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WYDARZENIA / REKLAMA

Internet dla Ciebie

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

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

www.jg.media4.pl

Jelenia Góra
jgora.plejada@op.pl
www.plejada.edu.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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ZARZĄD
EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
powstały w wyniku połączenia następujących spółek dystrybucyjnych:
1. Zakład Energetyczny Jelenia Góra SA
2. Zakład Energetyczny Legnica SA
3. Zakład Energetyczny Opole SA
4. Zakład Energetyczny Wałbrzych SA
5. Zakład Energetyczny Wrocław SA
działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003
r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników
(Dz.U. z 2003 r. Nr 35, poz. 303)
ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom
154 962 (słownie: stu pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii A, C, D, E, F o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.
Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 27 sierpnia 2008 roku w następujących lokalizacjach położonych na terenie poszczególnych Oddziałów Spółki:
I. EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego
nr 32, kod 58-500, sala konferencyjna nr S16, przyziemie budynku głównego, tel. INFOLINIA (0-75) 75 30 223

Osoby o nazwiskach
zaczynających się na
litery:
A - Cho
Chrz - Grz
Gu - Kop
Kor - Mak
Mal - Pią
Pie - Sr
St - U
W-Ż

Data

Dzień tygodnia

Godziny Obsługi

27 sierpnia 2008 r.
28 sierpnia 2008 r.
29 sierpnia 2008 r.
1 września 2008 r.
2 września 2008 r.
3 września 2008 r.
4 września 2008 r.
5 września 2008 r.

Środa
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00

II. EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, kod
59-220, sala konferencyjna nr 140, I piętro, tel. INFOLINIA (0-76) 86 68 631

Osoby o nazwiskach
zaczynających się na
litery:
A - Dr
Du - Jar
Jas - Le
Li - Op
Or - Rz
Sa - Ś
T-Ż

Data

Dzień tygodnia

Godziny Obsługi

8 września 2008 r.
9 września 2008 r.
10 września 2008 r.
11 września 2008 r.
12 września 2008 r.
15 września 2008 r.
16 września 2008 r.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Wtorek

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00

III. EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Opolu, ul. Marii Konopnickiej
3, kod 45-004, Sala szkoleniowa Działu Spraw Pracowniczych, pokój nr 105, I piętro, wejście Segment B,
tel. INFOLINIA (0-77) 45 28 349

Osoby o nazwiskach
zaczynających się na
litery:
A - Bo
Br - De
Di - Ge
Gi - H
I - Kę
Ki - Ko
Kr - Le
Li - Mat
Maz - Nor
Nos - Pie
Pik - Rz
Sa - Sta
Ste - Ś
Ta - Wi
Wł - Ż

Data

Dzień
tygodnia

17 września 2008 r.
Środa
18 września 2008 r.
Czwartek
19 września 2008 r.
Piątek
22 września 2008 r. Poniedziałek
23 września 2008 r.
Wtorek
24 września 2008 r.
Środa
25 września 2008 r.
Czwartek
26 września 2008 r.
Piątek
29 września 2008 r. Poniedziałek
30 września 2008 r.
Wtorek
1 października 2008 r.
Środa
2 października 2008 r.
Czwartek
3 października 2008 r.
Piątek
6 października 2008 r. Poniedziałek
7 października 2008 r.
Wtorek

Godziny Obsługi
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00

Informacje dodatkowe:
1.	Zbywanie akcji odbywać się będzie według szczegółowych harmonogramów dostępnych w Działach
Spraw Pracowniczych Oddziałów Spółki, a także dostępnych pod wskazanymi powyżej numerami
telefonów INFOLINII oraz na stronie www.energiapro.pl
2. Informacje telefoniczne będą udzielane za pośrednictwem INFOLINII.
3.	Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się
dowodem osobistym według nowego wzoru z wpisanym numerem PESEL.
4.	W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć
pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego
akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w
Działach Spraw Pracowniczych Oddziałów Spółki lub na stronie internetowej www.energiapro.
pl Podpisy osoby udzielającej pełnomocnictwa powinny być poświadczone notarialnie. Peł-

IV. EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 11, kod 58-300, sala szkoleniowa w budynku BHP, tel. INFOLINIA (0-74) 84 28 521

Osoby o nazwiskach
zaczynających się na
litery:
A - Cie
Cil - Gó
Gr - Kł
Kn - Mac
Mad - Pań
Par - Skó
Skr - U
W-Ż

Data

Dzień
tygodnia

Godziny Obsługi

8 października 2008 r.
9 października 2008 r.
10 października 2008 r.
13 października 2008 r.
14 października 2008 r.
15 października 2008 r.
16 października 2008 r.
17 października 2008 r.

Środa
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00

V. EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców
Śląskich 5, kod 53-329, pokój 001L, parter, tel. INFOLINIA (0-71) 33 22 729

Osoby o nazwiskach
zaczynających się na
litery:
A - Ce
Ch - Fre
Fri - Jan
Jar - Kom
Kon - Ku
Kw - Mą
Me - Pap
Par - Ru
Ry - St
Su - Wę
Wi -Ż

Data

Dzień tygodnia Godziny Obsługi

20 października 2008 r.
21 października 2008 r.
22 października 2008 r.
23 października 2008 r.
24 października 2008 r.
27 października 2008 r.
28 października 2008 r.
29 października 2008 r.
30 października 2008 r.
4 listopada 2008 r.
5 listopada 2008 r.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Wtorek
Środa

9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00

VI. oraz w siedzibie EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. pl. Powstańców Śląskich
20, kod 53-314 Wrocław, sala konferencyjna nr 021b, parter, tel. INFOLINIA (0-71) 76 95 043
Osoby, które nie zgłosiły się we wcześniejszych terminach:

Data
6 listopada 2008 r.
7 listopada 2008 r.
10 listopada 2008 r.
12 listopada 2008 r.

Dzień tygodnia
Czwartek
Piątek
Poniedziałek
Środa

Godziny Obsługi
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00

nomocnicy osób uprawnionych winni legitymować się dowodem osobistym, przekazać oryginał
pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji. Prosimy o
przygotowanie kopii stron dowodów tożsamości mocodawcy i pełnomocnika, zawierających dane
osobowe wyżej wymienionych osób.
5.	Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji
o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz prawomocne postanowienie sądu albo umowę dotyczącą działu spadku lub częściowego działu spadku
(o ile postanowienie sądu o dziale spadku obejmujące prawo do akcji było wydane albo umowa o
dział spadku lub częściowy dział spadku obejmująca prawo do akcji została zawarta). Postanowienie
sądu winno być przedstawione w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Informacje szczegółowe można uzyskać w Działach Spraw Pracowniczych Oddziałów Spółki.
Prosimy o pilne zgłaszanie się spadkobierców z prawomocnym postanowieniem sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku.
6.	Osoby, które nie będą mogły nabyć akcji w terminie wskazanym w harmonogramie proszone są o
skontaktowanie się ze Spółką pod numerem telefonu INFOLINII w Oddziale właściwym dla uprawnionego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30 lub ewentualnie o osobiste
stawiennictwo w dniach 6,7,10 lub 12 listopada 2008 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie
EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. pl. Powstańców Śląskich 20 we Wrocławiu.
7.	Istnieje możliwość nieodpłatnego złożenia akcji do Depozytu Papierów Wartościowych prowadzonego
przez Dom Maklerski PENETRATOR S.A.
8. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych
pracowników lub ich spadkobierców do dnia 12 listopada 2008 r. Po upływie tego terminu
prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Jak pies ogrodnika

Fot. Konrad Przezdzięk



łaniu Roberta Prystroma są
nieprawdziwe lub wynikają ze
złej interpretacji przepisów.
– Urzędn i k prz y jmują c y
oś w ia dczen ie i nwestora o
dysponowaniu gruntem nie
ma prawa jej weryfikować,
to przecież jest oświadczenie. Pan Prystrom zapomniał
chyba, że już się skończył PRL
– mówi zastępca prezydenta.
– Jeśli uważa, że jest inaczej,
niech zgłosi do prokuratury
don iesien ie o pope ł n ien ie
przestępstwa.

Zapłaci kaucję?

Robert Prystrom

Kiedy w końcu teren przy ulicy Kilińskiego przestanie straszyć?

Sam nie zje, a drugiemu nie da – tak oponenci Roberta
Prystroma nazywają jego postawę po tym, jak lider
Wspólnego Miasta zaskarżył pozwolenie na budowę
wydane przez urząd miasta na budowę galerii Focus
Park w Jeleniej Górze przy ulicy Kilińskiego. Sam
Prystrom przekonuje, że ma rację, bo nastąpiło naruszenie prawa.
Kto myślał, że zniknęła klątwa nad placem, którego od
ośmiu lat nie można sensownie
zagospodarować, grubo się
pomylił. Wprawdzie wszystko
jest na najlepszej drodze, aby w
końcu stanęła tu oczekiwana
przez jeleniogórzan galeria
handlowa, ale jej powstanie
znów się opóźni. Wsz ystko

przez Roberta Prystroma, który
– tym razem – jako obywatel
Jeleniej Góry, wniósł zażalenie
do wojewody.

Atak bez podstaw

– Gdy już na plac miały wjechać maszyny i miała ruszyć
budowa w miejscu przez tyle
lat opuszczonym, szykuje się

ZA
– Zejdźcie z Prystroma. można go nie lubić , może się nie podobać, ale dlaczego nikt
nie raczy zauważyć , ze merytorycznie to on ma rację. a władze miasta są najczęściej
niekompetentne i leniwe. Rozumiem, że Łużniak lub Obrębalski wylewają na niego
błoto , muszą jakoś odreagować złość, a nic mu nie mogą zrobić. Jeśli Prystrom
będzie kiedyś rządził miastem, to będzie można go sprawdzić – anonim
PRZECIW
– Panie Prystrom, Panu już podziękujemy. Chyba nadal nie może się Pan otrząsnąć
po porażce w wyborach i mącisz Pan i mącisz ...daj Pan spokój bo w Jeleniej Górze
jest Pan przegrany. Co Pan zyska tym odwołaniem? Dalsze zacofanie naszego
miasta? – Jarosław K.

KRÓTKO Z MIASTA
Wandale
nie próżnowali

kolejna zwłoka w rozpoczęciu
inwest ycji mów i za stępca
prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy
Łużniak – Znam zarzuty podniesione przez pana Prystroma
w tej skardze i uważam, że są
bezpodstawne, szczególnie,
że decyzja jest już prawomocna. Nie rozumiem co kieruje
byłym radnym i człowiekiem,
który chciał być prezydentem
miasta. To jest działanie
na szkodę Jeleniej Góry
zgodnie z zasadą: im
gorzej dla grodu, tym
lepiej dla mnie. A efekt
odwołania będzie taki,
że budowa zacznie się
kilka tygodni później,
gdy za pasem będzie
zima – denerwuje się
Łużniak.

nie jest prawomocnie wydane.
Odwołałem się do wojewody
z kilku powodów. Pierwsze:
pozwolenie na
budowę obejmuje więcej
działek budowlanych
niż warunki zabu-

Rażące uchybienia

– Poz wolen ie zost a ło
w ydane z rażącym naruszeniem prawa – twierdzi
tymczasem Robert Prystrom.
– Szkoda, że Jerzy Łużniak,
który tyle lat był radnym i
szefem komisji komunalnej i
mieszkaniowej, nie wie, kiedy
pozwolenie na budowę jest albo

Jerzy Łużniak

PRL skończył się

Jerzy Łużniak zapewnił nas,
że zarzuty zawarte w odwo-

Starszy pan za kierownicą w tarapatach

Policjanci zatrzymali w
sobotę trzech chuliganów,
którzy tłukli butelki i zbili szybę samochodu stojącego przy
ul. Ptasiej w Jeleniej Górze.
Sprawcy będą musieli pokryć
straty właściciela auta.

