goście pochwalili się tym,
czego się nauczyli podczas polskich
wakacji. W tan poszedł także ks.
Mikołaj. Obecnie w Jeleniej Górze
wypoczywa na dwutygodniowych
wakacjach kolejna grupa z Ukrainy
z Ługańska.

(tejo)

W uzdrowisku
o suchym pysku

wpł yną na bieg załat wianych spraw przez ośrodek.
W dotychczasowej siedzibie
pozostaną również Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w
Jeleniej Górze (Słowackiego)
oraz Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności z alei
Wojska Polskiego.

(Angela)

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA

FOT. KAZIMIERZ PIOTROWSKI

WYDARZENIA

Wczoraj

W pijalni Domu Zdrojowego woda
jest w pewnym sensie racjonowana
Cieplic. Może zajrzeć do Domu
Zdrojowego, gdzie z kraników
sączy się źródlana woda. Tam
jednak bywa tłoczno i miejsce
jest przewidziane raczej dla kuracjuszy, a nie zziajanych gości
z plecakami, którzy przy okazji
chcieliby zjeść drugie śniadanie.
Wody nie wolno pobierać do
dużych pojemników.
Czy otwartej pijalni w uzdrowisku nie będzie? – Jeszcze przed
remontami zabezpieczyliśmy
ujęcie wody – powiedział nam
Roman Jałako, prezes Uzdrowiska Cieplice. Jak dowiedzieliśmy
się w urzędzie miasta, budżet
przewiduje wydanie 140 tysięcy
złotych na pijalnię. Jedynym problemem jest... brak interesującego
projektu.
– Chcemy utworzyć pijalnię,
z której będzie można czerpać
wodę zarówno w lecie, jak i w
zimie – powiedział nam zastępca
prezydenta Jerzy Łużniak. – Pozwalają na to właściwości ciepłej
wody źródlanej. Oprócz instalacji

wodnej problemów nie sprawi instalacja elektryczna – ta również
jest doprowadzona do miejsca
czekającego na ciekawy projekt.
Aby plan mógł uzyskać aprobatę
komisji, musi spełnić kilka podstawowych warunków.
Pierwszym z nich, a zrazem
najważniejszym jest forma obiektu. Ujęcie wody musi być wkomponowane w architekturę Cieplic.
Ponadto włodarze miasta chcieliby, aby było ono zadaszone.
– Ostatnio nie otrzymaliśmy
żadnej interesującej propozycji
dotyczącej budowy pijalni. W
drugim półroczu planujemy jednak kolejny przetarg – słyszymy
w magistracie.
– Pomysł, który wpłynął do
nas kilka lat temu, nie znalazł
uznania komisji – dodaje Jerzy
Łużniak.
Nad brakiem pijalni ubolewa
Stowarzyszenie Miłośnicy Cieplic.
– Nie dość, że butelkowana Marysieńka zniknęła pięć lat temu ze
sklepów, bo zamknięto rozlewnię,

Dziś

to nie ma porządnej pijalni wód
– mówi Małgorzata Turowska,
prezes SMC. Ciepliczanie uważają, że brak promocji własnej
wody u siebie jest skandalem.
Turyści kupują Kroplę Beskidu,

Nałęczowiankę i Staropolankę.
O Marysieńkę nikt już od dawna
nie pyta.

Konrad Lipiński
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Wielka dyplomatyka i rodeo

JELONKA.COM PYTA

Fot. Konrad Przezdzięk

Rozmowa z Miss Anne Hall, konsul generalną USA w
Krakowie

Amerykanom spodobają się Karkonosze
– podkreśliła pani Anne Hall, konsul
generalna Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej w Krakowie,
która w minionym tygodniu przyjechała do podkarpaczańskich Ściegien, aby w iście amerykańskim stylu
i otoczeniu Western City, otworzyć 9.
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Polskiej Ligi Western i Rodeo.
Amerykańską dyplomatkę
zaprosił szeryf
kowbojskiego
miasteczka,
a przy okazji i
w cywilu przewodniczący
Sejmiku Wojewódzkiego. Z
panią Anne Hall
zjechał tłumek
samorządowców, choć nie
tak liczny, jak
można się było
spodziewać. Do

Western City przybył starosta jeleniogórski Jacek Włodyga. Stawił
się inspektor Zbigniew Ciosmak,
szeryf… raczej komendant jeleniogórskiej policji. Na piersi nie miał co
prawda gwiazdy, za to paradował w
kowbojskim kapeluszu.
Pani konsul zajechała z godnością
nie dyliżansem, ale fordem korpusu
dyplomatycznego, któremu niestraszne były podziurawione drogi
powiatowe. Pewnie tylko dyplomatyczna wstrzemięliwość i delikatność
nie pozwoliły Amerykance dodać
kąśliwej uwagi, że u niej w kraju to są
autostrady i szosy równe jak stół. Nie
chciała też urazić gospodarzy, którzy
z otwartym sercem przyjęli tak

Prezydent USA tu był
Jednym ze słynniejszych Amerykanów, którzy odwiedzili nasz region, był poseł
amerykański w Berlinie John Quincy Adams, który podróżował po Śląsku na
początku XIX wieku. Później został wybrany prezydentem USA.

zacnego gościa. Tej rangi dyplomaty
reprezentującego światową potęgę
nie było tu bowiem od dawna.
Piękna pogoda, ładne amazonki
dosiadające koni, dziarscy jeźdźcy i
amerykańskie klimaty zachwyciły
panią Anne Hall. Co prawda wehikułu czasu w Western City nie ma,
ale dyplomatka poczuła się jak za
dawnych lat w swojej ojczyźnie.
Zobaczyła znane z westernów scenki napadu na bank, strzelaniny
oraz clou całego przedstawienia:
zmaganie kowboi, którzy dosiedli
swoich niezawodnych rumaków,
z bydłem.
Chcieliśmy rozmawiać po angielsku, jako dowód, że Polacy nie gęsi i
też znają ojczystą mowę Miss Anne,
ale pani konsukl ubiegła nas świetną

znajomością… polskiego! Co prawda
dało się usłyszeć w jej wypowiedzi
amerykański akcent, ale dodawał
on tylko uroku słowom, które wymawiała. Co ciekawe, polszczyzny
nauczyła się w Waszyngtonie na
kursie przed swoim wyjazdem na
placówkę do Krakowa. Nauka trwała
kilka miesięcy, a dyplomatka wykazała się nie lada talentem. Czy echa jej
wizyty pozostaną tylko, mówiąc dyplomatycznie, na papierze i zdjęciach?
Oby przyszłość, w tym przypadku,
okazała się mniej dyplomatyczna ze
wskazaniem na potrzebny wszystkim
pragmatyzm.

(Mar/ anzol)
Zdjęcia: Janusz Lewicki

Więcej o rodeo w Ściegnach - str. 10

- Czy to pierwsza pani wizyta w Karkonoszach?
Anne Hall – Nie, byłam tutaj pół
roku temu, ale wtedy nieustannie
padał deszcz i niewiele mogłam
zobaczyć. Teraz obejrzałam Karpacz, Jelenią Górę, Szklarską
Porębę. Rozmawiałam z przedstawicielami władz samorządowych,
byłam w górach gdzie obejrzałam
schronisko Samotnia. To piękne
miejsce, przypominające mi dom
dziadka w lasach stanu Maine, tuż
obok kanadyjskiej granicy, skąd
pochodzę. Jestem pod wielkim
wrażeniem tych terenów, miast,
zupełnie innych niż Kraków i
Tatry, gdzie częściej bywam, a
pracuję w konsulacie generalnym
w Krakowie od dwóch lat. No i
Western City, byłam wzruszona,
gdy zobaczyłam kawałek USA
pod Karkonoszami. Cenię ludzi
którzy mają marzenia i nie boją
się je realizować, jak to zrobił
Jerzy Pokój, budując westernowe
miasteczko.
– Czy to znaczy, że Amerykanie znajdą coś ciekawego
dla siebie w Karkonoszach,
gdyby się do nas wybierali i
czy jest sens promować nasz
region w USA?
– Oczywiście, że jest sens, gdy
rozmawiam z moimi rodakami,
którzy przyjechali do Polski,
wszyscy, powtarzam: wszyscy,
mówią, że zastali więcej niż się
spodziewali. Są po ogromnym
wrażeniem przyrody, zabytków,
tradycji i ludzi, którzy dla Amerykanów są tak przyjaźni. Obok
tradycyjnych wypraw do Francji,
Włoch, Irlandii, coraz więcej osób
chce obejrzeć Europę Środkową
w tym Polskę. Słyszałam od turystów i sama tak uważam, że wielką wartością w waszym kraju są
silne więzi rodzinne, szacunek dla
tradycji, religijność i świadomość,
kim są Polacy. Tak było w Stanach
w latach pięćdziesiątych i niestety,
sporo z tego straciliśmy. U was jest
to nadal żywe i wywiera ogromne
wrażenie na moich rodakach.

Dlaczego więc nie widać
Amerykanów w Jeleniej Górze, na turystycznych szlakach w Karkonoszach?
– Niestety, słaby dolar powoduje, że wyprawa do Polski staje
się coraz droższa i wielu Amerykanów musiało zrezygnować z
wyjazdów do Europy. Musi też
do nich dotrzeć informacja, że
tutaj warto przyjechać. Natomiast
warto pojechać w drugą stronę do
USA, turystycznie i na zakupy.
Ale na przeszkodzie są
nadal wizy o które nie jest
łatwo.
– To nie jest już prawda. Wizy
do Stanów dostaje teraz prawie
każdy Polak ubiegający się o wyjazd do naszego kraju. W ciągu kilku lat uprościliśmy i przyspieszyliśmy procedury wydawania wiz
do USA. W tej chwili wystarczy
jedna wizyta w amerykańskim
konsulacie, która nie trwa dłużej
niż pół godziny. Umawiamy się
na konkretną godzinę z każdym
wnioskodawcą i po sprawdzeniu
wydajemy je od ręki. Oczywiście,
najłatwiej byłoby gdyby ich nie
było, ale stają się coraz mniejszą
przeszkodą w wyjeździe do USA.
– Doskonale mówi pani po
polsku, czy ma pani polskie
korzenie?
– Nie, zupełnie nie. Pochodzę
z rodziny szkocko-angielskiej.
Języka polskiego zaczęłam uczyć
się dziewięć miesięcy przed wyjazdem do Polski, w szkole językowej
dla dyplomatów w Waszyngtonie. To bardzo intensywny kurs,
który pozwala amerykańskim
dyplomatom dość dobrze poznać
język kraju do którego jedzie.
Ponieważ często wyjeżdżam
zapraszana w różne miejsca w
południowej Polsce, mam okazję
doskonalić język polski, ale nadal
nie powiedziałabym, że znam go
bardzo dobrze.
Rozmawiał
Marek Komorowski

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

(075) 75 444 00
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Mali zabójcy



Fot. Archiwum

TEMAT TYGODNIA

Uwaga w piekarniach i cukierniach
W punktach sprzedaży słodkich bułek i ciastek aż roi się od os i much. Właściciele
punktów muszą zaopatrzyć się w specjalne lampy owadobójcze, które czasami
niewiele dają. Osy, oprócz tego że żądlą, mogą przenosić niebezpieczne bakterie.
Przy kupowaniu wspomnianych produktów, a także słodkich i soczystych owoców,
należy zwracać szczególną uwagę na owady.

Osa, mimo swoich niepozornych rozmiarów, może być niezwykle
groźna dla osób uczulonych na jej jad.
Tegoroczne lato sprzyja pladze groźnych owadów,
których użądlenie może skończyć się tragicznie dla
potencjalnych ofiar. Stwory same atakują rzadko, ale
niosą śmierć, gdy tylko poczują się zagrożone. Do os,
szerszeni i pszczół dołączają jadowite żmije zygzakowate. W Jeleniogórskiem ukąsiły w tym roku już dwie
osoby.
Adama Zawadę z okolic Jeleniej
Góry żmija zygzakowata ukąsiła,
kiedy był chłopcem. Nieświadomy
zagrożenia ścinał kwiaty na łące
w niewielkim gospodarstwie
swoich rodziców.

Żmija lubi upał

– Było gorąco. Położyłem się
na trawie i ułożyłem palce w
kształt nożyczek, którymi „ścinałem” trawy i kwiaty. Jeden z
nich był wyjątkowy, miał zygzak
i ładny kształt, więc też chciałem
go ściąć. Potem poczułem, jak
wszytko zaczyna mnie piec,
puchnie mi twarz, przestaję
widzieć na oczy, brakowało mi
powietrza, zacząłem się dusić,
czułem, że tracę czucie w nogach, a serce szarpało się we
mnie tak, jak by miało mi zaraz
wyskoczyć przez gardło. Na
szczęście zdążyłem dobiec czy
raczej doczołgać się do domu
– opowiada mężczyzna.
Matka zawiozła go do szpitala,
gdzie podano chłopcu surowicę.
To jednak były dawne czasy.
Samochody nie były jeszcze tak
popularne, a na karetkę czekało

się kilka godzin. – Surowica
została mi podana późno. Dzięki niej przeżyłem,
ale do dziś
odczuwam
konsekwencje tego ukąszenia
– mówi mężczyzna.

zdrowego dorosłego człowieka
pod warunkiem szybkiego podania mu remedium. Leczenie
polega na podaniu antytoksyny
końskiej, potocznie zwanej surowicą. Jedynym miejscem, gdzie
można ją dostać w Jeleniej Górze
jest szpital wojewódzki. Leku brakuje w innych placówkach opieki
zdrowia.

jad.
Dla zdrowego człowieka pojedyncze użądlenie owadów
najczęściej kończy się bólem i
zaczerwienieniem w miejscu
ukłucia. Dla alergików może
zakończyć się śmiercią. W tym
roku potwierdziło to co najmniej
kilka przypadków.
W lipcu ofiarą szerszenia padł
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapolicach, Jan Urbaniak.

Niepozorne, ale zabójcze

Jak podał portal
Dziennik Polska, prezes OSP
podszedł tylko obejrzeć akcję
strażaków, którzy usuwali kokon.
Koledzy zobaczyli go, kiedy już
leżał przy aucie. Natychmiast
wezwano pogotowie. Mimo reanimacji, nie udało się strażaka
uratować. Zmarł w 10 minut po
przewiezieniu do szpitala.

Groźny jad

W tym roku do jeleniogórskiego szpitala trafiły już
dwie ofiary żmii. Jedna z nich
to dziewięcioletni chłopiec. Podana surowica uratowała mu
życie, podobnie, jak dorosłemu
mężczyźnie, którego gad ukąsił
w Jakuszycach.
Jad żmii zygzakowatej jest mieszaniną kilku toksyn o różnorakim działaniu. Uszkadza on układ
nerwowy, powoduje martwicę
tkanek, zmniejsza krzepliwość
krwi, powoduje zmiany rytmu
pracy serca. Po ukąszeniu na skórze poszkodowanego pozostają
dwie charakterystyczne ranki.
Ukąszenie jest szczególnie
niebezpieczne dla dzieci i osób
starszych. Jednakże nie stanowi
śmiertelnego zagrożenia dla

Jak się ustrzec przed jadem żmii?
Po pierwsze trzeba poznać napastnika
– radzą lekarze. Rodzice powinni
wiedzieć o żmijach jak najwięcej,
by w najdrobniejszych szczegółach
przekazać swoją wiedzę pociechom.
Węże te osiągają długość około 70
centymetrów. Grzbiet mają o zabarwieniu brązowym, srebrzystoszarym, żółtawym, oliwkowozielonym,
niebieskoszarym, pomarańczowym,
czerwonobrązowym lub miedzianoczerwonym.
Na ich grzbiecie widnieje ciemniejszy
od barwy podstawowej zygzak, tzw.
"wstęga kainowa".

Innym rodzajem śmiertelnego zagrożenia dla człowieka w
okresie letnim są osy, pszczoły i
szerszenie. Swoim niepozornym
żądłem mogą zabić nie tylko
dziecko czy osobę
starszą, ale również dorosłego,
jeśli jest uczulony na owadzi

Jesteś alergikiem,
noś adrenalinę!

Owady są szczególnie
groźne dla uczulonych
na jad. Alergikom lekarze zalecają noszenie
przy sobie strzykawki z
adrenaliną, zwłaszcza
podczas wycieczek w
miejsca, gdzie można
się spodziewać występowania latających zabójców. Substancja
nie kosztuje wiele,
ale może uratować
życie. Aby upewnić się, czy nie
jesteśmy uczuleni, warto się
przebadać robiąc sobie testy
skórne.
W Jeleniej Górze na szczęście

do tej pory obyło się bez tragedii
spowodowanych przez owady.
– Nie odnotowaliśmy żadnych
śmiertelnych przypadków użądleń na naszym terenie ani też
wzmożonych ataków na ludzi
– powiedział Maciej Kaczmarek,
zastępca dyrektora ds. medycznych Pogotowia Ratunkowego w
Jeleniej Górze.
Ale trzeba dmuchać na zimne.
Os i szerszeni jest wyjątkowo
dużo ze względu na łagodną
zimę. Owady zaczynają być coraz
bardziej aktywne, bo już zbierają
zapasy na chłodniejsze pory
roku. Osy są wścibskie, szerszenie
mniej: atakują tylko wtedy, gdy
się je drażni. Rozjuszone wydzielają substancję, która zwołuje
pozostałe osobniki.
O ile ukąszenie jednego
szerszenia nie
jest groźne,
choć bardzo
bolesne, o
tyle atak kilku
może zakończyć się tragedią. Podobnie
jest z osami i
pszczołami.
– Szczególnie
powinny na to
uważać dzieci
podczas wakacyjnych wypadów i zabaw. Owady gnieżdżą się często
na strychach.

Strażak nie
zawsze pomoże

otoczenia. Do usunięcia gniazd
straż pożarna z Jeleniej Góry
wyjeżdża kilka razy w ciągu
tygodnia. Strażacy potwierdzają
zwiększenie się w tym roku liczby
zgłoszeń o występowaniu gniazd
szkodników, ale wyjeżdżają tylko do budynków użyteczności
publicznej.
Właściciele prywatnych domów, garaży czy altanek ogrodowych, gdzie najczęściej osy i
szerszenie upatrują sobie miejsce
na uwicie kokonu, do ich usunięcia muszą wzywać prywatne
firmy dezynsekcyjne. Ekipy mają
pełne ręce roboty. W ciągu dnia
odbierają kilkanaście zamówień.
Cena takiej usługi to około 200
złotych za interwencję.
– W tym roku liczba wzywających naszą firmę do usunięcia
kokonów os, pszczół i szerszeni
jest znacznie większa niż w latach
poprzednich – mówi Anna Reizer,
współwłaścicielka firmy Biosekt
z Jeleniej Góry, zajmującej się
usuwaniem owadów. W ciągu
dnia do klientów wyjeżdżamy
kilkakrotnie i przypuszczam,
że taka sytuacja potrwa aż do
października.
Nie bez racji, bo okres wzmożonego ryzyka dopiero przed nami.
Dlatego wszystkich odwiedzających sady należy przestrzegać
przed pochopnym jedzeniem
jabłek i śliwek prosto z drzewa,
czy też tych leżących na ziemi.
Użądlenie osy w gardło jest śmiertelnie niebezpieczne. Bez szybkiego podania odtrutki kończy się
uduszeniem i śmiercią.

Angelika Grzywacz

Skuteczną ochroną przed tymi
owadami może być również systematyczne pozbywanie się ich
siedlisk z naszego najbliższego

Żmijo, gdzie jesteś?
Na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach, polanach leśnych. Gad lubi siedliska
o chłodnym mikroklimacie. Chętnie przebywa pod kamieniami, krzewami
lub wśród korzeni drzew. Najczęściej ucieka przed napastnikiem, atakuje w
sytuacji, gdy jest osaczona. Najpierw jednak zazwyczaj głośno syczy. Głównym
pokarmem żmii są małe ssaki owadożerne oraz gryzonie. Poluje także na żaby,
jaszczurki, pisklęta ptaków oraz
owady. Młode odżywiają
się głównie owadami, ślimakami, dżdżownicami oraz
młodymi
płazami
i jaszczurkami.
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Samotni rodzice
odetchną z ulgą

Podwyższenie progu dochodów rodziny, przyznanie
alimentów rodzicom samotnie wychowującym dzieci,
ale żyjącym w konkubinacie czy małżeństwie z inną
osobą oraz srogie kary dla dłużników. To najważniejsze zmiany, jakie niesie ustawa przywracająca fundusz
alimentacyjny. By otrzymać jego pierwszą wypłatę do
końca października, wnioski należy złożyć do końca
sierpnia.
Choć ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
wchodzi od 1 października bieżącego roku, rodzice wychowujący
dzieci w pojedynkę już mogą składać wnioski o jego przyznanie.
Kto złoży dokumenty między 1
września a 31 października, otrzyma pieniądze do 30 listopada.
Jak oceniają urzędnicy, nowe
przepisy diametralnie poprawią

sytuację osoby wychowującej
dziecko. Fundusz alimentacyjny
będzie przyznawany w przypadku bezskutecznej, co najmniej
dwumiesięcznej, egzekucji alimentów, a nie jak to było dotychczas, po trzech miesiącach. Inną
ważną zmianą wprowadzoną do
ustawy jest podwyższenie progu
dochodowego rodziny.
– Teraz pieniądze otrzymają

wasze fotki Nasze Pociechy

Agatka

Amelia

B³a¿ej

Ernest

Jesika

Klaudia

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

te rodziny, których dochód nie
przekroczy kwoty 725 złotych
na osobę, a wysokość alimentów,
które będzie można otrzymać to
nawet 500 złotych. Należy jednak
pamiętać, że nie będzie to wyższa
kwota niż zasądzi sąd – informują
urzędnicy. Matka, która ma zasądzone 200 złotych, nie dostanie
od października automatycznie
więcej pieniędzy. Jeśli chce uzyskać wyższe świadczenia, może
jedynie wystąpić do sądu o podwyższenie alimentów.
By starać się o pieniądze z
funduszu alimentacyjnego matka
czy ojciec nie musi już samotnie
wychowywać dziecka. Może żyć
w konkubinacie albo nowym
związku i nie traci prawa do

Fascynującą wystawę malarstwa połączonego z
rzeźbą otwarto w piątek w
Galerii Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Długiej
1 w Jeleniej Górze. Można
w niej odnaleźć zarówno
udaną parafrazę walki
o byt jak i uniwersalną
symbolikę podróży.
– To już drugi akcent z wybrzeża
– mówi Janina Hobgarska, dyrektorka BWA. Poprzednia ekspozycja
Łukasza Pęka przyjechała do Jeleniej
Góry z Sopotu. O ile tamta koncentrowała się tylko na wirtualnym świecie
gier komputerowych, obecna jest
mocno osadzona w namacalnej rzeczywistości przesiąkniętej twórczą
weną autorek.
Katarzyna Myśliwska-Sienkowska
(malarka) i Bente Kluge (rzeźbiarka
z Norwegii) w fascynujący sposób
przedstawiły swoje wizje świata.
W obrazach widać ucieczkę od
niechcianej rzeczywistości i pogoń
za wymarzonym bytem. W rzeźbach
– pachnące morzem (dosłownie!)
akcenty, odniesienia do dawnej
sztuki wikingów i tradycji morskiego
kraju, jakim jest Norwegia.
Niektóre rzeźby wykonane po
części przez naturę (pal z morskiego
falochronu), naznaczone piętnem
czasu (pordzewiałe gwoździe wbite
w różnych epokach) uzupełnione
przez artystkę misternymi figurkami, wśród których dojrzymy postać
Chrystusa, robią wrażenie.
Benta Kluge ma męża Polaka i
często przebywa w Polsce, którą z
Norwegią łączy w pewnym sensie
morze. Ten mariaż udał się świetnie zważywszy, że uniwersalizm
morskiej symboliki jest czytelny

pomocy. Na kogo przyznawane
są pieniądze? Na dziecko do jego
ukończenia 18 – go roku życia,
lub 25 – go roku życia, jeśli
uczy się w szkole lub szkole
wyżej oraz powyżej 25 - go roku
życia bezterminowo, gdy dziecko
ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty można składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jeleniej Górze od
1 sierpnia.
Znacznie gorzej będzie się
natomiast wiodło dłużnikom.
Ci będą teraz ścigani nie tylko
przez komornika, jak to było
do tej pory, ale również przez
Urząd Skarbowy. Dłużnik nie
wykręci się również wymówką
braku pieniędzy czy pracy. Teraz
będzie miał bowiem obowiązek
zarejestrowania się jako osoba
bezrobotna, poszukująca pracy.
Urząd gminy będzie mógł natomiast skierować go na roboty
publiczne, a w razie odmowy
pracy czy rejestracji, skieruje sprawę do sądu. A ten za niepłacenie
alimentów będzie mógł go skazać
nawet na 2 lata więzienia. Gmina
może też zwrócić się do starosty,
by zabrał dłużnikowi prawo
jazdy i wpisać niepłacącego do
Krajowego Rejestru Dłużników. I
to jeszcze nie koniec. Cierpieć za
długi alimentacyjne niesolidnego
ojca czy matki mogą nawet jego
nowi partnerzy. Komornik będzie
mógł zająć nie tylko rzeczy dłużnika, ale także należące do osoby,
która z nim mieszka. Chyba że ta
osoba udowodni, że to jej wyłączna własność.

Angela

Wandale pozostaną bezkarni?
W nocy ze środy na czwartek nieznani sprawcy zniszczyli karoserie sześciu zaparkowanych przed blokiem
samochodów. Mieszkańcy podejrzewają, że to sprawka wyrostków, którzy wracali z nocnych libacji. Mimo
zbiorowego niszczenia mienia, pozostaną oni jednak
bezkarni, ponieważ nie ma żadnego oficjalnego zgłoszenia na policję.
Właściciele aut z ulicy Noskowskiego o zniszczeniu samochodów dowiedzieli się
rano przed wyjazdem do pracy.
Wówczas okazało się, że ich
pojazdy mają powgniataną od
kopnięć karoserię.

Bez zawiadomienia
nie ma szans
– Nie mamy żadnego oficjalnego zgłoszenia o tej sprawie – usłyszeliśmy od
nadkom. Edyty Bagrowskiej, rzecznika
prasowego Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze. Jedna osoba zgłosiła
dzielnicowemu uszkodzenie lusterka,
ale sprawa została już załatwiona. Bez
poszkodowanych nie możemy nawet
rozpocząć postępowania.

Sprawy musieli się „dobrze
bawić” bo nie poprzestali na
dewastacji drzwi i lusterek.
Na samochodach pozostały
widoczne ślady skakania po
dachach. Nikt nie widział, kim
byli niszczyciele. Najgorszy
jest jednak fakt, że sprawa nie
została przez poszkodowanych
zgłoszona na policję.
Tak jest w wielu przypadkach,
kiedy sprawcy pozostają bezkarni, tylko dlatego, że ludzie
nie zgłaszają wykroczeń czy
przestępstw. Nie zgłaszanie takich spraw policji to - jak mówią
funkcjonariusze - oficjalne przyzwolenie na bezkarne działanie
chuliganów i niszczycieli.

(Angela)

Nowy market w Cieplicach
Nabierają tempa prace przy
budowie kolejnego pawilonu handlowego Biedronki w
uzdrowiskowej części miasta.
Obiekt ze spadzistym dachem
powstaje przy ulicy Wolności
między dawnymi warsztatami a
apteką „Pod
Koroną”.
Ma wyjść
naprzeciw

zapotrzebowaniu ciepliczan na
taki sklep. Jak zwykle otwarcia
konkurenta boją się mniejsi
handlowcy, dla których tańszy
przeciwnik oznacza trudną
walkę o utrzymanie się na lokalnym rynku.

(tejo)

Polsko-norweskie
klimaty morskie w BWA

Fot. Konrad Przezdzięk



dla wszystkich krajów, których
granice wyobraźni określa głębia
horyzontu.

(tejo)

Warto odwiedzić BWA!
Wystawa czynna jest do 25 sierpnia.
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Kamienie
wołać będą
Tego upalnego dnia Marysieńka
Sobieska leżała sobie spokojnie
przed pawilonem „Edward” uzdrowiska, jak to miała w zwyczaju od
ponad stu lat. Była przekonana,
że przez jeden wiek napatrzyła
się już wystarczająco dużo. Tym
razem jednak w ciągu 24 godzin
nagromadziło się tyle przygód, że
gdyby tylko mogła, niewątpliwie
wykrzyczałaby „O tempora, o
mores!” z całych sił.
Z rana przywitała ją zgraja
właścicieli psów, którzy pojawiali
się w jej polu widzenia w odstępach
minutowych. Każdy z nich, gdy tylko poprzednik znikał z horyzontu,
nerwowo się rozglądał i zachęcał
swojego pupila do załatwienia
potrzeby na łonie natury.
Marysieńka jednak do tego
przywykła, można nawet powiedzieć, że oglądanie tego spektaklu
stało się pierwszym elementem jej
dziennej rutyny.
Po właścicielach czworonogów
przyszła pora na kuracjuszy i
mieszkańców Cieplic.. Niektórzy z nich – ci, którzy przyszli z
dziećmi – wpadli na pomysł, aby
w tym piekielnym żarze wykąpać
dzieciaczki w wodotrysku. Pani
Sobieska początkowo średnio się
uśmiechała na myśl o brzdącach
machających kończynkami w
nieskoordynowany sposób w jej
fontannie, jednak i do tego po
jakimś czasie się przyzwyczaiła.
Nadeszła pora na pierwsze
wydarzenie, które nieco zaburzyło
plan dnia królowej. Do zbiornika podszedł miły pan o nieco
rozbieganych oczach, wyciągnął
zza pleców dziwny pakunek, a
następnie... zaczął kąpać węże.
Wywołało to atak paniki wśród
wszystkich obecnych. Dzieciaczki
wyskoczyły z wody jak oparzone,
a cała reszta pognała tak szybko,
że po wczasowiczach został tylko
tuman kurzu.
Popłoch był taki, jakby Godżilla
zaatakowała Cieplice, Marysieńka
jednak była zachwycona. Zawsze
lubiła odrobinę egzotyki i nie mogła się doczekać, aż ktoś wpadnie
na pomysł wykąpania aligatorów
w jej wodotrysku.

Po południu w okolicach postumentu Marii Kazimiery zebrało
się kilku panów w wieku 40-50
lat. Popijali oni tanie wino, głośno
przy tym narzekając na formę
posągu. Temu nie spodobał się
brak nosa królowej, inny wyraził
pogląd, według którego królowa
ma za małe usta...
W miarę upływu czasu ich
rozważania stawały się coraz
bardziej filozoficzne, aż w końcu
zastygli na ławkach przybierając
nadzwyczaj ekwilibrystyczne pozy.
Pierwszy z nich w jakiś sposób
wcisnął się pomiędzy siedzisko a
oparcie ławeczki, dolną częścią
ciała pozostając na siedzisku,
górną zaś – na ziemi, rozkosznie
wyginając kręgosłup.
Drugi z krytyków sztuki
rzeźbiarskiej przysnął w pozycji
dokładnie odwrotnej, trzeci zaś
umościł sobie legowisko na dwóch
pozostałych kolegach. Panowie
odpoczywali tak sobie aż do późnych godzin wieczornych, gdy
ich miejsce zajęli przedstawiciele
młodszego pokolenia.
Ci byli jeszcze gorsi. Zamiast
prowadzić ożywione dyskusje zainspirowani obecnością samej Marysieńki, oddawali się sączeniu piwa,
klnąc przy tym siarczyście. Któryś
z młodzieńców sięgnął po puszkę
spreju i rozpoczął proces twórczy w
bezpośrednim sąsiedztwie niecki
żony Jana III Sobieskiego.
Królowa początkowo myślała,
że młody człowiek rysuje miłego
puszystego kotka, ten jednak w
swoim chorym umyśle wyhodował jakiś makabryczny obraz,
którego Maria Kazimiera wolała
nawet nie interpretować.
Koniec dnia pełnego wrażeń
był nie mniej udany niż cała reszta
ekscesów. Człowiek określany
wzniosłą ksywką Bolo postanowił
nieco zmienić odcień wody w
fontannie, dodając mu lekką nutkę
koloru żółtawego.
Po tych wszystkich wybrykach
czułem, że Marysieńka chce głośno
wypowiedzieć jedną myśl: „Gdyby
tylko był tu mój Janek! Zrobiłby
porządek z wami wszystkimi!”

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
(Nie)poprawni
na jezdni

Szefa klubu radnych Wspólne Miasto zauważyliśmy czającego się do przejścia przez
ruchliwą ulicę Wolności w
niedozwolonym miejscu. Czy
przeszedł, nie wiemy, więc
trudno go za sam fakt czajenia
się potępiać. Przykład jednak
idzie z góry. Wystarczy stanąć
na kwadrans przed budynkiem sądu przy ul. Wojska
Polskiego, aby dostrzec łamiących przepisy adwokatów,
radców prawnych i prokuratorów, którzy z togami pod
pachą pędzą na przełaj tam,
gdzie nie ma wyznaczonych
przejść dla pieszych. Polecamy
to miejsce policji drogowej.

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI / OPINIE
– Wiesz Zbyszek, ludzie się skarżą,
że cały czas stoimy z założonymi
rękoma.
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– Jureczku, nie ma sytuacji bez
wyjścia…

Komiksowe
rysy władcy

Patrząc wnikliwie w billboard reklamujący wielkie widowisko historyczne z okazji
jubileuszu 900-lecia (zobacz
na stronie 10), złośliwi zauważyli, że Bolesław Krzywousty
jest łudząco podobny do Marka Obrębalskiego, prezydenta
Jeleniej Góry. Sam włodarz
oczywiście zaprzecza, że był
pierwowzorem rysunkowej
postaci księcia Bolka, która
ożywia nie tylko plakat, lecz
także komiks nawiązujący do
historii miasta. Ale precedens
poszedł w świat. Jak wieść
kuluarowa głosi prezydenckie
rysy są idealne dla twórców
postaci z komiksu. Proste, bez
zawiłości i szczere aż do bólu.
Może by tak je wykorzystać w
reprincie opowieści o Spider
lub Batmanie?

– Masz rację Zbysiu, zawsze można
wspólnie poklaskać!

(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.