Wyboje w chodnikach

Zęby można wybić na pełnych uskoków trotuarach
przy ul. Wojska Polskiego.
Po ostatniej awarii gazociągu
chodnik został wprawdzie
połatany, ale efekt estetyczny
daleki jest od doskonałości.
Na kompleksową wymianę nawierzchni miasta nie
stać.

dowy, poprzedzające wydanie
pozwolenia. Drugie: inwestor
złożył oświadczenie, że dysponuje tytułem prawnym do terenu i złożył takie oświadczenie,
czym złamał prawo. Wiem,
że umowa dzierżawy jest na
trzy lata i jej przedmiotem
jest przygotowanie dokumentacji i urządzenie terenu pod
prz ysz łą i nwest ycję, a n ie
obejmuje samej budow y. Jestem zdziwiony, że prezydent
Obrębalski nie pamięta, co
jest napisane w umowie, którą
sam podpisywał. Kolejna wada
to brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia.
Ty mcza sem wed ł ug prawa
pozwolenie na budowę wielkopowierzchniowych obiektów
handlow ych można w ydać
tylko na podstawie ważnego
planu. A takiego nie ma, nie
wiadomo dlaczego, bo jest
prz ygotowany, a le n ie jest
poddawany pod głosowanie
radnych.

W miniony poniedziałek w Karpaczu po zasłabnięciu 85-letniego
kierowcy, polonez z impetem uderzył na łuku jezdni w skarpę. Na
szczęście nikt nie zginął. Policja
radzi rodzinom starszych zmo-

toryzowanych, aby odradzali im
prowadzenie auta.
Do zdarzenia doszło po tym
jak dwoje leciwych mieszkańców
Karpacza wybrało się polonezem
na przejażdżkę po mieście. Na ulicy

Karkonoskiej przy Leśnym Dworku
85- letni kierowca zasłabł za kierownicą i stracił panowanie nad
samochodem.
Polonez na łuku jezdni z impetem uderzył w skarpę ziemi. Tam

zatrzymał się, jednak do wydostania
72-letniej pasażerki potrzebna była
pomoc straży pożarnej. Zarówno
kierowca, jak i jego towarzyszka
w skutek uderzenia nie odnieśli
żadnych poważnych obrażeń. Obydwoje byli trzeźwi. Zniszczone auto
zabezpieczył zięć kierowcy, którego
policja pouczyła, że kierowanie przez
teścia samochodem, w tym wieku,
jest niewskazane.
– Prawo nie podaje co prawda
górnej granicy wieku, jaka uprawnia
do kierowaniem pojazdem, okazuje
się jednak, że jazda samochodem
starszych osób może zakończyć
się tragicznie – ostrzega podkom.
Mirosława Sarnacka – Prośniak,
zastępca komendanta policji w
Karpaczu. Dlatego rodzina powinna
dbać o to by ludzie starsi, mający
problemy ze zdrowiem, nie siadali
za kierownicą.

(Ania/ Angela)

Wiele wskazuje na to, że
protest Roberta Pr ystroma
może obrócić się przeciwko
niemu. – W projektowanej
nowelizacji prawa budowlanego zakłada się, że jeżeli ktoś
będzie składał odwołanie, to
będzie musiał wpłacać kaucję
na pok r ycie ewent ua lnych
roszczeń inwestora za straty
wynikłe z nieuzasadnionego
opóźnienia inwestycji. Kaucja
byłaby zwracana w wypadku
uza sadn ionego sprzeciw u!
– napisał kazimierzp., Czytelnik Jelonki. Z analizy prawnej
wynika, że z punktu widzenia
prawa budowlanego jedynie
strony przedmiotowej sprawy
mogą formalnie odwoływać się
od podjętych decyzji. A Robert
Prystrom stroną nie jest.

Marek Komorowski
Konrad Przezdzięk

Klątwa na
„Kilińskiego”
O ośmioletnich sporach wokół terenu
po zlikwidowanym przez zarząd miasta
w 1999 roku targowisku „Kiliński”
można by napisać sporą publikację. Na
gruncie miało wyrosnąć centrum handlowe Forum, ale inwestor przeliczył
się z możliwościami. Grunt przejęła
spółka Parkdridge, która kilkanaście
miesięcy temu zapowiedziała budowę
Focus Parku. Formalne przepychanki
wciąż trwają. Inwestor zapowiedział,
że sam obiekt powstanie przez półtora
roku.
KRÓTKO Z REGIONU
Pomogą ofiarom
nawałnicy

Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry, podjął decyzję o
wsparciu finansowym poszkodowanych w wyniku ostatnich
nawałnic, które przeszły nad
południową Polską. Decyzja
taka jest reakcją na list starosty strzeleckiego, w którym
zwraca się z prośbą o pomoc
dla ofiar kataklizmu.

Jedziesz do Niemiec,
uważaj na korki

Rozbudowa ronda na
przedmieściach Zgorzelca
nie ułatwia jazdy w kierunku
zachodniej granicy. Roboty
mają potrwać jeszcze do końca miesiąca.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Złodziej twojego auta nie śpi!

Kiedy zmotoryzowani śpią, oni pracują. Nie próżnują
też w biały dzień. „Najsprytniejsi” potrafią włamać się
do pojazdu w dziesięć sekund bez uszkodzenia zamka
czy uruchomienia alarmu. Kradną nie tylko najdroższe modele, ale przede wszystkim stare marki samochodów. Złodzieje aut co roku z Jeleniej Góry i okolic
przywłaszczają sobie około 150 pojazdów. Najczęściej
łupem przestępców padają volkswageny. Sprawdź,
gdzie najczęściej grasują, i jak się przed nimi ustrzec.
W ubiegłym tygodniu w ręce
policjantów z Karpacza wpadł
17-latek z Kowar, który ukradł
samochód o wartości blisko 40
tysięcy złotych. Nastolatek w
nocy, z poniedziałku na wtorek,
w jednej z miejscowości gminy
Podgórzyn zaczaił się na
pojazd pozostawiony do
poprawek lakierniczych
w warsztacie. Włamał
się tam i bez większego problemu ukradł

Łup ukrył na
posesji swojego
znajomego na
terenie gminy
Mysłakowice.
Powiadomieni
o przestępstwie
policjanci rozpoczęli

BMW.

Chroń się przed
złodziejem
Przede wszystkim za każdym razem
zamykać go i nie pozostawiać w
zaciemnionych miejscach. Nie należy
też zostawiać w samochodzie torebek,
dokumentów, pieniędzy czy drogiego
wyposażenia. Trzeba też dokładnie
pilnować kluczyków od samochodu.
Policja pamięta mieszkankę Jeleniej
Góry, która poszła z grupką znajomych na piwo, i upiła się. Ktoś
ze stolika ukradł jej kluczyki i bez
kłopotu odjechał samochodem w siną
dal. Szczególną ostrożność należy
zachować również wobec sprzedających używane pojazdy. Często są oni
również złodziejami.

Tu znikają auta
Miejsca w Jeleniej Górze, gdzie najczęściej kradzione są auta:
Ulice: Bankowa, Piłsudskiego, Jasna,
Kopernika, parkingi przed marketami
Tesco i Carrefour. Sporo aut znika
również sprzed bloków na Zabobrzu
oraz z prywatnych podwórek. Dużą
liczbę skradzionych pojazdów odnotowuje w dalszym ciągu Karpacz i
Szklarska Poręba.

poszukiwania złodzieja. Nie szukali długo. Kilka godzin później
zatrzymali młodego ostrzyżonego na łyso rabusia. Odnaleźli
również skradziony pojazd oraz
zabezpieczyli narzędzia, którymi
posłużył się sprawca. Złodziej
przyznał się do kradzieży i trafił
do policyjnego aresztu.
Wcześniej do aresztu trafił
również 15-latek podejrzany o kilkakrotne włamania i kradzieże do
samochodów m.in. przy ulicy Solnej i Kopernika. Policjanci mogą
też pochwalić się zatrzymaniem
pięciu dorosłych złodziei zamieszanych w kradzież kilkunastu
aut z Jeleniej Góry i okolic.
Za ten występek złodziejom
aut grozi nawet pięcioletni pobyt
w więzieniu. Na przestępcach z
tej branży takie kary nie robią
jednak większego wrażenia: w
miejsce zatrzymanych złodziei
pojawiają się kolejni. Tylko
od stycznia do sierpnia na
terenie Jeleniej Góry i okolic
złodzieje złupili sto samochodów.
– Jest to jednak o jedną
czwartą mniej niż w latach poprzednich – zapewnia nadkom.
Edyta Bagrowska, rzecznik
policji w Jeleniej Górze. – Nasz
region jest bardzo interesujący
dla złodziei aut ze względu
na turystykę, która
u nas prowadzona
jest przez cały rok.
Turyści są często
rozkojarzeni i
nierozsądni.

Pozostawiają w samochodzie pieniądze, dokumenty, drogie radia,
a często i otwarte drzwi pojazdu.
A okazja czyni złodzieja.

Złodziejska lista
przebojów
Najczęściej kradzionymi autami są pojazdy marki Volkswagen. Golfy, passaty,

jetty, venty zawsze wzbudzają w oku
złodzieja błysk pożądania. Są bardzo
popularne na polskich drogach, więc
popyt na części nie ustaje. Popularne

Grupa samochodowa
działa

Około czterech lat temu w
jeleniogórskiej policji powstała
specjalna komórka zajmująca się
zwalczaniem samochodowych
złodziei. Przez ten czas funkcjonariuszom udało się dokładnie
poznać przedstawicieli „tej branży” oraz zasady ich działania.
Zdaniem mudnurowych pomogło
to zmniejszyć skalę problemu.
Jednak w dalszym ciągu samochodowi złodzieje zbierają spore
żniwo na jeleniogórskich ulicach
i okolicznych podwórkach. Dlaczego?

Fot. Archiwum/KMP

TEMAT TYGODNIA
– Grupy osób, które zajmują się
kradzieżami samochodów są policji
dobrze znane, jednak, żeby ich
skazać potrzebne są jeszcze dowody
– tłumaczy Edyta Bagrowska. A
to jest jedno z najtrudniejszych
zadań policji. Często nie mamy
świadków zdarzenia, innym razem
świadkowie boją się zeznawać, a
wówczas pozostaje już tylko jedna
możliwość: złapanie sprawcy na
gorącym uczynku.
To nie jest jednak takie proste.
Złodzieje z roku na rok stają się
bowiem coraz sprytniejsi, i szkolą
się od najmłodszych lat. Policję nie
dziwią już rabusie, którzy nie skończyli 14 lat. Oni bowiem przyuczają
się do tego zajęcia i najczęściej popełniają błędy. Nierzadko chwalą się
swoimi umiejętnościami kolegom,
sąsiadom, a nawet obcym.
– Wiedziałem, że dzieciak z
sąsiedztwa włamuje się do samochodów i tylko go podpuściłem
– opowiada jeden z mieszkańców
proszący o anonimowość. – Powiedziałem mu, że zgubiłem kluczyk
od swojego samochodu. Zapytałem
czy mi pomoże i otworzy pojazd.
Zadowolony odpowiedział, że nie
ma sprawy. Zapewnił, że nie uszkodzi auta. „Nawet go nie drasnę”
– powiedział – usłyszeliśmy.
Kiedy jeleniogórzanin zadał
nieletniemu złodziejowi pytanie,
ile potrzebuje czasu na otwarcie
samochodu, ten zaczął się z nim
licytować. – Chłopak uśmiechnął
się i zapytał: „a ile mi pan da czasu?”.
– Dałem mu trzydzieści sekund,
ale ten odpowiedział mi, że przez
ten czas zdążyłby otworzyć trzy
samochody, a nie jeden. I rzeczywiście dzieciak siedział w moim
aucie już po dziesięciu sekundach.
Zamek był nie draśnięty. Nie zdążyłem się otrząsnąć z szoku, kiedy
usłyszałem; „Odpalić?”. Teraz wiem,
do czego oni są zdolni – mówi
mężczyzna.

Łupią nawet własne
podwórka



są szybko przewożone do dziupli,
gdzie rozbiera się je na części – tłumaczy Edyta Bagrowska.
Minęły czasy, kiedy w Jeleniogórskiem kradli przede wszystkim
złodzieje ze Zgorzelca, Lubania i
okolic. Teraz się to zmieniło i na
naszym terenie kradną również
jeleniogórscy złodzieje.
– Zasady, że nie kradnie się na
własnym terenie przestrzegają
jedynie starsi złodzieje – mówi
rzecznik policji. – Młodzi przestępcy, których jest coraz więcej,
kradną gdzie się da. Nawet na
własnych podwórkach, bo kilka
godzin później samochody są rozbierane i sprzedawane na części.
Nie martwią się, że ktoś zauważy
skradziony pojazd podczas przewożenia go.

Handlarz złodziejem

Przestępcy mają wiele twarzy.
Potrafią udawać uczciwych ludzi i
wzbudzać zaufanie. Najczęściej naiwnych łatwo nabrać. Pierwszym
sygnałem ostrzegawczym jest zaniżona cena danego samochodu
– Kiedyś kolega kupił auto od
jakiegoś handlarza, który dał mu
tylko jeden komplet kluczyków,
bo twierdził, że drugą parę zgubił
– mówi Adam Leśnik z okolic
Jeleniej Góry. – Znajomy uwierzył
mu, podpisał umowę i przywiózł
samochód pod dom. Następnego
dnia auta już nie było.
Wielu klientów giełdy dało się
nabrać na lep tanizny. Wielkie
było ich zdziwienie, kiedy podczas
rutynowej kontroli policyjnej okazywało się, że jeżdżą „zajumanym”
autem.
Policja apeluje do kierowców
również o montowanie w pojazdach alarmów oraz utajnionych
wyłączników zapłonu.
– Jest to tani i prosty sposób,
który zabezpiecza auto i jeśli nawet
ktoś się do niego włamie, nie będzie
mógł nim odjechać, bo go nie odpali
– tłumaczy E. Bagrowska.

Angelika Grzywacz

Jeszcze kilka lat temu mówiło
Czytaj również na str. 9
się, że złodzieje nie kradną samochodów na swoim terenie.
Obowiązywał tzw. złodziejski
kodeks, który nakazywał przestępcom „uczciwość” wobec swoich,
czyli sąsiadów i mieszkańców
rodzimych miejscowości. Bał
się też wpadki u siebie.
Janosikowe prawo poszło jednak w zapomnienie.
– Kiedyś
kradzione
samochody
sprzedawane
były w całości,
łatwo więc było
złapać przestępcę, bo pojazd trzeba
było przewozić. Dziś nad kom. E. Bagrowska
auta z przestępstwa

są także fiaty, nawet niewiele warte
maluchy. Droższe marki (Mercedesy,
Audi, BWM) bywają kradzione na zamówienie. W częściach transportowane są

do innych części kraju. Tam dokonuje
się przebitki numerów i wystawia auto
na giełdzie.
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WIADOMOŒCI
Lekarz, który miał pomagać ludziom w razie nagłej
potrzeby, ulotnił się z gabinetu, kiedy jeden z
pacjentów wyczuł od niego wódkę i zawiadomił
policję.

?% 0
Nastoletni włamywacz

Kable, obuwie przemysłowe ora szlifierka kątowa:
takimi łupami zadowolił się
17-letni rabuś, który włamał
się do jednego z domków
jednorodzinnych w Starej Kamienicy. Złapali go policjanci
z Cieplic.

Smród z fontanny

Czyszczenie dna wodotr ysku z Neptunem przy
placu Ratuszowym sprawiło, że przez kilka dni nad
niecką unosił się przeraźliwy smród zgniłego mułu.
Wy s pr z ą t a n a font a n n a
czeka teraz na ponowne
uruchomienie.

Doszło do tego w
minioną środę wieczorem w jelenio gór sk i m sz pit a lu
wojewódzk im. Pacjent, który potrzebował pomocy
przy opatrzeniu
rany, stwierdził,
że przyjmujący
go medyk pił alkohol. Policjanci
po zgłoszeniu
prz yjechali na
miejsce, ale lekarza
nie zastali. Ulotnił

Piętnastolatkę w stanie kompletnego upojenia alkoholowego przywieziono w środę wieczorem do
szpitala wojewódzkiego. Taki był finał urodzinowego świętowania przy pizzy i winie. Przyzwolenie
dorosłych na pijaństwo wśród młodzieży powoli
staje się normą.
Z dziewczyną z powodu upojenia alkoholem nie można było
nawiązać kontaktu. Trafiła na
oddział dziecięcy szpitala. Tylko
dzięki szybkiej pomocy lekarzy
udało się odtruć pacjentkę i
zapobiec poważniejszym konsekwencjom. Dla młodego organizmu taka dawka alkoholu może
okazać się śmiertelna.

Kewin

Lidia

Karina

Ksawier

Maciek

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

Dlaczego nastolatka się upiła?
Bo świętowała urodziny, a dziś
– już w jej wieku – uroczystość
bez procentów odpada. Zakrapiane imprezy stały się normą
tolerowaną, a nawet akceptowaną przez dorosłych! W większości
jeleniogórskich lokali młody człowiek bez kłopotu kupi alkohol.
Tak też było w tym przypadku.

Znaczek pocztowy o nominale 3, 65 złotych został
uroczyście wprowadzony
do obiegu w środę na placu
Ratuszowym. Przedstawia
figurę Neptuna oraz wieżę
ratusza jeleniogórskiego. To pierwszy znaczek
ze stolicą Karkonoszy w
historii Poczty Polskiej.
Będzie można nakleić go
na kopertę z listem poleconym.
Wprowadzeniu znaczka z serii
Miasta Polskie do obiegu towarzyszyło spore zainteresowanie
mieszkańców, choć nie aż tak rekordowe, jak to było w przypadku
jeleni płatniczych w maju. Kolejka
chętnych, aby kupić znaczek na
pamiątkę, lub na „zapas” ustawiła
się grubo przed godz. 12. Niektórzy kupowali nawet kilkadziesiąt
sztuk rarytasu! Pocztowcy uatrakcyjnili ofertę: można było zrobić
sobie zdjęcie na tle ratusza lub
Neptuna. Było ono drukowane i
dołączane do zakupów.
Po znaczek stali mieszkańcy i
urzędnicy. Zauważyliśmy Jadwigę
Reder-Sadowską, rzeczniczkę
konsumenta i Andrzeja Marchowskiego z UM. Jako jeden z
pierwszych zainteresowanych
znaczek zakupił Grzegorz Jędrasiewicz z BWA. – To ważny dzień
dla Jeleniej Góry, czekałem na to
– podsumował.
W południe szef jeleniogórskich
pocztowców Marian Zięba powitał zgromadzonych i rozpoczęła
się uroczystość. Replikę znaczka
odsłonił prezydent Marek Obrębalski oraz dyrektor oddziału
regionalnego Poczty Polskiej we

Ostry dyżur na bani?
tacjach, lub robił inne pilne
sprawy na terenie szpitala. Ale
jego zniknięcie, gdy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
pojawili się policjanci, musi
budzić poważne wątpliwości.
Tym bardziej, że powodem
wezwania mundurowych był
stan medyka, co bez wahania
potwierdzają ci, którzy zadzwonili na 997.

Lekarze a procenty
Pijani medycy wzbudzają szczególne oburzenie wśród opinii publicznej. W lutym
tego roku lekarka pod wpływem alkoholu przyjmowała pacjentów mając blisko
0,7 promila alkoholu w organizmie. 54-letnia pani doktor internistce groziła kara
do trzech lat więzienia w przypadku, gdyby naraziła pacjentów na utratę życia lub
zdrowia. Czekało ją też postępowanie wewnętrzne.

Na urodziny zalała się w trupa

wasze fotki Nasze Pociechy

Kacper

się jak kamfora z oddziału ratunkowego. – Nikt nie potrafił
powiedzieć, gdzie jest – mówi
nadkom. Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Policja przesłała do szpitala
informację o interwencji z
prośbą o wyjaśnienie.
– Sprawdziłem tę informację
i rzeczywiście przez chwilę nie
było lekarza dyżurnego, gdy
przyjechali policjanci – wyjaśnia zastępca dyrektora ds.
leczniczych szpitala, Zbigniew
Markiewicz. – Został natych-

miast zastąpiony przez innego
lekarza. Teraz czekam na raport od ordynatora oddziału
ratunkowego, gdzie i dlaczego
był ten lekarz. Jeśli były tutaj
jakiekolwiek uchybienia, wyciągnę konsekwencje – dodał
wiceszef placówki
Mark iew icz n ie potraf i ł
powiedzieć, dlaczego lekarz
dyżurny był nieuchwytny. To
prawda, że mógł być, jak sugerował dyrektor, na konsul-

– Rozmawiałem z tym leka rzem, a le do moment u,
gdy dostanę raport ordynatora, nie powiem nic więcej
– oświadcz ył za stępca dyrektor Markiewicz. Sprawa,
być może, częściowo wyjaśni
się dzisiaj. Choć doktor, którego podejrzewa się o picie
a l koholu na dy ż urze, jest
„kryty”. Nikt nie złapał go na
gorącym uczynku, a ze szpitala mógł wyjść pod każdym
pretekstem: prawdziwym lub
niekoniecznie.

(Mar)

Nieprzytomna bohaterka

– Dziewczyna około godziny
17 wyszła ze znajomymi na
pizzę. Jak się później okazało,
młodzież popijała placki winem.
Z przeprowadzonej rozmowy z
matką wynika, że nie miała ona
wcześniej żadnych problemów
z córką, a ten przypadek był
incydentalny – mówi nadkom.
Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.
Alkoholowej popitki musiało
być jednak sporo, bo jubilatka
w pewnym momencie straciła
przytomność i jedynym ratunkiem była szybka interwencja
lekarza. Policjanci ustalają

Picie alkoholu przez młodzież nie
wychodzi z mody, a wręcz – staje
się obyczajowym nakazem. Imprezy
bez trunków są obciachowe, a młodzi
ludzie – za cichym przyzwoleniem
rodziców – urządzają „ostre chlanie”.
Później chwalą się tym na forach
internetowych. – Iwona wypiła pięć piw
i kilka drinków. Było świetnie i odlotowo
póki nie przewróciła się bez oznak życia.
Wszyscy od razu otrzeźwieliśmy – czytamy w jednym z popularnych blogów
nastolatek. Pijaną dziewczynę cudem
udało się docucić. Resztę wieczoru
(tejo) spędziła przy muszli klozetowej. Ale
nazajutrz była bohaterką imprezy! O
tempora, o mores!

miejsce, gdzie odbyła się feralna
urodzinowa impreza. Policja
przypomina, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za co grozi kara grzywny, a w konsekwencji cofnięcie
koncesji na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W związku z tym zdarzeniem
policja apeluje do rodziców o
zwiększenie opieki nad swoimi
dziećmi. W opisanym przypadku niewiele brakowało do
tragedii.

Oznaczona Jelenia Góra

Fot. Konrad Przezdzięk



Znaczki rozeszły się jak świeże bułeczki:
po godzinie sprzedaży nie było po nich śladu
Wrocławiu Piotr Dziadek. Wydru- wydała tylko jeden znaczek z
kowano 10 tysięcy egzemplarzy władcą mórz przedstawiający
jeleniogórskiego znaczka.
Gdańsk – mówił.
Janusz Milewski,
Do znaczka jeleniokolekcjoner i szef
górskiego pocztowcy
Stowarzyszenia Filadołączyli okazjonalną
telistów, podkreślił,
kopertę z grafiką z
że znaczek jest raryzamkiem Chojnik oraz
tasem. – Nie dość,
stemplami. – Są dwa
że jest to pierwszy
datowniki pierwszego
wizerunek Jeleniej
dnia obiegu. Jeden – JeGóry na znaczku, to
lenia Góra 1, a drugi
jeszcze przedstawia
– z „siódemką”. Zachęon Neptuna. Dotychcam wszystkich zbieczas Poczta Polska Janusz Milewski raczy do polowania

Lepszy polecony niż nic
Co prawda władze miasta sugerują, że wprowadzony do obiegu znaczek ma
związek z jubileuszem, nie jest to nigdzie zaznaczone. To kolejne wydawnictwo z
serii „Miasta Polskie”. Ma dość nietypowy nominał: pasuje tylko na list polecony,
więc nie będzie powszechnie wykorzystywany. Jak się dowiedzieliśmy, miasto
zbyt późno wystąpiło z wnioskiem o ujęcie Jeleniej Góry na znaczku. Aby było to
możliwe w tym roku, pozostało zadowolić się tylko takim nominałem.

na oba datowniki – powiedział
Milewski.
– Jesteśmy wdzięczni Poczcie
Polskiej za takie wyróżnienie
– podkreślił prezydent Marek Obrębalski wręczając zaproszonym
pocztowcom okolicznościowego
srebrnego jelenia płatniczego.