Jerzy Łużniak i Zbigniew Szereniuk, zastępcy prezydenta Jeleniej Góry.

anzol

Redakcja
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Klęska urodzaju
na wizji
Telewizja jako zjawisko kulturowe i społeczne przeżywa
głęboki kryzys. Prowokacyjne to
zdanie, bo przecież jeszcze nigdy
świat w zaczarowanym pudełku
nie omotał widza tak, jak dziś.
Ale też nigdy czas spędzony
przed odbiornikiem nie bywał aż
w takim stopniu stracony.
Kiedy jeszcze miałem wakacje, czy to szkolne, czy studenckie – ekran telewizyjny
w pewnym sensie dyktował
porządek dnia. Rano nie można
było przegapić „Czterech pancernych” powtarzanych tyle razy,
że spokojnie Szarik z Jankiem

ustanowiliby rekord Guinessa w
kategorii powtórek (co nie udało
się jeleniogórskim bębniarzom w
konkurencji bębnienia hejnału).
Obowiązkowym punktem dnia
był popołudniowy „Stawiam na
Tolka Banana”.
Wieczorem oglądało się rodzinnie Dziennik Telewizyjny
trwający w szczytowych latach
rządów Macieja Szczepańskiego
na Woronicza około godziny. Bywało, że dłużej, kiedy to program
przekształcono w Wieczór z
Dziennikiem. Do dziś czuć smród
propagandy tamtych czasów
nafaszerowanych pierwszymi

sekretarzami, aktywem robotniczo-chłopskim, relacjami z frontu
robót przy budowaniu lepszego
jutra socjalistycznej ojczyzny.
A telewizja, dopóki przed kamerami nie zasiedli panowie
w wojskowych mundurach,
bywała nawet przyjaznym gościem – zwłaszcza dla młodych
widzów – ze swoim „Ekranem
z bratkiem”, „Zwierzyńcem” z
wąsatym Sumińskim, „Porą na
Telesfora” i innymi „Bolkami i
Lolkami”.
Dziś Bolka chyba mało które
dziecko kojarzy z bajką, ale prawie wszystkie z Lechem Wałęsą.
W telewizji jest 100 programów.
Każdy nadaje inne wiadomości i
inną prognozę pogody. Są nawet
takie poświęcone tylko pogodzie.
Pasjonujące zresztą: od rana do
nocy można oglądać Chmurki i

Wicherki, rozmnożone w tajemniczy sposób, które opowiadają,
jaka jest temperatura Rio de Janeiro. Emeryci, których stać tylko
na kablówkę, mają namiastkę
wycieczki, jaką mogliby sobie
zafundować, gdyby pracowali w
normalnym kraju.
W telewizji, zwłaszcza tej
publicznej, jest też mnóstwo
ludzi. Aby nakręcić krótką relację z warsztatów teatralnych
w Cieplicach, zjechał cały pułk
telewizyjnych fachmanów. Była
pani realizator, pani spikerka w
postaci laleczki, pani reżyserka,
dwóch kamerzystów, dźwiękowiec i jeszcze jeden facet, który
nie robił nic, więc pewnie był
kierowcą.
Jedna pani pokazywała kamerzyście, co ma kręcić (jakby
sam nie wiedział). Spikerka

o urodzie lalki Barbie robiła
za gwiazdę i nie najmądrzej
uśmiechała się do kamery, facet
siedział i się patrzył, a reżyserka
ustalała koncepcję. Nie zdziwiły
mnie zatem opinie o przeroście
zatrudnienia w firmie prezesa Urbańskiego… TVN takie
programy załatwia dwiema
osobami.
Przerost panuje nie tylko w
zasobach ludzkich, lecz także
w umysłach. A wiadomo, że co
za dużo, to niezdrowo, a czasem
głupio. Telewizje konkurują nie
zawartością, ale opakowaniem.
I tak widza ma przyciągnąć nie
treść wiadomości, tylko – dajmy
na to – konfliktowa osobowość
i gwiazdorski styl Hanny Lis.
Wybielone zęby Piotra Kraśki
mają wygrać ze spojrzeniem
Kamila Durczoka.

Impulsem do oglądania mają
być stojący prezenterzy. Stoją, bo
siedzący się znudzili. Niebawem
przyjdzie moda na leżących, bo
w tej pozycji wiadomości nigdy
nikt nie czytał. Tym bardziej,
że telewizyjne gwiazdy są już
do leżenia przyzwyczajone, na
pieniądzach oczywiście. Zarabiają krocie, o których większość
oglądaczy tylko marzy przed kolejnymi kumulacjami w lotto.
Cała telewizja też zresztą leży,
a kwiczeniem dobijają ją politycy, którym tylko brakuje dostępu
do kanałów przepowiadających
pogodę. Premier Wicherkiem, a
prezydent – Chmurką. To by była
para (w gwizdek)!

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA
Coraz czystsza Kamienna

Dzieci groziły detonacją bomby
Dwóm nastolatkom nudziło
się w autobusie podczas jazdy na
kolonie. Postanowili zażartować
i postraszyli bombą przez telefon
Bogu ducha winną kobietę, żądając przy tym pieniędzy. Dowcip
okazał się kiepski, bo sprawców
namierzyli policyjni specjaliści.
Czeka ich sprawa przed sądem
rodzinnym
Żartownisie wybrali na chybił
trafił numer telefonu, dodzwonili
się do nieznanej kobiety. Dali jej
alternatywę: albo przekaże im
10 tysięcy złotych, albo w ciągu
trzech godzin odpalą ładunek
wybuchowy pod budynkiem, w
którym mieszka.
Do zdarzenia doszło w połowie lipca w
jednej z miejscowości koło
Jeleniej Góry.
Chłopcy tego
dnia wyjeżdżali na kolonię.

Pokrzywdzona nie zastanawiając się powiadomiła o zdarzeniu
policję. Funkcjonariusze sprawdzili wskazane miejsce. – Nie
znaleźli żadnych materiałów
wybuchowych. Jednocześnie
rozpoczęli poszukiwania sprawcy
– tłumaczy nadkom. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.
W wyniku prowadzonych
działań wytypowali, a następnie
zatrzymali dwóch podejrzanych
w tej sprawie nieletnich. Jak
stwierdzili chłopcy, miał to być
tylko żart. Teraz za swój czyn, już
bez żartów, odpowiedzą przed
sądem rodzinnym.

(tejo)

Kąpiel w rzece i wyprawa na
pstrągi jeszcze kilka lat temu były
pobożnym życzeniem wielu mieszkańców Jeleniej Góry i Cieplic.
Jednak po proekologicznych inwestycjach w Cieplicach i ostatnich
pracach melioracyjnych w korycie
rzeki, wraca tam życie a woda płynie coraz czystsza. – Nie jest jeszcze
krystaliczna, ale w porównaniu do
tego, co było tu jeszcze nie tak daw-

Konflikt państwa Gruszczyńskich z sąsiedztwem
trwa już cztery lata. Zaczęło się od błahych zatargów.
Dzisiaj mieszkają jak Paweł i Gaweł. Starsi ludzie płaczą i nie śpią po nocach, sąsiedzi ich każde działanie
odbierają jako wrogie. Zawiadomiono policję, ale i to
nie rozwiązało problemu.
Historia, jakich w naszym
m ie śc ie w iele. B y zer wa ć
więzi tolerancji między sąsiadami, bo o przyjaźni raczej
mówić nie można, wystarczy
drobiazg. W przypadku państwa Gruszczyńskich były to
połamane kwiaty w ogrodzie
przez syna sąsiadów z piętra
niżej.

– Przed naszym blokiem
posadziłam kwiaty, żeby nam
wszystkim było przyjemniej,
ale długo się one nie ostały,
bo m łod sz y s y n są sia dów
wbiegł w nie za piłką i podeptał. Kiedy zwróciliśmy się
do rodziców, żeby pilnowali
dzieci, ci wyskoczyli do nas z
buzią i od tego czasu zaczęło

się piekło – mówi 74-letnia
Zenobia Gruszczyńska.
Później pojawiły się kolejne
sprawy. Zdaniem pani Zenobii
i jej męża Bronisława dzieci
sąsiadów nagminnie zaczęły
im robić na złość, wrzucając
przez otwarte okno piłeczki,
przedrzeźniając na korytarzu.
– Sąsiad skopał nam psa,
w y rz uc i ł na szego mopa z
okna, kiedy się suszył i kupił
dzieciom gwizdki, żebyśmy
nie mieli spokoju – w ymieniają Gruszczyńscy. Do tego
dochod zą jeszcze kopa n ie

no temu, to niebo i ziemia – mówią
wędkarze, którzy spacerują wzdłuż
brzegu z wędką i muszką licząc na
branie pstrągów. Ławice tych uwielbiających czystą i wartką wodę ryb
widać gołym okiem przy słonecznej
pogodzie. Z uroków płytkiej rzeki
korzystają także dzieci chłodząc się
w upalne dni.
(tejo)

piłki pod oknami, włamanie
się sąsiadów do piwnicy, ściąganie skrzynek z kwiatami z
balkonu i połamanie gałęzi
wiśni.
Problem w t ym, że l ista
sk a rg są sia dów na Gr uszczyńskich jest równie długa, a
sprawa kilkakrotnie zgłaszana była policji, która – poza
pouczen ia m i – n ic w ięcej
zrobić nie może.
– Mieszkańcy bloku przy
Ziemowita skarżą się, że państ wo Gruszcz yńsc y, którz y
mieszkają na pierwszym piętrze, suszą pranie na balko-

Uwaga: w centrum biją!
Letnie wieczory dla jednych są pretekstem do romantycznych spacerów, dla innych – okazją do bójki i
łobuzowania. Niebezpiecznie z tego względu jest nie
tylko w centrum Jeleniej Góry.
W nocy z minionego czwartku na piątek przy ulicy Długiej
pobity został starszy mężczyzna.
Mieszkaniec trafił do szpitala,
a czteroosobowa banda, która
prawdopodobnie dopuściła się
występku, wpadła w ręce straży
miejskiej i policji. – Niewiele w tej
sprawie wiadomo, i jest jeszcze za
wcześnie by mówić o szczegółach
– podkreślają policjanci.
Do zdarzenia doszło przy sklepie monopolowym. Zdaniem
poszkodowanego czterech chuliganów rzuciło się na niego. Zbili
mężczyznę i uciekli w siną dal.
Na miejsce przybył syn ofiary,
który zawiadomił pogotowie,
straż miejską i policję. Funkcjonariuszom podano rysopisy
sprawców. Po penetracji miasta
strażnicy miejscy znaleźli dwóch

z czterech podejrzanych na ulicy
Poznańskiej.
Okazali się nimi kompletnie
pijani 18-latka i 34-letni mężczyzna. Na widok strażników
zaczęli uciekać w stronę Podwala. Chuliganów zatrzymano po
pościgu. Przy obezwładnianiu
prawdopodobnych sprawców
pobicia, ci wyrywali się i obrzucili
strażników wyzwiskami i złorzeczeniami. Dwóch pozostałych
podejrzanych wpadło w ręce
policji. Okoliczności zajścia i
szczegóły sprawy ustalają mundurowi. Mają przesłuchać przebywającego w szpitalu pobitego
jeleniogórzanina.
Do przepychanek doszło także
w nocy z piątku na sobotę po
zakończeniu inauguracji XXVI
Międzynarodowego Festiwalu

Teatrów Ulicznych. W parku
przy kościele garnizonowym na
wracającego do domu mężczyznę
rzuciła się grupa napastników.
Scenariusz był ten sam, jak w
pierwszym przypadku. Sprawcy pobili ofiarę i uciekli. Mimo

Jak (nie)dobrze mieć sąsiada
nie i woda kapie na parapet
– mówi Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. – Skarżono
się również, że pani Gruszczyńska w yzy wa i krzyczy

na dzieci, czemu pomawiana
stanowczo zaprzecza. Interwencje zgłaszane były po obu
stronach i po obu stronach
stosowaliśmy pouczenia.

(Angela)

Od drobiazgu do tragedii
Kto więc ponosi winę za obecną sytuację? – W konfliktach sąsiedzkich winę
ponoszą najczęściej dwie strony – mówi Małgorzata Gorzelak, policyjny psycholog.
Jeśli nie ma wspólnej woli pojednania, konflikt narasta, póki ktoś nie ustąpi. W
wielu przypadkach sytuacja zaostrza się jednak do tego stopnia, że ludzie przestają
kontrolować swoje zachowanie i dopuszczają się względem sąsiadów wykroczeń,
a nawet przestępstwa.

„Edward” do remontu

szybkiej interwencji stróżów
prawa, rozbójników nie udało
się osaczyć.

(Angela/tejo)

Niegrzeczni, bo bezkarni
Kilkuosobowa grupa wyrostków rozrabiała w miniony czwartek w pobliżu ulicy
Głowackiego i Wyczółkowskiego. Mieli nie więcej niż 16-17 lat. Najpierw urządzili sobie libację przy ul. Reja przeszkadzając mieszkańcom w popołudniowym
odpoczynku. Pili piwo, zachowywali się głośno i wulgarnie.
Z dużą „odwagi” po alkoholu ruszyli „w miasto”. Przy ul. Morcinka weszli do
należących do mieszkańców ogródków i jedli skradzione owoce. Pogoniła ich
jedna z lokatorek. Wystraszyli się, ale – kiedy byli już poza „zasięgiem” – obrzucili
kobietę stekiem wulgarnych wyzwisk. Później przenieśli się na skwerek przy
gliniance zwanej Hyclem. Rozrabiali też niżej, w pobliżu ul. Wyczółkowskiego.
– Wezwana na miejsce policja nie mogła jednak wiele zrobić, bo w obecności
funkcjonariuszy łobuzeria uspokoiła się – napisał do nas Czytelnik proszący
o niepodawanie nazwiska. Bardzo często okazuje się, że nie jest to młodzież
patologiczna. Rozrabiacy to dzieci „normalnych” rodziców z „dobrych” domów, w
których niczego nie brakuje. Niestety, młodzi nie czują nad sobą bata. Wiedzą, że
policja niewiele im zrobi, a rodziców niewiele też obchodzi, co robią wieczorami.
Bo w domach zachowują się jak aniołki i są wzorowymi dziećmi.

Jeden z najstarszych budynków kompleksu uzdrowiskowego w Cieplicach, pawilon
„Edward” przechodzi potrzebną
kurację odmładzającą. Niedługo
jego elewacja błyśnie nową farbą i doda jeszcze więcej uroku
popularnemu zakątkowi w
Parku Zdrojowym. „Edward” był
swego czasu reprezentacyjnym
sanatorium zwanym przez
Niemców Domem Zdrojowym.
Było tak aż do czasu wybudowa-

nia w 1932 roku obecnego głównego zdrojowego centrum przy
ulicy Ściegiennego. Pawilon w
parku był kilka razy przebudowany. Jego obecny wygląd
pochodzi z końca XIX wieku.
Na suficie sali jadalnej, jednej z
największych w Jeleniej Górze,
można podziwiać przepiękne
freski z nawiązaniami do lokalnych legend i zabytków.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI

Jak zajmowaliśmy

Czechosłowację

– Jacek Głomb z ekipą pracuje nad jednym
z pierwszych ujęć "Operacji Dunaj"
Od minionego piątku w Karpnikach trwają zdjęcia do
polsko-czeskiego filmu „Operacja Dunaj”. To pierwszy
fabularny obraz o udziale wojsk polskich w tłumieniu
„Czeskiej Wiosny” w roku 1968. Sowieci nie pozwolili
wówczas Czechom i Słowakom na większą samodzielność i zmiany, które zmniejszyłyby zależność od
imperium ZSRR.
Nikt jeszcze nie nakręcił filmu,
który opowiadałby o tych wydarzeniach. Szlaki przeciera Jacek Głomb,
który "Operację Dunaj" wyreżyserował także w teatrze w Legnicy,
są czterej polscy żołnierze, którzy
chwilę po przekroczeniu granicy
wjeżdżają jednym z inwazyjnych
czołgów w przydrożną gospodę „U
Krtka”.
Zdjęcia potrwają do września.

Część z nich nakręcona zostanie
w Karpnikach i Gryfowie Śląskim,
część w Czechach. Grają miedzy
innymi: Zbigniew Zamachowski.
Maciej Stuhr, Tomasz Kot, a także
czeskie sławy jak Eva Holubová i
Jaroslav Dusek. Jedną z głównych ról
zagra opiekun artystyczny projektu,
pilnujący czeskiego ducha w tym
obrazie, słynny czeski reżyser Jiri
Menzel. Autorem zdjęć jest współ-

Krwawe skutki bratniej pomocy
Inwazja na Czechosłowację, wbrew temu, co podawała ówczesna propaganda,
nie była bezkrwawa. Pochłonęła ona 72 ofiary śmiertelne i setki rannych.
Czechosłowackie wojsko, zamknięte w koszarach, nie stawiało oporu. Przeciwko
agresorom wystąpili natomiast – często z gołymi rękami – cywile. Przez kilka
godzin bronili oni, za pomocą podpalonych opon i koktajli Mołotowa dostępu do
praskiej rozgłośni radiowej. W całym kraju ludzie przestawiali znaki drogowe,
budowali barykady i kładli się na jezdnię przed czołgami i transporterami, chcąc w
ten sposób utrudnić inwazję. Wojsko jednak weszło i przez wiele lat obowiązywało
hasło, które na pewno pamiętają Polacy jeżdżący na południe przed rokiem 1989
- "Ze Sovetskym Svazem po všechne časy, a nikdy jinak".

pracujący z Agnieszką Holland Jacek
Petrycki.
Jacek Głomb jak zawsze pracuje
ze swoim legnickim zespołem - scenografię przygotowała Małgorzata
Bulanda, muzykę skomponował
Bartosz Straburzyński, występują
także aktorzy legnickiego teatru:
Paweł Wolak, Przemysław Bluszcz
i Joanna Gonschorek. Głównym
producentem filmu jest warszawska
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
– Ważne, żebyśmy potrafili odejść
od martyrologii i uśmiechnęli się
do swojej historii, nawet jeśli jest
ona dla nas wstydliwa. Jednym z

powodów, dla których robię ten
film, jest fakt, że sam czuję wstyd
związany z wkroczeniem polskich
wojsk do Czechosłowacji. Film będzie
utrzymany w klimacie legnickich
produkcji: przyjazny i ku porozumieniu, ale też wzruszający – tłumaczy
Jacek Głomb.
Grający w filmie czołg T-34 z
polskim orłem pożyczony został
z czeskiego muzeum. Film będzie
kosztował dwa miliony euro. Premiera filmu w 41 rocznicę inwazji,
21 sierpnia przyszłego roku.
W Legnicy, gdzie znajdowało się
dowództwo wojsk radzieckich w Polsce, znajdował się też sztab dowodzący całą inwazją. 21 sierpnia w nocy
z wszystkich stron na tereny ówczesnej Czechosłowacji wkroczyły wojska radzieckie, polskie, bułgarskie,
węgierskie i wschodnioniemieckie.
Armia polska stanowiła drugą siłę
w tym „sojuszu” w sile czterech
dywizji i dysponowała 25 tysiącami
żołnierzy oraz 650 czołgami.
Ludowe Wojsko Polskie zostało
wycofane z Czechosłowacji jako
pierwsze, już w październiku 1968
roku. Nasi wojacy powszechnie
bratali się z Czechami, a transporty
z zaopatrzeniem były naszpikowane
przemycaną żywnością, alkoholem i
innymi dobrami.
W Żaganiu, skąd pochodziła część
wojsk inwazyjnych, pojawiły się
Czeszki, zakochane w wycofanych
już polskich żołnierzach. To może
być temat na następny film o roku
1968.

Marek Komorowski

– Jedna z pierwszych scen filmu

Studenci dokopią się do przeszłości
Gdzie była fosa? Jaką miała szerokość? Jaki był mur
obronny i czy w ziemi są zabytki związane z rycerską
wieżą mieszkalną w Siedlęcinie? Niebawem poznamy
odpowiedzi na te pytania.
Dziś (poniedziałek, 4 sierpnia)
rozpoczną tu pracę słuchacze
uniwersytetów Jagiellońskiego i
Wrocławskiego, w ramach praktyk studenckich.
Te potrwają cztery tygodnie,
a wykopaliska poprzedzać będą
konserwację i remont obiektu.
Młodzi archeolodzy sprawdzą,
czy pod budynkiem nie zachowały
się cenne zabytki. Ważne będzie
też określenie położenia fosy
obronnej, która zwykle otaczała
wieże rycerskie.

Fot. Ania Pisulska

Konkursy, występy gwiazd i wiele innych atrakcji zaplanowali organizatorzy Ogólnopolskiej Turystycznej
Giełdy Piosenki Studenckiej. To mekka dla miłośników
wędrowania i piosenki lirycznej, których przyciąga
dobra zabawa i nagrody za uczestnictwo w zmaganiach
muzycznych.
Jak co roku, festiwal odbywał się
w Szklarskiej Porębie w bazie Pod
Ponurą Małpą. Dopisała pogoda,
więc uczestnicy i słuchacze bawili
się bardzo dobrze. Nie przeszkodził
nawet sobotni deszcz.

Miłośnicy turystyki i piosenki
lirycznej od lat biorą udział w
festiwalu i jak zapewniają, zawsze
pozostaną mu wierni. – Obecnie
jestem studentem i organizatorem
giełdy, ale po ukończeniu studiów

kogo posłuchać, ponieważ – prócz
uczestników konkursów – na scenie wystąpiło wiele gwiazd. Zaśpie-

– Przypuszczamy, że wokół
wieży stał mur obronny, dzięki
badaniom archeologów będziemy
mogli przekonać się, czy to prawda
– mówi Agnieszka Matysiak, kierownik obiektu.
Przez ten czas mieszkańcy i
turyści będą mogli podglądać
studentów przy pracy. Może ktoś
wypatrzy w wykopie jakiś cenny
przedmiot, albo chociaż urodziwą
studentkę.

Ania

Z Liczyrzepą łatwiej o unijne pieniądze

Dorota Goetz i Marcin Sobaszek długo
wyjaśniali wątpliwości radnych
Gmina Janowice Wielkie przystąpiła do tworzonego stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Duch
Gór. Do takiego kroku namawiała
podczas ostatniej sesji rady gminy
prezes Fundacji Duch Gór Dorota
Goetz.
Członkami tworzonego stowarzyszenia są już gminy Karpacz i
Mysłakowice. Zamierzają przystąpić włodarze Jeżowa Sudeckiego
i Podgórzyna. Członkami założycielami są również stowarzyszenia
pozarządowe i inne organizacje.
– Dzięki stowarzyszeniu łatwiej
będzie zdobyć środki z ustawy o
wspieraniu obszarów wiejskich

Rozśpiewana Ponura Małpa
dalej będę tutaj przyjeżdżał – powiedział Bartosz Pochłód.
Już pierwszy koncert wytworzył niezwykły klimat tej imprezy.
Uczestnicy siedzieli lub leżeli na
polanie obok sceny i każdy wsłuchiwał się w muzykę. Na tą jedną
chwilę zapominali o wszystkich
troskach. – Wszystko, co tutaj
się dzieje, jest trochę nierealne,
metafizyczne. To niesamowite, że
jako uczestnik konkursów jednocześnie mogę porozmawiać
z gwiazdami i nikogo to nie
dziwi, bo tutaj każdy jest
sobie równy – mówi Rafał
Barabasz.
Pod Ponurą Małpą bawiła się młodzież i dorośli,
wielu młodych przyjechało
z rodzicami, którzy od lat
jadą do Szklarskiej Poręby.
– Tato i mama byli harcerzami, ja nie należę do żadnej organizacji, ale po rodzicach
odziedziczyłam zamiłowanie do
turystyki – mówi Marta Pawlik.
Program giełdy był bardzo
napięty, a koncerty trwały do
późnych godzin nocnych. A było



– mówiła prezes Goetz. – Do roku
2013 na Dolny Śląsk przypadnie
6 milionów złotych na małe projekty. Rozliczać je będzie Urząd
Marszałkowski i nie kryje, że duża
część tych pieniędzy trafi do stowarzyszeń takich jak to, które właśnie
tworzymy. Można je na przykład
łatwiej kontrolować niż fundacje.
Pieniądze mają być przeznaczone na małe zadania inwestycyjne,
trudne do zdobycia przez gminy.
Również na wspieranie grup producenckich, agroturystykę, produkty
lokalne.
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Byłe ośrodki idą
pod młotek
wali Wacław Juszczyszyn, Wojciech
Jarociński, Grzegorz Marchowski,
Jerzy Kostrzewa, Piotr Bakal, Seta
i wielu innych.
– Zakładamy, że uczestnicy giełdy
to turyści i fani piosenki turystycznej, dlatego nagrody dla zwycięzców konkursu to sprzęt turystyczny
najwyższej jakości. Staramy się,
żeby plecaki czy namioty zdobyte
podczas tych dni, posłużyły zwy-

cięzcom
przez wiele lat – mówi
Grzegorz Makarewicz, bardziej znany jako Mcaron.

Anna Pisulska

Zamiast imion pseudonimy
Podczas festiwalu należy pamiętać o tym, że większość przybyłych tam osób
nie używa imion ani nazwisk. Korzystają z pseudonimów, imiona i nazwiska
nie są ważne. Grzegorz Makarewicz, Mcaron – Podejrzewam, że wielu z moich
znajomych czytając artykuł, w którym jest napisane moje imię i nazwisko nawet
nie wiedziałoby, o kogo chodzi.

Urząd Miejski we Wrocławiu
wystawił na sprzedaż ośrodek
wypoczynkowy w Przesiece
przy ul. Brzozowe Wzgórze 3.
Rzeczoznawcy wycenili ten
budynek na 4 miliony złotych.
Jeżeli znajdą się chętni, gmina
Wrocław może zarobić na nim
jeszcze więcej.
Nowy właściciel będzie miał
do dyspozycji 12 apartamentów, salę kominkową i miejsca
do rekreacji – saunę, siłownię,
boisko do koszykówki, a także
plac zabaw dla dzieci. Jest też
przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych.
To ostatni taki ośrodek, którym dysponuje gmina Wrocław.
Najczęściej korzystali z niego
nauczyciele, organizując tam
konferencje i spotkania. Po FWP,
które wycofało się z prowadzenie
domów wczasowych i zakładach
pracy, które pozbyły się prawie
wszystkich ośrodków, do kupienia zostały już nieliczne obiekty
należące do samorządów lub ministerstw. Tak kończy się epoka
państwowych wczasów.

Mar
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Na Śnieżkę ruchem jednokierunkowym
Karkonoski Park Narodowy
chce zrobić porządek z tłokiem
na ścieżce biegnącej zakosami na
szczyt. Od sierpnia będzie można
nią jedynie wejść na najwyższy
szczyt Karkonoszy. Zejść – Drogą
Jubileuszową. Wszystko po to by
turystom spacerowało się bardziej
komfortowo i przyjemnie – tłumaczy Andrzej Raj, dyrektor KPN.
Osobne trasy dla wchodzących i schodzących ze szczytu
to pomysł, nad którym dyrekcja
KPN pracowała już od ubiegłego
roku. Wszystko przez popularność
Śnieżki, którą turyści odwiedzają
najczęściej i najchętniej zaraz po
Tatrach.
– W szczycie sezonu dziennie
na Śnieżkę wchodzi po kilka tysięcy turystów – mówi Andrzej Raj,
dyrektor Karkonoskiego Parku
Narodowego. W górach obowiązuje niepisana zasada, że ludzie,

którzy schodzą z gór ustępują
miejsca wchodzącym.
Jeśli jednak na szlaku jest tak
duża liczba turystów, to muszą oni
schodzić na pobocze, co powoduje
obsuwanie się rumoszu skalnego
na ścieżkę. W ten sposób nie tylko
niszczy się przyrodę, ale również
zanieczyszcza ścieżki, po których
podróżowanie staje się po prostu
nieprzyjemne – tłumaczy A Raj.
Zgodnie z wcześniejszymi planami ze Śnieżki będzie można
zejść Drogą Jubileuszową, która zdaniem Andrzeja Raja, jest
dłuższa, ale znacznie łatwiejsza i
szersza. Wchodzący turyści będą
poruszać się szlakiem czerwonym,
od strony Domu Śląskiego czyli
tzw. zakosami. Drogą Jubileuszową dookoła szczytu będzie można
wchodzić swobodnie również
pod górę.

Przez dziesięć dni, do 10 sierpnia, miłośnicy western i
rodeo mogą liczyć na prawdziwą ucztę. W miniony weekend rozegrano 9 mistrzostwa Polski Polskiej Ligi Western i
Rodeo w konkurencjach z bydłem.
Kilkudziesięciu zawodni- schematu, druga to umiejętków i zawodniczek z całej ność pracy z bydłem i kieroPolski konkurowało w egzo- wania cielaka w wyznaczone
tycznie brzmiących konku- miejsce.
rencjach jak reining czy worW czwartek i piątek rywaliking cow horse. Pierwsza
zowały dzieci i młodzież, w
to pokaz umiejętności
sobotę i niedzielę dorośli
spor tow ych kon ia
jeźdźcy walczyli o cenne
na a ren ie wed ł ug
trofea. W niedzielę odbyły

Pod Karpaczem jak na Dzikim Zachodzie
się też pierwsze mistrzostwa
Polski w konkurencji reining
organizowane przez Polski Związek Jeździecki.
W piątek mistrzostwa uroczyście otworzyła konsul USA pani
Anne Hall, która w Karkonosze
przyjechała na zaproszenie Jerzego Pokoja, szeryfa westernowego
miasteczka.
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Studenci ruszą
wierzchem
W najbliższy piątek, 8 sierpnia odbędą się 4 Akademickie Mistrzostwa
Polski Western i Rodeo w czterech
konkurencjach sprawnościowych.
Natomiast od 8 do 10 sierpnia Puchar
Europy Środkowej w konkurencjach
jeździeckich i z pracą z bydłem. W
przypadku niepogody zawody odbędą
się pod niedawno wybudowaną zadaszoną areną, na której będą mogły się
odbywać zawody również zimą.
Fot. Janusz Lewicki
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Polscy jagodziarze na cenzurowanym
Zbiór owoców runa leśnego na
dużą skalę pozbawia również wiele gatunków zwierząt pożywienia
w sezonie zimowym. Jagodziarze
płoszą zwierzynę płową, która o
tej porze roku zaczyna migrację
w kierunku zimowych zagród,
a także zakłócają okres godowy
jeleni.
Łamanie przepisów rozporządzenia KRNAP jest wykroczeniem i jest karane mandatem
w wysokości do 10 000 Kč, czyli
około 1.500 złotych. Ograniczenia
będą występowały do początku
października.

(tejo)

– Przez wiele lat mówiono, że nie
ma sposobu na remont ulicy, która
przypominała bardziej poligon dla
samochodów terenowych a nie ulicę w mieście – mówi zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak
– Wykonanie normalnej, asfaltowej
drogi jest tam niemożliwe i nieracjonalne. Ale znaleźliśmy sposób. Na
najbliższe kilka lat, do momentu
gdy zrobimy tam infrastrukturę w
tym kanalizację, zastosowaliśmy
nową technologię utwardzonego
tłucznia spryskanego asfaltową
emulsją, która wszystko zwiąże.
Rzeczywiście, w kilka dni po

zasypaniu emulsji drobnym kamieniem jedzie się po tłuczniu jak po
asfalcie. Trzeba uważać na kanały
przykryte płytami lub drewnianymi
belkami. Na nie powoływali się
urzędnicy tłumaczący, dlaczego
Nadbrzeżna musi wyglądać jak
droga z XIX wieku.
Przez dwie kadencje o jej remont
zabiegał radny Eugeniusz Piotrowski. O przeznaczenie pieniędzy na
budowę nawierzchni monitował co
roku, przy tworzeniu nowego budżetu. I co roku odkładano decyzję
na kolejny, lepszy rok.
Jednak gdy podczas ostatnich

Nadbrzeżna już nie straszy
wyborów przepadł
w wyborach preJedyny problem to ciężki
zydenckich ani nie dostał się do transport jadący do skupu złomu
rady miejskiej, wydawało się, że znajdującego się w połowie ulicy
mieszkańcy ulicy biegnącej wzdłuż Nadbrzeżnej.
Kamiennej długo jeszcze będą
– Ciężkie samochody ze złomem
jeździć po czymś przypominającym mogą zniszczyć nawierzchnię
powierzchnię księżyca.
niedostosowaną do kilkudziesięcio– Te trzy kilometry kosztowały tonowych ładunków. Musimy wynas zaledwie 250 tysięcy złotych i je- myśleć jakieś rozwiązanie – mówi
żeli ta technologia się sprawdzi, bę- zastępca prezydenta.
dziemy wiedzieć, co robić z innymi
Mar
zniszczonymi ulicami, które muszą
kilka lat czekać w kolejce do
remontu – mówi Jerzy Łużniak. – To niesamowite: mogę
normalnie dojechać samochodem do domu teściowej
– powiedział kierowca który
z niedowierzaniem oglądał
twardą nawierzchnię ulicy.

Jubileusz na billboardach – lepiej późno niż wcale

Dopiero w drugiej połowie roku jubileuszowego pojawiły się
wielkie plakaty anonsujące wydarzenia związane z 900-leciem
Jeleniej Góry. Dotyczą wielkiego widowiska historycznego,
którego areną już za miesiąc będą wzgórza blisko Dziwiszowa
oraz Jarmarku Średniowiecznego organizowanego przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. W końcu przyjezdni dowiedzieli
się, że mamy jubileusz! Lepiej późno niż wcale.

(tejo)

Szał na dwóch kółkach pod Szrenicą
Od 7 do 10 sierpnia Szklarska Poręba stanie się rowerową stolicą Polski. Wszystko za sprawą kolejnej
edycji Bike Festiwalu, który przyciągnie do miasta
pod Szrenicą tysiące zawodników, kibiców i zwykłych
rowerzystów.
Impreza ta stała się już legendą
w światku polskiego kolarstwa
górskiego – w ramach festiwalu
rozegrano pierwszy oficjalny
maraton MTB w naszym kraju,
tutaj też narodził się polski zjazd
rowerowy i dual oraz można
obejrzeć jedyne w kraju zawody w
skokach do wody na bicyklu.
Co będzie można obejrzeć?
- slope style contest: wąskie, drewniane kładki wysoko zawieszone
nad ziemią, przejazdy po pionowych ścianach (wallride), trudne
techniczne skoki – to wszystko
na najmłodszej konkurencji festiwalu. Dirt jump contest: wido-

Będzie się działo
7 sierpnia (czwartek)
Zawody w skate parku
8 sierpnia (piątek)
Downhill dla wszystkich: Author Gang
Show, Dirt Jump Jam – eliminacje, IV
Festiwal Filmów Rowerowych – finał,
Lech Bike Festival Party
9 sierpnia (sobota)
Górski Maraton Rowerowy, Zawody
Bunny Hop, Author Gang Show, Dirt
Jump Jam – finał
Lech Bike Festiwal Party
10 sierpnia (niedziela)
Slope Style Contest, Air Water Bike
Show, Author Gang Show

wiskowe triki, salta w powietrzu
i niebezpieczne upadki. Najlepsi
zawodnicy skaczą ze specjalnie
uformowanych ziemnych hopek
łamiąc prawa grawitacji
Producenci i dystrybutorzy
branży rowerowej zaprezentują
co mają w ofercie, także tej przyszłorocznej. Tu można okazyjnie
nabyć wiele produktów bądź
nawiązać kontakty biznesowe.
Będą też pokazy specjalne zawodników Author Gang riders. W
tym roku pokażą, co potrafią: Petr
Kraus – trzykrotny mistrz świata
w cyklotrialu, Jaromir Spesny
„Spaceman“ – wicemistrz świata i
mistrz Japonii w cyklotrialu, Damjan Siriski – jeden z czołowych
freestylowych riderów świata

Mar
Fot. Organizator

Jeden z bardziej zaniedbanych traktów w Jeleniej Górze
przestał być przykładem niemocy urzędników. W ciągu kilkunastu dni na trzykilometrowej drodze położono twarde
podłoże i drobny kamień związany asfaltową emulsją.