(tejo)
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Doktor Lewatywa
Dżek był znanym wszystkim,
współczesnym nam lekarzem z
Czerwonej Kotliny. Powołanie poczuł podczas wycieczki do Niemiec.
Nigdy nie był biegły z języków obcych, a w centrum Berlina z nagła
rozbolała go głowa. Idąc do lekarza
chciał, aby ten przepisał mu coś na
ogłuszający ból. Na skutek pomyłki
polski turysta głośno wyrzekł
słowa „ajn kopfszmercen bitte!”,
na co miły doktor zza zachodniej
granicy wyciągnął z biurka wielkiego drąga, przylał Dżekowi przez
łeb i odprawił z kwitkiem, śmiejąc
się psychodelicznie („der ha ha
ha!”). Wtedy właśnie młody Dżeki
postanowił, że pójdzie ścieżką
Hipokratesa.
Po studiach nie słynął jednak z
perfekcji w swoim fachu, lecz z zamiłowania do środka leczniczego,
jakim jest lewatywa. Doktor Dżek
stosował enemę na wszystkie znane mu schorzenia, łącznie z krótko
czy dalekowzrocznością. W ten
sposób osiągał swój cel – pacjent
więcej nie zawracał mu już głowy
i nie narzekał, bojąc się kolejnej
porcji starodawnego lekarstwa.
Gdy jakiś niesforny klient zwrócił
uwagę doktorowi, dostawał dwie
kolejne lewatywy gratis. Wszystko
to dlatego, że Dżek na studiach
średnio przykładał się do nauki,
a z egzaminu na egzamin prześlizgiwał się cudem bądź niezbyt
uczciwie.
Można by pomyśleć, że doktor
Dż. miał problemy przy wykonywaniu operacji. Skądże znowu!
Coraz to nowe pomysły na reperowanie pacjentów czerpał ze
swojego młodzieńczego zapału
pirotechnicznego – najważniejsze, żeby nie przeciąć tych niebieskozielonych kabelków (inni
lekarze z niewiadomych powodów nazywali je żyłami). A co
kiedy pacjent po operacji skarżył
się na ból? Wtedy tradycyjnie – lewatywa! Właśnie z tego powodu
Dżekowi przypadło przezwisko
„Doktor Lewatywa”.
Nadszedł dzień, gdy z różnych źródeł dotarły do Doktora
Lewatywy dwie informacje. Po
pierwsze, usłyszał od kolegów

o przypadku, gdy inni lekarze
zaszywali w pacjentach swoje
zegarki. Po drugie naczytał się w
jakimś czasopiśmie o tzw. zegarze
biologicznym. Błyskotliwy doktor
połączył dwa fakty i postanowił
zrobić z nich użytek, gdy jeden z
chorych w rozmowie wspomniał
mu, że rozregulował sobie ów
biologiczny czasomierz i nie może
w nocy zasnąć.
Przy najbliższej operacji Dżek
zaszył mu w brzuchu zegar z
kukułką, a na cogodzinne „kukanie”, na które uskarżał się pacjent
przepisywał – jakże by inaczej
– lewatywę. Nici jednak z cichych
nadziei Dżeka na Nagrodę Nobla
z dziedziny medycyny za nowy
sposób leczenia bezsenności.
Pacjent budził się co godzinę,
jednak już się na to nie uskarżał,
a gdy tylko Doktor Lewatywa się
do niego zbliżał, udawał, że śpi
jak niemowlak, bojąc się kolejnej
porcji enemy.
Jednym z mrocznych sekretów najsławniejszego lekarza
Czerwonej Kotliny był fakt, że w
pufie w swoim gabinecie trzymał
baterię trunków alkoholowych,
którą bez przerwy zużywał, ze
szczególną zaś intensywnością
przed operacjami i na dyżurach.
Twierdził, że wtedy jego sprawne
ręce chirurga płynniej pracują.
Płynniej pracowały mu również
nogi, konkretniej rzecz biorąc pływał po szpitalnych korytarzach od
ściany do ściany.
Przyszedł dzień, odważny pacjent zawiadomił policję o tym,
że doktor Dżek porusza się po
korytarzu kreśląc na posadzce
ślad zygzakowaty niczym wykres
EKG chorego obawiającego się
leku na literkę „L”. Doktor Lewatywa schował się przed stróżami
prawa w toalecie. Tam jednak
dopadł go petent z kukułczym
zegarkiem biologicznym, który
znienacka zrewanżował się lekarzowi ulubionym lekarstwem
Hipokratesa.
Z opisanej sytuacji wniosek nasuwa się jeden: ucz się, Czytelniku,
ucz, bo nauka to potęgi klucz!

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Kapłan bliżej
owieczek

Ksiądz pra łat A ndrzej
Bokiej, proboszcz Parafii
G a r n i z onowej Po d w y ż szen ia K rz yża Św iętego
zmienił image i zapuścił
zarost. Ostatnio pokazał
się z hiszpańską bródką
i sk rom ny m wą si k iem .
Duchow ny z na ny jest z
dobrego serca oraz pewnej ek strawa ga ncji. Nie
lubi czuć się wyróżniony,
za t o u w ielbi a m ie sza ć
się z Ludem Bożym i nie
tracić kontaktu ze swoimi
ow iec z k a m i. A wł a śn ie
bródka i wąsik a la Don
Kiszot są ostatnio hitem
fryzjerskiej mody.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD M£ODOŒCI



– Drodzy jeleniogórzanie! Zwracam
się do was z ważnym pytaniem:

Koniec języka
za przewodnika
Hubert Papaj, przewodniczący rady miasta, błysnął ostatnio znajomością
jęz yka n iem ieck iego. W
jęz yku Goethego – choć
stosowniej byłoby napisać, że Johannesa Straussa
– podziękował delegacji Austriaków z Tyrolu i wyraził
nadzieję, że wzajemne relacje z Jelenią Górą będą szły
dalej w dobrym kierunku.
Idąc za przykładem swojego szefa szeregowi rajcy
już ć w iczą jęz yk i przed
wrześn iow y m szcz y tem
miast partnerskich. W najlepszej sytuacji jest Józef
Kusiak, który bez kłopotu
dogada się z delegatami z
rosyjskiego Władimira.

– Co mam zrobić, żeby ten Neptun
na jeleniogórskim znaczku,

(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.

– nie miał tak bardzo
smutnej miny?

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Po nas choćby
potop
Trzeba silnego bodźca, aby
oderwać lud jeleniogórski od
czubka własnego nosa. Sposobów jest kilka, większość nieskutecznych. – Towarzysz Stalin, co
usta ma słodsze od malin! – Gdyby z takim hasełkiem na ustach
przebiec przez centrum Jeleniej
Góry nucąc w przerwach między skandowaniem fragmenty
radzieckiego hymnu, zapewne
pozostałoby się niezauważonym
przez zobojętniały jeleniogórski
lud. W tym przez stróżów prawa,
którzy o pewnych porach wolą
się na trakcie śródmiejskim nie
pokazywać.

Nieco więcej atencji można
by wzbudzić przebrawszy się za
Adolfa Hitlera paradując ulicą 1
Maja z „Mein Kampf” po pachą
w akompaniamencie marsza
Horsta Wessela. Ale i wówczas
zapewne ktoś ledwo być może
popukałby się w czoło. A ktoś
w leniw ym geście sięgnąłby po telefon, aby zadzwonić
na protestującą właśnie straż
miejską. Strażnicy zaś, którzy
zapowiedzieli, że nie będą
wypisywać mandatów, pouczą
odpowiednio prowokatora,
że wujek Adolf już od dawna
smaży się w piekle a jego naśla-

dowanie dziś jest co najmniej
niestosowne.
Czasami sprawdza się zaproszenie gwiazdy ze szczytu top
listy, która pomacha silikonowym biustem, zaśpiewa coś tam
z playbacku i wyjedzie zabierając
stosowne honorarium. Gwiazdy
jednak kosztują, a kasa miejska
bez dna nie jest, więc za często
gwiazd zapraszać nie można.
Inna metoda to Aleksander
Kwaśniewski. Działała przynajmniej kilka lat temu, kiedy
towarzysz Olo zebrał na swoim
wiecu prawie całą ludzkość Jeleniej Góry. Ale od tamtego czasu
sporo wody w Bobrze upłynęło.
Była choroba filipińska i Olek
zapadł się w niebyt. Raczej by
nie przyjechał z obawy o nawrót
tego specyficznego schorzenia,
które znają także bełkoczący pija-

cy ze skwerków przy Pocztowej i
Klonowica. Choć niewykluczone,
że wspólny język eksprezydent by
z nimi znalazł.
Na mieszkańców grodu jelenia
nie działa wojna w Gruzji, podobnie jak nie działał stan wojenny.
W latach 80. XX wieku swoją
postawą ukuli dla Jeleniej Góry i
okolic miano czerwonej kotliny,
które ciągnie się za regionem jak
smród do dziś. Co zresztą wielu
wcale nie przeszkadza. – Po nas
choćby potop – manifestują swoją egoistyczną filozofię niektórzy
nasi krajanie i mają gdzieś to,
co się dzieje poza zasięgiem ich
wzroku i umysłu.
Niektórzy jeleniogórzanie,
jako choćby towarzycho z ulicy 1
Maja i Pocztowej, żyją własnymi
problemami. Popołudniami
(nie tylko zresztą) zalani w

cztery litery panowie i mocno
nietrzeźwe panie okupują placyk naprzeciwko wirtualnej
fasady Focus Parku. Jeszcze nie
powstał, a właśnie oprotestował
go jeleniogórski „obrońca uciśnionych”. Towarzycho może
więc swoją obecnością dodawać
„klymatu” temu miejscu, bo jeszcze nowoczesność tu nie zajrzała
i tak szybko nie zajrzy.
Zakapturzeni osobnicy płci
obojga chłepczą bełty przy grobowcach na terenie dawnego
cmentarza przy Sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Tanie pseudowino z gołą babą
na etykiecie smakuje świetnie
w trupiej atmosferze, o której
zresztą konsumenci napojów alkoholizowanych wzmacnianych
mają blade pojęcie. Nie obchodzi
ich przeszłość. W głębokim po-

ważaniu mają znaczenie tego
miejsca. Ważne, żeby cieszyć się
chwilą połykania niszczących
mózg napitków.
Problemy świata stają się
niczym wobec kilkugodzinnego stania przed portugalskim
marketem, którego otwarcie
przeciąga się w nieskończoność.
A za szybą, jak luksusowe towary
za pewexowskich czasów, mamią produkty z górnej półki za
śmiesznie niską cenę. Rzucone
na pożarcie naiwnym, którzy
później będą kupować tam rzeczy coraz droższe wciąż wspominając, że kiedyś nabyli coś
taniego. Oby miasto rosło w siłę,
a ludziom się żyło dostatnio.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

RYTM TYGODNIA
Jeżdżą za szybko

Osiemdziesiąt mandatów
dla kierowców łamiących
ograniczenia prędkości to
efekt czwartkowej akcji policji, która kontrolowała
prędkość na drogach Jeleniej
Góry. Pięćdziesiąt druczków
policjanci wręczyli piratom
drogowym osobiście, trzydzieści sprawcy dostaną na
adres domow y w postaci
„pocztówki” z fotoradaru.

Fot. Konrad Przezdzięk



Chcą wiedzieć, dlaczego komendant prosił firmę wykonującą
pomiar wysiłku energetycznego
o zmianę danych, i posiada ich
dwie wersję, bo zrobił to tylko
po to, by pozbawić pracowników
prawa do zasiłku regenerującego, który otrzymuje się w całej
Polsce.
– Nie wiemy też, dlaczego tak
trudno komendantowi wygospodarować około 300 złotych
na odmalowanie pomieszczeń,
w któr ych przyjmowani są
mieszkańcy oraz przebywają
strażnicy. Obecnie nasza siedziba przypomina melinę, a nie
budynek użyteczności publicznej
– mówią.
Na te pytania komendant nie
odpowie jednak w najbliższym
czasie. Dlaczego? Bo od minionego wtorku jest na zwolnieniu
lekarskim.
Do akcji strażników włączyli
się również Włodzimierz Maślak,
szef związków zawodowych
policji oraz Bogusław Wojtas,
zastępca przewodniczącego
regionu NSSZ Solidarność.

Stróże miasta

walczą o poprawę bytu

Wykopki
w śródmieściu

Przed skrzyżowaniem ulic
Chrobrego i Kasprowicza
jezdnia jest rozkopana przez
maszyny i ekipy drogowców.
Trwa wymiana podziemnej
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część jezdni
ul. Kasprowicza nie jest
przejezdna. Kierowcom radzimy omijać ten fragment
miasta.

Szkodnicy parkingowi
poszukiwani

W miniony poniedziałek około godziny 17 został uszkodzony czerwony
pojazd marki Ford stojący na parkingu przy ulicy
Moniuszki 10. Wszystkie
osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat
tego zdarzenia lub widziały
sprawców, proszone są o
kontakt telefoniczny pod
numerem: 0 -510 -152-832
lub o zgłaszanie się w komisariacie policji przy ulicy
Armii Krajowej (997).

Oflagowali komendę i nie wykluczają, że pomaszerują
na ratusz. Nie po to, aby go strzec, ale protestować.
Strażnicy miejscy żądają reformy swojej formacji i
lepszych warunków pracy. Podwyżki wynagrodzeń są
na jednym z ostatnich miejsc listy postulatów.
Pikietę przed komendą przy
ulicy Pijarskiej przedstawiciele
stróżów prawa przeprowadzili w
miniony wtorek. Sami nie wzięli
w niej udziału, bo mundurowym
zabraniają tego przepisy, ale
zyskali poparcie innych organizacji związkowych służb
mundurowych. Grożą eskalacją
protestu.

Przeprowadzenie rzetelnego
pomiaru wysiłku energetycznego,
wykonanie uaktualnienia oceny
ryzyka zawodowego, umundurowanie odpowiadające porom
roku, odnowienie obecnej siedziby
i przeprowadzenie rozmów na
temat ewentualnych podwyżek
dla funkcjonariuszy w przyszłym
roku – oto lista żądań strażników.

Wandale skopali mapę

Plan miasta, który zamontowany był przy ulicy
Bankowej, został zniszczony
przez chuliganów. Nowej
mapy jednak nie będzie, bo
sponsorzy, którzy ufundowali poprzedni plan, nie są
zainteresowani postawieniem konstrukcji, która go
zastąpi.

Bez domu,
ale z rzecznikiem

We wtorki w godzinach
14 – 18 oraz we czwartki od
godziny 12 do 16 w Schronisku Brata Alberta przy ulicy
Grunwaldzkiej 51 będzie
dyżurował rzecznik ludzi
bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. Będzie
można od niego uzyskać
pomoc fachową i anonimową, ale opartą tylko na
poradnictwie.

Akcję poparł Związek Zawodowy Policjantów.
Na zdjęciu - Włodzimierz Maślak.

Straż na plus
– Wiele razy prosiłem Straż o
interwencję w różnych sprawach.
Zawsze reakcja była natychmiastowa, profesjonalna, a przede
wszystkim skuteczna. Na podkreślenie zasługuje prowadzona działalność profilaktyczna np. na rzecz
utrzymania czystości w mieście i
wychowawcza w jeleniogórskich
szkołach. Jeleniogórska Straż
Miejska ma także dobre wyniki we
współpracy z Policją. Niech malkontenci wspomagają strażników na co
dzień, a nie udają, że nie widzą np.
facetów w kapturkach malujących
bohomazy po murach.
AB – wypowiedź z forum Jelonki.com

Angelika Grzywacz

– Oflagowanie komendy to pierwsze stadium naszego działania
– mówi szef związków zawodowych w SM Jacek Dziedziński.
– Jeśli nie przyniesie ono żadnych
rezultatów rozpoczniemy kolejne
akcje – zapowiada.
– Możemy przez 30 lub 60. dni
nie wystawiać mandatów, i nikt
nas do tego nie zmusi. Mieszkańców natomiast chcielibyśmy
zapewnić, że akcja protestacyjna
nie wpłynie na nasza pracę. Nasi
pracownicy nie będą brali masowych dni wolnych na żądanie czy
w celu oddania krwi. Chcemy tylko
pokazać ludziom w jakich warunkach pracujemy – usłyszeliśmy od
protestujących.
Związkowcy zarzucają komendantowi Jerzemu Górniakowi działanie szkodę pracowników i funkcjonariuszy poprzez całkowitą bierność
w poprawie warunków pracy. Od
lipca tego roku zrzeszeni w związku
funkcjonariusze (około 90 procent
personelu straży miejskiej)
są w sporze zbiorowym
z komendantem.

W ubiegłym roku po kilkudziesięciu pismach, które trafiły
do szefa SM i pozostały bez odpowiedzi, do prezydenta trafiło
również votum nieufności dla
Jerzego Górniaka.
Lista przedstawianych mu zarzutów jest bardzo długa. Należą
do nich: zmiana wyników badań
pomiaru wysiłku energetycznego, nie przeprowadzenie oceny
ryzyka zawodowego, powołanie
wbrew regulaminowi zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych komisji socjalnej,
zakupienie umundurowania o
złej jakości nie odpowiadającego
warunkom pogodowym, nieodmalowanie obecnej siedziby
oraz nie rozpoczęcie żadnych
rozmów na temat ewentualnych
przyszłorocznych podwyżek dla
pracowników.
– Przez długi czas próbowaliśmy zmotywować komendanta
do rozmów z nami i odpowiedzenia nam na nasze pytania i
wątpliwości, to się jednak nie
udało – mówią związkowcy.

Jerzy Górniak

Uczy i bawi
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych i pozytywnie kojarzonych
postaci ze straży miejskiej jest mł. insp. Grzegorz Rybarczyk (na
dolnym zdjęciu). Znany z wieloletnich już akcji charytatywnych
i szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Głównym odbiorcą akcji mł. insp. Rybarczyka są najmłodsi
mieszkańcy Jeleniej Góry i ościennych miejscowości. Pan
Grzegorz wychował komunikacyjnie kilka roczników dzieci.
Fot. Konrad Przezdzięk

Jak niebezpiecznie bywa
na jeleniogórskiej obwodnicy po zapadnięciu zmroku,
przekonali się dwaj kierowcy, którzy uczestniczyli w kolizji drogowej. Do zdarzenia
doszło w miniony czwartek
około godz. 22 w al. Jana
Pawła II. Tir prowadzony
przez Niemca zajechał drogę
volkswagenowi passatowi.
Na szczęście nikomu nic się
nie stało.

Fot. Janusz Lewicki

Groźnie na obwodnicy

Strażnicy miejscy walczą z kierowcami, którzy zatrzymują
się w niedozwolonych miejscach.

Straż na minus
Dlaczego Panowie mundurowi
żeście się przyssali do tych posad budżetowych, kto Was na
sile trzyma? Przecież większość
społeczeństwa Was nie akceptuje,
zmieńcie robotę jak Wam się nie
podoba, bo jest dzisiaj rozmaitej
pracy od groma. Nie róbcie cyrków
z własnej próżności i nie wymuszajcie dla siebie społecznej forsy
na zasadzie szantażu: bo dzisiaj
juz frajerów nie ma i na takich
cwaniakach, którzy zamierzają żyć
na koszt społeczny się juz wszyscy
poznali. Carina – wypowiedź z
forum Jelonki.com
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– Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, podzielonej na
część pisemną i ustną – wyjaśnia dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze,
Ewa Kułakowska. – Organizujemy
go w Jeleniej Górze od kilku lat,
wcześniej na egzaminy czeladnicze
trzeba było jeździć do Wrocławia. Ze
stolicy Dolnego Śląska przyjeżdża do

nas część komisji egzaminacyjnej z
przewodniczącą.
– Uczniowie muszą wykonać kilka
fryzur, damskich i męskich – wyjaśnia
egzaminatorka, Beata Szymczyk.
– Między innymi fryzurę damską
wieczorową czy fryzurę zgodną z najnowszymi trendami mody. Oceniamy
zarówno efekt końcowy jak i sposób
pracy przy fryzurze.

Tytuły niezbędne
Samo ukończenie szkoły zawodowej nie daje kwalifikacji zawodowych. Tytuł
czeladnika i mistrza jest też niezbędny przy ubieganiu się o pracę za granicą.
Uczniowie podpisują umowę o praktyki uczniowskie na trzy lata, od 1 września
do 31 sierpnia. Dlatego egzaminy odbywają się pod koniec sierpnia.

Robili coś z głową

Każdy egzaminowany musi przyprowadzić ze sobą dwoje modeli, dziewczynę i chłopaka. Ale od
przyszłego roku egzaminy, zgodnie
z unijnymi przepisami, będą się odbywać wyłącznie na tzw. główkach
treningowych, które musi kupić
egzaminowany. Z ich użyciem egzamin zaliczała już teraz część adeptów
fryzjerstwa. To niestety podniesie
koszt egzaminu, ale wyrówna szanse
egzaminowanych, gdyż żywe włosy
układają się bardzo różnie.
– Po trzech latach, ci którzy pozytywnie zaliczą egzamin czeladniczy,
będą mogli przystąpić do egzaminów
o tytuł mistrzowski. Powodzenie
umożliwia samodzielną pracę w
zawodzie lub w najlepszych salonach
– wyjaśnia Ewa Kułakowska. – Otwiera też drogę do kariery za granicą,
gdzie bardzo się pilnuje uprawnień
zawodowych.

Fot. Janusz Lewicki

W szkole tańca Tabor odbyły się egzaminy czeladnicze
i mistrzowskie w jednym z popularniejszych zawodów,
sztuce układania fryzur i modnego strzyżenia. Do próby
przystąpiło 16 uczniów „Handlówki” oraz Ochotniczego
Hufca Pracy. O tytuł mistrza ubiegało się czworo fryzjerów-czeladników.

(Mar)

Fot. Marek Komorowski

Motocyklista walczy o życie

Smutny los imienin ulicy

Ciężarna poszkodowana w kolizji

Tuż przed godziną 16 w sobotę na skrzyżowaniu drogi
do Karpacza i z Mysłakowic
do Miłkowa, obok stacji benzynowej Orlen, doszło do zderzenia dwóch samochodów.
Renault kangoo wyjechał
z podporządkowanej drogi
pod nadleżdżającego v w
caddy. Pasażerka renaulta,
w zaawansowanej ciąży,
pojechała do szpitala na obserwację.

Ponad 220 tysięcy złotych wydało miasto na imprezy, które
zastąpiły tegoroczne Święto ulicy
1 Maja. Koncert w Filharmonii
Dolnośląskiej z okazji Święta Flagi
kosztował ponad 82 tysięcy złotych,
a na uroczystości związane z obchodami Święta 3 Maja – ponad 91
tysięcy. W sumie znacznie mniej niż
na imprezy pierwszomajowe.
Polityk wysokiej, ministerialnej
rangi z Platformy Obywatelskiej,
która rządzi w naszym mieście,
gdy przeczytał to co wyżej państwu
napisaliśmy, głośno zastanawiał
się, do jakiej partii należą włodarze
stolicy Karkonoszy, skoro wydali na
święto kojarzone jednoznacznie z
PRL tyle pieniędzy!
Przypomnijmy: nie było w tym
roku popularnego Święta Ulicy 1
Maja. Za to na placu Ratuszowym
odbyła się niewydarzona impreza
gdzie jako główne atrakcje zaserwowano: zamianę złotówek
na pamiątkowe jelenie płatnicze
i podrzędny koncert przebojów
dinozaurów. Główne pierwszomajowe atrakcje przeniesiono do
Cieplic, gdzie wystąpił światowej
sławy muzyk Andreas Vollenweider.
Fatalna promocja występu gwiazdy
nie uczyniła jednak z tego koncertu
wielkiego wydarzenia.