Fot. Konrad Przezdzięk

Ograniczenia we wstępie do
Krkonošského Národního Parku
(KRNAP), których nieprzestrzeganie może się zakończyć dla
niepokornych grzywną do 10
tysięcy koron, to przestroga dla
niszczących przyrodę zbieraczy
runa leśnego. To głównie Polacy
łamią zakaz – tłumaczą nasi południowi sąsiedzi.
Ograniczenie wstępu dotyczy
jedynie miejsc poza wytyczonymi
i oznakowanymi szlakami turystycznymi i trasami rowerowymi,
szczególnie w strefie ochrony
ścisłej (1. i 2. zóna).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ochroni przed gromem

z jasnego nieba
Niecodzienne piorunochrony pojawiły się w Sobieszowie na przypominającej kapliczkę budce zbudowanej
na grucie u stóp zamku Chojnik. Mają kształt krucyfiksów. Proboszcz uznał, że projekt odgromnika może
wymagać dyskusji. Miejscowi plotkują, że w budowli
niebawem pojawi się figurka św. Ojca Pio, znanego
stygmatyka cudotwórcy. Wszystko ma być przykrywką
dla nieznanej wciąż inwestycji.
Działka leży pod oknami
mieszkańców ulic Chałubińskiego i Zamkowej. O ich zanie-

pokojeniu w związku z oddzieleniem gruntu zielonym płotkiem
już pisaliśmy. Teraz z czegoś, co

Podwójne życie świętego?
Postać świętego Ojca Pio u jednych wzbudza szacunek i kontemplowanie tajemnic
wiary, u innych – podejrzenia o to, że włoski kapucyn był szarlatanem. Na jego
dłoniach, stopach i boku miały pojawić się stygmaty na wzór ran Chrystusa na
krzyżu. Medycy nie stwierdzili samookaleczeń i nie potrafili naukowo wyjaśnić
fenomenu. Sam Pio za życia otaczany
był kultem. Sprawiał cuda, uzdrawiał i
przepowiadał przyszłość. Podobno miał
powiedzieć ks. Karolowi Wojtyle, że
zostanie papieżem. Miewał objawienia.
Papież Jan Paweł II wyniósł Ojca Pio
na ołtarze w 2002 roku. Ale ostatnio
pojawiły się wątpliwości co do postaci
zakonnika. Miał je sam papież Jan XXIII,
który podważał dokonania i wiarę przyszłego świętego twierdząc, że wszystko
jest mistyfikacją, a sam Pio otaczał się
kobietami i prowadził podwójne życie.
Te uwagi ujął w nieznanych wcześniej
zapiskach, które w ubiegłym roku ujawnił
włoski Corriere della Sera.
Syreny na cześć
Powstańców

W miniony piątek, w 64.
rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego, w Jeleniej
Górze i Karpaczu o godzinie
17 zawyły syreny alarmowe.
Potraktowano to jako wyraz
hołdu dla Powstańców, a przy
okazji – ćwiczenia alarmu
akustycznego. Niestety, to
jedyny sposób na uczczenie
pamięci ofiar największego
zrywu miejskiego podczas II
Wojny Światowej. W Jeleniej
Górze próżno szukać ulicy
lub placu, którego nazwa byłaby dedykowana walczącym i
poległym w trakcie insurekcji
w stolicy. A warto wiedzieć,
że wielu uciekinierów, których Niemcy po Powstaniu
wyrzucili z miasta, w 1945
roku trafiło właśnie na Ziemie
Odzyskane, w tym do Jeleniej
Góry.
Najbardziej znanym starszemu pokoleniu jeleniogórzan warszawiakiem był
Mieczysław Paliszewski, który
jeszcze do początku lat 80. XX
wieku przy ul. Jasnej prowadził Drogerię Warszawską. Z
wykształcenia farmaceuta,
stracił w stolicy wszystko
w powstańczym ogniu i na
trwale osiadł w Jeleniej Górze. Warto choćby z okazji
przyszłej rocznicy Powstania
przypomnieć o tej postaci za
pomocą stosownej tabliczki.

(tejo)

początkowo wyglądało na budę
na psa lub na gołębnik obok
dziwnej kolumny, powstało
coś, co przypomina kapliczkę.
Na dachu zagadkowego obiektu znajduje się piorunochron
wykonany... z dwóch krzyży. W
drewniany sześcian wstawiono
po jednej szybie z każdej strony,
przy czym z tyłu całą konstrukcję można otworzyć za pomocą
klamki.
– To bardzo dobrze, że mieszkańcy chcą postawić kapliczkę
na własnym, prywatnym terenie. Nasze okolice były pozbawione krzyży i figur, jako tereny
ewangelickie. – powiedział nam
ks. Józef Frąc, proboszcz sobieszowskiej parafii. – Słyszałem
o pomyśle stworzenia takiego
obiektu jednak nikt nie był u
mnie z projektem. Chcemy, aby
kapliczka była jak najpiękniejsza i jak najgodniejsza – dodaje.
Ksiądz proboszcz uznał, że
projekt piorunochronu może
wymagać dyskusji.
Fakt: jest oryginalny, bo figurę Ukrzyżowanego na piorunochronie raczej rzadko można
spotkać. Tym bardziej, że nie
jest to, póki co, budowla sakralna. Stanie się nią dopiero po
poświęceniu przez kapłana.
Plotki wokół „kapliczki” i
krucyfiksów na odgromnikach
tylko podsycają nowe nowe teo-

rie, którymi mieszkańcy dzielą
się podczas spaceru na Chojnik,
podziwiając ten niecodzienny
element krajobrazu.
– Słyszałem, że właściciel
gruntu wybudował tę kapliczkę,
aby wykorzystać lukę prawną
– powiedział nam jeden z mieszkańców Sobieszowa, prosi o niepodawanie nazwiska. – Dzięki
temu w ybuduje, co zechce:
restaurację albo parking.
Część sobieszowian nie dopatruje się jednak niczego złego
w obiekcie na białej kolumnie,
widząc w nim jedynie manifestację wiary. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, niektórzy
z mieszkańców dzielnicy pod
Chojnikiem spodziewają się, że
za szybą znajdować się będzie
figurka św. Ojca Pio.

– Nie dotarły do nas żadne
nowe informacje na ten temat
– słyszymy wśród mieszkańców Sobieszowa. Działka za
zielonym płotem pozostaje więc
wciąż zagadkowa, a sobieszowianie będą prawdopodobnie
mogli zaczerpnąć wiedzy jedynie wyglądając przez okno
i przyglądając się postępowi
prac.
Pobliscy mieszkańcy obawiają się, że kapliczka ze świętym
Ojcem Pio to przykrywka na
mniej święte zamiary zeszpecenia krajobrazu w tej części
Sobieszowa. Na razie jednak
wciąż nie wiadomo, co tam powstanie. – To własność prywatna i właściciel może postawić
tam wszystko, co mu się spodoba, byle zgodnie ze studium

Ukamienują lokatorkę, bo lubi koty
Bezkarna banda nastolatków zatruwa życie starszej
pani z ulicy Teatralnej. Dwa razy wybili jej okna, kilkakrotnie obrzucali je jajkami, a kobietę – wyzwiskami.
Sąsiedzi sprawę przekazali policji. Ta złapała jedną ze
sprawczyń, która okazała się dzieckiem ze stwierdzoną nadpobudliwością. Czy pozostanie bezkarna?
Agresji wyrostów, którzy upust
emocjom dają od kilku tygodni na
ulicy Teatralnej, nie można niczym
wytłumaczyć. Ponad 70-letnia mieszkanka parteru, nikomu nigdy nie
powiedziała złego słowa. Nie jest zbyt
zaradna życiowo, ale za to jest bardzo
serdeczna i uprzejma. Kocha koty,
które systematycznie dokarmia, i z
którymi rozmawia przed blokiem.
To jej jedyna
„wina” w tej
sprawie.
– Musiała to
kiedyś podpatrzyć grupka
tych wyrostków. Zaczęli
się z niej
naśmiewać i
wyzywać ją.

Na słowach się nie skończyło. Z
czasem zaczęło być coraz gorzej,
a w ostatnim czasie chuligani nie
dają jej spokoju – mówi Ewelina
Dobrzyńska, sąsiadka.
Obrzucali już wcześniej jej okna
czym się dało: piaskiem kamieniami,
jajkami. W końcu wybili jej szybę
kamieniem. Szczęście, że kobieta ma
podwójne, bo taki kamol mógłby ją
poważnie rannić.
W ubiegłym tygodniu sytuacja
się jednak powtórzyła. W środku
dnia pod blokiem na ulicy Teatralnej
stanęła jedna z uczestniczek wcześniejszych wybryków. Była sama
i przyszła tylko po to by „cisnąć”
kamieniem w okno starszej pani
i uciec.
W pościg za sprawczynią ruszyli
sąsiedzi. Nie udało sie jej zatrzymać,

Dwie strony ADHD
Nadpobudliwość psychoruchowa, zwana od angielskiego skrótu, ADHD, to poważna
dolegliwość występująca u wielu dzieci. To, czy dane dziecko cierpi na ADHD, mogą
stwierdzić biegli psychologowie na podstawie przeprowadzonych testów. Dzieci
nadpobudliwe bywają otoczone specjalną troską nauczycieli, choć nie jest to
wymogiem. W Polsce wciąż zaniedbuje się ich terapię. A to od niej zależy przyszłość
danej osoby. Z wiekiem osoba dotknięta tym schorzeniem, bez odpowiedniego
leczenia, może stać się groźna dla otoczenia. Ale może też być twórcza i pełna
entuzjazmu i pozytywnego niepokoju.

ale dowiedzieli się gdzie mieszka
dziewczyna i jak się nazywa. Pozostałych sprawców napaści nikt z
lokatorów nie zna.
Sprawę zgłoszono policji. Mieszkańcy Teatralnej po wizycie dzielnicowego stracili jednak nadzieję na
sprawiedliwość.
Powiedziano nam, że dziewczyna,
którą jako jedyną z całej bandy udało
się nam rozpoznać, ma ADHD i jest
osobą niepełnosprawna psychicznie
i nie można jej ukarać – mówią
sąsiedzi poszkodowanej. – Matka
dziewczyny na każde słowo reaguje

krzykiem i agresją. Co do pozostałych uczestników napaści policja
nie może interweniować, bo po
przyjeździe nie ma ich na miejscu
przestępstwa. Dzisiaj wybili okno tej
pani, jutro dla zabawy rzucą kamieniami w nią, albo innych starszych
ludzi. Bezkarność tych chuliganów
prędzej czy później doprowadzi
do tragedii, a tej zawczasu można
zapobiec.
Angelika Grzywacz

Będą surowe kary
Policja oficjalnie nie potwierdziła wersji
mieszkańców i utrzymuje, ze robi wszytko,
by winni ponieśli surowe konsekwencje
swoich czynów.
– Postępowanie jest w toku i na razie nie
można mówić o jakiejkolwiek karze lub
jej braku dla sprawczyni – usłyszeliśmy od rzecznika prasowego policji w
Jeleniej Górze. – Pouczyliśmy lokatorów,
że jeśli tylko zobaczą podejrzaną grupkę
chuliganów w pobliżu bloku, to mają
natychmiast dzwonić na 997, bo bez
złapania sprawców nie możemy nic
zrobić. W najbliższym czasie będą w
tym rejonie prowadzone częstsze
patrole policji i straży miejskiej,
dzięki czemu mamy nadzieję na
wyłapanie sprawców. Jeśli po zatrzymaniu okaże się, że nie ukończyli 18 lat,
trafią przed sąd rodzinny i nieletnich.

zagospodarowania tego terenu
– usłyszeliśmy w jeleniogórskim
magistracie.
Przypomnijmy: w odpowiedzi na pismo sobieszowian
zaniepokojonych sytuacją Wydział Architektury, Urbanistyki
i Budownictwa przy Urzędzie
Miasta Jelenia Góra zawiadomił, że w studium zagospodarowania przestrzennego
grunt oznaczony jest symbolem
„R”. Oznacza to, że można na
nim wybudować praktycznie
wszystko („obiekty, urządzenia
i sieci infrastruktury technicznej i komunikacji”), tylko nie
budynek mieszkalny.

tekst i zdjęcie
Konrad Lipiński

Droższe ziemniaki,
aktywni złodzieje

Pol icja nci zatrz y ma l i
dwóch pijanych mężczyzn,
którzy włamali się do przybudówki do kiosku warzywniczego. Sprawcy chcieli
ukraść kartofle., których
cena na rynku wciąż idzie
w górę. Niepokojące odgłosy dochodzące z warzywniaka usłyszał mężczyzna,
który spacerował z psem.
O podejrzeniu popełnienia
przestępstwa powiadomił
policję. Kiedy przyjechali
funkcjonariusze, jeden ze
sprawców znajdował się w
przybudówce, a drugi stał na
„czatach”. Obydwaj trafili do
policyjnego aresztu do wytrzeźwienia, bo byli pijani.
U jednego stwierdzono 3,26
promila, a u drugiego blisko
1 promil alkoholu w organizmie. Starszy mężczyzna był
w przeszłości wielokrotnie
notowany za kradzieże z
włamaniem, natomiast jego
młodszy kolega odpowie
dodatkowo za dokonane w
ubiegłym roku kradzież z
włamaniem do piwnicy oraz
za włamania do dwóch altanek. Złodziejom grozi kara do
10 lat więzienia.

(tejo)
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Cztery kąty niepokoju
stwierdził – lokal nie spełnia
norm dla czteroosobowej rodziny.

Zaczęło się od rozwodu

Rodzina Hudoniów mieszkała w bloku przy Rataja, ale
małżonkom nie układało się
wspólne życie. Pani Anna
opowiada o mężu pijącym
i „damskim bokserze”. W
roku 2000 sąd decyduje o
rozwodzie małżonków,
uznaje winę męża i nakazuje eksmisję byłego już
męża do lokalu socjalnego.
Anna Hudoń występuje do
ówczesnego ZGM-u o przydział
na mieszkanie, które dotychczas należało do jej męża.
Jednak jej kolejne pisma do

Będzie „getto” na Wyczółkowskiego?
Niebawem rozpocznie się remont byłego akademika przy ulicy Wyczółkowskiego, który miasto kupiło od Akademii Ekonomicznej. Po adaptacji
pomieszczeń powstaną tam lokale socjalne o różnym standardzie, przeznaczone głównie dla dłużników i awanturników, których sąsiedztwo jest
uciążliwe dla otoczenia. Mieszkańcy okolicy już teraz martwią się, że w
byłym domu studenckim powstanie getto, a całym osiedlem będą rządzić
bandy pijaków szukających zaczepki.

KRÓTKO Z MIASTA
Kradną flagi

Co roku do rąk złodziei
trafia nawet 30 procent
f la g z bar wami mia sta ,
które są w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorst wa
Gospodarki Komunalnej.
Choć biało-czerwono-żółte
chorągwie z herbem Jeleniej Góry są do kupienia
w sklepie MPGK przy ul.
Kopernika, mało kto o nie
pyta. Złodziei, natomiast,
jest sporo. Straż miejska
przestrzega, że kradzież
flagi to występek, za który
grozi kara grzywny około
400 złotych z zamianą na
areszt.

(Nie) chciała
się zabić

W stan alarmu postawiła
w minioną sobotę jeleniogórską policję interwencja
w jednym z bloków przy ul.
Różyckiego. Jego mieszkaniec wezwał stróżów prawa
po t y m , ja k jego c órk a
w yszła z domu mówiąc,
że z sobą skończy. Mundurowi byli bliscy wszczęcia
poszukiwań. Na szczęście
niedoszła desperatka odnalazła się. Wyjaśniła, że
pokłóciła się z mężem i w
nerwach wyszła z mieszkania. Lepiej trzymać się
maksymy, że zgoda buduje,
a niezgoda rujnuje.

Aż 312 fotografii wykonanych
przez 54 autorów wpłynęło na konkurs „Jelenia Góra i jeleniogórzanie
2008”. Jurorzy oceniali w miniony
wtorek plon zmagań zorganizowanych przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. Będzie kłopot ze
wskazaniem laureatów.
Trzy długie stoły w jednej z większych sal hotelu Europa: tyle miejsca
trzeba było, aby pomieścić wszystkie
fotografie nadesłane na tradycyjny
konkurs. – Tak szeroki odzew był
możliwy dzięki nagłośnieniu imprezy w portalu Jelonka.com – mówi
Tadeusz Biłozor, komisarz zmagań.
– Wielu uczestników deklarowało,
że to właśnie z Jelonki pobrali karty
zgłoszeń.
– Poziom prac jest wyższy niż w
ubiegłym roku. No i oczywiście jest
Jedna kobieta i pięciu mężczyzn to funkcjonariusze, którzy
w minionym tygodniu złożyli
rotę policyjnego ślubowania.
Legitymacje służbowe wręczył
im insp. Zbigniew Ciosmak, szef
jeleniogórskich policjantów.
Adepci wyjadą niebawem na
półroczne szkolenie w szkołach
policyjnych. Po ukończeniu
kursu wszyscy trafią do służb
prewencyjnych. Ich pracy
bacznie będzie przyglądać się
kierownictwo komendy. Najlepsi tafią do służby dochodzeniowo-śledczej i kryminalnej.
Kolejne przyjęcia do służby w
policji jeleniogórskiej planowane są na 29 września i 1 grudnia
2008 roku.

(tejo)

– Ja się z radością wyprowadzę
z mieszkania do którego nie mam
żadnego sentymentu. Czy jednak
najmłodsze dziecko musi dojeżdżać do szkoły z drugiego końca
miasta, a ja do pracy? Wiem, że
w Cieplicach jest 67 lokali socjalnych, nie znajdzie się choć jeden
dla mnie? – pyta pani Anna.

Po pierwsze: płacić
czynsz

– Ta pani sama spowodowała,
że teraz nie ma podstaw do lepszego jej traktowania – wyjaśnia
zastępca prezydenta Jeleniej Góry,
Jerzy Łużniak. – Przestała płacić
czynsz, bo nie dostała przydziału
na mieszkanie. Ale cały
czas w nim mieszkała,
a czynsz nie jest opłatą
za przyznanie jej lokalu,
ale za jego użytkowanie.
Zadłużenie urosło do
ponad 60 tysięcy złotych i skończyło
się sprawą sądową oraz

wyrokiem eksmisji – podkreśla.
Zastępca prezydenta dodaje, że
gmina pomaga każdemu, kto wykaże dobrą wolę, kto płaci ile jest
w stanie. – Sto, sto pięćdziesiąt
złotych. Pani Hudoń natomiast
nie płaciła nie z braku pieniędzy,
ale żeby uzyskać przydział. Teraz
musi się wyprowadzić i nie ma
możliwości ulokowania jej w
Cieplicach. Tam nie ma żadnego
wolnego lokalu socjalnego – ucina samorządowiec.

Mniej socjalnych

Jeleniogórscy radni zamierzają
już we wrześniu debatować nad
uchwałą o ograniczeniu liczby
mieszkań socjalnych. W tej
chwili w Jeleniej Górze jest
około 700 takich mieszkań. Najczęściej są to lokale o niskim standardzie,
bez łazienek i z toaletami
na zewnątrz. Ich mieszkańcy powinni mieć
dostęp do wody,
ale to może być
tylko kran w
kuchni.

– Przez lata prosiłam o przydział na
mieszkanie, bezskutecznie,
a dług rósł – mówi Anna Hudoń

– Część obecnych mieszkań
chcą kupić ich najemcy. Są to
zwykle lokale o standardzie dużo
wyższym, jak część ulicy Lwóweckiej. – wyjaśnia Jerzy Łużniak.
– Chcemy, podobnie jak jest w
innych krajach Europy, przyznawać lokale socjalne tym, którzy są
naprawdę w ciężkiej sytuacji.
Będą to też lokale w dwóch
grupach, jedne, lepsze, dla znajdujących się w trudnej sytuacji nie
z własnej winy, np. z powodu choroby. I drugie w tym najgorszym
standardzie dla nie płacących
czynszu, awanturników i tych,
którzy dewastują zajmowane
mieszkania.
Dopiero, gdy zaczną płacić
czynsz albo wykażą, że dbają o
przydzielony lokal, będą mieli
szansę na polepszenie warunków
mieszkaniowych. – Wiem, że pani
Hudoń dostaje lokal z tej ostatniej
grupy, ale będzie miała szansę
to zmienić. Musi jednak chcieć.
Przecież, gdyby płaciła wcześniej,
miałaby nawet szansę na dodatek
mieszkaniowy – konkluduje zastępca szefa Jeleniej Góry.
Czy komornik po miesiącu wyprowadzi całą rodzinę do lokalu,
który właśnie uznał za nie spełniający norm? Sprawdzimy.

Marek Komorowski

Rekordy na konkursowych odbitkach

ich znacznie więcej – mówi Janusz
Pytel, szef Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Technicznie
większość to odbitki wykonane z
cyfrowych oryginałów, ale są także
tradycyjne – szlachetne powiększenia na papierze wywoływanym w
ciemni.
Jurorzy pod przewodnictwem
Andrzeja Raja (szef Karkonoskiego
Parku Narodowego) dokonywali we
wtorek wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach. O przyznanych
nagrodach zainteresowani zostaną
wkrótce powiadomieni, a pokonkursową wystawę będzie można oglądać
od września w Galerii Osiedlowego
Domu Kultury na Zabobrzu, który jest
współorganizatorem konkursu pod
patronatem prezydenta miasta.

Fot. Konrad Przezdzięk

– Wiem, że muszę opuścić
mieszkanie, za które nie płaciłam
od ośmiu lat – mówi Anna Hudoń,
mieszkanka „milicyjnego” bloku
przy ulicy Rataja w Cieplicach. W
miniony piątek miała się odbyć
eksmisja do lokalu socjalnego na
Powstańców Śląskich, jednak komornik odstąpił
na miesiąc od czynności, ponieważ – jak

administracji mieszkaniowej
i władz miasta nie przynoszą
efektu.
– Skoro nie mogłam zostać najemcą, a był nim były mąż, który
powinien zostać wyeksmitowany,
przestałam płacić czynsz. Eksmałżonek nie zamierzał nawet płacić
i tak zaczęliśmy się szybko zadłużać – wyjaśnia ciepliczanka.
W roku 2002 ówczesny wiceprezydent Jeleniej Góry, Kazimierz Piotrowski podpisuje
pismo, w którym potwierdza, że
jeżeli kobieta i jej trzech synów
dobrowolnie opuszczą zajmowane mieszkanie, gmina przydzieli
dwa lokale socjalne, jeden dla
Anny Hudoń i jej synów, drugi dla
byłego męża.
– Obiecali i chyba od razu o
mnie zapomnieli – mówi rozżalona kobieta. – Przez lata powoływałam się na to pismo, aż
niedawno usłyszałam, że już
tamci nie rządzą, a obecni decydenci nie czują się zobowiązani
do realizacji obietnic prezydenta
Piotrowskiego.

(tejo)

Nowi ludzie wzmocnią policję
Fot. KMP

Nad matką z trojgiem dzieci z Cieplic ciąży wyrok
eksmisji. Komornik nie ma jednak prawa wyrzucić ich
na bruk. Gmina wskazała lokal zastępczy o fatalnym
standardzie w… Jeleniej Górze. Pani domu nie chce
się przenosić na drugi koniec miasta. Podkreśla, że
urzędnicy są głusi na jej prośby i nie chcą wskazać jej
mieszkania bliżej tego, które jeszcze zajmuje.

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ZBLI¯ENIA
Chciał popełnić
samobójstwo, żyje
dzięki policji

21-letni mężczyzna, który chciał się pożegnać z
t ym św iatem po stracie
bliskiej osoby, żyje najpewniej dzięki interwencji stróżów prawa z Jeleniej Góry.
W m i n iony m t ygo d n iu
policjanci zostali powiadomieni o desperackich zamiarach przebywającego w
Jeleniej Górze mieszkańca
okolic Koszalina. Niedoszły
samobójca zameldował się
w jednym z hoteli. Mundurowi szybko ustalili, w
którym i zapobiegli realizacji samobójczych myśli.
Desperata przekazano pod
opiekę lekarzy i psychologów.

(tejo)

Gwiazda małego ekranu w Zdrojowym
„Dwójka” powtarza właśnie odcinki serialu „Biuro kryminalne”, gdzie gra
postać komisarz Ewy Kaliny. Telewidzowie kojarzą
ją także z rolą pielęgniarki na oddziale ginekologii
Szpitala Kolejowego we
Wrocławiu w popularnej
operze mydlanej Polsatu
„Pierwsza miłość”. To
Magdalena Dąbrowska.
Można ją było również dostrzec
m.in. w telenowelach TVP1 - „Marzenia do spełnienia” i „Plebania”
oraz serialu TVN „Kryminalni”.
Artystka, którą spotkaliśmy w
Teatrze Zdrojowym podczas letnich warsztatów, przekazuje
Czytelnikom Jelonki zdjęcie z
autografem.

– Co Panią do nas sprowadza?
Magdalena Dąbrowska: – Przyjechałam w rodzinne strony
i właśnie jestem na spacerze
ze swoją dwuletnią córeczką
Lilianką. Przy tej

okazji pozwoliłam sobie wstąpić do Teatru
Zdrojowego, gdzie dzieci realizują
ciekawe teatralne przedsięwzięcie o legendzie swojego miasta.
Tak się składa, że jako nastolatka
uczęszczałam do jeleniogórskiego
Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Żeromskiego i jednocze-

Wandale niszczą,
ząb czasu nadgryza
Sezon wakacyjny sprzyja wizytom turystów i kuracjuszy zarówno z kraju jak i z zagranicy. Tymczasem
część budynków w Cieplicach i w Sobieszowie zamiast
zachęcać – odstrasza gości. Niektóre z nich popadają
w ruinę nadgryzione zębem czasu, innym natomiast
„pomagają” wandale.

– Bardzo lubię spacerować po
Cieplicach, jednak przechadzkę
często psują mi pomalowane
sprejem ściany i sypiące się ruiny
domów – powiedziała nam Marta, którą spotkaliśmy w uzdrowiskowej części miasta.
Kolejną z bolączek Cieplic i
dzielnicy pod Chojnikiem jest
kiepski stan techniczny budynków. Odpadające tynki i przeciekające dachy to najczęstsza
przypadłość wśród domów mieszkalnych w tamtych okolicach.
Jak się dowiedzieliśmy, rok
2008 jest dla Zakładu Gospodarki
Lokalowej „Południe” bardzo
pracowity. Do głównych zadań
ZGL-u w tym roku należeć będzie
wymiana pokrycia dachowego na
ulicach Karkonoskiej (trzy domy),
Zjednoczenia (dwa domy), Cieplickiej (trzy domy) oraz na
ulicach Tabaki, Turystycznej i na
osiedlu XX-Lecia (po 1 pokryciu
dachowym).
– Roboty dekarsko-blacharskie są najbardziej kosztowne
– usłyszeliśmy w ZGL „Południe”. – Oprócz wymiany dachu
planujemy również inne, mniej
kosztowne prace, takie jak: docieplenie komina czy uzupełnienie
tynków.
Dowiedzieliśmy się również,
że w ramach prac remontowych
wymieniona zostanie instalacja
gazowa na ulicy Podgórzyńskiej
oraz instalacje elektryczne przy
ulicach Młyńskiej, Cieplickiej,
Wita Stwosza, Wolności i na Placu
Piastowskim. Niestety, nie zanosi
się na remont obskurnych elewacji, które nie były modernizowane
od dziesięcioleci.

KTL

Sztuka? Nie. Wandalizm
Bohomazy wykonywane sprejem, które dla jednych są formą sztuki, dla innych zwykłymi bazgrołami, a dla jeszcze innych
– aktem wandalizmu, to bolączka całego miasta. Pseudografficiarze pozostawiają po sobie ślady od Sobieszowa aż po
Zabobrze, dając się we znaki mieszkańcom Jeleniej Góry.

śnie należałam do grupy Teatru
Bom-Baż.
– Czy dostrzega Pani od
tego czasu jakieś zmiany w
naszym mieście?
M.D.: – Tak. I to pozytywne. Przede wszystkim na
pierwszy rzut oka widać
odnowione i odświeżone budynki w centrum
miasta. Mam wrażenie,
że zaistniało poczucie
odpowiedzialności i
dbałości o estetykę
otoczenia.
– Jak Pani odbiera próbę
teatralną do przedstawienia
"Z legend naszego miasta" w
wykonaniu młodych jeleniogórzan?
M.D.: – Cieszy mnie, że podejmowane są takie działania. Uważam, że to wspaniała organizacja
czasu wolnego dzieci i młodzieży

podczas wakacji. To genialna
sprawa dla tych, co lubią teatr,
pragną rozwijać swoje zamiłowanie i tu się realizować. Tutaj
mają możliwość pracy nad sobą,
uruchamiają swój głos, uczą się
używać swych emocji, przełamują
swoją wstydliwość oraz działają
z innymi twórczymi ludźmi. Dostrzegam także, że pojawiają się
elementarne zadania z działania
scenicznego, a wiele miejsca w

Płynie w nich złodziejska krew
Niewiele dała nauczka, jaką
dostał 16-latek, który kilka dni
temu obrabował cukiernię przy
ulicy Bankowej. Wypuszczony
na wolność wyrostek nie próżnował: z kolegą włamał się do
kwiaciarni i okradł ją.
Łupem złodziei padło 169 zł,
pieczątka właściciela oraz inne
drobne przedmioty. Zdegenerowanych małolatów policjanci
złapali po pościgu. Wcześniej
zauważyli na ulicy Bankowej
dwóch chłopców, którzy na widok radiowozu zaczęli uciekać.

Sprawcami okazali się dwaj jeleniogórzanie w wieku 16 i 17 lat.
Nieletni mieli również skradzione z kwiaciarni fanty. Razem
włamali się kilka dni wcześniej
do kiosku cukierniczego w
Jeleniej Górze, skąd ukradli kasę
fiskalną i 8 kg ciastek. Młodszy
przestępca ma dodatkowo na
swoim koncie dwie kradzieże
z włamaniem do samochodów
oraz kradzież z włamaniem do
piwnicy. Złodziejami zajmie się
sąd dla nieletnich.

(tejo)

Z Karkonoszy do Tyrolu

W Austrii przebywała grupa fotografików z Kotliny
Jeleniogórskiej. Z kolegami po fachu z Zillertal wzięli udział we wspólnym plenerze fotograficznym i
prezentowali swoje prace na wystawie zatytuowanej
„Impresionen aus Karkonosze (Riesengebierge) und
Umgebung”– „Impresje z Karkonoszy i okolic”.
Ekspozycję zorganizował Kultur Initiative Fügen z oddziałem
karkonoskim Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Zdjęcia związane tematycznie z górami i ich
mieszkańcami na zamku Bubenburg w Fügen wystawili: Marian
Bochynek, Zbigniew
Kulik, Jacek Kunikowski, Łukasz Lewkowicz
i Marek Mikrut.
W dniu 20.08 w Galerii
N….. w DODN w Jeleniej
Górze swoje prace wystawią
austriaccy fotograficy a przy
tej okazji w dniach 18-23sierpnia wycieczkę w Sudety
odbędzie grupa fotografików
i turystów z Tyrolu.
Wystawę w Tyrolu patro-

natem objął starosta jeleniogórski
Jacek Włodyga a przygotowanie
ekspozycji i wyjazd do Austrii
wsparli finansowo: starostwo,
gmina Janowice Wielkie, Western
City i jeleniogórskie MPGK.

(Mar)

tych działaniach poświęca się
ruchowi – świadomości ciała,
koordynacji i prawidłowemu wykorzystaniu energii organizmu.
Poprzez stawianie zadań i celów
o wzrastającym stopniu trudności
uwalniana jest energia kreatywna, rozbudza się wyobraźnia i
twórcze samodzielne myślenie.

Rozmawiał
Piotr Grosman
Odwiedzi cztery
Jelenie Góry

Bolesław Osipik, jeleniogórski rowerzysta, zwany
„ambasadorem rowerowym”
wyrusza w kolejną podróż.
Celem jego wycieczki tym
razem będą cztery Jelenie
Góry, które odwiedzi na terenie całej Polski. – To będzie
wycieczka z Jeleniej Góry,
przez Jelenią Górę do Jeleniej
Góry – żartuje rowerzysta.
Niewielu wie, że takie miejscowości w ogóle istnieją,
podobnie jak mieszkańcy
tych Jelenich Gór w Polsce.
Dzięki temu, że będę mógł
tam pojechać, zostawię ulotki
na temat naszego miasta. W
ten sposób Bolesław Osipik
na 900- lecie dolnośląskiej Jeleniej Góry będzie promował
miasto w województwach
świętokrzyskim, podlaskim,
warmińsko -mazursk im i
kujawsko-pomorskim, w
miejscowościach o takiej
samej naz wie jak stolica
Karkonoszy. Łączną długość
trasy, 2 175 km, Bolesław
Osipik planuje pokonać w
ciągu 23 dni.

Pikowanie „Orła”

Rada nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” w
Mysłakowicach odwołała
zarząd spółki. Od kilku miesięcy masowo zwalniani są
pracownicy poszczególnych
działów, a część majątku
wywożona jest na złom. Czy
to początek końca zakładu?
Zarząd spółki „Orzeł” w Mysłakowicach z byłym prezesem Markiem Błażkowem na
czele, został odwołany kilka
dni temu. Z zajmowanymi
stanowiskami musieli się
również pożegnać: wiceprezes Jacek Golonka oraz
członek zarządu Józef Pradela. Teraz na okres trzech
miesięcy ich miejsce zajmą
Rafał Czupryński i Marcin
Szawłowski. Oficjalny powód
odwołania byłego zarządu
to niezadowalające wyniki
osiągane przez spółkę.