Kto szefem
Lubomierza

W nieznanych okolicznościach w sobotę wieczorem
doszło do wypadku motocykla terenowego przy ulicy
Mickiewicza. Poszkodowany
to motoc yk lista , któr y w
ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Służby
ratunkowe został y zawiadomione przez świadków,
którzy zobaczyli leżący motocykl a obok – jego kierowcę

we krwi. Nie wiadomo, czy
jechał za sz ybko i straci ł
panowanie nad maszyną, czy
też do wywrotki przyczyniły
się osoby trzecie. Mężczyzna kierujący motocyklem
dozna ł powa żnego urazu
czaszki. Ślady wskazują na
to, że kierowca przez kilkadziesiąt metrów usi łowa ł
zapanować nad rozpędzoną
maszyną. Nie udało mu się to:



pojazd wraz z prowadzącym
uderzył w barierkę ochronną. Motocyklista jechał bez
kasku. Wcześniej okoliczni
mieszkańcy słyszeli szalejący
po pobliskich ścieżkach motocykl enduro. Poszkodowany mieszka przy jednej z ulic
w okolicach parku Kościuszki
i wracał do domu.

(Mar)

Wczoraj mieszkańcy miasteczka Kargula i Pawlaka
poszli do urn, aby wybrać
bur m istrza . St a r towa ło
czterech kandydatów: Wiesław Ziółkowski, emerytowany nauczyciel WF, Alicja
Sławińska, dyrektor gimnazjum w Lubomierzu, Marek
Misiewicz, nauczyciel i były
dyrektor gimnazjum oraz
Leszek Rak, radny, pracujący jako zaopatrzeniowiec.
Wyniki głosowania Państwowa Komisja Wyborcza
poda dziś (poniedziałek).

Byli też inni artyści (m.in. Anna
M. Jopek, Marek Napiórkowski,
D. Miśkiewicz), którzy zgarnęli
ponad połowę kosztów (ok. 160
tysięcy) związanych z obchodami
1 Maja, bo na wszystko miasto wydało ponad 220 tysięcy złotych. Tyle
kosztował wysmażony przez władze miasta „placek ratuszowy” do
skonsumowania dla miejscowych
i turystów 1 maja tego roku.
Pomysłodawcy tej zmiany twierdzili, że Święto Ulicy 1 Maja opatrzyło się i trzeba to zmienić. Miałoby to
sens tylko przy zamianie na lepsze,
a nie gorsze.
Święto ulicy 1 Maja miało charakter jarmarku. Od rana do
późnego wieczora przez popularny trakt przewalały się tłumy.
To święto cieszyło i integrowało
mieszkańców. W tym roku było
smutno i nudno.
Ciekawe, co „wykręci” miasto w
przyszłym roku z okazji wspomnianych świąt? I czy warto wydawać
pieniądze na coś, co nie znalazło
uznania u widzów? Warto się
na tym zastanowić już teraz, bo
szybkością działania i trafnym
podejmowaniem decyzji obecna
władza nie grzeszy.

Janusz Cwen

Pod koniec ubiegłego roku rada miejska zatwierdziła
budżetowe wydatki na następny rok. Obchodzimy 900lecie istnienia miasta to i pieniędzy na ten cel znalazło
się więcej niż zwykle. Jednak nawet w ratuszu nie do
końca wiedzą, ile dokładnie będą kosztowały urodziny
Jeleniej Góry.
Przykładem może być przetarg na
pieniądze na festiwal Silesia Sonans,
który odbędzie się w Sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego od 1
do 6 września. Komisja kultury rady
miejskiej wnioskowała o przyznanie
na ten cel 90 tysięcy złotych. Kwotę
te zmniejszono do 50 tysięcy, ale
niedawno się okazało, że można
na tę wspaniałą ucztę artystyczną
wydać aż 300 tysięcy złotych. Ostatnia wersja, możliwe, że ostateczna
– to 245 tysięcy. Skąd taka swoboda
w manewrowaniu pieniędzmi z
budżetowego garnuszka?
Okazuje się, że przyznana kwota

na kulturę może być w ciągu roku
budżetowego powiększona o drugie
tyle z rezerwy budżetowej, którą
swobodnie rozporządzają szefowie
miasta w tym prezydent. Pula do
podziału uchwalona i zatwierdzona
przez radę miejską to jedno, drugie
rezerwa do swobodnej dyspozycji.
Z tych dodatkowych pieniędzy
mogą korzystać miejskie placówki
kultury i prywatne agencje, bez
przetargu. – Pod warunkiem, że
nie zarobią więcej niż 14 tysięcy
euro na jednej imprezie – mówi
Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

– Wystarczy złożyć do prezydenta
miasta projekt ze scenariuszem
oraz preliminarzem wydatków
na konkretne wydarzenie i jeśli
się spodoba, przejdzie. Jeśli jednak
przekracza kwotę 14 tysięcy euro,
i tak jest wyjście, bo można złożyć
zamówienie z wolnej ręki kiedy
wspomniany limit nie obowiązuje.
Czyli wolnoamerykanka.
Wśród prywatnych firm impresaryjnych bryluje Agencja Koncertowo
Wydawnicza SOLO, która w tym
roku skasowała już 328 tysięcy
złotych. Zapytaliśmy, czy ktoś weryfikuje ceny tej firmy za usługi?
Okazuje się, że nikt. A już wiadomo,
że firma SOLO ma zgodę na skasowanie następnych pieniędzy: 200
tysięcy złotych zgarnie za widowisko
Kabareton i Rykowisko, które odbędzie się 20 września. Pomysłodawcą
imprezy jest Krzysztof Langer szef

kabaretu „Paka”, ale musiał się
wspomóc AGW SOLO, bo ta ma umowy z poszczególnymi kabaretami
oraz artystami i wyłączność na ich
występy w Jeleniej Górze.
Cezary Wiklik, przewodniczący
komisji kultury, sportu i rekreacji potwierdził, że pieniędzmi na imprezy
kulturalne, szczególnie tymi z puli
rezerwowej, dysponują prezydenci
i rada nie ma na to wpływu. Z celowości tych wydatków rada miejska
rozliczy prezydenta dopiero na
początku przyszłego roku, podczas
sesji absolutoryjnej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Kulturalna wolnoamerykanka

Janusz Cwen

Można taniej
W najbliższy weekend odbędzie się na Zabobrzu III na placu przy ul. Wiłkomirskiego i Kiepury festyn dla dzieci zorganizowany
przez fundację Mariusza Synówki - Bezpieczna Droga . Ponad pięćset dzieci bawiło się na wolnym powietrzu. Odbył się między innymi konkurs plastyczny pod tytułem: „kolor jelenia nie ma znaczenia” oraz wiele innych gier i zabaw. Prawie każde
dziecko otrzymało drobny. Koszt imprezy – 2.500 złotych Ciekawe: ile kosztowałaby podobna impreza, zorganizowana przez
profesjonalną firmę na zlecenie z wolnej ręki, złożone przez miejskich urzędników?
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Mieszkający w Austrii Jacek Gajos po kolizji drogowej
wstawił auto do warsztatu. BMW miało być gotowe za
dziesięć dni. Kiedy wrócił, aby odebrać auto, dowiedział się, że właśnie zostało skradzione. Mało tego:
od policji usłyszał, że sam tę kradzież zorganizował!
Tymczasem złodziejem okazał się 17-latek z okolic
Jeleniej Góry. Policja, z obawy przed oszustami, musi
wziąć pod uwagę każdą ewentualność.
O kradzieżach samocho dów piszemy na stronie 5.
Okazuje się, że to tylko jedn a st ron a me d a lu. Dr uga
by wa bardziej prz ykra dla
osób ok ra d zionych, k iedy
okazuje się, że są w kręgu
podejrzanych o dokonanie
przestępstwa.
– Policja szybko znalazła
auto i myślałem, że to koniec
k łop ot ów. Poje c h a łem n a
komisariat w Karpaczu, żeby
odebrać pojazd. Usłyszałem

jednak, że nie w ydadzą mi
samochodu, poniewa ż po dejrzewają , że sam zorganizowa łem k radzież, żeby
w ył ud z ić od sz kodowa n ie.
Dopiero, gdy powiedziałem,
że zgłoszę to w komendzie
woj e wó d z k ie j , p ol ic j a nc i
z m ie n i l i t on – z a p e w n i a
Jacek Gajos.
– To śmieszne, może jeszcze wypadek też sam sprowokowałem, gdy miesiąc temu
w Cieplicach zderzyłem się

FOT. ANNA PISULSKA

Poezja pod Śnieżką
w cieniu Borowic

Grupa „W Tym Sęk”, Tomek Wachowski, Basia Stępniak-Wilk oraz Grzegorz Turnau zagrali i zaśpiewali
na piątkowym spotkaniu z poezją śpiewaną w Karpaczu. Publiczność, jak zwykle bawiła się świetnie,
chociaż tym razem wielu słuchaczy, pierwszy raz
uczestniczyło w takim koncercie.
XX edycja Gitarą i Piórem
nie była zaskoczeniem dla miłośników piosenki lirycznej. W
piątkowy wieczór mogli przenieść się do krainy łagodności.
Każdy z wykonawców, jak
zwykle oczarował publiczność.
Najbardziej niezwykła podczas tej imprezy, jest bliskość
wszystkich osób, które słuchają
muzyki i w ciągu tych paru godzin przenoszą się do innego,
odległego świata.
Największe emocje wzbudził
Grzegorz Turnau, na którego
wszyscy czekali z niecierpliwością. Co prawda publiczność
postraszył deszcz, po którym
ubyło słuchaczy, ale ci którzy
zostali nie żałowali, bo poezja
śpiewana w wykonaniu kra-

kowskiego barda to niesamowite przeżycie.
Wielu słuchaczy przyzwyczajonych do tradycyjnej edycji
imprezy czuło jednak niedosyt z
powodu braku klimatu charakterystycznego dla Borowic. – Ta
impreza jest zbyt komercyjna
– to główne zarzuty.
Ale nie brakowało też głosów
zadowolenia: – Klapa nie klapa w nowym miejscu też jest
przyjemnie. Cieszcie się! Mamy
dwie fantastyczne imprezy, na
których można posłuchać dobrej, podkreślam dobrej muzyki!
– napisał jeden z internautów
na naszym forum.

(Ania)

z fordem, który dachował?
Kolizję drogową zgłosiłem
w firmie ubezpieczeniowej
w Austrii, po czym oddałem
s a m o c h ó d d o wa r s z t a t u ,
ale nie wiem, cz y w ogóle
otrz ymam odszkodowanie
za uszkodzenie samochodu.
– mówi Jacek Gajos.
– Wył udzenia odszkodo wań to dosyć często spotykane przestępstwo. Delikwenci
stosują rozmaite metody, z
których jedne łatwo wykryć,
natomia st inne w ymagają
dużego sprytu od pracownika
firmy ubezpieczeniowej, jak i
policjanta, który zajmuje się
sprawą. W tym przypadku,
kierowca BMW jest wyłączn ie osobą posz kodowa ną .
Świadek złożył wyjaśnienia
wyłącznie w charakterze pokrzywdzonego, nie przedsta-

Bez prawa jazdy,
za to pijany

Nietrzeźwego kierowcę
forda escorta złapał patrol
policji w sobotę wieczorem
na osiedlu Zabobrze. Prowadzący samochód nie dość, że
wypił wódkę zanim wsiadł za
kierownicę, to nie miał prawa
jazdy, a pojazd, którym kierował, nie był ubezpieczony.
Auto zostało przetransportowane na lawecie na policyjny
parking, a kierowca poniesie
odpowiedzialność karną za
popełnione przestępstwo i
wykroczenia.

Oszuści nie próżnują, policja czuwa
wiono mu żadnych zarzutów
i nie jest o nic podejrzewany
– zapewniała nadkomisarz
E d y t a B a g r ow s k a , of i c e r
prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Uk r a d z ione a ut o ud a ł o

się odzyskać. Kolejnym krokiem będzie naprawa samochodu, bo zginął, zanim w
warsztacie skończono usługę. Zdaniem Jacka Gajosa,
policjanci nie powinni tak
łatwo stawiać zarzutu doko-

nania przestępstwa, nawet
jeśli było zrobione to tylko
nieoficjalnie.