(Angela)
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Będzie się działo
WAKACJE W MIEŒCIE

Artystyczne lato
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat proponuje Osiedlowy Dom Kultury
na Zabobrzu przy ul. Komedy Trzcińskiego 12. W programie zajęcia
plastyczne, wycieczki, spacery, zajęcia integracyjne, gry, zabawy. ODK
zaprasza w godz. 9.00-15.00. Impreza (4 – 22 sierpnia) jest nieodpłatna
i bez posiłów.
Ze sztuką za pan brat
Miejski Dom Kultury „Muflon” w Sobieszowie zaprasza na „Wakacje ze
sztuką”. W czasie półkolonii dzieci będą realizować spektakl teatralny,
uczestniczyć w zajęciach plastycznych, wycieczkach terenowych i brać
udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych na terenie miasta.
Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-15.00. Tydzień kosztuje 80 złotych.
Warsztaty trwają od 4 do 14 sierpnia.
Płetwonurek potrafi
Wakacyjny pokaz sprawności płetwonurków proponuje Międzyszkolny
Ośrodek Sportu. Areną imprezy (6 sierpnia) będzie basen przy ulicy
Sudeckiej 59. Początek o godz. 11.
Rowerowe kino
Pokaz filmów nagrodzonych na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach kina niezależnego proponuje w nadchodzący piątek (8 sierpnia) o
godz. 21.00 Osiedlowy Dom Kultury na Zabobrzu. Wieczór II: 9. Festiwal
Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN ‘2008.
Premiera młodych
Spektakl DAS HAUS – PRAGNIENIA to efekt warsztatów artystycznych.
Widowisko będzie można zobaczyć w sobotę, 9 sierpnia o godz. 19.00
w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30. Warsztaty prowadzą do
wzbogacenia kulturowego i mentalnego młodzieży z Polski i osób dorosłych z Niemiec. Projekt prowadzi do budowania świadomości narodowej
oraz inspiruje do nowych relacji międzynarodowych Wspólnego Domu,
jakim jest dziś Europa.
Wycieczka na raty
W ramach Rajdu na raty Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
proponuje wycieczkę w Rudawy Janowickie. Turyści rusza w przyszłą
niedzielę trasą: Jelenia Góra – Trzcińsko (PKP) Wyjazd pociągiem o
godz. 9,53 Trzcińsko – Szwajcarka – Krzyżna Góra – Sokolik – Wojanów
– Łomnica Łomnica - Jelenia Góra (MZK).

Światowo na rowerze

Od 15 do 17 sierpnia potrwają I Światowe Dni Roweru,
impreza zorganizowana przez
Langteam, Muzyczne Radio i
miasto Jelenia Góra. W stolicy
Karkonoszy oraz w gminie Jeżów Sudecki odbędą się zawody
kolarskie, wyścigi rowerów
górskich, a wszystko przy akompaniamencie muzyki. Areną

imprezy będzie, między innymi,
Góra Szybowcowa, do której we
wspomnianych dniach wszystkie szlaki powinny prowadzić
miłośników dwóch kółek.

(tejo)

Chcesz pojechać na ciekawą
wycieczkę do czeskiego Trutnova?
W sierpniu taki wypad umożliwi
jeleniogórski oddział PTTK wespół z starostwami lwóweckim
i jeleniogórskim. W realizacji
pomysłu partycypuje również
miasto Jelenia Góra. Przewodnik
sudecki Jerzy Bielecki będzie
czekał na turystów chętnych do
zwiedzenia czeskiego miasta w
dniach 9, 16 i 24 sierpnia.
Odjazd szynobusem ze Lwówka Śląskiego o godz. 6.28, a z Jeleniej Góry o godz. 7.26. W stolicy
Karkonoszy wsiada przewodnik.
W Trutnovie zbiórka chętnych i
spotkanie z przewodnikiem przy
kasach biletowych.
W planie dojście do centrum ,
gdzie są Muzeum Miejskie (wstęp
30 koron) i kościół Narodzenia
NMP oraz rynek. Po pierwszej
części zwiedzania nastąpi przerwa do godz. 13.30 na zakupy i
posiłek.
Po przerwie zwiedzanie miejsca byłej synagogi, parku miejskiego z pomnikami, (w tym
pomnik legendarnego smoka

Do sąsiada z przewodnikiem

trutnovskiego). Później: góra
Szybenik z pomnikiem marszałka
Gablenza, Jański Wierch, miejsce
bitwy prusko-austriackiej z roku
1866 z cmentarzem wojennym.

Odjazd do Jeleniej Góry o godz.
17.51. Powrót około godz. 20, (we
Lwówku Śląskim o godz. 20.46).
Koszty przejazdów i wstępów:
bilet normalny z Jeleniej Góry do

Kralovca i z powrotem: 18 zł, z
Kralovca do Trutnova i z powrotem łącznie 36 koron.

(tejo)

Święto śmiesznych filmów tuż-tuż
14 sierpnia zaczyna się XII Ogólnopolski Festiwal Filmów
Komediowych w Lubomierzu. Na miłośników śmiechu
przy ekranie czeka mnóstwo imprez i wrażeń.
Impreza zacznie się w czwartek
(14 sierpnia) wystawą fotożartów
Zenona Żyburtowicza "Stara baśń
na wesoło" (Galeria Za Miedzą)
o godz. 18. 18. Trio jazzowe
wykoena o godz. 19 piosenki z
repertuaru Kabaretu starszych
panów.
W piątek o godz. 20. 30 nastąpi
oficjalna ceremonia otwarcia
festiwalu, po której zagra Paweł

Kukiz i zespół Piersi. Po koncercie,
o godz. 23 projekcja „Samych
swoich” Chęcińskiego. W sobotę
o godz. 15 zacznie się Słodka Bitwa o Miedzę czyli II Lubomierska
Wojna Tortowa. O godz. 16. 30
w Zaułku Filmowym odsłonięte
zostaną nowe tablice, a o godz. 19
zacznie się Słodka noc kabaretowa z udziałem Krzysztofa Piaseckiego. O godz. 1 – film „Statyści”

laureat Złotego Granatu. W niedzielę, 17 sierpnia o godz. 20.30
zacznie się ceremonia wręczenia
nagród festiwalowych, a o godz.
21 filharmonicy dolnośląscy zagrają przeboje muzyki filmowej.
Zwieńczeniem festiwalu będzie
projekcja zwycięskiego filmu.
To tylko ramowy program
święta komedii. Za tydzień w
w Jelonce – szczegółowy plan
wydarzeń.

(tejo)

Nowości ze świata muzyki

MUARIOLANZA – „ Po drugiej stronie Przemszy”

wydawnictwo: W moich oczach
Już na pierwszej płycie „Muarioland” (2006r.) pokazali, co
tak naprawdę potrafią. Odkryli nowe oblicze jazzu, choć to, co
grają to nie tylko jazz. Czerpią sporo z muzyki ambient. Duża w
tym zasługa lidera i gitarzysty Mariusza Orzełowskiego, który
jest wielkim fanem Briana Eno, a przy tym wyznaje zasady
Johna Cage’a, że cisza nie istnieje, a wszystko jest muzyką. W
muzyce Mauriolanzy można odnaleźć także elementy reggae,
funk, noise i psychodelii. W wersji koncertowej wsparte zostały rock and rollową energią i improwizacyjnym szaleństwem.
Próbują opisać muzykę w sposób wyjątkowy i nietuzinkowy.
Już na pierwszej płycie pojawiły się niecodzienne tytuły m.in.
„Czy ty lubisz konia stereo” czy „Majahfisgiereggae”. Tym
razem muzycy poszli jeszcze dalej dokonując alternatywnych
skojarzeń. 6 utworów, począwszy od „Orient Express” poprzez
Hajlander”, „Bogoria”, „Septymon”, „Lemur muariolanza”, to
efekty kolektywnej improwizacji. Większość to kompozycje
gitarzysty Mariusza Orzełowskiego, które brzmią tutaj dość zaskakująco poprzez wykorzystanie specjalnych efektów dźwiękowych w których brylują pozostali muzycy: Dominik Mietła
(trąbka), Sylwester Walczak(bass), Pierre (perkusja), Marcin
Babko (głosy). Poza świetnie skonstruowanymi utworami, do
płyty dołączona jest gra planszowa „Muariolanza gra”, której
fabuła osnuta jest na tekstach Marcina Babko odpowiedzialnego za efekty specjalne i
instrumenty różne. Album
zamyka ponad 18-minutowa
t ytułowa kompozycja „Po
drugiej stronie Przemszy”.
Tej pł yty naprawdę warto
posłuchać i to kilka razy, aby
się przekonać jak unikatowe
są d ź w iękowe przesła n ia
Muariolanzy.

WHITESNAKE – „Good To Be Bad”

wydawnictwo: SPV/ Mystic Production

Andrzej Patlewicz

Whitesnake i ich najnowsze dzieło „Good To Be Bad” to rockowy absolut. Grupa powstała w połowie lat
70., ale największą popularność zyskała dopiero w latach 80. Przez jej
skład przewinęło się mnóstwo znakomitych muzyków takich jak: Jon
Lord i Ian Paice z Deep Purple, a także Bernie Marsden, Micky Moody,
Steve Vai czy Aynsley Dunbar. Po licznych zmianach personalnych
spowodowanych rozmachem stylistycznym, w 1984 roku zespół
wydał album „Slide It In”. Ogromnym sukcesem było pojawienie się
trzy lata później płyty zatytułowanej po prostu „Whitesnake” (‘87r.),
na której znalazły się niemal same przeboje tej klasy, co „Here I Go
Again” i „Is This Love”. Pierwszy z tych utworów pojawił się pierwotnie na albumie „Saints & Sinners”. Dwa lata później ukazał się kolejny
krążek „Slip of the Tongue”(‘89r.) nagrany ze Steve Vai’em. Po tym
albumie grupa zawiesiła swoją działalność aż do 1997 roku. W tzw.
międzyczasie ukazała się kolekcja „Greatest Hits” (‘94r.). W 2003 roku
grupa świętowała swoje 25-lecie grając koncerty w różnych zakątkach
świata. Tym razem David Caverdale i spółka wydali fantastyczny
„Good To Be Bad”, który to krążek jest pierwszą studyjną płytą od
11 lat. Muzycy dopieścili ten album w każdym niemal calu, o czym
świadczą świetne rockowe aranżacje i solówki poszczególnych muzyków. Promujący album singiel z utworem „All For You” jest zupełnie
inny niż wylansowany przed laty „Is This Love”,
a to znaczy, iż mamy do
cz ynienia z kolejnym
hitem. Świetnie wypada
w tym zestawieniu „Lay
Down Your Love” cz y
„All I Want All I Need”.
Płyta brzmi wspaniale.
Dla wielu to kolejne odkrycie byłego wokalisty
Głębokiej Purpury.

Zamieszczane na tej stronie teksty o zdrowiu, profilaktyce i
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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
Dzięki niemu chodzimy i trzymamy się w pionie.
Kręgosłup to klucz do zdrowia, dlatego wymaga
specjalnego traktowania nie tylko od święta, ale i na
co dzień.
Z jakimi schorzeniami najczęściej trafiają pacjenci do gabinetu neurochirurgicznego?
Dr Paweł Jabłoński, neurochirurg: W codziennej praktyce lekarskiej neurochirurg najczęściej
spotyka się z pacjentami cierpiącymi z powodu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego oraz
lędźwiowo-krzyżowego. Główną
przyczyną tych dolegliwości są
dyskopatie – czyli choroby krążków
międzykręgowych, uznawane
obecnie jako choroby cywilizacyjne. Są one najczęstszą przyczyną
uciążliwych i często długotrwałych
dolegliwości bólowych i nieobecności w pracy, znacznie ograniczając
sprawność ruchową i obniżając
komfort życia.
Siedzący tryb życia i pracy, który
jest bardzo niekorzystny dla kręgosłupa sprawia, że coraz więcej
młodych osób, głównie między 30
a 50 rokiem życia, skarży się na
dolegliwości kręgosłupa szyjnego
oraz lędźwiowo-krzyżowego. W
ostatnich latach, z roku na rok
odnotowujemy lawinowy wzrost
pacjentów trafiających do neurochirurga ze schorzeniami kręgosłupa,
głównie za sprawą coraz dostępniejszej diagnostyki obrazowej – mam
tu na myśli tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Dzięki
tym badaniom znacznie skrócił się
okres od “objawu do rozpoznania”,
dlatego teraz znacznie szybciej możemy wdrożyć skuteczne leczenie,
nie narażając pacjenta na dalszy
rozwój choroby.

dolnych. Bóle bywają gwałtowne,
silne lub rozwijają się powoli, trwając nawet wiele miesięcy. Mogą
ustąpić na jakiś czas, by potem
niespodziewanie i bez jakiejkolwiek
przyczyny pojawić się znowu.

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu dolegliwości bólowych kręgosłupa?
PJ: Najczęstszą przyczyną powstawania dolegliwości bólowych
pochodzenia kręgosłupowego jest
nieprawidłowa postawa i nieprawidłowe obciążenie kręgosłupa w
życiu codziennym. Siedzący tryb życia, niedostatek ruchu, wymuszona
pozycja w czasie pracy, nadmierna
otyłość powodują, że kręgosłup jest
nieprawidłowo obciążony, a układ
mięśniowy odpowiedzialny za prawidłową postawę ulega z czasem
zaburzeniom, mięśnie brzucha
ulegają zwiotczeniu, gdy mięśnie
grzbietu wskutek ciągłego napięcia skracają się. Dolegliwości te
umiejscawiają się zwykle w dolnym
odcinku kręgosłupa lędźwiowego i
odczuwane są jako sztywność promieniująca do pośladków i kończyn

Jakie objawy powinny budzić
szczególny niepokój u pacjentów czyli kiedy należy udać się
do neurochirurga?
PJ: Jeżeli pomimo leczenia zachowawczego tzn. stosowania leków
przeciwbólowych i rehabilitacji
usprawniającej bóle kręgosłupa
lub/i kończyn utrzymują się powyżej 6 tygodni, jest to wskazanie do
wykonania badania TK lub MR i
konsultacji neurochirurgicznej. W
skrajnych przypadkach, na skutek
masywnego ucisku elementów
nerwowych przez wypadnięty dysk
mogą wystąpić alarmujące objawy
w postaci osłabienia siły mięśniowej
nóg lub zaniku mięśni (zauważalne
jako zmniejszenie obwodu uda lub
goleni) a także zatrzymanie moczu
ze zdrętwieniem okolicy krocza.
Objawy te stanowią bezwzględne
wskazanie do podjęcia natych-

Jak zapobiegać dolegliwościom?
PJ: Zwykle ludzie oczekują od
lekarzy cudownych tabletek lub
zastrzyków, które bez pomocy i
wysiłków chorego mają uzdrowić
jego “kręgosłup” i postawić go na
równe nogi. Tymczasem w tym
schorzeniu ważniejsze od leczenia
i środków farmakologicznych są
ćwiczenia ruchowe. Zacząć należy
od ćwiczeń łatwych i stopniowo
przejść do trudniejszych. Należy je
wykonywać powoli, płynnie, nie
wstrzymywać oddechu. Należy
wystrzegać się ćwiczeń szkodliwych, jakimi są gwałtowne skłony
i skręty. Zaleca się uprawianie
sportów rekreacyjnych, a mianowicie: turystyki pieszej i rowerowej,
pływania, itp.
Jak można rozpoznać dyskopatię?
PJ: Współczesne metody diagnostyczne opierają się przede wszystkim na badaniach obrazowych
tzn. tomografii komputerowej i
rezonansie magnetycznym, które
umożliwiają dokładne, precyzyjne
uwidocznienie uszkodzonych krążków międzykręgowych i uciśniętych przez nie struktur nerwowych
kanału kręgowego (ryc.1,2).

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

wizyta pacjenta się kończy. Może
być kontynuowana, tym bardziej że
w KCM są pokoje, w których pacjent
może odpocząć po zabiegach. Jedno
jest jednak pewne KCM rozpoznaje i
leczy choroby szybko i skutecznie.
W tym tygodniu dr Piotr Jabłoński, neurochirurg, wyjaśnia, jakie
czynniki sprzyjają powstawaniu
dolegliwości kręgosłupa, w jaki sposób im zapobiegać i jak prawidłowo
je leczyć.

Schorzenia i dolegliwości kręgosłupa
miastowego leczenia
neurochirurgicznego,
gdyż w przeciwnym
razie sytuacja ta może
doprowadzić do trwałego
inwalidztwa.
Kiedy i jak operować dyskopatię?
PJ: U części pacjentów, dolegliwości spowodowane dyskopatią
ustępują samoistnie,
jednak u większości z
nich dochodzi do kolejnych nawrotów choroby i powtarzających się
incydentów bólowych
oraz zaburzeń neurologicznych, zazwyczaj wymagających już leczenia
neurochirurgicznego.
W przypadkach, kiedy
leczenie zachowawcze,
trwające zazwyczaj 68 tygodni zakończyło
się niepowodzeniem
proponowana jest interwencja chirurgiczna,
której celem jest szybkie
i trwałe wyeliminowanie bólu i
powrót do pełnej sprawności ruchowej. Najczęściej wykonuje się u
pacjentów mikrodiscektomię czyli
mikroskopowe usunięcie części
przemieszczonego jądra miażdżystego. Uszkodzony krążek uciskając
korzeń rdzeniowy lub niekiedy
także worek oponowy zawierający
wiele nerwów rdzeniowych powoduje występowanie tak uciążliwych
dla chorego dolegliwości bólowych.
Chirurgiczne usunięcie przyczyny
ucisku z reguły przynosi pacjentowi
natychmiastową ulgę i pozwala
na jego pionizację w kilka godzin
po operacji a cały pobyt w szpitalu
ogranicza się do 2-3 dni.
Jakie są najbardziej znany
metody operacyjne?
PJ: Spośród licznych tzw. minimalnie inwazyjnych metod operacyjnych najbardziej uznaną i
rozpowszechnioną metodą jest
właśnie mikrodiscektomia. Jest
ona mało urazowa dla pacjenta
a jednocześnie zapewnia bardzo
dobry wgląd w okolicę operowaną
dając możliwość skutecznego i
bezpiecznego leczenia wszystkich
postaci dyskopatii. Inne techniki
operacyjne takie jak przezskórna
dekompresja laserowa, endoskopowa nukleotomia lub koblacja,
czy IDET są niewątpliwie trochę
mniej inwazyjne, gdyż pozostawiają na skórze jeszcze mniejszą
bliznę mają one jednak jedną wadę
– bardzo ograniczone wskazania

– stosowane są bowiem tylko w
przypadku bardzo wąskiej grupy
wyselekcjonowanych pacjentów
stanowiących kilkuprocentowy
odsetek chorych z dyskopatiami.
W ostatnich kilku latach pojawiły się nowe techniki operacyjne
leczenia mało zaawansowanych
postaci dyskopatii. polegające na
implantowaniu dynamicznych
stabilizatorów kręgosłupowych
bez ingerencji w struktury nerwowe kanału kręgowego. Mają
one jednak również ograniczone
zastosowanie w wąskiej grupie
chorych we wczesnym okresie
rozwoju dyskopatii.

dr Paweł Jabłoński,
neurochirurg

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

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

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

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

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

FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK, JANUSZ LEWICKI
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Przez trzy dni ulicami Jeleniej
Góry rządzili artyści ulicy, którzy
sztuką na bruku dali mieszkańcom
i turystom odskocznię od codzienności. Początek XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych
odbębniła największa w historii
bębenkowa orkiestra pod batutą Ryszarda Bazarnika. Wcześniej 900 jeleni przeparadowało ulicami miasta
z księciem Bolkiem, który upolował
rogacza. Bogdan Nauka, dyrektor

Teatru Jeleniogórskiego, dał znak i
władzę w mieście wzięła sztuka. Nie
zabrakło pozytywnych wrażeń dla
wszystkich. A to, pośrednio, dzięki
Alinie Obidniak, która 26 lat temu
po raz pierwszy zaproponowała aktorom bez stałej sceny stałe miejsce
w stolicy Karkonoszy. Więcej zdjęć i
relacje z festiwalowych dni na www.
jelonka.com

(tejo)

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

ATRAKCYJNE CENY

ŁUŻYCKI

Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY

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

Kredyty

Magda Czaprowska

Biuro Kredytowe
tel. 075 61 37 535
tel. kom. 605 919 305

* bez poręczycieli
* bez limitu wieku
* dochód już od 340 zł
* na oświadczenie
* na działalność bez
zaś. z US i ZUS
* oferta dla zadłużonych
* kredyty hipoteczne

ul. Armii Krajowej 11/1
58-500 Jelenia Góra
mczaprowska@dami.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

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

Z tym ogłoszeniem do 9.08.2008
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SPORT

Karkonosze trenowały przed sezonem nad morzem

Wyrównany pojedynek Piasta

Wejdą do trzeciej ligi?

Dzięki jednak temu, że niedawno wpłynęły do klubu samorządowe pieniądze na tak zwany
sport kwalifikowany (około 80
tys. zł), nasi futboliści przebywali przed rozpoczynającym się
sezonem nad morzem na obozie
treningowym w Pobierowie. Są
już w Jeleniej Górze i trenują przy
ul. Złotniczej 12. Nad morzem
rozegrali kilka sparingów i były
to całkiem udane potyczki.

Sparingi

W jednym z ostatnich meczów
towarzyskich spotkali się na boisku w Niechorzu z MKS Kutno i
zremisowali 4:4. Mecz podzielony
był na trzy części – każda po 45
min. W normalnym czasie (90
min.) nasi futboliści prowadzili 4:2, po celnych trafieniach
Macieja Wojtasa (2), Łukasza
Kowalskiego i Mateusza Durlaka.

Jednak w ostatniej części meczu
zdecydowana przewagę zdobyli
rywale, dysponujący 25 – osobową kadrą i w efekcie doprowadzili
do wyrównania.
Natomiast w następnym sparingu Karkonosze wygrały z
Góralem Żywiec (liga okręgowa)
2-1 (0:0), zdobywając gole ze
strzałów: Łukasza Kusiaka (77.)
i Daniela Kotarby (88.).
W ostatnim spotkaniu towarzyskim nasi futboliści zremisowali
nad morzem z Gryfem Kamień
Pomorski 3:3 (0:2), po dwóch
bramkach Łukasza Kusiaka i
jednej Marcina Krupy.

Niezła paka

Na obozie w Pobierowie przebywali następujący zawodnicy:
Ciepiela, Hałka – Bijan, Gęca,
Kołodziejczyk, Rodziewicz, Wawrzyniak, Biskupski, Siatrak -

Fot. Karolina Chałupińska

Karkonosze Jelenia Góra w ubiegłym sezonie mogły
awansować do nowo utworzonej III ligi. Nie stało się
tak z różnych powodów. Przede wszystkim braku
pieniędzy na osiągnięcie tego celu. Jak będzie w tym
sezonie?

Karkonosze w akcji pod bramką MKS Kutno
Adamczyk, Kik, Kotarba, Kochan,
Walczak, Wojtas, Kotarba - Kusiak,
Kowalski, Durlak, Kogut, Krupa,
Jurkowski.
W drużynie nie ma więc Tobiasza Kuźniewskiego, szkoda, Marcina Stankiewicza i Przemysława
Wajdy, ale i tak to niezła paka. Być
może dojdą jeszcze do drużyny zawodnicy, którzy rozpoczną studia
w Kolegium Karkonoskim. Tak się
stało z Jarosławem Adamczykiem
w ubiegłym sezonie z Rakowa Częstochowa, który okazał się cennym
nabytkiem dla Karkonoszy
W Jeleniej Górze Karkonosze
nie będą rozgrywać sprawdzia-

nów, tylko przygotowywać się
do nowego sezonu rozgrywek
dolnośląskiej IV ligi na obiekcie
przy ul. Złotniczej 12.
Wiele osób znających się na
rzeczy, jeśli chodzi o sytuację w
naszej IV lidze, upatruje w Karkonoszach głównego kandydata
do awansu do III ligi. Jest niezła
kadra, a przede wszystkim dobry
trener, który się sprawdził w ubiegłym sezonie.
Jednak przydałby się jakiś konkretny sponsor, bo nie może być
nim miasto.

Janusz Cwen

Jeleniogórzanie walczyli w mistrzostwach Europy

Jeszcze powalczą o medale

W zawodach wzięło udział
około 140 zawodników z 13
państw. Reprezentanci Polski
mieli okazję zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami nie tylko
Europy.
Bardzo wymagająca rzeka
oraz niezwykle wysoki poziom
wody, a także trochę brak szczęścia sprawiły, że nasi zawodnicy
uplasowali się na dalszych pozycjach, ale w pierwszej trzydziestce. Przyczyną niepowodzenie
były też spore braki w sprzęcie
naszych kajakarzy oraz brak
doświadczenia w opływaniu
na fali.
Krzysztof Czaplicki – kierownik reprezentacji Polski z
ramienia Polskiego Związku
Kajakowego na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata 2008 mimo
wszystko uważa start za bardzo
udany, a zdobyte doświadczenie
postara się wykorzystać w dalszej pracy szkoleniowej. Miejsca
medalowe zajęli reprezentanci

Fot. Krzysztof Czaplicki

W Ourenze (Hiszpania) odbyły się w poprzedni weekend mistrzostwa Europy we
freestylu kajakowym. Po raz pierwszy w
historii uczestniczyła w nich oficjalna reprezentacja Polski, w której skład weszło trzech
jeleniogórzan zrzeszonych w Karkonoskim
Klubie Kajakowym: Tomasz Czaplicki, Michał Wrzal, Marcin Marchowski.

okręgowa) i był równorzędnym
rywalem w tym spotkaniu. mogli nawet to spotkanie zremisować, ale zawodziła skuteczność
futblistów Piasta pod bramką
rywali.

Agnieszka i Maciej najlepsi
Jak informuje Jerzy Sarna z UKS Jelenia Góra zakończyły się
młodzieżowe mistrzostwa naszego miasta w siatkówce plażowej
mixów. Wygrała para: Agnieszka Mandelt i Paweł Cholewiński.
W trzecim i ostatnim turnieju tych zawodów konkurowały ze
sobą cztery pary.
Wyniki pierwszej fazy, w której grano systemem każdy z każdym,
dwie gry do 15 pkt.:
1. Jaworowska/Adamczak 4 4:2
2. Majewska/Bańka 3 3:3
3. Mandelt/Cholewiński 2 2:4 (109:108)
4. Brzezińska/Kędzioła 2 2:4 (92:114)
Wyniki półfinałów:
Majewska/Bańka - Brzezińska/Kędzioła 1:1 (12:15, 15:8)
Mandelt/Cholewiński - Jaworowska/Adamczak 1:1 (15:13,
11:15)
Finał, o 1 miejsce:
Majewska/Bańka - Jaworowska/Adamczak 0:2 (7:15, 11:15)
O 3 miejsce:
Brzezińska/Kędzioła - Mandelt/Cholewiński 0:2 (15:7, 5:15)
Ogólna klasyfikacja:
1 miejsce Agnieszka Mandelt / Maciej Cholewiński 26 PKT
2 miejsce Dominika Jaworowska / Krystian Adamczak 26 PKT
3 miejsce Karolina Majewska / Mariusz Bańka 19 PKT
4 miejsce Paulina Brzezińska /Łukasz Kędzioła 9 PKT
5 miejsce Martyna Rudnicka / Wojciech Zaręba 6 PKT
6 miejsce Świdziński/Friedel 5 PKT
Pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji zajęła para: Mandelt /
Cholewiński, mimo równej ilości dużych pkt. w końcowej klasyfikacji z parą: Jaworowska / Adamczak, ponieważ więcej razy zajmowała
lepsze miejsce od drugiej pary.
Już we wrześniu odbędą się nowe turnieje siatkówki organizowane przez UKS Jelenia Góra dla dziewcząt jak i chłopców.

Woskar się wzmacnia
Woskar Szklarska Poręba
wygrał w Rębiszowie ze Skalnikiem 6-0 (4-0) po golach: Rafała
Kowalski, Jakuba Łopata, Emila
Kandyby, Mariusza Larysza
oraz dwóch bramkach Marcina
Maczka. W tym spotkaniu zagrał Arkadiusz Gawlik, który w

Francji, Wielkiej
Brytanii, Niemiec
i Słowacji.
Warto przy okazji dodać, że podczas tych zawodów
sporo mówiło się
o tym, że freestyle
kajakowy może
stać się dyscypliną olimpijską, a o
usytuowaniu tej dyscypliny w
kajakarstwie może świadczyć
udział w zawodach najwyższych
władz w tym prezydenta Europejskiej Federacji Kajakowej.
Od 10 sierpnia nasi reprezentanci rozpoczynają cykl startów
w ramach rozgry wanego w
tym roku w Europie Pucharu
Świata w Szwajcarii, w którym
zapowiedzieli udział poza Europejczykami zawodnicy obu
Ameryk i Australii.

ubiegłym sezonie występował w
Olimpii Kamienna Góra.
Mówi się o tym, że Woskar
będzie miał następne wzmocnienia i kierownictwo tego
klubu chce by zespół awansował
do IV ligi w tym sezonie.

MKL 12 na miarę możliwości
Trzech reprezent a ntów
Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego 12 Jelenia Góra brało udział w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
które rozegrano na stadionie
Zawiszy". Osiągnęli niezłe
wyniki, pobijając przy okazji
rekordy życiowe.
Marcin Pawłowski w
trójskoku zajął 10. miejsce
osią gając odległość 13,30
m. W eliminacjach skacząc
na odległość 13,59 poprawił
swój rekord życiowy. Rekord
życiow y poprawił również
Mateusz Kołodziejski w biegu eliminacyjnym na 400
m ppł. - 56,23s, co mu dało

AM

Zasady freestyle
Freestyle kajakowy jest dyscypliną kajakarstwa górskiego, od niedawna zarejestrowaną w Polsce, ale od lat uprawianą w Europie i na świecie. Konkurencja
polega na wykonaniu rozmaitych opisanych ewolucji na specjalnie do tego celu
skonstruowanym kajaku i rozgrywana jest na wodzie płaskiej, pływalniach, a ta
najbardziej widowiskowa część, w odwoju na wartkich wodach górskich. Uprawianie tej dyscypliny wymaga niebywałych umiejętności kajakarskich, przygotowania
siłowego oraz doskonałej znajomości charakterystycznych cech rzeki górskiej.

Drużyna prowadzona przez
Artura Setę nie ustaje w sprawdzianach formy i rozgrywa sporo meczy towarzyskich przed
rozpoczynającym się sezonem.
W kolejnym sparingu Piast
Dziwiszów przegrał 0:1 (0:0) z
MKP Wołów (wrocławska klasa

Odwój
To zjawisko występuje pod naturalknym i sztucznymi progami na rzekach górskich.
spływający strumień wody wytwarza, zgodnie z prawem Bernoulliego podciśnienie,
które zasysa wstecz wodę. Powoduje to powstanie cyrkulacji, nazywanej przez
kajakarzy górskich odwojem, który wciąga i obraca pływającymi przedmiotami.
Woda w odwoju może być silnie napowietrzona, bo wciągane jest także powietrze,
co dodatkowo zakłóca ruch pływającym przedmiotom. W takim zawirowaniu ciężko
jest płynąć nawet na specjalnie do tego przygotowanym kajaku.

17 miejscu w kraju. Mateusz
popraw i ł równ ież rekord
życiowy w biegu na 400 m
osią gając w ynik: 51,34 s.
Natomiast Maciej Popławski
zajął na 20 miejsce w skoku
wzwyż pokonując wysokość
175 cm.
Od 1 sierpnia w mistrzostwach Polski juniorów w
lekkiej atletyce, które odbywają się w Toruniu, bierze
udział dwoje podopiecznych
trenera Marka Przeorskiego:
Monika Imiołek w biegu na
100 m ppł. i Marcin Brozio w
trójskoku.

Sparingi KS Łomnica
W ubiegły weekend futboliści KS Łomnica rozegrali u
siebie dwa sparingi. W sobotę
zremisowali 0:0 Orłem Mysłakowice (A klasa), a w niedzielę
pokonali 6:3 Potok Karpniki
(B klasa). Bramki: po dwie

- Michał Śmietana i Sebastian
Myszka, po jednej Sylwester
Wilczyński i Krzysztof Rhoda,
a dla Potoku trzy trafienia
zaliczył - Śliwa.
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SPORT
Lotnik kompletuje osłabiony skład

Juniorzy zastąpią seniorów?
Na stadionie przy ul. Sportowej futboliści Jeżowa spotkali się w sparingu z MKS Wołów (wrocławska okręgówka) i wystąpili w mocno osłabionym składzie.
bramkarza i z kilku metrów
strzelił do siatki.
A jednak miejscowi mogli poprawić niekorzystny dla siebie
wynik jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Najpierw Siergiej
Chernyj po rzucie wolnym omal
nie zdobył gola, ale dobrze spisujący się w tym meczu bramkarz
gości był na miejscu. Potem
Michał Gołąb w sytuacji sam na
sam z golkiperem przyjezdnych
zawiódł.
W drugiej części gry obraz się
nie zmienił. Goście zdobyli w 60
min. trzeciego gola, a miejscowi
zmarnowali kilka okazji do poprawienia wyniku. – Szukamy
napastników. W drugiej części
gry grali dwaj kandydaci do naszego zespołu z Ukrainy, ale co z
tego wyjdzie, zadecyduje trener
– Marek Herzberg. Czekamy
na przybycie z Ukrainy - Igora
Perebrynosa. Jeśli będziemy
mieli kłopoty ze składem, skorzystamy z najzdolniejszych
juniorów, których w klubie nie
brakuje – powiedział prezes
Lotnika Tadeusz Chwałek.
Podstawowy skład Lotnika:
Tomasz Ruszcz yk – Łukasz
Zwierzyński, Siergiej Chernyj, Robert Turczyk – Mateusz
Kraiński, Krzysztof Winiarski,
Kamil Grabski, Kazimierz Hamowski, Kamil Bojanowski
– Michał Gołąb, Mariusz Kowalski – Ciepiela.

Akcja tuż przed rzutem rożnym w wykonaniu Lotnika. Bramki MKP
Wołów dobrze strzegł znany w Jeleniej Górze Adam Małecki.

Dobry mecz w Jaworze

W pełniejszym już składzie
w ystąpił Lotnik w Jaworze,
gdzie rozegrał niezł y mecz.
Pokonał rywali na ich boisku
2:1 (1:0). Goście mieli znakomity
początek spotkania, w którym
uzyskali przewagę. W efekcie,
po ładnej akcji zdobyli prowadzenie i w 12 min. zrobiłop się
1-0 po golu Mateusza Kraińskiego. Lotnik mógł podwyższyć
w ynik, ale raz gospodarz y
uratowal słupek po uderzeniu
Mariusza kowalskiego – Ciepieli a kilka razy na miejscu
był bramkarz miejscowych. W
drugiej części gry gospodarze
opanowali grę, ale ćwiczony
przez jeżowian w tym meczu
wariant gry z kontry, przyniósł
efekt w 60 min., kiedy Sergiej
Chernyj zgubił obrońców i pod-

wyższył wynik na 2:0.
W końcówce meczu Kuźnia
zaatakowała bardziej zdecydowanie i w 77 min. zdobyła
honorowego gola. W następnym towarzyskim spotkaniu
Lotnik planuje mecz z Woskarem Szklarska Poręba, który
będzie miał w t ym sezonie
niezły skład.
Lotnik: Raus (46. Ruszczyk)
– Winiarski, Hamowski, Zwierzyński, Turczyk (60. Kukuła),
Grabski, Chernyj, Bojanowski
(60. Kaczmarski), Gołąb, Kowalski – Ciepiela, Kraiński.