Ania Pisulska/Mar

Nie ma metod doskonałych
Policjanci coraz częściej łapią osoby, które zgłaszają fikcyjną kradzież samochodu. Oszuści zaś coraz częściej wynajdują
nowe patenty, by naciąć firmy ubezpieczeniowe. Stosują coraz bardziej przemyślane i sprytne metody nielegalnego zarobku.
I coraz lepiej się do tego przygotowują, dlatego niełatwo wpaść na ich trop. Kiedyś nieuczciwi byli mniej pomysłowi.
Najczęściej kradzież samochodu zgłaszali wtedy, gdy prowadzili po alkoholu, spowodowali wypadek i próbowali uniknąć
odpowiedzialności. Teraz takie sytuacje także się zdarzają, ale dużo rzadziej niż zaplanowane oszustwo.
Najpopularniejszą metodą jest "sprowadzenie papierów" z zagranicy. Na czym to polega? Oszust kupuje w Niemczech pojazd
po wypadku. – Kompletny złom. Auto kupca nie interesuje. Ważne są papiery – opowiada jeden z oficerów "samochodówki".
– Dzięki dokumentom rejestruje auto w wydziale komunikacji. Bierze tablice rejestracyjne, umawia się z osobą, która ma
samochód tej samej marki w bardzo dobrym stanie. Zakłada swoje tablice i w zmowie z agentami ubezpieczeniowymi
wysoko ubezpiecza samochód, a właściwie warte 150 euro dokumenty. Po jakimś czasie zgłasza kradzież.
Oszustowi może się wydawać, że to metoda doskonała. Jednak policjant od lat zajmujący się sprawami samochodów bez
trudu odkryje przekręt. Jak? Policjanci nie zdradzą.

Pokażą historię na żywo

Przestępca ma wiele
twarzy

Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę tylko za
posiadane środków odurzających. – Ale w trakcie przeszukania jego mieszkania
funkcjonariusze znaleźli nie
tylko tabletki psychotropowe, ale również sfałszowane
zaświadczenia oraz umowy
o pracę – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze. Tymi dokumentami posługiwał się w
celu wyłudzenia telefonów
komórkowych z punktów
sprzedaży. W toku dalszej
pracy policjanci ustalili, że
mężczyzna podejrzany jest o
włamania do piwnic. Sprawca
kradł różnego rodzaju narzędzia, a pieniądze uzyskane z
ich sprzedaży przeznaczał na
własne potrzeby. Jeleniogórzanin został zatrzymany w
policyjnym areszcie.

(tejo)

Trwają próby do historycznej
inscenizacji, która uświetni główne obchody 900–lecia Jeleniej
Góry. Widowisko odbędzie się 5
września na wzgórzu
nieopodal krzyża milenijnego na Zabobrzu.
Będzie to największa
impreza tegorocznego
Września Jeleniogórskiego.
Spektakl składa się z 10 scen, które razem stworzą zarys dziejów
Jeleniej Góry. – Historia sięgnie VII
wieku, a zakończy się na latach
transformacji ustrojowej w Polsce
– mówi Tadeusz Wnuk z Teatru
Jeleniogórskiego, reżyser widowiska. Scenariusz napisali Jarosław
Gromadzki oraz Ivo Łaborewicz.
W przedsięwzięciu bierze udział
sto osób, które do pierwszych
dni września będą uczestniczyć
w próbach. Na miejscu zamontowano już fragmenty scenografii
i odgrywane są pojedyncze sceny. Pracy aktorom nie ułatwia

z pewnością pochyły teren, który będzie im

służył za scenę.
Muszą też liczyć
na przychylność
aury.

(JSL)

Przecieranie szlaków
Tak dużego przedsięwzięcia plenerowego jeszcze w Jeleniej Górze nie było, więc
twórcy spektaklu w pewnym sensie przecierają szlaki. Po dopracowaniu wszystkich
scen udadzą się dwoma autokarami do Opery Wrocławskiej, gdzie przygotowane
zostaną kostiumy.
Oprócz statystów w spektaklu zagrają profesjonalni aktorzy oraz… rycerze z bractw
zgromadzonych przy zamkach Chojnik i Bolków. Całość ma kosztować około 300
tysięcy złotych. Widowisku będzie towarzyszył okazjonalny komiks narysowany
przez artystów z Krakowa.

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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REGION JELENIOGÓRSKI
Kobieta i dwóch mężczyzn
wpadło w ręce policji w jednym z
mieszkań przy ulicy Powstańców
Śląskich. W lokalu produkowali
tzw. polską heroinę oraz fałszowali różne dokumenty.
Zatrzymana ma 36 lat, a jej
kompani – 36 i 41. Policjanci w
wyniku przeszukania mieszkania,
w którym odbywała się produkcja
polskiej heroiny zabezpieczyli
prekursory w postaci amoniaku,
kationitu i różnych rozpuszczalników. Był też również wywar,
który pozostał po produkcji. Znaleziono dokumenty tożsamości,
książeczki wojskowe, prawa jazdy
innych osób, jak również pieczątki
różnych firm, blankiety zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

faktury vat i umowy zlecenia.
Niektóre były wystawione na
różne nazwiska.
– Policjanci ustalają źródło
pochodzenia zabezpieczonych
dokumentów oraz sprawdzą czy
zostały ona już wykorzystane do
innych przestępstw – informuje
nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Przestępcy byli już
notowani. Za produkcję narkotyków grozi im kara więzienia
do trzech lat. Policja wystąpiła
z wnioskiem o tymczasowe ich
aresztowanie.

(tejo)

Pijany 27-latek zaczął strzelać z broni pneumatycznej
do przypadkowego mężczyzny. Trafił go w nogę i w oko.
Skutecznie. Uczynił pokrzywdzonego kaleką na całe
życie. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Nieodpowiedzialny osobnik już trafił do celi aresztu śledczego.
Wszystko wydarzyło się przed
sklepem spożywczym w jednej z
dzielnic stolicy Karkonoszy. Trzech

mężczyzn piło piwo. Jednemu z
nich nie spodobał się przypadkowy
klient. Wyjął z kieszeni pistolet – jak

Wieje grozą
To kolejny budzący zgrozę przypadek, kiedy broń, na którą nie trzeba zezwolenia, o
mały włos nie przyczyniła się do śmierci człowieka. Na początku lipca w mieszkaniu
przy ulicy Granicznej w Jeleniej Górze brat postrzelił śrutem 14-letnią siostrę. Trafił
ją głowę. Nabój przeszył czaszkę i utknął w mózgu. Ofiara nie straciła przytomności.
Śrut usunięto po skomplikowanej operacji. Policja wrocławska zatrzymała mężczyznę, który podczas awantury domowej sięgnął po broń pneumatyczną i strzelił do
swojej żony. Kobietę w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Lewe logo na jubileusz
W ubiegłym roku władze miasta ogłosiły konkurs
na logo 900–lecia Jeleniej Góry, którego nie rozstrzygnięto, bo nie wybrano żadnej z 80 propozycji.
Ale to nie przeszkodziło włodarzom w użytkowaniu
symbolu bez wykupienia praw autorskich od jego
twórcy.

(tejo)

się okazało – pneumatyczny i oddał
w kierunku poszkodowanego kilka
strzałów. Zaatakowany dostał w
nogę i ukrył się za śmietnikiem.
– Koledzy agresora zaczęli go
uspokajać, jednak oddał on drugi
strzał, w wyniku którego mężczyzna stracił oko – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z KMP

w Jeleniej Górze.
Powiadomieni o zdarzeniu
policjanci rozpoczęli poszukiwania
sprawcy. W rozmowie z poszkodowanym ustalili jego rysopis. Jeszcze
tego samego dnia zatrzymali 27letniego mężczyznę podejrzanego
o to przestępstwo.

(tejo)

Policja interweniuje
Stróże prawa mogą wkroczyć do akcji, kiedy broń pneumatyczna zostaje użyta
do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. A także: kiedy może się przyczynić
do utraty życia lub zdrowia jej posiadaczy lub osób trzecich, zagraża dobrom
materialnym, jest w rękach osób nietrzeźwych lub nieletnich, nie jest odpowiednio
zabezpieczona, wzbudza podejrzenia osoby zgłaszającej, jest używana w miejscach
do tego nieprzeznaczonych.

rozstrzygnięta. Trzeba rozwiać
wątpliwości natury prawnej w
tej całej historii z używanym przez
miasto logiem jelonka. Wiadomo,
że sam wizerunek pochodzi z
dawnej pieczęci, ale już zestawienie to pomysł autora.
Swoją drogą emblemat miasta
ma dziwnego pecha do grodu,
który symbolizuje. Niedawno
zniknął z miasta sporych rozmiarów metalowy jeleń przekazany w
depozyt przez Teatr Jeleniogórski
Dariuszowi Milińskiemu, artyście
z Pławnej. Teraz szary jelonek jest
bezprawnie wykorzystywany
przez włodarzy.
Jak ciężki los jelenia: albo przymusowa emigracja, albo balansowanie na granicy prawa.

(JEN)

Mundurek do szafy

Przez śrut do nieszczęścia
Zezwolenie nie,
rejestracja tak
Choć na nabywanie i posiadanie broni
pneumatycznej nie trzeba pozwolenia,
samo posiadanie broni pneumatycznej
(czyli takiej, której konstrukcja pozwala na
osiągnięcie energii kinetycznej pocisku na
poziomie przekraczającym 17 J), wymaga
w Polsce rejestracji. Każdy właściciel broni
pneumatycznej spełniającej powyższe
warunki techniczne musi dysponować
„Kartą Rejestracyjną Broni”. Po jej nabyciu
w ciągu 5 dni musi taki fakt zgłosić we
właściwym organie Policji. Niedokonanie
zgłoszenia jest zagrożone karą aresztu
lub grzywny.

Spór o jelenia
Sprawa jelenia z Pławnej wciąż nie jest do końca rozstrzygnięta. Władze miasta nie mają nic
przeciwko powrotowi instalacji do Jeleniej Góry,
choć wywóz pod Lwówek
milcząco zaakceptowały.
Po burzy na forum Jelonki.com zdecydowano
jednak, że miejsce dla rogacza może się znaleźć w
grodzie Krzywoustego.
Temu z kolei sprzeciwia
się Darek Miliński, który
z Grzegorzem Pawłowskim st worz ył rzeźbę.
A r t yści proponują , że
zrobią takiego samego
jelenia miastu pod wa-

runkiem, że zleci ono
stosowne zamówienie.
Ty mcza sem kolejna
rzeźba jelenia zostanie
odsłonięta już 4 września przy ratuszu: będzie
to popiersie herbowego
symbolu miasta wraz z
zamurowaną skrzynią
pamięci z informacjami
o Jeleniej Górze. Ma ona
zostać odmurowana za
sto lat , na 1000 -lecie
grodu Krzywoustego.

Rynek podświetlony od… dołu
Fot. Konrad Przezdzięk

Pamiątką z czasów Romana Giertycha będą w
nowym roku szkolnym uniformy, w których uczniowie obowiązkowo chodzili
tylko przez kilka miesięcy.
Od września o t ym, jak
dzieci i młodzież ubiorą
się na lekcje, zdecydują
oni sami, rodzice i dyrekcje placówek oświaty. W
tej kwestii będzie obowiązywała wolność wyboru.
Nikt uczniom nie zabroni
noszenia mundurków, ale
odgórnych nakazów, których niespełnienie może się
wiązać z konsekwencjami,
nie będzie.

Marka Obrębalskiego z prośbą o
wyjaśnienie tej sprawy. C. Wiklik
nie chce się jednak wypowiadać
na ten temat do czasu zajęcia
stanowiska przez prezydenta.
Natomiast prezydent M. Obrębalski powiedział, że sprawa używanego przez miasto logo szarego
jelonka jest obecnie badana przez
naczelnik wydziału promocji i
polityki informacyjnej miasta
Katarzynę Młodawską i będzie

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Pod koniec 2007 roku miasto
zaczęło umieszczać na swoich materiałach symbol jelenia o szarej
barwie na pieczęci i w logo miasta, na portalu, dyplomach itp., na
używanie którego nie ma prawa,
bo nie wykupiło praw autorskich
od właściciela wizerunku.
Okazuje się, że jest nim Cezary
Wiklik, radny i szef komisji kultury i sportu, który wystąpił ze stosownym pismem do prezydenta

Z BWA na nową drogę życia

Niecodzienną scenerię ślubnych
zdjęć wybrali sobie świeżo upieczeni
małżonkowie Violetta i Marcin Łozowie,
którzy pozowali do sesji fotograficznej
w… galerii Biura Wystaw Artystycznych
przy ulicy Długiej 1. – Tak jakoś spontanicznie – mówią zapytani o powody
takiej decyzji. Nie bez wpływu na to była
na pewno wystawa „Misteria”: piękny
melanż rzeźb Norweżki Benty Kluge
oraz obrazów Katarzyny MyśliwskiejSienkowskiej. Grzegorz Jędrasiewicz,
edukator z BWA, był zaskoczony, kiedy
odwiedzający galerię zwrócili się do
niego z nietypową prośbą o pozwolenie
na zdjęcia wśród eksponatów. – Jesteśmy jak najbardziej za taką promocją
sztuki, która poprzez obecność młodej
pary na pewno zyskuje nowy wymiar
– usłyszeliśmy.