Janusz Cwen

Wrzutka z autu
Zaczyna się sezon rozgrywek
w piłce nożnej
i choć pisałem już o tym z innego punktu widzenia, trudno
pominąć milczeniem to, co w
życiu, niestety, najważniejsze
– czyli pieniądze. Inaczej mówiąc wynagrodzenie za wysiłek
włożony przez futbolistę w
uprawianie tej dyscypliny.
Problem z tym związany
powstaje, gdy piłkarz staje się
dorosłym mężczyzną i niekiedy
zakłada rodzinę. Wówczas nie
pomoże mu nikt i musi radzić
sobie sam. Przecież nie będą go
w nieskończoność utrzymywać
rodzice, czy ktoś z dalszej rodziny. Może to potrwać dłużej, gdy
chłopak studiuje. Ma wówczas
możliwość otrzymania stypendium. Ostatnio nasza rada
nawet podjęła uchwałę o dotowaniu wyczynowego sportu.
Niektórym załatwia się pracę i
jakoś to się toczy. Tak jest mniej
więcej w Karkonoszach.
Z tego jednak klubu, w którym od kilku sezonów wychowało się sporo talentów,
niektórzy uciekli i grają nawet
w niższych klasach, bo jakieś
pieniądze tam są, inni zrezygnowali z uprawiania sportu. Bo nie
da się tego pogodzić z pracą i
rodzinnymi obowiązkami.
Można też wyjechać za granicę. Niekoniecznie do Niemiec,

by tam pracować i grać w niższych ligach. Pisałem niedawno
o emigracji byłego zawodnika
Karkonoszy – Jacku Gryce,
który pracował i grał w lidze
walijskiej i angielskiej. Nieźle
zarabiał, ale postanowił wrócić
do kraju, by zakończyć naukę.
Ponadto za granicą towarzyszy
w takich sytuacjach nostalgia,
której nie opanują nawet niezłe
pieniądze, w każdym razie kilka
razy większe niż można zarobić
w kraju.
A w kraju? PZPN po raz kolejny popisał się stworzeniem
zmian na papierze poprzez
podzielenie kraju na rozmaite
ligi. Niektóre jeszcze niedawno
nie były kompletne. Zrobił się
niezły bajzel, w którym będzie
się można połapać za kilka tygodni, jak ruszą rozgrywki.
Zrobiło się więc po raz kolejny pozorne zmiany. A potrzebne
są radykalne od reorganizacji
PZPN począwszy, poprzez odpowiedni system organizacyjno
- finansowy szkolenia dzieci
i młodzieży do budowy normalnych stadionów. Wówczas
futbol będzie pasjonującą przyjemnością uprawianą chętnie
do późnych lat, niekoniecznie
za duże pieniądze.

Janusz Cwen

Walczyli najstarsi i najmłodsi
Fot. Jacek Prasol

Jak wiadomo, nie ma już
Marcina Ciemniewskiego, który
odszedł do Piasta Dziwiszów
i Jarosława Kondraciuka. Ten
drugi nie podjął treningów.
W tej sytuacji jeżowianie wystąpili w okrojonym składzie i
nie mogli dorównać rywalom,
którzy przebywają na obozie
treningow ym w Karpaczu i
wystąpili w komplecie.
W pierwszej połowie, na początku spotkania dominowali,
o dziwo, na boisku gospodarze,
którzy w tym czasie stworzyli
kilka groźnych sytuacji pod
bramką rywala. Zaowocowało
to w 9 min. kiedy po akcji na
polu karnym Kazimierza Hamowskiego, piłkę przejął Mateusz Kraiński i strzelił do bramki.
Zrobiło się niezłe zamieszanie i
stoper gości tak niefortunnie
interweniował, że futbolówka
wpadła do siatki.
Jednak zaraz potem goście
uporządkowali grę i dysponując lepszą kondycją szybko
opanowali boisko. W 15 min.
poszła w ich wykonaniu akcja
lewą stroną boiska, piłkę przejął
Damian Kruczek, zgubił obrońców Lotnika i z około 11 metrów
zdobył wyrównanie dla swojej
drużyny. Równie źle spisała się
obrona gospodarzy przy drugiej
straconej bramce w kilka minut
później. Adrian Marcinkowski
z dziecinną łatwością minął
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Górskie mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

Fot. Archiwum Majki Włoszczowskiej

Majka najlepsza góralka
Na trasach gminy Podgórzyn odbyły się w ubiegły
weekend (2-3 sierpnia)
zawody, w których szosowi kolarze rywalizowali
ze sobą o miano najlepszego „górala” w kraju w
różnych kategoriach.
W sobotę wystartowali do
walki juniorki i juniorzy młodsi oraz kobiet y w kategorii
open. W niedzielę: juniorzy i
młodzieżowcy, czyli kolarze
do lat 23. Wyścigi odbyły się na
rundzie (14,5 km) ze startem i
metą w Sosnówce Górnej (przy
DW „Społem”), a przebiegającej
przez Borowice, Przesiekę i
Podgórzyn.
W sobotę odbyło się kilka
ważnych wyścigów. Atrakcyjny
przebieg miała konkurencja
w kategorii kobiet, w której
udział wzięły udział dwie reprezentantki kraju na igrzyska
olimpijskie w Pekinie: Maja
Włoszczowskiej i Aleksandra
Dawidowicz (kolarstwo górskie) oraz Paulina Brzeźna
(szosa) i obrończyni tytułu gór-

Osiemdziesiąt osiem osób
w z ię ło ud z i a ł w bieg u z
Sosnówki Dolnej do domu
wcza sowego Lubusza n i n,
p o ł oż one go w S o snówc e
Górnej. Na dystansie 7.400
metrów przewyższenie wyniosło prawie 400 metrów.
Najm łodsz y m uczestn ikiem biegu była 13 latka z
Jeleniej Góry, Karolina Dul,
najstarszy biegacz Stanisław

P yszcz z Platerówk i mia ł
67 lat.
Zw yciężył Radosław Dudycz z Kołczygłów na Pomorzu, zawodnik z czołówki
polsk ich maratończ yków.
Międz y uczestnikami w ypatrz yl iśmy Ewę Szmel z
P ie c how ic , uc z e s t n ic z kę
wszystkich biegowych zawodów sportowych w Kotlinie
Jeleniogórskiej.

Kolarze z Piechowic najlepsi
Pochodząca z Jeleniej Góry Majka Włoszczowska od lat znajduje się
w ścisłej czołowce kobiecego kolarstwa górskiego
skiej mistrzyni Polski - Anna
Szafraniec.
Jak się można było spodziewać, wśród kobiet, które miał y do pokonania pięć rund,
najlepszą okazała się pochodząca z Jeleniej Gór y Maja
Włoszczowska, wyprzedzając
Aleksandrę Dawidowicz (obie
z grupy Halls Professional).

Tym samym Majka do kolekcji
tytułów dorzuciła jeszcze złoty
medal w górskim kolarstwie
szosowym.
W juniorkach najlepszą okazała się Paula Gorycka (ULKS
Sprint Valvex Jordanów), w
jun iorka ch m łodsz ych Daria Fabisiak (K ross Ziemia
Darłowska), z zawodniczek

do lat 23 A. Dawidowicz, a w
kategorii juniorów młodszych
wygrał Michał Czerkies (Flota
Gdynia). W niedzielę konkurowali ze sobą juniorzy i kolarze
do lat 23.
Informacje na ten temat podamy w Portalu Jelonka.com.

JEN

Reprezentanci JBG2 Presment z Piechow ic zajęl i
czołowe miejsca w mistrzostwach Polski w kolarstwie
górskim cross country.
Wyg ra ł najba rd ziej do świadczony i ciągle najlepszy „góral” w kraju Marek
Galiński, który niebawem
uda się na olimpiadę w Pekinie. Wyprzedził o 3 min.
drugiego na mecie kolegę
klubowego Piotra Brzózkę.
Szóste miejsce zajął Adrian
Brzózka.

Natomiast w konkurencji zawodników do 23 lat P.
Brzózka okazał się najlepszy.
Jego brat Adrian zajął czwarte
miejsce.
W konkurencji kobiet bezdyskusyjne zwycięstwo odniosła
pochodząca z Jeleniej Góry
– Maja Włoszczowska (Halls
Professional Team). Pokonała
zdecydowanie swoje koleżanki
klubowe: Aleksandrę Dawidowicz i Annę Szafraniec.

JEN
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NA WESOŁO

Ksiądz naprawia przykościelny, zepsuty płot. Gromadka dzieci przygląda się temu uważnie.
Ksiądz pyta:
- Co, patrzycie, jak się wbija gwoździe?
Dzieci odpowiadają:
- Nie, słuchamy, co ksiądz powie, kiedy uderzy się w rękę.
Psychiatra w trakcie terapii zwraca się do kryminalisty:
- Ja opowiem panu bajkę, a pan ją dokończy. Proszę posłuchać: Dziadek i babka posadzili
rzepkę...
Kryminalista kończy:
- A Rzepka odsiedział swoje i załatwił i dziadka, i babkę.
Zwraca się żona do męża:
- Kochanie, wyrzuć śmieci!
- Cholera, dopiero co usiadłem!
- A co do tej pory robiłeś?
- Leżałem.

HOROSKOP

BARAN
W poniedziałek i wtorek czekają cię spore wydatki, które poniesiesz z radością.
W środę i czwartek pamiętaj, że pewne problemy wymagają czasu i nie da się ich od
razu rozwiązać. By coś poprawić, trzeba się najpierw zastanowić, co chcesz osiągnąć. W
piątek dobre relacje z otoczeniem. Usłyszysz coś, co wprawi cię w zdumienie. Weekend
zaliczysz do udanych. Energia będzie cię rozpierać, dobry czas dla podróży.
BYK
W poniedziałek nie bierz do siebie krytycznych uwag, które usłyszysz. Okażą się
niesłuszne. We wtorek i środę nie oceniaj ludzi po pozorach. Możesz uzyskać pomoc
od osoby pozornie wrogo nastawionej. Korzystne będą decyzje finansowe. W czwartek
i piątek dobry czas na porzucenie nałogu i na wspaniałe przygody. Rodzina okaże się
męcząca, ale zniesiesz to ze spokojem. Weekend bardzo udany.
BLIŹNIĘTA
W poniedziałek i wtorek śmiało bierz się za trudne sprawy. Wszystko ci sprzyja! W
kontaktach zawodowych bądź słowny i punktualny, zarobisz wiele pieniędzy. W środę
i czwartek uda się dotrzeć do osób, z którymi od dawna szukasz kontaktu. Obudzisz
w sobie żądzę przygód. W piątek nie miej nierealnych oczekiwań wobec życia, a dzień
miło się ułoży. Życie towarzyskie cię ucieszy. Weekend pełen ciekawych wydarzeń.

KRZYŻÓWKA

RAK
W poniedziałek i wtorek chroń prywatność. Nie wdawaj się w dyskusje o swych
sprawach w pracy czy na wycieczce. Teraz milczenie jest złotem. W środę i czwartek
sprawy zawodowe ułożą się po twej myśli. Większe pieniądze pójdą za nową decyzją.
Kto wie, może i uda się zakochać w samym środku lata? W piątek najlepsza pora na
randki, spotkania, dyskusje. Weekend spędzisz bardzo ciekawie. Uwaga na zdrowie.
LEW
W poniedziałek pełne szaleństwo – życie ciekawe i intrygujące. We wtorek rozważ,
co możesz zmienić, a co nie. Nie walcz z wiatrakami. W środę i czwartek spędź czas
z rodziną, zadbaj o atrakcje. Nawet największy nawał pracy nie usprawiedliwia teraz
odsunięcia się od bliskich. W piątek dobre chwile we dwoje uda się wykroić nawet z
najbardziej "zajętego" dnia. Weekend udany pod każdym względem. Sporo imprez.
PANNA
Zadbasz o siebie, a wiele problemów zniknie lub znajdzie właściwy wymiar. W poniedziałek i wtorek czas sprzyja nawiązywaniu kontaktów, nowym pomysłom i większej
otwartości wobec kolegów z pracy. W środę możesz być w gorszej formie – nie forsuj
się. W czwartek i piątek dobry nastrój w pracy, w domu, na urlopie – gdzie będziesz,
tam zagości szczęście. Weekend spędź w ruchu. Nie rozmawiaj o interesach.
WAGA
Jeśli nie jesteś na urlopie, to chociaż rusz się nad wodę, do lasu, na basen. Poza pracą
są też inne rodzaje aktywności. W poniedziałek i wtorek dobrze ułożą się twoje kontakty
z otoczeniem. Zrozumiesz, że ważniejsze są szczere, otwarte układy niż zależności.
W środę i czwartek życie rodzinne rozkwitnie. Uda się też zarobić. W piątek zadbaj o
zdrowie, zastanów się nad swoimi priorytetami. Weekend pełen ruchu i rozrywek.
SKORPION
Otwórz się na innych, a zarazem okaż swoje uczucia. Nie prezentuj ludziom maski,
a od razu będziesz inaczej odbierany. W poniedziałek i wtorek zaplanuj wydatki i bądź
w tym realistą. Może trzeba będzie gdzieś dorobić? Nie powinno być z tym kłopotów.
W środę i czwartek dobra forma pomoże pokonać przeszkody. Parę spraw zobaczysz
w lepszym świetle. W piątek trzeba będzie więcej popracować. Weekend spokojny,
ciepły, uroczy.

SUDOKU

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

STRZELEC
Odpoczywaj, dbaj o siebie, zbieraj siły. Jeśli możesz, wyjedź na dłużej. Tydzień minie
bez większych wrażeń. W poniedziałek i wtorek zajmie cię sporo drobiazgów. Dobra
pora dla eksperymentów. W środę i czwartek możesz być niespokojny, ale warto ten
stan pokonać. Pomoże ci rozmowa z kimś bliskim. W piątek twoje pomysły zostaną
docenione przez szefa lub resztę urlopowiczów. Weekend pracowity, ale i pogodny.
KOZIOROŻEC
W poniedziałek i wtorek będzie ci się dobrze i skutecznie, w miłym gronie, pracowało
lub odpoczywało. W środę sporo zadań, wyda ci się, że nadmiernie cię obciążono. Pomoże ci ktoś bliski. W czwartek możliwe nieco gorsze samopoczucie, ale nie zamykaj się
w sobie. Od piątku będzie ci się wszystko udawało. Wyjdź do ludzi, spotykaj się. Nagle
zrozumiesz, co trzeba robić. Otrzymasz dowody pięknych uczuć.
WODNIK
Tydzień powinien minąć spokojnie. Jeśli spodziewasz się kłopotów w pracy, zadziałaj
od razu, zduś problem w zarodku. W poniedziałek i wtorek zajmij się sobą, rozwiń
zainteresowania. Spróbuj też obcować z kulturą – idź do kina, na koncert. W środę i
czwartek sprawy zawodowe będą wymagać tylko delikatnego trzymania ręki na pulsie.
W piątek świetnie ułoży się relacja z kimś bliskim. W weekend miły odpoczynek.
RYBY
W poniedziałek i wtorek będziesz na dobrej drodze do sukcesu. Gdy go osiągniesz, nie
będzie fajerwerków, ale odczujesz głęboką satysfakcję. Docenią cię bliscy. W środę nie
wydawaj pieniędzy bez zastanowienia. W czwartek nie łap kilku spraw na raz, działaj
spokojnie. W piątek nie przemęczaj się. Daj znać osobie, która cię interesuje, co czujesz.
Weekend pracowity, pełen wrażeń i przygód. Nie licz na chwilę spokoju.
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"Najważniejszy jest łut szczęścia"
13 czerwca tego roku ukazał się drugi solowy album
Lidii Kopanii zatytułowany "Przed świtem". Wokalistka
zdradza, że od 1999 roku, kiedy debiutowała z pomocą
Roberta Jansona, każdego dnia starała się robić krok
w stronę sukcesu. Droga do niego wiodła m.in. przez
Niemcy, gdzie śpiewała w rockowym zespole Kind Of
Blue. Lidia swoją karierę określa jako serię wzlotów
i upadków.

ność świetnie reaguje, kiedy
śpiewam po polsku. Choć mnie
jest właściwie wszystko jedno,
w jakim języku wykonuję swoje utwory. Mogę się posługiwać
samymi dźwiękami, wokalizami i będę miała poczucie,
że wkładam w to całe swoje
serce.

sama doświadczyłam. Często
są to moje obserwacje tego, co
się dzieje wokół, znajomych,
przyjaciół. Piszę nie tylko o
relacjach damsko -męskich,
ale i o naszych codziennych,
ludzkich zmaganiach. O tym,
żeby się nie poddawać, nawet
jeśli po raz pięćdziesiąty coś
nie w ychodzi. Lubię proste,
bezpośrednie przekazy. Bez
udziwn ia n ia i uba r w ia n ia
na siłę.

Wywołałaś przed chwilą
temat Kind Of Blue. Wszystko się zaczęło w 2003 roku
w Hamburgu?
Lidia Kopania: Tak naprawdę to zaczęło się jeszcze wcześniej, bo w 1999 roku nagrałam
wspólnie z Robertem Jansonem
utwór "Niezwykły dar". To był
tak naprawdę mój debiut.

Do jakiego gatunku muzycznego jest ci najbliżej?
Lidia Kopania: Zdecydowanie jest to tak zwana muzyka
mainstreamowa, popularna,
choć z drugiej strony niektórzy już się dopatrzyli u mnie
elementów folkowych, słychać
to pewnie we fragmentach,
gdzie są moje wokalizy. Lubię
właśnie taki sposób przekazywania emocji. Często bardziej
przemawiają do mnie same
dźwięki niż słowa. Dźwięk to
czysta forma, nie ma tu żadnego przekłamania. Dlatego
marzy mi się, żeby zaśpiewać
taki utwór, gdzie będą tylko
wokalizy.
Jesteś autorką większości
tekstów na płycie. O czym
opowiadasz, co cię inspiruje?
Lidia Kopania: To są róże
emocje, które prowokuje życie
każdego dnia. Czasem bardzo
przyjemne, innym razem mniej
przyjemne. To nie jest tak, że ja
wszystkiego, o czym śpiewam,

Dwa lata temu debiutowałaś płytą "Intuicja"...
Lidia Kopania: Tak na dobrą
sprawę to jest moja trzecia
płyta, bo wcześniej nagrałam
album z zespołem K ind Of
Blue.
Na ile zmieniłaś się od
tamtego czasu?
Lidia Kopania: Na pewno
jesteśmy mądrzejsi o każdy
dzień. Zmieni ło się przede
wszystkim to, że śpiewam w
języku polskim. Zauważyłam,
że podczas koncertów publicz-

Skąd ten pomysł na Hamburg?
Lidia Kopania: Po moich
nagraniach z Robertem płyta
się co prawda nie ukazała, ale
miałam bardzo dużo koncertów. Na jednym z nich pojawił
się człowiek z Niemiec, który
funkcjonował na tamtym rynku muzycznym i stwierdził, że
warto by coś pokombinować
właśnie w Niemczech. Wiedział, że zespół Kind Of Blue
poszukuje nowej wokalistki.
Uznał, że warto pojechać na takie przesłuchanie i spróbować.
No i pojechałam, odbyło się
przesłuchanie, a następnego
dnia usłyszałam: "Witamy w

zespole". W 2004 roku ukazała
się nasza płyta...
Ale to była nieco inna
muzyka niż to, co teraz
wykonujesz...
L i d i a Kop a n i a : To b y ł o
ostrzejsze, rockowe granie.
Zupełnie inna stylistyka. Występowałam w dżinsach, tshircie, w bransoletkach. I to
mi się bardzo podobało. Gdzieś
tam jest we mnie pazur. Nie
tylko bujanie w obłokach. Kiedyś powiedziałam, że twardo
stąpam po chmurkach. I coś w
tym jest. Mam często potrzebę
wykrzyczenia swoich emocji,
ekspresyjnego śpiewania.
Jak wspominasz swój występ w Opolu w 2005 roku?
Lidia Kopania: To był koncert
prem ier. M ia ła m og rom ne
szczęście. Nikt, nawet ja, nie
spodziewa ł się, że ni komu
nieznany zespół w ystąpi w
Opolu. Tam zgłaszane są setki
utworów. Kind Of Blue wysłał
swoją piosenkę i bum! Jedziemy
do Opola. Muszę przyznać, że
bardzo trudno się występuje
na tym festiwalu. Oczywiście
to niesamowite w ydarzenie
muzyczne z wielką historią,
wspaniałą publicznością. Z
drugiej strony to również duży
ciężar, jak się nie ma zaplecza, wsparcia. Błąkaliśmy się
za kulisami, nikt z nami nie

rozmawiał, wszyscy się na nas
patrzeli, jakby chcieli zapytać,
co my tu robimy. Bardzo jestem
wdzięczna osobom, które zakwalifikowały ten utwór, do tej
pory nie wiem, kto to był.
Rok później wygrałaś TopTrendy.
Lidia Kopania: Warto wierzyć w cuda! Ale z drugiej stro-

ny to były lata pracy. Każdy mój
dzień od 1999 roku poświęcony
był budowaniu czegoś. Choć i
tak czynnikiem decydującym
jest łut szczęścia.
Dziękuję za rozmowę.

Czy bać się kotów?

Toksoplazmoza to pasożytnicza
choroba ludzi i zwierząt spowodowana zarażeniem pierwotniakiem
Toxoplasma gondii. Żywicielem
ostatecznym są koty domowe,
żywicielem pośrednim zaś wszystkie ssaki łącznie z człowiekiem
oraz ptaki.
Pasożyta wywołującego toksoplazmozę zobaczono pod mikroskopem już w 1908 r. Od chwili
odkrycia tego maleńkiego pierwotniaka na początku wieku znajdowano go prawie u wszystkich
ciepłokrwistych zwierząt. Badania
dowiodły także, że prawie jedna
trzecia dorosłych osób w krajach
rozwiniętych ma przeciwciała
Toxoplasma gondii, co wskazuje,
że mieli oni kontakt z pasożytem
wywołującym toksoplazmozę.
Zarażenie może nastąpić przez
spożywanie i obróbkę surowego
lub niedogotowanego mięsa pochodzącego z zarażonych zwierząt.
Źródłem zakażonego mięsa mogą
być świnie, owce, kozy i drób.
Trzeba jednak tutaj wspomnieć,
że już parominutowe gotowanie
produktów lub pozostawienie
ich na dobę w zamrażarce zabija
pasożyta.
Niestety nie dotyczy to oocyst
– form pasożyta szczególnie odpornych na warunki zewnętrzne.
Mogą one być przenoszone przez
wiatr i wodę, a pochodzą z kału
kotów – ostatecznych żywicieli
oocyst. Dzisiaj już wiemy, że za-

grożenie toksoplazmozą dałoby się
w znacznej mierze wyeliminować,
jeśli zniszczylibyśmy oocysty. Na
razie jednak wiadomo jedynie,
że przeżywają one mrożenie,
podgrzewanie i nawet kilka miesięcy suszy.
Hasło "toksoplazmoza" wywołuje dreszcz niepokoju u większości
kobiet, zwłaszcza w ciąży. Wokół
problemu narosło wiele mitów,
które w obiegowych poglądach
zadomowiły się lepiej niż opinie
lekarzy i fachowców. Czy należy
obawiać się tej choroby?
U 99,6% zarażonych osób nie
zauważa się żadnych widocznych
objawów. Oznacza to, że pasożyt
towarzyszy człowiekowi od wieków i nasze organizmy zdążyły
się na niego uodpornić. Niezwykle
rzadko zdarza się, że po latach
może się on ponownie uaktywnić;
problem ten może dotyczyć osób z
upośledzoną odpornością (AIDS,
nowotwory, skomplikowane leczenie).
Koty z reguły zarażają się przez
zjedzenie pasożyta znajdującego
się w mięsie zainfekowanego
nosiciela (myszy, szczury, bezkręgowce). Warto tu zwrócić uwagę
na bezkręgowce (ślimaki, dżdżownice), które nie są nosicielami, jednak oocysty kumulują się w nich i
stanowią potencjalne źródło zakażenia. Człowiek natomiast zaraża
się drogą pokarmową, zjadając
zakażone produkty pochodzenia

zarówno zwierzęcego (surowe,
niedogotowane, grillowane lub
wędzone mięso), jak i roślinnego
– warzywa i owoce zanieczyszczone oocystami z kału kota.
Istnieje potencjalna możliwość
zarażenia się przez kontakt z
wydzielinami i wydalinami innych zwierząt, u których oocysty
występują w śladowych ilościach.
Możliwe jest także zakażenie przez
wniknięcie oocyst przez spojówki
lub mikrourazy na skórze dłoni
podczas przygotowywania mięsa
lub pracy w ogródku. Jednak
najniebezpieczniejszą drogą zakażenia u ludzi jest droga przezłożyskowa, gdyż prowadzi ona
do najcięższej postaci choroby
– toksoplazmozy wrodzonej, która
rozwija się u płodu i prowadzi do
poważnych wad rozwojowych lub
śmierci. Dzieje się tak tylko przy
zarażeniu w czasie ciąży, ponieważ
jedynie forma pasożyta w stadium
ostrego zakażenia (czyli przed
wystąpieniem reakcji immunologicznej) jest w stanie przedostać
się przez łożysko.
Ocenia się, że w Polsce do 70%
kotów jest zarażonych tym pasożytem. Wśród ludzi w naszym kraju
obecność przeciwciał świadczących o kontakcie z pierwotniakiem
stwierdza się u około 50-80%
populacji, przy czym z wiekiem
prawdopodobieństwo styczności z pierwotniakiem rośnie (w
wieku 25 lat sięga 25%). Jest to

równoznaczne z częstością występowania tej choroby.
Choć koty przyczyniają się do
istnienia problemu, to dużo łatwiej
zarazić się toksoplazmozą bez
bezpośredniego kontaktu z nimi.
Łatwiej zarazić się pierwotniakiem, jedząc surowe mięso lub
pracując w ogródku, niż bawiąc się
z własnym kotem. Bezwzględnie
należy natomiast unikać kontaktu z kocim kałem i czyścić kocią
kuwetę w rękawiczkach. Choroba

przenosi się przez koci kał, jednak
oocysty, o ile są w nim obecne,
osiągają inwazyjność dopiero po
72 godzinach. Codzienna zmiana
żwirku i mycie kuwety uchronią nas przed pierwotniakiem.
Zupełnie bezzasadne jest więc
pozbywanie się kota, zwłaszcza
jeżeli jest od lat członkiem rodziny,
bo zakażenie przez głaskanie po
futrze jest bardzo mało prawdopodobne. Najbardziej podatne na
zarażenie są koty młode (do 2.

roku życia) i polujące. Warto też
zaznaczyć, że w całym życiu kota
produkcja i wydalanie jaj pasożyta
rozpoczyna się od 3 do 10 dni po
zjedzeniu zakażonego mięsa i
trwa zaledwie 10-14 dni. Dzieje się
tak tylko raz i im starszy kot, tym
większa pewność, że nasze zwierzę
ma ten okres już za sobą.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ 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
■ Poszukuję do wynajęcia lokal z witryną,
pod placówkę bankową – 603 451 027
■ Mieszkanie dla dwóch osób, umeblowane,
zadbane, osobne wejście, w Sobieszowie
– 075 75 534 20
■ Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia,
umeblowane, Sobieszów – 667 260 932
■ Do wynajęcia duży dom na ul. Wrocławskiej - 075 75 216 94
■ Tanie noclegi dla grup robotniczych
- 075 75 216 94
■ 2 pokojowe mieszkanie do wynajęcia - od
zaraz. 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Okna
plastikowe, mieszkanie w dobrym stanie,
umeblowane, lodówka, TV. Lokalizacja w
centrum miasta. - 601 656 472
■ Dla dziewczyny od sierpnia - Pokój
jednoosobowy dla dziewczyny pracującej
lub uczącej się, po gimnazjum ewentualnie
studentki. Odnajmę za 350 zł na Zabobrzu
koło szkoły 11. Cena może się zmniejszyć

lub powiększyć, w zależności od potrzeb
wynajmującej. Adres internetowy to: ira45@
onet.eu - 664 310 833
■ Do wynajęcia - nowe, komfortowe,
umeblowane, 2 pokojowe mieszkanie położone w centrum Jeleniej Góry, z miejscem
parkingowym - 791 557 590
■ Do wynajęcia - Do wynajęcia duży pokój w
centrum Jeleniej Góry dla dwóch studentów
(chłopcy). Bez kaucji - 604 081 904
■ Do wynajęcia 2-pokojowe - samodzielne
mieszkanie 2 pokojowe, przystosowane dla 4
osób, w pełni wyposażone (pralka, zmywarka)
komfortowe na Zabobrzu III, bardzo blisko
pętli autobusowej. Cena 300zł od osoby plus
opłaty licznikowe. Właściciel opłaca czynsz
- 606 362 219
■ Do wynajęcia 38m2 - 2 pokoje, umeblowane, wysoki standard, 900zł plus prąd,
gaz, woda. Internet, kablówka, I piętro - 601
910 813
■ Do wynajęcia kawalerka - bezczynszowa,
koło Malej poczty, od 1sierpnia, 600zł
miesięcznie plus kaucja, plus liczniki - 694
972 047
■ Do wynajęcia lokal - na warsztat samochodowy w Jeleniej Górze 075 71 398 62
- 695 299 384
■ Do wynajęcia mieszkanie - Do wynajęcia w
centrum kawalerka, tanio - 793 392 735

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:

25 VII 2008 godz. 13:00 – 1 VIII 2008 godz. 13:00
Do wynajęcia mieszkanie w Jeleniej Górze
- 101m2, 3 pokoje, kompletna kuchnia i
łazienka, wysoki parter, pierwszy właściciel,
nowy sprzęt AGD, duży balkon, piwnica,
parking, el. brama, wysoki standard, 1 800
zł - miesięcznie - 507 627 514
■ Do wynajęcia na Zabobrzu - 51m2, 2
pokoje, umeblowane, internet, na Zabobrzu,
przynajmniej na 12m-cy - 793 392 735
■ Do wynajęcia pokój - Duży, umeblowany
pokój z balkonem, w Cieplicach, do wynajęcia
od zaraz. Dostęp do kuchni i łazienki. Dostęp
do internetu, przystępna cena - 607 367
666
■ Do wynajęcia pokój na Zabobrzu - Pokój
jednoosobowy dla dziewczyny w mieszkaniu
2-pokojowym na Zabobrzu. Mieszkanie w
pełni umeblowane i wyposażone, Internet,
pralka, zmywarka, podstawowa kablówka
(w pokoju jest fajny telewizor) i inne bajery.
Koszt to 400zł miesięcznie + niewielkie opłaty
za media - 663 208 961
■ Do wynajęcia pomieszczenia - Do wynajęcia pomieszczenia (w tym magazynowe) o
pow. ponad 100m2 przy ul. Grabowskiego,
zlokalizowane na parterze z łatwym dostępem
- 603 080 938
■ Do wynajęcia samodzielne - mieszkanie
w domku jednorodzinnym - przybudówka z
osobnym wejściem i licznikami. Dwa pokoje
z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój,
weranda, kawałek podwórka z miejscem
na grilla. Cicha, spokojna okolica, blisko
przystanek "1" - 607 531 679
■ Do wynajęcia w centrum tanio - Kawalerka
w samym centrum miasta - 800zł - 793
392 735
■ Hala do wynajęcia, pow. 300 m - na trasie
Jelenia Góra - Cieplice - 787 425 227
■ Hala do wynajęcia w Łomnicy - o
powierzchni 370 m2, wysokość w najniższym
punkcie 4.10 m, długość 30m, szerokość
12.5m. - 075 71 314 71
■ Kawalerka do wynajęcia - Kawalerka do
wynajęcia, 600 zł. - 608 221 943
■ Kawalerka do wynajęcia - od 15 sierpnia
br.: ul. Różyckiego (Zabobrze), umeblowana,
opłata: 580 zł + liczniki (kaucja na poczet
ostatecznego rozliczenia) - 502 206 565
■ Kawalerka w Centrum do wynajęcia
- Nowa, elegancko urządzona kawalerka
przy ul. Wojska Polskiego, dla 1 lub 2 osób
do wynajęcia od 01.08.2008. Koszt 800 zł
+ liczniki + kaucja - 607 638 680
■ Lokal do wynajęcia - Lokal usługowohandlowy o powierzchni 35 metrów kwa■

dratowych w centrum Szklarskiej Poręby
- 887 463 277
■ Lokal w centrum Jeleniej Góry - atrakcyjny
nowy lokal usługowy w centrum miasta.
Sąsiedztwo lokali usługowo - handlowych.
Lokal składa się z jednego pomieszczenia
i łazienki. Ogrzewanie centralne z sieci. Na
podłogach kafelki. Idealne na działalność np.
finansową. Cena 1840zł + VAT. 46m2, I piętro
- 507 243 718
■ Lokum dla studenta - Poszukuję taniego
mieszkania lub pokoju do wynajęcia od
połowy września na czas studiów, na uni.
ekonomicznym w Jeleniej Górze. Może być
mieszkanie ze współlokatorami. Proszę o kontakt kubatokarski@wp.pl - 667 770 661
■ Mieszkanie - 3 spokojne studentki szukają
mieszkania 2 lub 3 pokojowego w rozsądnej
cenie. Kontakt nat00@wp.pl lub pod nr tel.
- 721 134 883
■ Mieszkanie dla studentek - 3 studentki
chcą wynająć 2 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu. interesuje nas stały dostęp do
internetu. Miło widziane zdjęcia sledzik0711@
wp.pl - 782 843 623
■ Mieszkanie dla uczniów - dla uczniów
lub studentów w centrum Cieplic 2 pokoje,
łazienka i aneks kuchenny, CO i piec kaflowy
602 600 235 075 64 260 40 - 721
470 100
■ Mieszkanie do wynajęcia - w Jeleniej
Górze na ul. Wyspiańskiego. - 075 64
383 05
■ Mieszkanie do wynajęcia - Mieszkanie do
wynajęcia - Zabobrze (koło ZUS), 3 pokoje,
kuchnia, łazienka - toaleta, korytarz - ok.
65m2. Cena 900zł/m - 075 64 391 13
■ Mieszkanie w Sobieszowie - Wynajmę
kawalerkę - 660 339 568
■ Na sierpień i wrzesień 2 pokoje - Mieszkanie do wynajęcia od 10 sierpnia do 30 września; 2 pokoje umeblowane, centrum miasta,
I piętro, balkon. wrozmm1@wp.pl Dzwonić po
godzinie 17.00 - 075 71 321 16
■ Nocleg w górach - Pięknie wykończone,
świeżo wyremontowane dwa pokoje z
kuchnią (full wyposażenie)i łazienką, w pełni
przystosowane do wypoczynku w Przesiece
(miejsc noclegowych dla 1-5 osób) - wynajmiemy. 075 75 621 391 - 798 668 259
■ Odnajmę mieszkanie - 2 pokojowe na
Zabobrzu przy ul. Elsnera( koło szpitala),
ładne, po remoncie, dla pracujących lub
uczących się. Internet itd. 800 zł + media
- 693 067 202

Pilnie poszukuję mieszkania - Miła i
uczciwa rodzina, 2osoby dorosłe i 17miesieczne dziecko, bardzo pilnie od zaraz
wynajmie mieszkanie jakiekolwiek, nawet
do remontu, do 600zł+liczniki, nawet na 3
lata 667 585 323 - 665 248 514
■ Pilnie w Kowarach - wynajmę kawalerkę
lub mieszkanie 2 pokojowe w Kowarach
- 792 011 475
■ Pokój dla studenta - Poszukuję pokoju
- student 4 roku fizjoterapii, niepalący, spokojny. Od października. Może być na Zabobrzu
lub okolice Tesko - 607 804 412
■ Pokój do wynajęcia - Posiadam do wynajęcia mały pokój w domku jednorodzinnym
w Cieplicach-niedaleko Politechniki. Pełny
dostęp do kuchni, łazienki, internetu. Tanio.
Internet 24h. GG: 2798099 E-mail: konlech@
tlen - 798 421 721
■ Pokój do wynajęcia - dla 1 osoby, okolice
Placu Ratuszowego - 697 266 681
■ Pokój do wynajęcia dla studentki Wynajmę jedno miejsce w pokoju dwuosobowym 22m2 dla studentki KK. W
pokoju mieszka studentka 3 roku KK. Do
dyspozycji umeblowana kuchnia, super
łazienka. Mieszkanie znajduje się na ulicy
Podchorążych 21. Cena 300 zł +opłaty. W 2
pozostałych pokojach mieszka 2 studentki
KK. - 603 845 853
■ Pokoje dla studentów - pokoje dla niepalących studentów, 250pln +media ul.
Paderewskiego - 508 127 007
■ Pomieszczenia biurowe - parter - 16m2,
11 m2 i 5,7m2 (magazyn), I piętro - 19
m2, 23 m2 i 15 m2 ( magazyn), II piętro
18,5 m2, 15,5 m2, Jelenia Góra ul. Wiejska
29, 605 661 481, biuro@crk-kadra.pl - 075
75 439 65
■ Pomieszczenia na warsztat - Wynajmę
pomieszczenia na warsztat lub inną działalność w Jeleniej Górze - 075 71 398 62
■ Poszukuję domu na wsi - Poszukuję wolno
stojącego domu na wsi lub na obrzeżach miasta do wynajęcia na dłużej. Stan, wyposażenie
itp obojętne. Może być do remontu, może
być z opcją wykupu. Odpowiem na każdą
propozycję. - 792 128 282
■ Poszukuję do wynajęcia - mieszkania w
Jeleniej Górze, najchętniej w okolicach Małej
Poczty lub ul. Morcinka (osiedle Czarne lub
bliska okolica), w rozsądnej cenie, od zaraz
- 601 478 122
■ Poszukuję lokalu do wynajęcia - Poszukuję
lokalu do wynajęcia w Kowarach lub Jeleniej
Górze - 696 949 973
■

Poszukuję mieszkania 3 pokojowego
- poszukuję mieszkania 3 pokojowego ( 4
pok.) do wynajęcia w Jeleniej Górze, mile
widziany garaż - 511 953 228
■ Stancja w Cieplicach - 2 umeblowane
pokoje z łazienką i aneksem kuchennym dla
studentów lub licealistów, w centrum Cieplic
602 600 235 - 075 64 260 40
■ Szukam do wynajęcia - mieszkania 3-4
pokojowego. Najchętniej w okolicy szkoły
Nr11 - 505 276 287
■ Szukam do wynajęcia w Kowarach
- gdziekolwiek w Kowarach, do 400 zł plus
rachunki - 078 34 708 51
■ Szukam kawalerki - Dwie uczące się i
pracujące dziewczyny szukają kawalerki w
Jeleniej Górze lub w Cieplicach, do 500 zł od
września - 693 713 609
■ Szukam kawalerki - Samotna osoba
wynajmie w rozsądnej cenie kawalerkę w Centrum Jeleniej Góry, może być umeblowana
lub częściowo umeblowana. Pośrednikom
dziękuję - 513 238 875
■ Szukam mieszkania - Pilnie poszukuje
mieszkania 2-pokojowego w rozsądnej
cenie, z możliwością kupna, jak to możliwe
- 661 497 244
■ Szukam mieszkania - Pracująca dziewczyna wynajmie mieszkanie, najlepiej dwupokojowe w rozsądnej cenie w Jeleniej Górze,
nie musi być umeblowane, bez pośredników.
Można przesyłać oferty na maila justa367@
wp.pl - 667 023 018
■ Szukam mieszkania 2-pokojowego - 2
osoby (studentka pierwszego roku i student
trzeciego roku ) poszukują mieszkania dwupokojowego w niewysokiej cenie, w centrum
(ale nie koniecznie) lub na Zabobrzu. Osoby
są niepalące - 692 566 287
■ Szukam mieszkania na Kiepury - Poszukuję mieszkania na osiedlu Kiepury, dla 4
osób. Nie musi być umeblowane. adrian.
deska@wp.pl - 663 080 671
■ Szukam mieszkania w Jeleniej Górze - 2pokojowego, w rozsądnej cenie, centrum lub
okolice, lub Zabobrze - 603 454 166
■ Szukam pokoju - Jestem studentka 3
roku UE i szukam pokoju jednoosobowego w
mieszkaniu studenckim lub stancji w pobliżu
UE patmaz@o2pl - 49 016 366 71 547
■ Szukam pokoju 1 osobowego - niedrogiego, w centrum ale nie koniecznie. Jestem
studentem 3 roku pedagogiki ( niepalącym)
GG: 3169166 - 692 566 287
■

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

4 sierpnia 2008 r.

OG£OSZENIA
Szukam współlokatorki - od zaraz do
mieszkania dwupokojowego, 400 zł + opłaty
- 601 478 122
■ Szukam współlokatorki - Poszukuję miłej,
spokojnej współlokatorki do mieszkania
3-pokojowego w Jeleniej Górze. Dostęp
do internetu, pełne umeblowanie, wysoki
standard. 2 osobne sypialnie. Wspólny salon,
kuchnia-jadalnia, łazienka, WC. Kontakt lokatorka.jg@wp.pl lub GG 4358757. Preferowany
jednak kontakt na @. - 4358757
■ Tanie kwatery Szklarska Poręba - Tanie
kwatery w centrum Szklarskiej Poręby (5
min od dworca PKP Sz. P. Górna). Kontakt
telefoniczny lub mailowy lebarbar@wp.pl
- 600 719 930
■ Współlokatorka - lokator - wynajmujemy
bardzo ładne, nowoczesne, wyremontowane
i bardzo dobrze wyposażone mieszkanie 2
pokojowe (zmywarka, pralka, balkon, media).
Szukamy jednej osoby do pokoju dwu osobowego. 3 studentów politechniki. Bardzo miła
atmosfera, zadzwoń - 502 999 022
■ Wynajmę mieszkanie w centrum Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 pokojowe w
Centrum Jeleniej Góry, może być umeblowane - 513 238 875
■ Wynajmę - Chcę wynająć mieszkanie
niedrogo od 300-400zł, jeśli to możliwe.
2pokoje, kuchnia, łazienka, w Jeleniej Górze
lub okolicach - 791 981 026
■ Wynajmę 2 pokoje w Cieplicach - Do
wynajęcia 2 pokoje z garażem w Cieplicach
na oś. XX- lecia. Koszt wynajęcia 800,00 zł
+ opłaty związane z eksploatacją mieszkania.
- 694 154 451
■ Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie - na
Zabobrzu, najchętniej studentom 850
zł +jednorazowa kaucja + media - 600
888 487
■ Wynajmę firmie - wynajmę firmie mieszkanie 86m2, 3 pokoje w Jeleniej Górze
- 691 891 185
■ Wynajmę garaż - Wynajmę garaż przy
ulicy Groszowej - 501 167 262
■ Wynajmę mieszkanie - Młode małżeństwo
z dzieckiem poszukuje taniego mieszkania do
wynajęcia na dłużej w Jeleniej Górze. Najlepiej
częściowo umeblowane: pralka, kuchenka,
lodówka - 785 599 918
■ Wynajmę mieszkanie - na Zabobrzu przy
ulicy Różyckiego. Mieszkanie 2-pokojowe
30m2, oddzielna kuchnia, łazienka, stan bdb.,
umeblowane, CO, wyposażone. Cena 500 zł
+ czynsz 135 + opłaty(prąd, gaz, woda), do
uzgodnienia - 501 809 341
■ Wynajmę mieszkanie 3 pok. 75 m2 dwupoziomowe, ładne, komfortowe, w domku
dwurodzinnym z ogródkiem, blisko centrum,
spokojna dzielnica - 503 824 542
■ Wynajmę mieszkanie w centrum
- Wynajmę mieszkanie 60 m2 w Śródmieściu: Osiedle Robotnicze, ul. Obrońców
Westerplatte 5/20 (bloki przy rzece, blisko
do Tesco, Lidl, Centrum oraz na przystanek).
3 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon. Umeblowane. - 502 829 555
■ Wynajmę od zaraz 2 pokoje - od zaraz.
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Okna
plastikowe, mieszkanie w dobrym stanie, umeblowane, lodówka, TV, internet,
kablówka, 1 piętro, 900 zł plus prąd, woda,
gaz. Lokalizacja Zabobrze. Mieszkanie bez
żadnych nakładów finansowych - 601
910 813
■ Wynajmę plac - Poszukuję do wynajęcia
plac betonowy, najlepiej utwardzony, w
■

Jeleniej Górze lub Cieplicach, ok. 200m2
- 516 021 761

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ 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
■ 2 pokoje na większe - Zamienię mieszkanie własnościowe 2-pok. na os."Orle"
w Cieplicach - 39m2, I piętro, balkon, na
większe 3-4 pokojowe. Dopłacę do zamiany
lub spłacę zadłużenie. Zamiana tylko w
Cieplicach. 075 64 719 91 ( wieczorem)
- 665 784 041
■ 3-pok na mniejsze 2-pok - Zamienię 3-pok
54m własnościowe Zabobrze 10 piętro na
mniejsze 2-pok Zabobrze - 669 850 019
■ Własnościowe na komunalne - Własnościowa kawalerka 32m2, kuchnia, pokój,
łazienka, przedpokój. Ogrzewanie gazowe,
niski czynsz. Zamienię na większe kwaterunkowe. Może być zadłużone lub do remontu.
tel. 075 64 194 64 - 604 620 100
■ Zamienię kawalerkę - zamienię kawalerkę
bez łazienki, z ogrodem + strych i komórka
kwaterunkową na mieszkanie większe do
remontu 075 75 413 13 - 500 052 722
■ Zamienię komunalne 39m2 na większe
- zamienię mieszkanie komunalne 39m2, 4
piętro na Zabobrzu na większe. Mieszkanko
ma 2 pokoje, kuchnie, łazienkę, przedpokój i
duży balkon z widokiem na Karkonosze. Blok
11 piętrowy z windą i z zsypem. Blisko szkoła
i markety - 721 582 681
■ Zamienię mieszkanie na domek - zamienię mieszkanie na domek w okolicy Kowar,
mieszkanie 97m2, parter, wyremontowane,
z możliwością dopłaty - 664 675 180
■ Zamienię mniejsze na większe - Zamienię
własnościową kawalerkę na 2 piętrze 22m2,
ogrzewaną piecykiem na węgiel na większe
- 695 093 701
■ Zamienię własnościową - kawalerkę
w Piechowicach na większe, może być
czynszowe, zadłużone 667 556 932 - 663
902 941
NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Mieszkanie po remoncie z CO, balkonem
lub ogródkiem, do 115 tys. w okolicach
Jeleniej Góry, bez pośredników, wolne od
zaraz - 075 75 424 36

Bardzo pilnie, pół domu - kupię parter
domu w Jeleniej Górze lub okolicy. W
pobliżu sklepu, ośrodka zdrowia, przystanku
autobusowego. A.N. "Meritum" ul. Sudecka
13A, Jelenia Góra - 501 181 159
■ Działkę budowlaną lub dom - Kupię działkę
budowlaną, rozpoczętą budowę lub dom w
stanie surowym, najchętniej w Cieplicach,
Wojcieszycach, Podgórzynie, Pasieczniku
- 694 154 451
■ Działkę w okolicy Karpacza - Kupię
działkę pod domek jednorodzinny w bliskiej
okolicy Karpacza. Ewentualnie domek - 502
101 041
■ Działkę - w Zachełmiu, Przesiece, Borowicach - 601 785 276
■ Działkę w Jeżowie - działkę budowlaną
w Jeżowie Sudeckim lub innym ciekawym
miejscu tuż przy Jeleniej Górze - 793
392 735
■ Kawalerkę - niedrogą w Jeleniej górze
- 693 255 485
■ Kupię dom - w dobrym stanie w Jeleniej
Górze lub okolicy (do 15 km) o pow. do
150m2. - 604 483 116
■ Małe mieszkanie - Dla zdecydowanego
klienta, szukamy małego mieszkania (do
40m2) w okolicach Jeleniej Góry. Koniecznie
ogrzewanie centralne (gazowe lub miejskie).
Nieruchomości Partner - 790 359 599
■ Mały domek na wsi - w okolicach Jeleniej
Góry, stare budownictwo, po przystępnej
cenie, bez pośredników, dzwonić w godz.
18-20 - 500 703 931
■ Mieszkanie - Zdecydowanie kupię mieszkanie 2-3 pokojowe w cenie do 145 tyś.
- pośrednikom dziękuję - 503 711 158
■ Mieszkanie do 50m2 - mieszkanie
2-pokojowe na I lub II piętrze, z balkonem,
w Jeleniej Górze - dla konkretnego klienta
- 507 243 718
■ Mieszkanie w Karpaczu - Kupię mieszkanie w Karpaczu do niewielkiego remontu, po
rozsądnej cenie. Pow. do 50 m2. mask06@
blueyonder.co.uk - 0044 780 9536 656
■

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Pół domu 104m2, działka 1657m2, po
remoncie, Przesieka (gmina Podgórzyn),
cena 299 tys. zł. – 075 76 216 11
■ 2 mieszkania (125 m2) w jednym domu
lub zamienię na mniejsze, do 50 m2
– 075 75 242 29
■ Mieszkanie ul. Kochanowskiego
– rozkładowe, słoneczne, po remoncie, 64m2, II piętro - 509
056 345

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

Dom poniemiecki z działką 890 m2, do
remontu, stan domu pozwala na zamieszkanie, garaż, mała kamienica - 500
208 812
■ Mieszkanie 3 pokojowe 60 m2, 1 piętro,
CO uniwersalne, 3 piwnice, wiata, altana,
suche, słoneczne, samorząd, tylko gotówka
- 504 695 448
■ 100m2 bezczynszowe Cieplice - Wyremontowane, nie wymaga żadnego wkładu
finansowego, cena tylko 285tys. 793 392
735 - 799 032 538
■ 100m2 w Cieplicach-natychmiast - Idealne mieszkanie po kapitalnym remoncie.
5 pokoi. Doskonała lokalizacja. Ogrodzony
teren. Rozsądna cena. Kup meble i mieszkaj
- 502 068 168
■ 106m2 w centrum - idealne na biura
lub mieszkanie, po kapitalnym remoncie N
Stępień - 508 240 832
■ 133 000 zł dwupokojowe - Zabobrze,
pilna sprzedaż - 508 240 831
■ 2 pokojowe - 2 pokojowe 44m2, Zabobrze, 143 tys. Euro-Dom - 500 242 903
■ 3,6 ha na inwestycje budowlane - Malownicze miejsce, teren na kompleks hotelowy,
osiedle domków. Zadzwoń. GNK - 502
068 168
■ 3 pokoje z ogrodem - 3 pokoje z ogrodem.
Cena 229000 zł - 608 221 943
■ 71 m2 - mieszkanie w Cieplicach - 3
pokoje, doskonała lokalizacja, bardzo atrakcyjna cena. Po remoncie Po prostu zadzwoń
- 502 068 168
■ Ładna kawalerka - na Zabobrzu III,
36m2, czwarte piętro. Atrakcyjna cena
- 667 219 752
■ Ładne 2 pokojowe mieszkanie - 52m2,
pierwsze piętro, Sobieszów - 667 219 752
■ Ładne mieszkanie 2 pokojowe - na drugim
piętrze, 43 m2, Zabobrze I - 667 219 752
■ Ładne mieszkanie 54 m2 - dwa pokoje,
ogrzewanie gazowe, czynsz 90 zł, pierwsze
piętro. Cena 215000 zł - 608 221 943
■ Atrakcyjne działki budowlane - Komarno,
Wojcieszyce, Dziwiszów, Karpacz. - 508
240 831
■ Atrakcyjny dom - świetna lokalizacja.
Blisko centrum, os. Czarne, 400m2, cena
610 tys. - 604 869 172
■ Bezpieczne 65 m2 w Jeleniej Górze
- Wysoki parter, 3 pokoje, ogród 132m,
■

Abc

przyjemnie i bezpiecznie. Po prostu zadzwoń
- 502 068 168
■ Blisko Centrum trzypokojowe - Mieszkanie
do remontu, 59m2, za 177 tys. - 604
869 172
■ Budynek mieszkalny - budynek mieszkalny
z pokojami do wynajmu. - 601 540 292
■ Centrum dwupokojowe - Mieszkanie
na wysokim parterze, 62m2, za 212 tys.
- 604 869 172
■ Dom 1-2 rodzinny - Dom w Sobieszowie, w
cenie 490 tys. N Euro-Dom - 500 242 903
■ Dom 146 m2 - w zabudowie szeregowej.
Stan surowy otwarty lub dewelop. 500 183
221 - 512 227 372
■ Dom 200m2 - do remontu w okolicy Karpacza - Miłkowa, działka 515m2, cena tylko
89tys. 781 296 904 - 661 384 565
■ Dom do generalnego remontu - w okolicy
KARPACZA - MIŁKÓW, działka 515m2. Cena
tylko 97tys. 781 296 904 - 661 384 565
■ Dom do remontu w Ścięgnach - Dom do
remontu w Ścięgnach - 608 221 943
■ Dom i 4 ha ziemi - Dom i 4 ha ziemi w Jeleniej Górze 698 265 036 - 698 581 001
■ Dom Karpacz - parterowy, z poddaszem
użytkowym, okolice Karpacza. Euro-Dom
- 601 540 292
■ Domki w zabudowie bliźniaczej - o pow.
180m2 - 4 km od centrum Jeleniej Góry 609
230 337 - 075 64 322 00
■ Dom mieszkalny - dom mieszkalny z
apartamentami, Karpacz - 601 540 292
■ Dom wolno stojący - dom wolno stojący
w Karpaczu - 601 540 292
■ Dom wolno stojący - w większej części
po remoncie, z ładną działką, w Dziwiszowie
- 667 219 752
■ Dom zabudowa szeregowa - 3 kondygnacje, 6 pokoi, 3 balkony, ogród, b. cieple i
słoneczne. 664 499 016 - 606 944 962
■ Duże mieszkanie 87 m2 - na czwartym
piętrze, w bloku z windą, na Zabobrzu III
- 667 219 752
■ Dwupokojowe mieszkanie - dwupokojowe
mieszkanie, 37m2 w Gryfowie Śl. - 075
75 250 45
■ Dwupokojowe mieszkanie 42m2 - na
Zabobrzu, 7 piętro - 664 470 291
■ Działka 1750m2 - Dziwiszów - elitarna
dzielnica, konkurencyjna cena - 600 227
515
■ Działka 4600 m2 - 5 km od Świeradowa,
50 zł/m2 - 608 221 943
■ Działka budowlana - z rozpoczętą budową
w Trzcińsku - 504 286 300
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Działka budowlana 1600 m2 - przy ul.
Wiejskiej, 100/m2 - 608 221 943
■ Działka budowlana Komarno - 1600m2.
Dojazd asfaltem, obok przystanek, wokół
budynki, prąd, woda, cena 85tys, możliwy
zakup w kredycie - 693 458 700
■ Działka w Dąbrowicy - Działka w Dąbrowicy, 62zł/m2 N Stępień - 508 240 832
■ Działka w Komarnie - Działka w Komarnie,
35 zł/ m2 - 508 240 828
■ Działka w Komarnie - z widokiem na
Śnieżkę, 3000 m2, budowlana. - 606
791 020
■ Działka w Przesiece - Działka w Przesiece,
105tys zł N Stępień - 508 240 832
■ Działkę budowlaną 1600 m2 - przy ul.
Wiejskiej, 100/m2 - 608 221 943
■ Kawalerka z ogrodem - Kawalerka z
ogrodem w Ścięgnach. Cena 89000 zł.
- 608 221 943
■ Kawalerkę bez pośredników - Kawalerkę
bez pośredników - 793 560 829
■ Komfortowe, 2 poziomowe - 120 m2,
mieszkanie w Sobieszowie - 515 215 167
■ Małe mieszkanie tanio - małe mieszkanie: pokój, aneks kuchenny, przedpokój,
łazienka(na parterze), sypialnia na poddaszu
użytkowym (razem ok 40m2), ogródek
175m2 + pozwolenie na dobudowanie pokoju
ok.17m2 - 502 068 178
■ Mały domek - do wykończenia, w granicach miasta Jeleniej Góry, ładna i spokojna
dzielnica, cena 400tys - 604 869 172
■ Mieszkanie - po kapitalnym remoncie,
na Zabobrzu, ul. Kiepury - 62, 50 m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, duży balkon, bez
pośredników - 695 254 865
■ Mieszkanie - Mieszkanie w Szklarskiej
Porębie, bezczynszowe, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka i WC, o pow. 40,5 m2, CO własne
gazowe, do zamieszkania od zaraz - 517
353 026
■ Mieszkanie 100m2 - 1 piętro, ul. Klonowica, bez pośredników 075 64 752 50
- 697 088 636
■ Mieszkanie 2-3 pokojowe - 52m2, nowe,
Jelenia Góra centrum, I p., stan dewelop.,
wspólnota, piwnica, 2 pokojowe - osobna
kuchnia, 3 pokojowe - kuchnia połączona
z pokojem, wys. 3,4m. racus@op.pl - 660
542 150
■ Mieszkanie 2 pokojowe - wysoki parter,
45m2 + garaż. ul. Wolności okol. Malej
poczty. 609 027 790, 075 75 588 84
- 075 64 368 25
■
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Mieszkanie 2 pokojowe - 2 pokojowe,
rejon ul. Kochanowskiego Euro-Dom - 500
242 903
■ Mieszkanie 2 pokojowe 40 m2 - garaż, na
osiedlu Orle w Cieplicach. Po remoncie wnętrz
i elewacji. Bez pośredników, proszę dzwonić
po 16.00 - 502 657 109
■ Mieszkanie 36.70 m2 - w bloku na Zabobrzu I, trzecie piętro, dwa pokoje, łazienka z
WC, po wymianie okien, inst. kanal. i wodnej.
Cena 145 tys. - 692 552 504
■ Mieszkanie 3 pokojowe - blisko Kolegium
Karkonoskiego, do remontu, doskonała
inwestycja na wynajem dla studentów - 790
359 599
■ Mieszkanie 3-pokojowe - do remontu,
145tys zł N Stępień - 508 240 832
■ Mieszkanie 51m2 - 2 pokojowe, na
trzecim piętrze, w bloku, Zabobrze III - 667
219 752
■ Mieszkanie deweloperskie - 46 m2, 2
pokojowe, na drugim piętrze. Nowe bloki na
Kiepury - 667 219 752
■ Mieszkanie dwupokojowe - przy ul.
Transportowej z ogrodem. Cena 185000 zł.
- 608 221 943
■ Mieszkanie Gryfów - 2 pokojowe w
Gryfowie. Euro-Dom - 601 540 292
■ Mieszkanie na Zabobrzu 35,2 m2 Po remoncie, z wyposażeniem. Budynek
ocieplony, blisko szkoła, przedszkole, sklep.
Dzwonić po godz. 16.00 - 665 248 466
■ Mieszkanie - ul. Gałczyńskiego - mieszkanie dwupokojowe, z balkonem, w atrakcyjnej
dzielnicy - 790 359 599
■ Mieszkanie w bloku - na Zabobrzu I,
trzecie piętro, dwa pokoje, łazienka z WC, po
wymianie okien, instalacji kanalizacyjnej i
wodnej, rozkładowe - 692 552 504
■ Mieszkanie w Cieplicach - Mieszkanie na
I piętro, w niedużej kamienicy, w centrum
Cieplic, teren ogrodzony, miejsce parkingowe.
Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuchni,
łazienki, WC i piwnicy. Wszystkie instalacje
nowe, okna PCW, podłogi - panele, duża
łazienka z oknem, wanną i prysznicem.
Nowe CO gazowe (piec dwu funkcyjny)
- 515 257 200
■ Mieszkanie w Karpaczu - Dobra cena
- 606 716 503
■ Mieszkanie Zabobrze II - 52 m2, do
remontu, 2 piętro, winda, balkon, bez pośredników - 502 297 240
■ Mieszkanko z ogródkiem tanio - Małe
mieszkanko 24m2 na parterze i tyle samo
poddasza użytkowego (nad parterem) w Jeleniej Górze, po kapitalnym remoncie(posadzki,
tynki, instalacje) w stanie deweloperskim
sprzedam. Termin odbioru 15 sierpnia
2008. Do mieszkanka 175 m2 działki pod
rekreacje(można postawić garaż blaszany)
- 502 068 178
■ Nowe domy do wykończenia - Nowe na
dużych działkach. Okolice Jeleniej Góry oraz
w obrębie miasta - 604 869 172
■ Nowoczesne bardzo atrakcyjne - mieszkanie 62m2, Zabobrze, konkurencyjna cena
- 600 227 515
■ Obiekt mieszkalno-pensjonatowy - obiekt
mieszkalno-pensjonatowy ok. Karpacza
- 601540292
■ Pensjonat w Karpaczu - 20 miejsc
noclegowych, pełne zaplecze kuchenne,
apartament dla właściciela 160m2, świetne
położenie, doskonała baza noclegowa - 502
068 168
■

Pensjonat w Karpaczu - Centrum, dobra
cena - 668 072 823
■ Pensjonat w Szklarskiej Porębie - 32
miejsca noclegowe, kuchnia turystyczna,
sauna, atrakcyjne położenie - nieopodal
wyciągu krzesełkowego. Obszerny parking.
Świetna baza dla wycieczek autokarowych.
Polecamy. Dobry Duch Karkonoszy zaprasza
- 502 068 168
■ Piechowice 61m2 - Mieszkanie 3-pokojowe, na IV piętrze w bloku. Z balkonu piękne
widoki m.in. na zamek Chojnik. Nieruchomości Partner - 507 243 718
■ Piękny nowy parterowy domek - nowy
parterowy domek, okolice Karpacza. Piękne
widoki - 601 540 292
■ Poniemiecki dom - poniemiecki dom w
Karpaczu. N. Euro-Dom - 601 540 292
■ Spokojna okolica - po remoncie, z aneksem kuchennym - 500 015 797
■ Stary dom z ogrodem i stawem - oraz
działką budowlaną. Możliwość dokupienia
ziemi ornej. Atrakcyjna cena. Kontakt po
19:00 075 64 780 00 - 514 972 550
■ Stylowe mieszkanie - Ściśle centrum
150m2, cena 3000 za m2 604 508 308
- 604 869 172
■ Stylowy dom - stylowy dom, ok. Karpacza
- 601 540 292
■ Szklarska Poręba - mieszkanie 48 m2,
cena 185000 zł. - 608 221 943
■ Trzykondygnacyjny dom - mieszkalnopensjonatowy w Szklarskiej Porębie, 7 pokoi
wraz z dodatkową działką budowlaną - 667
219 752
■ Trzypokojowe Zabobrze - Trzypokojowe,
Zabobrze, 160tys zł N Stępień - 508 240
832
■ Weekendowy domek Karpacz - Zabytkowy
weekendowy domek, działka 350m2. Dom z
kamienia - 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Zgoda
na nadbudowę. Otoczenie lasu. Dogodny
dojazd. Świetna inwestycja dla siebie i do
wynajęcia. Gdybyś wiedział, kto kazał ten
domek zbudować - 502 068 168
■

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Remonty - tanio, solidnie. Kafle, regipsy,
gładzie, panele, ocieplenia – 511 752 773
■ Remonty od A do Z – tarasy, kafle inne
– 605 209 637
■ HYDRO-MAX. Hydraulika, ogrzewanie,
woda, gaz, przeglądy okresowe instalacji,
próby szczelności – 516 026 4881. Brukarstwo - Układanie kostki brukowej(betonowa,
granitowa), inne roboty z granitu: schody,
ogrodzenia, murki oporowe, oklejanie!
Solidnie! - 792 618 355
■ Usługi hydrauliczne - 075 75 242 66,
609 172 300
■ Brukarstwo - Układanie kostki brukowej(betonowa, granitowa), inne roboty z
granitu: schody, ogrodzenia, murki oporowe,
oklejanie. Solidnie - 792 618 355
■ Docieplenia budynków - Elewacje. Szybko,
tanio i solidnie 601 582 994 - 665 208
696
■ Elektryk - Instalacje elektryczne, najtaniej,
cały region, uprawnienia - 500 602 762
■ Elewacje, wykończenia - prace ogólnobudowlane - 721 321 115
■ Firma - Firma z długoletnim doświadczeniem na rynku europejskim oferuję
kompleksową budowę domów od A do Z,
inteligentne domy, remonty kosztorysy i
wyceny - 880 845 446

Firma IZOTECH - usługi ogólnobudowlane.
Gwarancja, faktura VAT - 503 328 314
■ Firma Tech-Usług - Wykona pomiary inst.
elektr. Pomiary silników elekt., elektronarzędzi
i dokumentacja, dzwonić po 20.00 516 429
397 515 862 451 - 075 61 370 18
■ Gładzie strukturalne - Gładzie strukturalne
- 665 492 180
■ Instalacje elektryczne - pomiary - nowe,
remonty - 515 565 811
■ Kompleksowe remonty mieszkań - Wykonam tanio i fachowo - 665 208 696
■ Koparko-ładowarka CASE - Roboty ziemne
510 331 010 - 609 444 171
■ Malowanie mieszkań, kafelki - Czysto i
solidnie. Wolny termin - 694 971 747
■ Oferujemy remonty mieszkań - od A do
Z, również ogrodzenia, odwodnienia, oraz
elewacje. Konkurencyjne ceny. Jelenia i
okolice - 888 882 756
■ Panele, malowanie mieszkań - Panele,
malowanie mieszkań i nie tylko, drobne
remonty - 691 273 914
■ Prace ogólnobudowlane - Prace ogólnobudowlane - 721 321 115
■ "Złota rączka" - wykonam prace budowlano-instalacyjne itp. w okolicy Jeleniej Góry
722 868 009 - 695 299 245
■ Regipsy, adaptacja poddaszy - malowanie,
płytki suche zabudowy elewacje - 785
524 402
■ Remonty - malowanie, panele podłogowe,
gładź, regipsy, ocieplenia poddaszy wełną
mineralną itp. - 723 159 345
■ Remonty łazienek - mieszkań, wykończenia domów - 696 803 237
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936 900
■ Remonty, wykończenia - Panele, parkiety
glazura, gładzie, regipsy itd. 791 811 959
- 662 001 360
■ Rusztowania - wynajem - elewacyjne,
stalowe, nowe, systemu Layher, o długości
pomostów 2,57m i 3,07m. - 606 967 759
■ Tynki ozdobne - kafle, malowanie, zabudowy, solidnie, fachowo - 516 153 339
■ Usługi dekarskie - Usługi dekarskie - 603
455 968
■ Usługi Hydrauliczne - Usługi Hydrauliczne
- 509 427 151
■ Wykonam gładzie - gładzie tynkowe na
mokro - 665 208 696
■ Wykończenia, remonty - tynki ozdobne,
kafle, malowanie, zabudowy - solidnie,
fachowo - 507 408 229
■ Wykończenia, remonty - elewacje, tarasy,
łazienki - 696 803 237
■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Do wynajęcia Bus 8 osobowy - Wycieczki
Polska - Czechy, wesela, imprezy integracyjne, itp. - 505 092 579
■ Lotniska - Przewozy na lotniska – Praga
– Berlin - Wrocław oraz odbiory z w/w lotnisk
- 505 092 579
■ Przeprowadzki transport - Przeprowadzki,
transport międzynarodowy, tanio, sprawdź
- 500 452 760
■ Przewozy osobowe, lotniska - Wrocław,
Praga, Drezno, Berlin. Możliwość rezerwacji
także odbiory z lotnisk, tanio 075 64 753
64 - 516 336 158
■ " MPT"- obsługa lotnisk - Praga, Wrocław,
Berlin. F-ra VAT, tel/fax 075 71 740 25 e-mail
maklari te@vp.pl - 607 763 204

"MPT"- Przewozy Regionalne - przewozy
osobowe do Czech- całodobowo. F-ra VAT.
Tel/fax 075 71 740 25 e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ Transport dwa Busy Max - laweta, hak,
przeprowadzki, szybko i solidnie - 691
273 914
■ W niedziele 3.08.08 zabiorę - chętnych
do Holandii przez Niemcy. Przejazd 40 euro.
Szczegóły pod numerem telefonu 510 802
583 - 793 702 661
■ Zabiorę do trzech osób - z Jeleniej Góry do
Niemiec ok. Frankfurt, Maintz. Wyjazd w dniu
31.07.2008 godz. 23.00 lub 01.08.2008
godz. 8.30 - 888 842 257
■

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Zespól Muzyczny "Topaz" - Ostatnie terminy wesel na rok 2009. Zespól trzyosobowy,
obsługujemy wesela, dancingi, studniówki
e-mail: zlukasiak@op.pl - 693 295 832
■ Zespól muzyczny Saxband DEMO - Zespól
muzyczny Saxband DEMO 663 361 070
- 605 328 731
USŁUGI
RÓŻNE
■ 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
■ 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
■ Koszenie trawy – 511 097 022
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu
środków unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail:
angelikakonik@wp.pl
■ Karcher – podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej, faktury VAT – 075
76 72 773
■ www.oddluzenia.com
■ www.millenniumkredyty.pl
■ Umyję okna, posprzątam mieszkanie,
biuro – 516 021 772
■ Zupy regeneracyjne, obiady abonamentowe (na wynos i na miejscu). Restauracja
„Galery” - 075 75 216 94
■ Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów - 075 75
242 66 , 609 172 300
■ Cięcie drewna opalowego - rąbanie,
układanie itp. - 723 159 345

Detektyw - Detektyw 693 873 473
- 515 342 074
■ Dotacje dla firm - Dotacje dla firm i
osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą, wnioski, doradztwo - 600
888 487
■ Każdy kredyt każdej firmie - na rozwój i
rozwiniecie działalności gospodarczej. Kredyty dla wszystkich spółek - 609 347 215
■ Koszenie trawy - własny profesjonalny
sprzęt firmy Stiga, kosimy wszelkie ilości
m2, tanio, szybko i profesjonalnie 506 088
401 - 697 229 989
■ Koszenie trawy i krzaków - ciecie drewna
na opał, układanie, ścinka drzew, ogólne
porządki itp. - 516 666 638
■ Kredyty - hipoteczne, refinansowe, konsolidacyjne, gotówkowe. Ubezpieczenia
majątkowe, osobowe i komunikacyjne. OFE,
programy inwestycyjne 075 75 367 15
- 790 641 765
■ Montaż mebli kuchennych - zabudowy
wnęk. Kontakt po godzinie 17.00 - 516
005 316
■ Przegrywanie video na DVD - fotografia
okolicznościowa, retusz - 607 307 967
■ Ścinka drzew, koszenie trawy - koszenie
trawy i krzaków, ciecie drewna opalowego,
itp. prace - 723 159 345
■ Serwis i usługi informatyczne - strony
www oraz sieci komputerowe, certyfikat
Cisco - 607 307 967
■ Serwis komputerowy - Naprawa, konserwacja, modernizacja komputerów - 603
322 400
■ Szybka gotówka - do 20 000 kredyt
na oświadczenie. M&M usługi finansowe.
Ul. Wolności 17a 075 75 367 15 - 790
641 765
■ Tipsy żelowe - Profesjonalnie, z gwarancją,
w milej atmosferze. Dojazd gratis - 501
617 713
■ Tipsy z gwarancją - w cenie 50zł-posiadam
certyfikat - w swojej ofercie mam mnóstwo
ozdób, katalogi z wzorami 665 287 537
- 603 832 399
■ Usługi fotograficzne - Śluby, chrzciny oraz
inne uroczystości i imprezy. Zdjęcia na płycie
CD lub odbitki. Niskie ceny isotope@o2.pl
- 609 413 293
■ Usługi foto-video - Profesjonalny sprzęt.
Oryginalny styl montażu. Konkurencyjne
■

Remonty mieszkań,
wykończenia wnęrz,
malowanie, kafelki,
glazura, terakota,
instalacje elektryczne
i hydrauliczne, panele
ścienne i podłogowe.
Dzwonić po 16:00
888 878 062
NORDIC WALKING
spacery, kursy
075 76 481 40
www.nordicwalking
-w-karkonoszach.pl
Automyjnia
- kosmetyka.
Profesjonalne
czyszczenie, niskie
ceny ul. Spółdzielcza
38 przy salonie Fiata
663 407 430

ceny. Zapraszamy magicstudio@poczta.fm
- 507 180 383
■ Video-filmowanie w HDV - Profesjonalne
video-filmowanie w HDV. Śluby, wesela,
chrzciny itp. 514 429 689 - 507 300 082

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Piłę elektryczną ES150 – Nowa - 075
75 261 53
■ Drzwi wejściowe – bez ościeżnicy 220
– 14- ciekawe – 075 75 261 53
■ Lipa w kłodzie, gruba - 605 209 637
■ Pieczone prosię, baran, jagnię – przyjmuję zamówienia - 692 347 761
■ Okazja. Okna drewniane, trzy komorowe
(w środku gaz). Wymiary: 1) wys. 137, szer.
82 – 25 sztuk, 2) wys. 82, szer. 78 – 4 szt.
Drzwi tarasowe: wys. 223, szer. 80 – 12
sztuk - 075 75 215 89
■ Tanio siłownia „mała”. W skład wchodzi: bieżnia, wioślarz, rowerek, kółko do
skrętoskłonów. Siłownia nowa. Cena 250 zł
- 075 75 215 89
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Tanio auto Nissan Sunny 16SLX1992r
benzyna 200 tys. przebiegu, kolor granatowy, stan dobry – 075 75 145 07 – 665
273 101
■ Citroen BX 1.4 benzyna, 1989 rok, stan
dobry, zarejestrowany, na chodzie – tanio,
1000 zł – 502 474 364
■ 1200zł Hyundai Lantra sprawny - stan
dobry, ważny przegląd oraz OC, wspomaganie, skóra, eklektyczne szyby. Cena 1200
- 663 881 223
■ Akumulator - sprzedam nowy akumulator
na gwarancji centra, cena 250 zł - 509
949 963
■ Alufelgi 15 Renault 19 - ALU 15 rozstaw
srub 4*100 piasta 60 + 4opony 185-65r15 i 205-55-r15 dwa komplety opon - cały
zestaw 600 do negocjacji - 508 560 220
■ Alusy z opanami - Alufelgi " RONAL" R14,
rozstaw śrub 4x108, z oponami "KINGSTAR"
185/65/R14 w dobrym stanie, w komplecie
śruby do alusów z gwintem forda + 4 śruby
zabezpieczające. Cena 600 za komplet
do malej negocjacji LOKOM@WP.PL - 691
210 702
■ Astra kombi 4300zł. - Opel Astra kombi
95/96, 6 m-cy w kraju, bez korozji, biały,
1.6eco16v, zarejestrowany - 607 539 279
■ Audi 80 - 1990r., ciemna zieleń, manualna skrzynia biegów, bez wypadku, stan
bdb, eksploatowany przez 80 letnią kobietę,
na numerach celnych, 2700 PLN + opłaty
- 721 041 316
■ Audi 80TDI 1994rok tanio - Srebrny,
avant, klimatyzacja, elektryka, hak. Zarejestrowany. Cena 8900 PLN - 608 653 454
■ Audi 90 B3 - Części do Audi 80 90 b3 b4
lampa lewa tylna, panel sterowania lusterek,
rozdzielacz wtrysku, cewka z modułem
zapłonu, klamki wew. zew., zamki, obudowa
filtra, komputer, siłownik centralnego pompki, wiele innych - 888 842 257
■ Audi A4 1,9 TDI-2001r. - Bogate wyposażenie - ABS, ASR, klimatronik,10 poduszek,
elektr. szyby, duża NAVI, itd. Cena do uzgodnienia - 662 218 550
■ Audi A4 96r 1.9 TDI okazja - czip na 130
KM, grafitowo -niebieski metalik, combi,
ABS, centralny zamek, el. szyby, el lusterka,
wspomaganie kierownicy. RM oryginalne
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AUDI, ciemne szyby tył, 2xAir Bag, obniżony,
aluminiowe felgi 15, książka serwisowa,
sprowadzony do opłat - 604 837 827
■ Audi A4 kombi pilne - 1.9 TDI, kolor
granatowy, kombi, rok produkcji 1997, 2x
Air Bag, elektryczne szyby, klimatronic. Cena
- 13.000 zł - 603 280 275
■ Bagażnik dachowy - do sprzedania bagażnik dachowy pasuje do: Fiata CC, Seicento itp.
cena do uzgodnienia - 507 281 317
■ BMW - BMW 730 tanio, czarny metalik,
wszystkie dodatki, rok produkcji 1992 - 511
373 792
■ BMW 320 E36 2.0 150 km - 91 rok.
Autko 2 miesiące w kraju. Posiada ABS,
centralny zamek , wspomaganie kierownicy,
szyberdach, Alu Felgi 17 " z nowymi oponami,
zawieszenie KONI, dodatki z M- pakiet. Silnik
2.0l 150 km. Cena do uzgodnienia 663 382
579 - 693 551 006
■ Cezetka 350 - motocykl Cezet 350. z
dokumentacja i ważnymi opłatami, tylko
wsiadać i jechać. Cena do uzgodnienia. Lub
zamienię na jakieś autko - 791 244 062
■ Cinquecento - Fiata Cinquecento, rocznik
1997, ciemnoniebieski, bezwypadkowy, bez
korozji. Autoalarm, aluminiowe felgi. Cena
2500 zł. - 075 71 375 33
■ Cinquecento Sporting - CC 1100, rok
produkcji 95, przebieg 132000 - 510
719 752
■ Citroen BX - rok produkcji 1987r., ważny
przegląd do końca roku, OC do października,
silnik po remoncie. Eklektyczne szyby,
centralny zamek, ani grama rdzy, ciemny
granat. Niesprawny docisk sprzęgła. Cena
1700 do negocjacji - 505 954 630

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

w

Citroen BX - 1,8 diesel, 1986r., zarejestrowany, ważny przegląd i OC, klimatyzacja. Cena
1650zł - 665 492 180
■ Citroen BX - rok produkcji 1987r., ważny
przegląd do końca roku, OC do października,
silnik po remoncie. Eklektyczne szyby,
centralny zamek, ani grama rdzy, ciemny
granat. Niesprawny docisk sprzęgła. Cena
1700 do negocjacji - 505 954 630
■ Citroen BX, okazja - rok produkcji
1990/94, bezwypadkowy, kolor biały,
elektryczne szyby, halogeny, hak, centralny
zamek, immoilizer, komplet felg 4 szt. + 4
szt. zapasowe, 2 opony zimowe, radio-odtwarzacz, sprawny technicznie, zarejestrowany,
OC, NW. Cena 1500 zł do negocjacji - 501
602 562
■ Citroen C-15 - Rok prod. 1996 poj. 1,4
benzyna, biały, rejestrowany na 5 osób.
Nadaję się do wożenia towaru do małego
sklepu. W pełni sprawny. Cena 3500 zł (trzy
tysiące pięćset złotych) - 605 110 310
■ Citroen Xantia - 2,0I 1994r, bordowy
metalik, elektryczne szyby, wspomaganie,
centralny zamek, radio CD, ABS, HYDROACTIVE. Przegląd do 07.2009, po wymianie
klocków hamulcowych i opon z przodu. Cena
4400 do uzgodnienia - 507 489 800
■ Citroen Xsara Exlusive HDI - srebrny
metalik, pięciodrzwiowy, XII2001rok. Bardzo
bogate wyposażenie, zadbany. Cena 17300
PLN - 608 653 454
■ Citroen Xsara Picasso 20.000 - Van/
Minibus, Rok produkcji: 2001, Przebieg:
180.000 km, 115KM, poj: 1.8, benzyna,
srebrno-niebieski (metalic), ABS, el. szyby,
el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,
autoalarm, AirBag, radio / CD, wspomaganie,
■

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

Prenumerata

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

immobiliser, komputer, welur, krajowe, drugi
właściciel, super zadbany - 600 375 524
■ Citroen ZX 1,4 - benzyna, srebrny metalik.
Rok produkcji: 1992. Cena 2000 zł podlega
negocjacji. - 504 288 627
■ Corsa za 800zł - stan dobry, przegląd do
01.08, OC do 10.09.2008 - 603 265 722
■ Część do Corsy B - pompa wodna do Corsy
B do silnika Ecotec poj.1.0 12V z uszczelką
- 887 336 650
■ Daewoo Musso, terenówka 2001 - zamienię Daewoo Musso 2001, TDI, wszystkie
bajery na zachodni automat sedan, lub
sprzedam tanio. werbah@dami.pl 668 127
006 - 662 825 769
■ Enduro Husqvarna- super stan - Husqvarna
TE250, zarejestrowana, stan bdb, bez usterek, nie jeżdżona w zawodach, nowiutkie
opony, łańcuch, olej, filtr itp. - 792 128 282
■ Escort 1,8 diesel 92r - kolor biały, 3
drzwiowy, stan silnika i skrzyni idealny,
welurowa tapicerka, rok 1992, cena 1800zl
do negocjacji - 605 367 561
■ Felgi aluminiowe 17"+ opony - ładne felgi
aluminiowe. Rozstaw 4x114,3 z oponami
215/45/17, cena 1000zł - 798 774 936
■ Felgi aluminiowe z oponami - felgi aluminiowe 15 rozmiar 4*100 firmy ATS z
oponami, cena 400zł do uzgodnienia - 791
018 064
■ Fiat 126 ELX, 2000r - opłacony + opony
zimowe z felgami, cena 700zł (dzwonić po
16godz) - 609 147 943

PRACA
DAM PRACĘ
■ Przyjmę tipserkę (manicure, pedicure,
henna), 400zł dzierżawy - 669 017
071
■ ENERGIAPRO. Elektromonter sieci SN
i NN. Lubań. Oczekiwania: wykształcenie
zawodowe lub średnie techniczne, grupa
kwalifikacyjna E, prawo jazdy kat. B, C. Oferujemy: ciekawą pracę, możliwość rozwoju,
pakiet socjalny. Oferty składać do 14.08.08
ul. Bogusławskiego 32, Jelenia Góra lub e
mail: ewa.baraniec@jg.energiapro.pl

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!

ENERGIAPRO. Elektromonter urządzeń
rozliczających. Jelenia Góra. Oczekiwania:
wykształcenie średnie techniczne, grupa E
do 1kV, prawo jazdy kat. B Oferujemy: ciekawą pracę, rozwój, pakiet socjalny. Oferty
składać do 14.08.08 ul. Bogusławskiego
32, Jelenia Góra lub e mail: ewa.baraniec@
jg.energiapro.pl
■ ENERGIAPRO. Inspektor nadzoru. Jelenia
Góra. Oczekiwania: wykształcenie średnie
techniczne preferowane wyższe, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bud.
bez ograniczeń w branży elektrycznej,
doświadczenie, znajomość pakietu MS Office.
Oferujemy: ciekawą pracę, rozwój, pakiet
socjalny. Oferty składać do 14.08.08 ul.
Bogusławskiego 32, Jelenia Góra lub e mail:
ewa.baraniec@jg.energiapro.pl
■ Zatrudnimy samodzielną księgową ze
znajomością nalicz. płac systemu Płatnik,
rozl. składek ZUS, podatek od os. fiz.,
prawnych, VAT, przekaz elektroniczny
- 606 360 443
■ Przyjmę pomocnika do prac hydraulicznych - 516 026 488
■ 1400 - 1800 euro - opieka - Zagwarantowana pełna informacja o podopiecznym
i polskojęzyczne wprowadzenie. Pobyt w
domach prywatnych, dobre warunki. PPHU
INTELMET, ul. Przemysłowa 4b, 59-800
Lubań, certyfikat stały Ministerstwa Pracy
i polityki Społecznej, nr 2876, w godz. 8-16,
cvh@op.pl - 075 72 489 60
■ 600zł tygodniowo - Praca dla młodych i
kreatywnych osób od zaraz w firmie handlowej - 075 76 470 19
■ Agencja ochrony zatrudni - Agencja
Ochrony zatrudni pracowników ochrony z
terenu Jeleniej Góry i okolic, Mysłakowic
i Szklarskiej Poręby. Praca na stałe - 605
097 861
■ Asystentka - telemarketerka - Jedno
z największych konsorcjów finansowych
świata zatrudni: Asystentkę - telemarketerkę
oraz Subagenta. Oferta dla osób mających
zatrudnienie oraz studentów. Wymagania:
średnie wykształcenie, umiejętności nego■

cjacyjne, niekaralność. Oferty pracy prosimy
kierować na adres: dobrefinanse@aol.pl
- 663 928 070
■ Atrakcyjna praca dla każdego - Dołącz
do prężnej firmy i zarabiaj!!! W ofercie
firmy FM jest ponad 100 perfum, feromony,
dezodoranty, wody po goleniu, żele pod
prysznic oraz balsamy o zapachach znanych
światowych marek (np. Davidoff, Hugo Boss,
Chanel itp.). - 663 911 800
■ Centrum rekrutacji kadr - Zarejestruj się
w CRK- Centrum Rekrutacji Kadr-Agencji
Pośrednictwa Pracy - dla pracowników i
specjalistów z różnych branż. Jelenia Góra,
ul. Wiejska 29, e-mail: biuro@crk-kadra.pl ,
605 661 481 - 075 75 439 65
■ Cieśla - zbrojarz - Hotel Gołębiewski
- Inwestycja Karpacz zatrudni pracowników
w zawodzie cieśla - zbrojarz. Szczegółowe
informacje : Budowa Hotelu Gołębiewski,
ul. Szkolna 6, 58-540 Karpacz. - 075 76
180 42
■ Dla kosmetyczek i nie tylko - Praca
stała lub dodatkowa dla kosmetyczek i
dermokonsultantek z Jeleniej Góry i okolic:
ZGŁOSZENIA: e-mail Oriflame____26@
wp.pl Z załączonym: listem motywacyjnym
i CV, w temacie wiadomości Kosmetyczka
-jg - mail
■ Do biura nieruchomości - Zatrudnimy w
biurze nieruchomości - wysokie zarobki. Jeśli
chcesz się nauczyć solidnego i ciekawego
zawodu, znasz obsługę komputera i masz
samochód - prześlij do nas swoje CV na adres:
biuro@stepien.org.pl. Mile widziane osoby po
25-tym roku życia. - mail
■ Docieplenia - umowa o pracę i dobre
zarobki - 503 328 314
■ Do pracy na budowie - Poszukuję osób do
pracy na budowie - 661 961 708
■ Doradca finansowy-Jelenia Góra - Commercial Union poszukuję doradców ubezpieczeniowo - finansowych i specjalistów
OFE. Od kandydatów oczekujemy: min.
śr. wykształcenia, podstaw znajomości
komputera. Chętnych prosimy o wysłanie
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CV na adres mailowy: biurowbk.cu@o2.pl
- 756 465 050
■ Do sprzątania - Firma zatrudni osobę do
sprzątania pomieszczeń biurowych. Mile
widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 075 76 782 43
■ Elektrycy - pilne - Hotel Gołębiewski
- Inwestycja Karpacz zatrudni elektryków
z uprawnieniami. Kontakt : Budowa Hotelu
Gołębiewski, ul. Szkolna 6, 58-540 Karpacz.
- 075 76 180 42
■ Firma budowlana - Dobrze prosperująca
firma budowlana przyjmie wykwalifikowanych pracowników-fachowców w zawodach
murarz-tynkarz, cieśla. Kontakt w dni robocze
od 16-18.00 - 503 069 600
■ Firma budowlana - przyjmie na okres
wakacji studentów do wykonania nieskomplikowanych prac budowlanych. Kontakt w dni
robocze od 16.00 - 18.00 - 503 069 600
■ Firma budowlana zatrudni - Firma ogólnobudowlana z 25 letnim stażem zatrudni
do prac na terenie Jeleniej Góry tynkarzy,
regipsiarzy, płytkarzy, spawacza-hydraulika
601 773 707 - 508 936 573
■ Firma zatrudni: tynkarzy - INTERTECH
- Firma budowlana poszukuję pracowników:
tynkarzy z doświadczeniem, tynki maszynowe
gipsowe i cementowo-wapienne. Umowa o
pracę - 602 755 799
■ Fryzjera /kę damskiego /ą – Fryzjera /kę
damskiego /ą - 501 468 300
■ Getin - finance zatrudni - Doradców
finansowych. Oferujemy: Umowę o pracę,
pensję stałą + wysokie prowizje. Jeżeli chcesz
zdobyć nowy zawód przyjdź. Nasz unikatowy
system szkoleń wprowadzi Cię w świat finansów. Musisz mieć tylko wyższe wykształcenie
i zapał do nauki. CV wyślij: slawomir.bozenta@
getin-finance.pl - 667 894 576
■ Hotelarstwo i gastronomia - kucharz, kelner, barman, recepcjonista, pomoc kuchenna,
pokojówka - zarejestruj się w Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki ( BIK HIT)
powstałym przy CRK Centrum Rekrutacji Kadr
-Jelenia Góra ul.Wiejska 29 , 605 661 481 ,
biuro@crk-kadra.pl - 075 75 439 65
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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
iej 13/2
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przy ul. M. C. Skłodow
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Instruktor akrobatyki - Podejmę
współpracę z instruktorami akrobatyki,
gimnastyki artystycznej. Proszę kierować
oferty oraz pytania na rozalia.skrzynka@
vp.pl - mail
■ Instruktor breakdance - Podejmę
współpracę z nauczycielem breakdance,
pytania proszę kierować na rozalia.
skrzynka@vp.pl - mail
■ Instruktor electic boogie - Nawiążę
współpracę z tancerzami electric boogie
(nie tylko). Oferty oraz pytania proszę kierować pod rozalia.skrzynka@vp.pl - mail
■ Instruktor karate - Nawiąże współprace
z nauczycielami karate. Oferty oraz wszelkie pytania proszę kierować na rozalia.
skrzynka@vp.pl - mail
■ Kosmetyczka - Lokal dla kosmetyczki
z wyposażeniem, wynajmę tanio - 501
468 300
■ Kucharz - zatrudnimy kucharza - Pałac
Staniszów - 075 75 584 45
■ Manager salonu fryzjerskiego - CRK
Centrum Rekrutacji Kadr na zlecenie
Klienta prowadzi rekrutację kandydatów
na stanowisko: manager salonu fryzjerskiego (Salon Camille Albane )- kontakt
075 75 439 65 lub biuro@crk-kadra.pl
- 605 661 481
■ Mechanika samochodowego - od zaraz
mechanika samochodowego, lakiernika
- 604 899 303
■ Mechanik - wulkanizator - Firma ROKO Car Service Spółka z o.o. z siedzibą
w Jeleniej Górze przy ulicy Pł. Wacława
Kazimierskiego 5 ( teren byłej jednostki
wojskowej pod Jeleniami )zatrudni mechanika-wulkanizatora. - 514 800 720
■ Modelka do zdjęć reklamowych Poszukujemy kilka osób (modelki) w
różnych przedziałach wiekowych do sesji
zdjęciowej - reklamowanie koszulek.
Spotkania ok. raz w tygodniu po kilka
godz. Jeśli uważasz, że to TY nadajesz sie
do tego daj znać - 721 368 496
■ Monter fasad - Poszukujemy monterów
konstrukcji aluminiowych (okna, drzwi,
elementy fasad) do pracy na warsztatach
w Niemczech. b.giertuga@prestomax.pl
- 683 244 861
■ Monter wiązek elektrycznych - Zatrudnimy sumienne, dokładne, rzetelne i
obowiązkowe osoby na stanowisko
monter wiązek elektrycznych w oddziale
firmy Panopa Logistik Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze przy ul. Spółdzielczej Mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku.
Kontakt od poniedziałku do piątku w
godz.10.00 do 15.00 - 504 073 573
■ Na stałe - Młodych z samochodem
-1800 netto - 075 76 470 19
■ Nauczyciela biologii - Niepubliczna
Szkoła Policealna Centrum Kształcenia
Plejada zatrudni na umowę o dzieło
nauczyciela Biologii do Uzupełniającego
LO dla dorosłych. CV prosimy składać
na adres: jgora.plejada@op.pl - 075 61
294 06
■ Nauczycieli przedmiotów medycznych
- Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum
Kształcenia Plejada zatrudni na umowę o
dzieło nauczycieli przedmiotów medycznych. CV prosimy składać na adres: jgora.
plejada@op.pl - 075 61 294 06
■ Nauczyciel/ka Capoeiry - Nawiąże
współprace z instruktorami Capoeiry.
■

Pytania proszę kierować na rozalia.
skrzynka@vp.pl - mail
■ Nauczyciel Salsy - Nawiąże współpracę
z nauczycielami Salsy. Pytania i oferty
proszę kierować na rozalia.skrzynka@
vp.pl - mail
■ Nauczyciel Yogi - Nawiążę współpracę
z nauczycielami Yogi. Proszę pisać na
rozalia.skrzynka@vp.pl - mail
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem - konsultantem produktów
perfumeryjnych firmy FM Group i zarabiaj,
sprzedając odpowiedniki oryginalnych perfum. Z własnej sprzedaży zarabiasz ponad
40%. Możesz też budować grupę swoich
dystrybutorów i otrzymywać od obrotu
swojej grupy dodatkową gratyfikację 3-21
- 663 777 093
■ Opiekunka dla 3-latka - Poszukuję
opiekunki dla 3-latka. Mile widziane
Zabobrze I - 697 817 098
■ Opiekunka do dziecka, pilne - Poszukuję
opiekunki do dziecka, najlepiej z Cieplic lub
okolic - 500 183 205
■ Opiekunki do Niemiec 1400-1800
- Legalnie i bez prowizji. Na rynku jesteśmy od 2004 roku. 1400-1800 euro za
wyjazd 6 tygodniowy. Zachęcamy do
odwiedzin w naszej siedzibie INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, Lubań Śl. Biuro czynne
od pon-pt w godz. 8-16. 604 656 360
- 075 72 489 60
■ Oriflame - Właśnie dołączyłem do
szwedzkiej firmy kosmetycznej Oriflame.
Wspaniałe produkty i duże możliwości
rozwoju. Szukam innych osób, które chcą
ze mną współpracować. Zapraszam Cię
na spotkanie, gdzie dowiesz się więcej o
naszym biznesie. adres - oriflame___
_26@wp.pl - mail
■ Oriflame kosmetyki za darmo - Musisz
się zarejestrować z zaproszenia, które
dostaniesz na e-mail. Jeżeli będziesz
jeszcze miała jakiekolwiek pytania, pisz.
Uczestnictwo w akcji jest całkowicie za
darmo. Ja wysyłam Ci zaproszenie do
tej akcji, podaj mi tylko swojego e-maila
oriflame____26@wp.pl - mail
■ Osoba do Pizzerii - Zatrudnię kucharza
z doświadczeniem lub do przyuczenia w
Pizzerii na Kiepury 40. Miła atmosfera,
wysokie wynagrodzenie - 513 322 396
■ Osoba z niemieckim - Firma "Opal Med"
zatrudni młodą, komunikatywną osobę
z dobrą znajomością j. niemieckiego.
CV + List motywacyjny proszę wysłać
na adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075
64 539 28
■ Pasjonat elektroniki, stała - Praca w
firmie handlowo-usługowej. Wymagania:
komunikatywność, sumienność, zaangażowanie, znajomość sprzętu elektroniki
użytkowej (radia samochodowe, GPS,
itp). Mile widziane: obsługa kasy fiskalnej,
posługiwanie się lutownicą. Cały etat. CV:
qmaty@o2.pl Nie jest konieczne wykształcenie kierunkowe. - 604 233 855
■ Poddzierżawię - fryzjerce i tipserce w
solarium na ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej
Górze stanowiska. Niskie opłaty na
umowę, co najmniej 3 miesięcy lub więcej
- 507 870 086
■ Podejmiemy współpracę - z firmą
dekarską - 075 64 420 73
■ Pokojowa, konserwator - ZSW MSWiA
w Szklarskiej Porębie zatrudni osoby na
następujące stanowiska: 1. Pokojowa - 2

os. 2. Konserwator - 1 os. Oferty prosimy
składać w recepcji OW Olimp, ul. 1 Maja 62
lub wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@
olimp-rzemieslnik.pl - 075 71 723 96
■ Pomoc kuchenna - praca - Hotel w Karpaczu zatrudni pracownika na stanowisko:
Pomoc kuchenna - 605 154 020
■ Poszukiwany kierowca kat. B - Zatrudnię kierowcę Kat B (busy) z doświadczeniem do pracy w hurtowni spożywczej.
- 728 381 917
■ Poszukiwany wykładowca - Chętnie
zatrudnimy kosmetyczkę z wyższym
wykształceniem jako wykładowca (nie
obowiązkowe posiadanie uprawnień
pedagogicznych). Chętne osoby prosimy
o kontakt telefoniczny 0757541293 bądź
osobiste zjawienie się na ul. Konopnickie
10 w Jeleniej Górze - 075 75 412 97
■ Poszukuję do zabudowy kominka
- poszukuję osoby do zabudowania dwóch
wkładów kominkowych w Piaskowcu
- 604 200 639
■ Poszukuję instruktora aerobiku Podejmę współpracę z instruktorem
/instruktorką/ aerobiku. Wszelkie pytania
proszę kierować na rozalia.skrzynka@
vp.pl - mail
■ Poszukujemy muzyków - Jeleniogórski
zespół Leniwiec poszukuję muzyków:
1) grających na instrumentach dętych
2) dobrych gitarzystów którzy chcieli
by podjąć stałą współpracę. Więcej
informacji na maila: leniwiec77@yahoo.
pl - 694 558 716
■ Poszukujemy nauczycieli - Centrum
Kształcenia Plejada poszukuję nauczycieli
na kierunek Technik budownictwa. CV proszę kierować na adres jgora.plejada@op.pl
lub zgłosić się osobiście do sekretariatu ul.
Górna 10/11 pokój 22 - 075 61 294 06
■ Poszukujemy pomoc kuchenną - Hotel
Restauracja w Cieplicach poszukuję do
pracy pomoc kuchenną, z doświadczeniem zawodowym min 1 rok. Aktualna
książeczka zdrowia. - 665 501 228
■ Poszukuję opiekunki - do 8 miesięcznego chłopczyka w Cieplicach. - 500
183 205
■ Potrzebny lakiernik - zatrudnię lakiernika do warsztatu samochodowego - 600
216 744
■ Praca - Poszukuję konsultantki do gabinetu dieto-terapii, na stałe lub dodatkowo.
1000-1500 zł. Zapewniam szkolenia od
zaraz - 669 409 218
■ Praca - Zatrudnię pracownika Ochrony
na obiekt handlowy w Jeleniej Górze.
Wysoka stawka za godzinę, możliwość
zatrudnienia na stałe, szkolenia na wysokim poziomie. Dobre zarobki - 695 847
055
■ Praca - Firma Kołbud Kołtowski Leon
przyjmie do pracy pracowników budowlanych na umowę o pracę 075 75 519 94
- 601 852 210
■ Praca biurowa na pół etatu - Poszukiwana osoba do pracy biurowej z Cieplic
w godz. 14-18. Mile widziany samochód.
Proszę CV przesłać na adres e-mail: jeleniagora@inpost.pl - 075 75 413 27
■ Praca dla nauczyciela - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany
Parasol" w Jeleniej Górze ul. Fabryczna
1a (Cieplice) zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego. Wymagane kwali-

fikacje: studia pedagogiczne kierunkowe.
- 075 75 586 20
■ Praca dla oklejacza - Przyjmę do pracy
osobę, z umiejętnością oklejania folią
reklamową. Wymagane: doświadczenie
w reklamie oraz prawo jazdy. Oferty na email: info@tele-market.pl - 693 100 000
■ Praca dla stolarzy pilne - Poszukujemy
stolarzy do montażu prostych mebli z płyty
laminowanej. Mile widziane doświadczenie
i ogólne pojęcie przy montażu. Lokalizacja
zakładu - osiedle Łomnickie - koło lotniska
w Jeleniej Górze Praca od zaraz 788 894
574 - 886 740 274
■ Praca na dobry start - Od zaraz na stałe
zatrudni firma usługowa, 1700netto - 075
76 470 17
■ Praca na stacji paliw Orlen - Zatrudnię
chętne osoby do pracy na stacji paliw PKN
ORLEN w Szklarskiej Porębie. Atrakcyjne
zarobki, umowa o pracę, miła atmosfera,
przyjdź i przekonaj się sam. Więcej informacji na stacji lub pod numerem telefonu.
- 663 936 039
■ Praca na stoisku z upominkami Przyjmę do pracy dziewczynę na stoisko
z upominkami i biżuterią w centrum
handlowym - 502 212 560
■ Praca na wakacje - Poszukujemy osób
do pracy w charakterze sprzedawców
i pomocników naprawy na kiermaszu
podręczników szkolnych. Praca do połowy
września. Atrakcyjne zarobki (wypłaty
każdego dnia) Praca w młodym zespole
studentów. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt pod nr telefonu - 692
162 443
■ Praca na wakacje dla młodych - Zatrudnię osoby uczące się (17lat i więcej) do
pracy na terenie hipermarketu w Jeleniej
Górze na stanowiska: PRACOWNIK HALI,
KASJER. Wymagana książeczka sanepidu.
Oferujemy umowę zlecenie oraz atrakcyjne
stawki godzinowe. - 664 043 530
■ Praca - Niemcy - Opiekunki osób
starszych - Niemcy, praca od zaraz - 075
78 345 42
■ Praca stacja paliw - Sprzedawca w
stacji paliw, od zaraz, Jelenia Góra - 509
494 902
■ Praca Szklarska Poręba Pizzeria
- obsługa barku, pryzmowanie zamówień
itp - 608 642 870
■ Praca w Holandii - zatrudnię dwie
fryzjerki do salonu w Holandii, mieszkanie
zagwarantowane - +316 38 759 094
■ Praca w Niemczech - Potrzebna osoba
(od zaraz) do prowadzenia domu w Braunschweig, z dobrym niemieckim i prawem
jazdy. Praca z dział. gosp. lub Gewerbe,
1250 euro. Mail praca.niemcy76@tlen.pl
- 602 320 892
■ Praca w ochronie - Praca w ochronie
obiektu handlowego na terenie Gryfowa
Śląskiego i okolic. Wymagana niekaralność i zaświadczenie o niepełnosprawności. Kontakt w godzinach 8:00 - 15:00
- biuro lub u pracownika ochrony Market
"Sawczak" w Gryfowie - 075 75 342 22
■ Praca w ogrodzie - Szukam osoby do
pracy w ogrodzie - walcowanie ziemi,
grabienie itp. Okolica Karpacza - 664
162 546
■ Pracownik ochrony - Zatrudnimy
Pracownika Ochrony na obiekty handlowe. Stawka 8 zł (netto) / godz. - 669
969 412

Pracownik ochrony fizycznej - Zatrudnię na terenie Jeleniej Góry od zaraz osobę
nie karaną na stanowisku pracownik
ochrony fizycznej na obiekcie handlowym
na podstawie umowy o pracę. Zarobki
1200 zł/ netto - 665 567 562
■ Pranie, czyszczenie - Potrzebuję
wyprać wykładzinę-dywany w domu
- 698 509 635
■ Przedstawiciel handlowy - Firma
medyczna "Opal Med" poszukuję kandydata na stanowisko przedstawiciela
handlowego. CV + List motywacyjny
proszę składać na adres: rekrutacja @
opalmed.eu - 075 64 539 28
■ Przyjmę do ostrzenia wierteł - Przyjmę
na stanowisko ostrzenia wierteł maszynowo i ręcznie. Możliwość przyuczenia
- 695 603 614
■ Przyjmę fryzjerkę - od zaraz fryzjerkę
lub fryzjera, warunki do uzgodnienia,
możesz dobrze zarobić - 507 033 123
■ Restauracja Pizza Hut - Restauracja
Pizza Hut zatrudni pracowników kuchni.
Kontakt pod numer telefonu lub bezpośrednio w restauracji przy ul. 1-go Maja
5. - 075 76 466 22
■ Sklep z kawą zatrudni - Sklep z kawą
"Pożegnanie z Afryka" zatrudni studentki,
grafik do uzgodnienia - 602 101 096
■ Stacja paliw - Stacja Paliw w Jeleniej Górze poszukuje pracownika na
stanowisko sprzedawca/ kasjer. CV +
list motywacyjny prosimy przesyłać na
adres: sp351@lotospaliwa.pl Mile widziane
doświadczenie w handlu - mail
■ Szlifierz ręczny - zatrudnimy szlifierza
ręcznego; praca 3-zmianowa w systemie
premiowo – akordowym, do przyuczenia, praca w zespole. ZORKA SP. Z O.O.
Dworcowa 19 w Jeleniej Górze - 075
64 663 00
■ Złotą rączkę na delegacje - Złotą
rączkę do pracy w delegacjach na terenie
całej Polski zatrudni spółka. Bardzo dobre
warunki zatrudnienia, diety, zakwaterowanie, dojazd. Wskazana: znajomość różnych
prac budowlanych, prawo jazdy. Nie
dopuszczalny alkohol. Po przeszkoleniu
- wysoki akord. - 601 148 414
■ Zapaleniec elektroniki, stała - Praca w
firmie handlowo-usługowej. Wymagania:
komunikatywność, sumienność, zaangażowanie, znajomość sprzętu elektroniki
użytkowej (radia samochodowe, GPS,
itp). Mile widziane: obsługa kasy fiskalnej,
posługiwanie się lutownicą. Cały etat. CV:
qmaty@o2.pl Nie jest konieczne wykształcenie kierunkowe. - 604 233 855
■ Zarabianie przez klikanie - Zarabianie
przez klikanie, kontakt i szczegóły na
adres e-mail : waldowsky@wp.pl - 885
711 100
■ Zatrudnię barmankę - w barze w
Piechowicach - 502 033 633
■ Zatrudnię dekarzy - dekarzy zatrudnię,
gwarantuję wysokie stawki i pracę - 605
135 001
■ Zatrudnię dekarzy - Pilnie zatrudnię
dekarzy - 508 368 631
■ Zatrudnię do koszenia trawy - Zatrudnię
osobę do koszenia trawy. Wieża mieszkalna w Siedlęcinie tel. (10.00-18.00)
- 075 71 375 97
■ Zatrudnię fryzjerkę - Zatrudnię fryzjerkę
na dobrych warunkach - 501 468 300
■

Zatrudnię kelnerkę na stałe - Chcesz
pracować w miłej atmosferze, w młodym
zespole? Nie masz doświadczenia zawodowego, to nie problem wystarczy twoja
miła aparycja - 698 569 440
■ Zatrudnię kucharza - na dobrych
warunkach Karpacz - 607 307 920
■ Zatrudnię kucharzy - od zaraz kucharzy
do pracy, bardzo dobre wynagrodzenie
- 507 033 123
■ Zatrudnię piekarza - do piekarni w
Sobieszowie od zaraz. Dwie zmiany.
Dobre zarobki oraz warunki pracy - 509
303 884
■ Zatrudnię pomoc kuchenną - Ośrodek
Wczasów Dziecięcych "Margo" w Bukowcu
zatrudni pomoc kuchenną w pełnym
wymiarze godzin. Miła atmosfera, dobre
warunki pracy. Wymagane doświadczenie. Zainteresowanych proszę o kontakt
e-mail: margobukowiec@interia.pl - 075
71 830 94
■ Zatrudnimy brukarzy - z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego
lub angielskiego. CV proszę przesyłać
na adres: regess@interia.eu - 075 64
420 73
■ Zatrudnimy monterów stali - Zatrudnimy monterów stali z doświadczeniem
i znajomością języka niemieckiego lub
angielskiego. CV proszę przesyłać na
adres: regess@interia.eu - 075 64 420
73
■ Zatrudnimy operatora koparki - z
doświadczeniem i znajomością języka
niemieckiego lub angielskiego. CV proszę
przesłać na adres regess@interia.eu - 075
64 420 73
■ Zatrudnimy pracowników - Zatrudnimy
mężczyzn na stanowiska produkcyjne przy
produkcji pudełek drewnianych. Kontakt w
godz. 8.00 - 14.00 - 075 75 532 51
■ Zatrudnię kucharkę - Pensjonat w Karpaczu - zatrudnię kucharkę z możliwością
zakwaterowania - 604 287 331
■ Zostań konsultantką fm - Zostań konsultantką i zarabiaj z nami!! W ofercie firmy
FM jest ponad 100 perfum, dezodoranty,
wody po goleniu oraz żele pod prysznic o
zapachach znanych światowych marek
(np. Christian Dior, Hugo Boss, Chanel itp.)
- 663 911 800
■

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Zaopiekuję się osobami starszymi,
potrzebującymi opieki. Posiadam doświadczenie, jestem osobą starszą, pełnosprawną, bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego w piśmie i mowie, możliwość
wyjazdu - 075 64 330 36
■ Kierowca kat. B, C, dyspozycyjny,
doświadczony, kurier podejmie pracę
-510 514 717
■ Zaopiekuję się dzieckiem, również w
weekendy – 510 422 988
■ Operator wózków widłowych, doświadczony, dyspozycyjny podejmie pracę - 510
514 717
■ Rencista szuka pracy – 510 422 988,
516 021 772
■ Posprzątam biura, mieszkania, umyję
okna – 609 494 710
■ Doświadczony, dyspozycyjny kierowca
kat. B, C, kurier, magazynier, uprawnienia
na wózki widłowe podejmie pracę - 510
514 717

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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20 latek szuka pracy - Mam 20 lat,
szukam pracy na każdym stanowisku, z
wyszczególnieniem gastronomii - 075
74 265 61
■ Absolwentka pedagogiki (mgr) - absolwentka pedagogiki szuka pracy, najlepiej
w zawodzie - przedszkole, świetlica itp.
(licencjat-pedagogika opiekuńcza, mgrpedagogika o specjalności resocjalizacja)
e-mail:karolcia84@poczta.onet.pl - 604
199 417
■ Administracja - Podejmę pracę administracyjną, mobilna, własna działalność
gospodarcza, doświadczenie w zakresie
prowadzenia biura-samodzielny referent
d/s finansów, obecnie doradca finansowy
w banku - 516 084 905
■ Anglista szuka pracy - Nauczyciel języka
angielskiego (po liceum o profilu ścisłym,
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego
na wydziale anglistyki) z przygotowaniem
pedagogicznym i doświadczeniem szuka
pracy. Wykonuję także tłumaczenia - 508
150 152
■ Architekt - Wykonuję projekty budowlane, wykonawcze, aranżacje wnętrz
- rysowanie w AutoCad (2D, 3D), wizualizacje obiektów. Poszukuję pracy w rejonie
Jelenia Góra - Karpacz - Lubań - Zgorzelec.
- 880 248 853
■ Biuro nieruchomości - młody, dyspozycyjny, z prawem jazdy, uczciwy, podejmie
stałą pracę w Biurze Nieruchomości w Jeleniej Górze lub okolicach - 602 881 016
■ Dodatkowej jako kierowca B, C - Młody,
solidny, prawo jazdy kat B ,C. Własny
samochód osobowy. Popołudnia, wszystkie
weekendy - 667 209 919
■ Doświadczona kelnerka - Posiadam
8-letnie doświadczenie w zawodzie kelner.
Proszę o poważne propozycje - 510 688
006
■ Elektromonter - Elektromonter, z praktyka w zawodzie, podejmie pracę w okolicach Jeleniej Góry. Podstawowa znajomość
języka francuskiego - 669 287 393
■ Fizjoterapeutka - Szukam pracy w Jeleniej Górze lub okolicy - 695 093 701
■ Główny księgowy - świadectwo kwalifikacyjne Min. Finansów, podejmie pracę
- 605 097 906
■ Html, Css, Php, Mssql - Ambitny, szybko
uczący się student VII sem.(ostatniego)
ze znajomością Html, Css, Php, Mssql
(możliwość przejścia na MySql) poszukuję
pracy na stałe - 664 387 128
■ Kelnerka - Poszukuję pracy na okres
wakacji jako kelnerka - 782 739 695
■ Kierowca B, C - Podejmę pracę jako
kierowca ale i nie tylko. Posiadam prawo
jazdy kat. B, C oraz: kurs na przewóz osób i
rzeczy, badania psychologiczne, książeczkę
sanepidu, uprawnienia operatora wózków
widłowych. - 507 287 927
■ Kierowca B,C,E - Uczciwy, odpowiedzialny, dyspozycyjny i bez nałogów.
Podejmę pracę jako kierowca w transporcie
międzynarodowym lub krajowym. Posiadam
kurs na przewóz rzeczy oraz badania psychotechniczne i lekarskie - 605 060 748
■ Kierowca B z autem - mam swój samochód, podejmę każdą pracę jako kierowca
kat. B, - 609 437 909
■ Kierowca i nie tylko - Posiadam prawo
jazdy kat.B, szukam pracy jako kierowca ale
nie tylko. - 603 178 545
■

Kierowca kat. B - młody, dyspozycyjny,
znajomość angielskiego - Perf. Podejmie
pracę jako kierowca - Kat. B - 500 795
676
■ Księgowość, kadry - Podejmę zatrudnienie w charakterze pomocy biurowej,
prowadzenie kadr, pion handlowy oraz
uproszczona księgowość. Forma zatrudnienia dowolna. kontakt: logan_85@
wp.pl - mail
■ Lakiernik - podejmę pracę jako pomocnik lakiernika - 663 641 285
■ Małżeństwo szuka pracy - Małżeństwo
podejmie pracę w Holandii przy ogrodnictwie. Od zaraz. Ze znajomością języka
niemieckiego i prawo jazdy kat. B - 514
084 232
■ Na okres wakacji - Studentka szuka
pracy na okres wakacji (do końca września). Nie zależy mi na umowie - 694
791 257
■ Od zaraz, po hotelarzu - 20 lat, skończyłam technikum hotelarskie, podejmę pracę
(kelnerka, barmanka, w sklepie ) od zaraz.
Prawo jazdy kat B - 501 183 562
■ Operator koparki - uprawnienia 3 kat.,
doświadczenie 20 lat pracy w zawodzie,
proszę o sms, oddzwonię - 508 507 753
■ Opieka nad dzieckiem - Karpacz - jeśli
potrzebujesz osoby do opieki nad dzieckiem
chętnie się zajmę, jestem osobą cierpliwą
oraz mam podejście do dzieci, sama mam
rocznego synka ale to nie będzie żaden
problem, gdyż już się zajmowałam dwójką
dzieci - 721 326 011
■ Opiekunka do dziecka - Szukasz odpowiedzialnej opiekunki? Jestem odpowiedzialną
osobą, bez nałogów i mam doświadczenie,
mój mail ruczi1990@wp.pl - mail
■ Opiekunka zaopiekuję się - Zaopiekuję
się starszą osobą (opieka, zakupy, sprzątanie, pielęgnacja) lub opieka nad dzieckiem,
na terenie Jeleniej Góry. Jestem studentką
pielęgniarstwa e mail: myszka01@onet.eu
- 508 813 931
■ Pani szuka pracy - Szukam pracy
jako sprzedawca. Branża odzieżowa lub
kosmetyczna. Doświadczenie, referencje
- 665 209 662
■ Pilne - Energiczna, pracowita, dyspozycyjna, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi
podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry.
Doświadczenie w handlu, gastronomii,
cukiernictwie - 691 160 870
■ Pilne. Podejmę się każdej pracy Poszukuję pracy na terenie Jeleniej Góry.
Doskonała obsługa kasy fiskalnej, komputera, kelnerka, barmanka, sprzedawca,
doświadczenie z dziećmi - 515 436 710
■ Pilne. Praca na sierpień - miła studentka
drugiego roku poszukuję pracy na sierpień w
obrębie Jeleniej Góry. Posiadam prawo jazdy
kat. B, dobra znajomość języka angielskiego,
podstawowy niemiecki. GG: 9799796
- 661 594 521
■ Pilnie podejmę pracę - jako opiekunka
do dziecka, kelnerka, kasjerka-sprzedawca.
Mam doświadczenie w handlu - 785
599 802
■ Pilnie szukam pracy - 19-letnia dziewczyna, bardzo mila i sympatyczna, pilnie
szuka pracy w weekendy, w soboty od
15.00 nawet do 24.00, niedziele po 12.00
- 665 248 514
■ Podejmę - pracę chałupniczą- składanie,
klejenie itp; na terenie Jeleniej Góry. Chętne
■

są dwie osoby. darek.saper@vp.pl - 782
234 864
■ Podejmę każdą pracę - 19 latka po ogólniaku podejmie pracę w okresie od sierpnia
do końca września. Może być opieka nad
dzieckiem, domem, sprzątanie, pomaganie
w ogrodzie, kelnerka, sprzedawca itp..
posiadam prawo jazdy kat. B, własne auto,
znam język niemiecki - 663 382 436
■ Podejmę na sierpień i wrzesień Podejmę pracę na sierpień i wrzesień.
Najlepiej w Szklarskiej Porębie, ale niekoniecznie - 607 974 238
■ Podejmę od zaraz pracę - Jelenia
Góra- Karpacz. 22 lata, technik żywienia,
po studiach pedagogicznych. Znajomość
j. angielskiego, własny samochód - 501
181 274
■ Podejmę pilnie pracę - orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, miły, rzetelny,
sumienny, pracowity, bez nałogów, szybko
się uczę - 781 857 655
■ Podejmę prace - Podejmę prace na
okres sierpień - wrzesień. Mam 20 lat,
posiadam prawo jazdy kategorii: A, B.
Znam podstawy elektroniki i mechaniki.
- 695 211 343
■ Podejmę pracę - od 1 września podejmę
pracę w charakterze sprzedawcy oraz
prace akordowe w innych dziedzinach
- 510 172 894
■ Podejmę pracę - Dyspozycyjna, 40 lat,
praca na stałe. Nie kuchnia i sprzątanie
- 605 071 464
■ Podejmę pracę - Posiadam doświadczenie w obsłudze klienta, mam bardzo dobry
kontakt interpersonalny, miła aparycja,
jestem sumienna, pracowita. Mam 22
lata. Wykształcenie wyższe. Kontakt:
malwina-b3@wp.pl,GG: 12518955 lub tel.
- 501 237 824
■ Podejmę pracę - Chętnie ogrodnictwo
( moje hobby), nieruchomości ( doświadczenie w pracy z klientami). Posiadam auto
osobowe na gaz i dużą motywację do pracy
- 605 885 085
■ Podejmę pracę - pielęgnacja ogrodu
lub inne drobne, praca tylko na sierpień (
małe umiejętności brukarskie tj: obrzeża i
układanie) GG: 516397 - 512 099 490
■ Podejmę pracę - Podejmę pracę na
wakacje - 660 606 060
■ Podejmę pracę - chałupniczą na terenie
Cieplic - 695 139 130
■ Podejmę pracę - Podejmę pracę umysłową w biurze lub fizyczną popołudniami
oraz w weekendy. Lat 24 - 502 129 880
■ Podejmę pracę - Kobieta 28 lat podejmie pracę w niepełnym wymiarze czasu.
Wykształcenie średnie, najchętniej w domu
- 602 731 965
■ Podejmę prace budowlane - podejmę
każde prace budowlane - 698 925 671
■ Podejmę pracę chałupniczą - na terenie
Cieplic. e-mail Ewcia417@op.pl - 695
139 130
■ Podejmę pracę jako kierowca - Podejmę
pracę jako kierowca kat. B. Doświadczenie
w prowadzeniu samochodów osobowych jak
i dostawczych. Wiek 26 lat. Wykształcenie
średnie techniczne. Doświadczenie w handlu - 506 363 716
■ Podejmę pracę na wakacje - Podejmę
pracę na wakacje GG: 2398114 - 518
156 389
■ Podejmę pracę - okres letni - Podejmę
pracę w sierpniu. Mam 18 lat i pewne

doświadczenie jako barmanka oraz kelnerka. Posiadam aktualną książeczkę
sanepidu. Łatwo nawiązuję kontakty i
szybko pozyskuję nowe umiejętności,
jestem dyspozycyjna - 515 322 367
■ Podejmę pracę w kiosku - Jestem
kobietą w średnim wieku, podejmę pracę
najlepiej w kiosku, posiadam doświadczenie
w handlu, jestem cierpliwa, dokładna,
uczciwa, posiadam również zdolność szybkiego uczenia się - 604 567 205
■ Podejmę prace, współpracę - Wykształcenie średnie, otwarta działalność gospodarcza, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
branży handlowej, budowlanej, stolarskiej.
Podejmę pracę lub współpracę. Tylko
poważne oferty - 663 608 678
■ Podejmę się sprzątania - mieszkania,
domu bądź biura w godzinach popołudniowych - 660 795 530
■ Poszukuję dodatkowej pracy - poszukuję
dodatkowej pracy miedzy 7.00 a 13.00
- 605 157 966
■ Poszukuję pracy - Młody, 18 lat, uczę się
zaocznie, bez doświadczenia w jakiejkolwiek
branży. Poszukuję jakiejkolwiek pracy, w
miłym towarzystwie, oraz w miarę dobrze
płatnej, najlepiej na terenie Jeleniej Góry,
ewentualnie okolice. Nie szukam pracy
sezonowej. GG: 2394860 mail: jac4er@
vp.pl - 660 981 624
■ Poszukuję pracy - 26 lat, wykształcenie średnie podejmę się pracy, każdej,
nawet przy remontach, mam bardzo dobre
doświadczenie( gładzie, panele, malowanie,
regipsy, ścianki działowe, sufity podwieszane) 508 200 445 - 782 805 822
■ Poszukuję pracy - jestem młodą kobietą,
wykształcenie średnie ogólne, ks. sanepidu,
chętna do pracy - 504 467 904
■ Poszukuję pracy - Kobieta 40 lat
uczciwa, zaradna, podejmie pracę od
zaraz. Sprzątanie, opieka nad dzieckiem,
pomoc kuchenna, pomoc domowa, itp
- 889 601 069
■ Poszukuję pracy tymczasowej - do
października lub na 1/2etatu w roku
akademickim. Jestem miły, pracowity i
punktualny. Bardzo dobrze pracuje mi się
w grupie- otwarty na nowe doświadczenia.
Jestem po szkole hotelarskiej, ale podejmę
każdą pracę na terenie Jeleniej Góry. Proszę
o kontakt - 783 171 415
■ Po technikum hotelarskim - Mam 20
lat, skończyłam technikum hotelarskie. Od
października rozpoczynam studia zaoczne.
Szukam pracy od września w Jeleniej
Górze i okolicy. Posiadam prawo jazdy kat.
B - 512 701 018
■ Praca - Solidna kobieta podejmie się
sprzątania domu, mieszkania dwa dni w
tygodniu. - 691 636 208
■ Praca na sierpień i wrzesień - Studentka
4 roku Uniwersytetu Dolnośląskiego poszukuję pracy na sierpień i wrzesień e-mail:
martita211@vp.pl - mail
■ Praca na sierpień i wrzesień - Dyspozycyjna studentka szuka pracy tymczasowej
( do końca września), prawo jazdy kat. B,
dobra znajomość języka niemieckiego. Nie
zależy mi na umowie - 694 791 257
■ Praca na stałe lub okresowo - Szukam
pracy, mam pomaturalne wykształcenie,
od października idę na zaoczne studia
na wydziale ekonomia. Mogłabym opiekować się dzieckiem lub pracować w

sklepie, w centrum handlowym itp. e-mail;
ewcia0903@wp.pl - 721 320 948
■ Praca na wakacje - Szukam pracy na
okres wakacji. Mam 17 lat, kształcę się
w zawodzie technik żywienia, posiadam
aktualna książeczkę sanepidu. Jestem
osobą otwartą, pracowitą, dokładną,
szanuje powierzony mi sprzęt. Chciałabym
podjąć prace na okres wakacji najlepiej w
godzinach 9-15 - 695 803 132
■ Praca na wakacje - Studentka poszukuję
pracy na sierpień, posiadam prawo jazdy
kat. B, znajomość j. niemieckiego, podstawowy angielski - 502 267 361
■ Praca przez internet - szukam pracy
przez internet o nienormowanym czasie
pracy. Proszę o poważne oferty martula2628@interia.pl - mail
■ Praca sezonowa, opieka - Pilne. Poszukujemy pracy w Niemczech (małżeństwo)
przy zbiorach owoców ( truskawki wykluczone - byliśmy i wróciliśmy z niczym) ,
bądź opieka osób starszych, chorych, cierpiących. Mamy doświadczenie kinga_43@
op.pl - 889 315 781
■ Prace budowlane - Szukam pracy przy
wszelkich wykończeniach budowlanych,
dokładność oraz doświadczenie - 722
868 009
■ Rencista - Lat 37, j. niemiecki, prawo
jazdy kat. B. Podejmę pracę najchętniej jako
kierowca. Może być w niepełnym wymiarze
czasu lub dorywczo. - 504 727 528
■ Sprzątanie - Posprzątam biura, gabinety,
mieszkania prywatne na terenie Jeleniej
Góry. Szybko, sprawnie, własnym sprzętem
i tanio. - 669 948 089
■ Studenci, prawo jazdy kat. B - para
studentów podejmie pracę w sierpniu, lat
20 - 602 157 988
■ Studentka fizjoterapii - Podejmę pracę
na stałe w zakresie fizjoterapii od września.
Może to być również sierpień ale w godzinach popołudniowych. Obecnie jestem na 3
roku (studia zaoczne), więc interesuję mnie
praca od poniedziałku do piątku. Jelenia
Góra oraz okolice. - 607 203 546
■ Studentka, kat. B - Poszukuję pracy na
sierpień, posiadam prawo jazdy kat. B (jeżdżę busami), komunikatywna znajomość
języka niemieckiego, podstawowy angielski
- 502 267 361
■ Studentka szuka pracy - szukam pracy
na okres wakacji - 886 773 452
■ Studentka zajmie się dzieckiem - Sympatyczna studentka 4 roku zaopiekuję się
dzieckiem. - 601 611 963
■ Student szuka pracy - Jestem studentem, poszukuję pracy na dwa miesiące (
Sierpień, Wrzesień). Prawo jazdy kat. B
- 697 139 549
■ Szukam - Podejmę pracę jako kelnerka,
barmanka, pokojowa, sprzedawca w Jeleniej Górze lub okolicy - 721 321 068
■ Szukam - młody szuka pracy, najlepiej
na terenie Karpacza bądź Jeleniej Góry
- 507 315 179
■ Szukam jako opiekunka - do starszej
osoby, na terenie Zabobrza - 075 75
418 22
■ Szukam pilnie pracy - student AWF pilnie
potrzebuje pracy, gwarantuje pełne zaangażowanie w każdą pracę - 512 306 876
■ Szukam pracy - 23 lata, jestem studentką zaoczną 2 roku AE, i poszukuje
pracy na stałe. Mam prawo jazdy kat B ,
z zawodu technik handlowiec. Najchętniej
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podjęła bym pracę w sklepie odzieżowym
lub sportowym - 695 444 406
■ Szukam pracy - poszukuje pracy jako
sprzedawca, kelnerka lub zaopiekuje się
dzieckiem (najlepiej u siebie w domu)
oraz podejmę pracę chałupniczą - 785
599 802
■ Szukam pracy - Szukam pracy na
budowie, na terenie Jeleniej Góry - 695
445 613
■ Szukam pracy - 25 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne.
Posiadam następujące doświadczenie: 2
lata prowadziłam firmę handlową, pół roku
pracowałam jako pomoc nauczyciela w
Miejskim Przedszkolu Publicznym, odbyłam
pół roczny staż w Urzędzie Miasta jako
referent - 502 179 853
■ Szukam pracy - Młoda, pracowita,
uczciwa poszukuję pracy na cały etat.
Doświadczenie w handlu, telemarketingu,
podstawowa znajomość obsługi komputera
- 503 312 357
■ Szukam pracy - na umowę zlecenie
- 697 138 006
■ Szukam pracy - Podejmę się sprzątania
w domku jednorodzinnym, dwa razy w
tygodniu od zaraz. W Jeleniej Górze lub w
jej okolicach. Pilnie - 691 561 187
■ Szukam pracy - Młody, silny student
podejmie się każdej pracy na budowie od
zaraz. Pilne - 665 209 678
■ Szukam pracy - 20 lat, szukam pracy
na dowolnym stanowisku, najbardziej
interesuję mnie gastronomia ( posiadam
aktualną książeczkę zdrowia ) - 075 74
265 61
■ Szukam pracy - Wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B, działalność gospodarcza,
szuka pracy jako przedstawiciel handlowy
( najlepiej branża spożywcza). Rozważę
również inne propozycje - 663 608 678
■ Szukam pracy - Młoda, ambitna. posiadam prawo jazdy kat. B szukam pracy na
terenie Jeleniej Góry lub w jej okolicach
- 661 598 328
■ Szukam pracy na sierpień - podejmę
pracę od 1 do 31 sierpnia, dziewczyna z
książeczką sanepidu - 782 671 371
■ Szukam pracy na wakacje - 15 lat i
szukam pracy na wakacje. Mogę pracować
na budowie, przy komputerze, roznosić
ulotki itd. Kontakt: ksloq141994@gmail.
com - 721 565 454
■ Szukam pracy-operator, kat. B - mam
prawo jazdy kat. B od 3 lat, posiadam
uprawnienia na wózki widłowe + roczne
doświadczenie - 518 215 099
■ W niepełnym wymiarze godzin - szukam
ciekawego zajęcia na terenie Jeleniej Góry,
bez weekendów. Mam: książeczka sanepidu,
uprawnienia do opieki nad dziećmi, kurs
przedstawiciela handlowego, j. angielski,
miła aparycja - 609 323 595
■ Zaopiekuję się - osobą w zamian za
mieszkanie - 693 255 485
■ Z własną działalnością - Podejmę pracę
- własna działalność - za usługi wystawiam
faktury VAT - wykształcenie wyższe informatyczne, doświadczenie w pracy biurowej i
nie tylko, komunikatywna, 25 lat. Chętnie
na cały etat, w godzinach 8 - 16. Kontakt
- praca2008@autograf.pl - mail

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Przyjrzyjmy się z bliska mniej lub bardziej znanym zakątkom Jeleniej Góry (II)

Miejsca magiczne - skwer z historią
Upokorzony żołnierz
niemiecki

Rzeźby w latach 30-tych
ubiegłego wieku „obserwowały” także przeniesienie sprzed
kościoła św. Krzyża (wówczas
Gnaden Kirche, czyli Kościół
Łaski) pomnika poświęconego
żołnierzom poległym podczas
I wojny światowej, którzy na
front udali się z Jeleniej Góry
(był to batalion strzelców nr 5,
który stacjonował w koszarach
przy Hospitalstrasse (Obrońców Pokoju). Na monumencie
uwieczniono także numery

batalionów rezerwowych oraz
158. kompanię rowerową.
Postument pomnika wieńczył posąg przedstawiający
niemieckiego żołnierza, który
klęczał z opuszczonym sztandarem. Trudno jednoznacznie
stwierdzić, dlaczego akurat
w to miejsce, czyli na skwerek, ten monument trafił…
Znacznie lepszą wydawała się
lokalizacja blisko kościoła, z
której z nieznanych względów
zrezygnowano.
Faktem jest, że w latach 30tych i później, aż do przejęcia

miasta przez Polaków, odbywały się przed upokorzonym
niemieckim wojakiem ze spiżu
uroczystości: najpierw państwowe, a potem – nazistowskie. Po
jednej z takich ceremonii zrobiono zdjęcie przedstawiające
pomnik zasypany kwiatami…
Po 1945 roku monument
szybko zniknął z powierzchni
ziemi. Pokryty zielenią skwer
stopniowo kurczył się ustępując
miejsca poszerzanym ulicom,
po których poruszało się coraz
więcej pojazdów. Powstało połączenie z ulicą Wincentego Pola

(jedna z jego nitek dziś zdaje
się przebiegać dokładnie w tym
samym miejscu, w którym stał
opisany pomnik). Rozbudowano rozjazd Wojska Polskiego w
kierunku 1 Maja, a ostatecznie,
w latach 70-tych zainstalowano
sygnalizację świetlną. Zieleń
w postaci resztek trawników
pozostawiono w śladowych
ilościach.

Krajobraz sprzed
stacji benzynowej

Rozwój komunikacji odcisnął swoje piętno także i

w tym fragmencie miasta
już dużo wcześniej, co było
widoczne po przeciwległej
jego stronie, którą w kierunku centrum starego miasta
kursował tramwaj.
Na rogu Bolkenheinstrasse
(W. Pola) oraz Banhofstrasse
(1 Maja) ot warto jedną z
pierwszych w Jeleniej Górze
stacji benzynowych. Zmieniała ona zapewne właścicieli: na jednym zdjęciu widniej
pod szyldem Petroleum Speicher, na innym – Leuna. Wykorzystywano też przestrzeń

na reklamy: na wielkich afiszach zachwalało swój program Varieté Apollo Theater z
Herrenstrasse (ulica Krótka),
późniejsze kino „Tatr y” a
dzisiejsze – „Grand”.
Wszystko w cieniu nieistniejących już dziś drzew, z
widokiem na również nieistn ieją c y Hotel Bel lev ue
(w yburzony w 2001 roku)
– jak większość budynków
otoczony zielenią nasadzoną
w niewielkim ogródku.
Oddala się właśnie tramwaj, który w sąsiedztwie ma
przystanek. Rozleniwiony
pracownik stacji benzynowej
(w uniformie) za wiele pracy
nie ma: stoi oparty o płotek i
czeka na zmotoryzowanego
klienta.
Stacja benzynowa, już pod
szyldem Centrali Przemysłu
Naftowego, przetrwała niemal do końca lat 90 -tych.
Sam budynek rozebrano na
początku XXI wieku urządzając w jego miejscu… parking,
co urody temu miejscu na
pewno nie dodało.
Ten zakątek Jeleniej Góry
wydawał się przed 1945 rokiem na tyle urokliw y, że
aż inspirujący. Jedna z pocztówek przedstawia dzieło
nieznanego plastyka, który
skwerek uwiecznił na monochromatycznym rysunku.
Widać na nim, jak dużo było
w tym miejscu zieleni. Spore drzewa: liściaste i iglaste przysłaniały niemal od
strony Banhofstrasse wspomniany hotel Bellevue oraz
sąsiednią pochodzącą z 1907
roku kamienicę czynszową
(zachowaną do dziś). Nie
widać także przybudówki,
w której przez długie lata po
1945 roku mieścił się sklep
spożywczy „Kos”, popularne
miejsce zakupów dla okolicznych mieszkańców.

Spacerkiem
w przeszłość

Kiedy dziś – przeklinając
na jadące cią giem samo chody, zepsutą sygnalizację
ś w iet l ną , upiorny sm ród
spalin – czekamy na dogodną chwilę, w której można
bez obaw przejść na drugą
stronę ulicy, aż się prosi, aby
powrócić do przeszłości. I
udać się spacerem lub tramwajem w głąb śródmieścia,
Banhofstrasse (Kolejową, czy
1 Maja) okrywając kolejne
ślady zatarte przez historię.
Dojść do okolicznych wzgórz
i z tamtej perspektywy podziwiać panoramę dawnego
miasta.
Ciąg dalszy cyklu w następnym numerze ...

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

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

100% M 100%
Y absolwentów gimnazjum do szkoły.
Zaprasza

Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny: 2008/2009:

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

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

58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

www.peter.autogielda.pl

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

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

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

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

TAXI

96 21

www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA
www.millenniumkredyty.pl

do OBRAZÓW

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

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria

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

pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

0 800 700 600
BEZPŁATNE

RAMY

ŚNIEŻKA

075 75 35 835

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

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

ALF
A

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

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU

Serafin

e 485C

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZAMAWIANIE

TAXI

Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25

SOLARIUM
salon masażu

Dla pierwszych 30 osób
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

Tel. 075 64 72 111

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13

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

na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY KOBRA”

w Jeleniej Górze

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

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

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

(teren Zespołu Szkół Zawodowych im. Emilii Plater)

www.szkolakobra.webpark.pl

www.jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Nazwa Draexlmaier jest gwarantem innowacji w przemyśle motoryzacyjnym. Jako partner o ustalonej renomie Grupa Draexlmaier zajmuje się od dawna wiodącą
pozycję w międzynarodowym przemyśle motoryzacyjnym. Każdego dnia ponad 35.000 pracowników na całym świecie opracowuje i wytwarza nowoczesne
systemy elektryczne i ekskluzywne wyposażenie wnętrz pojazdów. Jeśli chcecie Państwo do nas dołączyć- serdecznie witamy w firmie Draexlmaier.
W Jeleniej Górze rozszerzamy profil już istniejącej firmy o wytwarzanie elementów wyposażenia wnętrz dla wysoko cenionych marek BMW i Porsche.
W ostatnim etapie produkcyjnym w ten dodatkowy segment produkcyjny będzie zaangażowanych ponad 500 pracowników powlekających skórą codziennie
kilkaset obić drzwi oraz wysyłających je do Niemiec. Do tego zajęcia stanowiącego prawdziwe wyzwanie poszukujemy ludzi zaangażowanych, elastycznych
oraz zainteresowanych długoterminową współpracą.
Oferujemy pracę na stanowisku:

Brygadzista w magazynie
Wymagania:

• Minimum roczne doświadczenie pracy w magazynie
• Nadzorowanie i koordynowanie przepływu towaru w
magazynie
• Sprawowanie kontroli na mieniem
• Zarządzanie personelem magazynu
• Zarządzanie zespołem 1-4 osób
• Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania magazynu
i gospodarki magazynowej
• Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
• Znajomość pakietu Ms Office
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Pracownik produkcji (nanoszenie kleju
na elementy skórzane oraz tapicerowane,
cieniowanie skóry, piankowanie)
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
• Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz
czasowych
• Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie nanoszenia
kleju za pomocą pistoletu na elementy skóry
• Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
• Doświadczenia na stanowisku pracownika produkcji
• Praca w trybie zmianowym
• Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia

Pracownik produkcji (szycie skóry)
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
• Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz
czasowych
• Przyuczanie nowych pracowników w dziedzinie szycia
• Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
• Doświadczenia na stanowisku pracy jako szwacz/
szwaczka
• Doświadczenie w szyciu również odzieży tekstylnej
• Znajomości procesu szycia
• Praca w trybie zmianowym
• Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia

Pracownik produkcji (wykrawanie skóry)
Do Państwa zadań będzie należeć:
• Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych
dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
• Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz
czasowych
• Przyuczanie nowych pracowników w wymienionych
dziedzinach
• Dbałość o powierzone materiały
Wymagania:
• Doświadczenia na stanowisku pracy jako wykrawacz
skóry
• Znajomości procesu obróbki i krojenia skóry
• Praca w trybie zmianowym
• Mile widziana możliwość wyjazdu do Niemiec w celu
przeszkolenia

Wszystkim osobom zatrudnionym gwarantujemy przeszkolenie w naszym zakładzie lub w zakładach w Vilsbiburgu w Niemczech.
Jeżeli któryś z opisanych profili Państwu odpowiada i macie Państwo ochotę przyczynić się swoją energią, wytrwałością oraz
zamiłowaniem do pracy w zespole i do rozwoju przedsiębiorstwa w branży o bardzo dużej dynamice, to zapraszamy do przesłania
swojego życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego na poniższy adres:
Dokumenty proszę nadesłać na adres:
DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o.
58- 500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 45 lub mailem:

lesniewska.katarzyna@draexlmaier.de