Fot. Konrad Przezdzięk

Wpadka z „kompotem” i fałszywkami
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Uczniowie jeleniogórskiej "dwójki"
nie będą musieli chodzić w mundurkach.

Ekipy montujące system iluminacji śródmieścia zainstalowały w minionym tygodniu
reflektory w kostce brukowej,
którą wyłożony jest plac Ratu-

szowy. Światła na próbę błysną
już 4 września. Oficjalnie zostaną uruchomione pod koniec
miesiąca.

(tejo)
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Kryzys dopadł siostry
W szpitalu wojewódzkim w Jeleniej Górze brakuje
dziesięciu pielęgniarek. Placówka pilnie zatrudni dwie
instrumentariuszki do pracy na bloku operacyjnym.
Nie mniej potrzebne są również siostry do działu anestezjologicznego.
trudnienia do ustalenia oraz płace w
granicach 1700 – 1800 złotych.
Skąd ta potrzeba? Oficjalnie mówi
się o zwiększonej liczbie zabiegów
oraz dodatkowo otwartym oddziale
onkologicznym. – Mamy więcej

Pielęgniarka? To nie dla nich
Potwierdzają to również szkoły wyższe, które kształcą na kierunkach pielęgniarskich. Znacznie zmniejszyła się liczba chętnych na pielęgniarstwo w Kolegium
Karkonoskim i na uniwersytecie we Wrocławiu, a po raz pierwszy w historii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelnia miała problem z naborem. Tam
po zakończeniu letniej rekrutacji na rok 2008 /2009 okazało się, że na przygotowanych 200 miejsc na pielęgniarstwie, wolnych jest niemal połowa. Uczelnia
musiała ogłosić drugi nabór (od 18 sierpnia do 7 września).

(Mar)

Latem krew potrzebna jest w
większych ilościach ze względu na
zwiększoną liczbą wypadków. A do
punktów pobierania krwi zgłasza
się mniej krwiodawców niż w
pozostałych miesiącach roku. Brak
życiodajnego płynu odczuwany jest
szczególnie w szpitalach.
Większa liczba dawców do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Jeleniej Górze, przychodzi
od października do maja. Podczas
wakacji natomiast krwiodawców
jest znacznie mniej. A krwi brakuje
przez cały rok.
Oddać krew mogą mieszkańcy
od 18. do 65. roku życia. Warunkiem jest dobry stan zdrowia. Pewne schorzenia dyskwalifikują osoby
do oddania krwi.
– Krwiodawca sam nie musi
robić żadnych wstępnych badań.

Tyrol
w zasięgu
ręki

Portugalski sen
w Cieplicach

Sceny jak ze słynnego dokumentu produkcji naszych południowych sąsiadów „Czeski sen”
rozegrały się w miniony piątek
w uzdrowiskowej dzielnicy
miasta. Tam, przy ulicy Krośnieńskiej, miał zostać otwarty
kolejny market sieci Biedronka.
Od tygodnia zapowiadały to gazetki reklamowe roznoszone w
całym mieście. Jednak o siódmej
rano drzwi były zamknięte i
tłumek łowców okazji stał przed
nimi coraz bardziej zniecierpliwiony. Ludzie rozochoceni
promocjami nie mogli się doczekać szturmu na półki placówki
portugalskiej sieci handlowej.
Otwarcie sklepu przesuwano,
a obsługa tłumaczyła się kłopotami technicznymi. Tłumek
jednak czekał wytrwale, aż doczekał się godziny 16 i otwarcia
sklepu. Cierpliwi wychodzili
obładowani komputerami za
1700 i laptopami za 799 złotych.
Baloników, rozdawanych przed
otwarciem, niestety już zabrakło
i dzieci odchodziły od kasy
zawiedzione.

po pewnym czasie niewykonywania
zawodu, lub osoby, które w tym
zawodzie przepracowały już kilkanaście lat – mówi Elżbieta Grabowska,
zastępczyni naczelnej pielęgniarki.
Narzeka na brak młodych osób chętnych do kształcenia się w kierunku
pielęgniarskim. Starszych pracownic
nie ma kim zastąpić.
Angela

Takie badania odbywają się u
nas. Jeśli krwiodawcy wiedzą, że
przechodzili jakieś ciężkie choroby
zakaźne czy skomplikowane operacje nie powinni krwi oddawać
krwi – mówi dr Adam Pawlikowski
z CKiK.
Każdemu, kto zdecyduje się na
oddanie krwi, punk krwiodawstwa
zwraca koszty dojazdu. Wszyscy dostają również ekwiwalent kaloryczny. Dodatkowo krwiodawca może
odliczyć oddaną krew od podatku.
Jeleniogórski oddział Centrum
Krwiodawca i Krwiolecznictwa
w Jeleniej Górze, który mieści się
przy Szpitalu Wojewódzkim w
Jeleniej Górze na ulicy Ogińskiego
6, otwarty jest w godzinach 7.30
– 11.30.

(Angela)

Jacek Kunikowski z rodziną ogląda zdjęcia z Tyrolu
Urocze krajobrazy z Alp okraszone widokami planet i układów gwiezdnych z domieszką
rozmaitych serów popijanych winem z najlepszych piwnic, a wszystko w akompaniamencie
„rajskiego” brzmienia harfy – taką ucztę zgotowała miłośnikom fotografii Galeria N… Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Alois Eberharter

Okazja to otwarta w środę
wystawa „Impresje z Alp Region Zillertal/Tyrol”. –Jeszcze
w wakacyjnej atmosferze za-

Działają pożytecznie
Współpraca z austriackim Tyrolem przekłada się także na wiele wspólnych
przedsięwzięć. Jeleniogórscy artyści kilka razy już gościli w Austrii, byli też
tam uczniowie jeleniogórskich szkół: muzycznej oraz rzemiosł artystycznych z
Cieplic. Nie byłoby tych wydarzeń, gdyby nie Marek Mikrut i Alois Eberharter. Za
tę współpracę podziękował po polsku i po niemiecku przewodniczący rady miasta
Hubert Papaj. A sam pan Alois zagrał na harfie dwa nastrojowe utwory.

Fatalnie wspominała będzie minioną
środę mieszkanka Mysłakowic, która jadąc
na rowerze została po godz. 9 potrącona
przez traktor z przyczepą. Choć może też
dziękować Bogu, że żyje. Gdyby kierowca
traktora pojechał nieco dalej, zmiażdżyłby
poszkodowanej głowę.
Wiózł pryzmę ziemi. Nie uważał i bez
sprawdzenia, czy za pojazdem nie ma nikogo,
zaczął cofać. Kobieta, która za nim jechała na
rowerze, nie zdążyła uciec przez jadącą na nią
przyczepą. Wpadła pod nią, a traktorzysta zatrzymał ciągnik, gdy wielkie koło pojazdu było
tuż obok jej głowy. Mimo obrażeń wydostała
się spod wiszącego nad nią zaczepu.
Wszystko wydarzyło się na bocznej,
szutrowej drodze w Mysłakowicach. Kobieta
pojechała do szpitala z naderwanym uchem
i innymi obrażeniami. Traktorzysta i poszkodowana byli trzeźwi.

(Mar)

praszam wszystkich na spacer
po tych widokach utrwalonych
przez otwarcie i zamknięcie migawki – zachęcała Bogusława
Bogucka, opiekunka galerii. Zygmunt Korzeniewski podziękował
Aloisowi Eberharterowi, który dba
o pielęgnację kontaktów Tyrolu z
ziemią jeleniogórską, i jednocześnie
jest jednym z autorów fotografii i
szefem ośrodka kultury w Fuegen.
– To dzięki niemu udaje się tak
prężnie działać dla dobra naszych

społeczności – powiedział Marek
Mikrut, szef Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Austriackiej oraz zastępca
przewodniczącego rady powiatu.
Był także obecny Zbigniew Jakiel,
szef powiatowych rajców.
Przy degustacji doskonałego
wina i smacznych serów z Tyrolu,
zgromadzeni oglądali zdjęcia: na
nich różne austriackie krajobrazy, scenki rodzajowe, a nawet…
fotografie przestrzeni kosmicznej:
księżyca i planet wykonane przez
Petera Pichlera. Poza nim wystawili swoje fotografie Alois Chrystian
Habeler, Walter Ritzl, Dawid Jűrgen
Stock oraz Herbert Wegner. Nie
wszyscy autorzy mogli przybyć
na wernisaż. Wystawa czynna jest
codziennie w siedzibie DODN przy
ul. 1 Maja 43.

Marek Mikrut

(tejo)

Ciągnik staranował rowerzystkę
Fot. Janusz Lewicki

W największej klinice w mieście
pracuje około 450 pielęgniarek.
Ogłoszenie o tym, że placówka pilnie
poszukuje pielęgniarek, ukazało się
w internecie na początku sierpnia.
Co proponuje szpital? Formę za-

pracy, ponieważ zwiększa nam się
ilość zabiegów – usłyszeliśmy od
Zbigniewa Markiewicza, zastępcy
dyrektora placówki
Nieoficjalnie wiadomo, że brak
kadry to skutek odejścia sióstr, które
miały dość niskich płac i przeszły do
prywatnych przychodni lub wyjechały zagranicę. Te, które zostały,
muszą pracować za nieobecne koleżanki. Wiele jednak nie wytrzymuje
tego fizycznie.
– Część sióstr jest na zwolnieniach
lekarskich, bo obecny personel nie
jest już też najmłodszy, a praca jest
ciężka i jest jej dość dużo – usłyszeliśmy od jednej z pielęgniarek.
Tymczasem na wolne miejsca,
do ubiegłego tygodnia, zgłosiło się
zaledwie kilka chętnych. – To pielęgniarki ze stażem, które się aktywują

Nie bądź żyła, oddaj krew

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Z inicjatywy Oliwera Kubickiego
z Klubu Młodej Prawicy, mieszkańcy
miasta, którzy czuli duchową wieź
z Gruzją i potrzebę poparcia narodu
ciemiężonego przez Rosjan, mogli
dać temu wyraz podczas solidarnościowego marszu.
– Bardzo mocno przeżywamy to,
co dzieje się w naszej ojczyźnie – mówi
Lewan Mantidze, gruziński emigrant,
który z rodziną kilkanaście lat temu
musiał uciekać z kraju i osiedlił się
w Jeleniej Górze. – Rosjanie robią
wszystko, żeby zniszczyć nasz naród,
ale to im nie wyjdzie. Ludzie nas tu
popierają i są przekonani, że mamy
rację. A wszystko się bierze stąd, że

każdego gościa przyjmujemy jak swojego, co zawsze obraca się przeciwko
nam – dodał Mantidze.
Marsz ruszył z placu Ratuszowego,
aby po kilku minutach dotrzeć pod
pomnik Wolność i Niepodległość przy
Sanktuarium Podwyższenia Krzyża
Świętego. Napotykał na zainteresowanie przechodniów i wyjątkowo licznych w piątkowe popołudnie pijaków
i kloszardów. Ci niewiele sobie robili
z przemarszu i flag gruzińskich. – Panie, co to, krzyżaki jakieś? – bełkotał
znad nalewki niedomyty mężczyzna.
O porządek na śródmiejskim trakcie
nie dbał nikt: nie było żadnego patrolu
straży miejskiej i policji.

Grzech obojętności jeleniogórzan

Przy pomniku Oliwer Kubicki
złożył bukiet i podziękował przybyłym
za przybycie na wiec. Uczynił to także
Lewan Mantidze. Mówiono o Gruzji
jako o kraju pięknym, przyjaznym,
ale biednym. – Będziemy się za was
modlić – mówiła jedna z kobiet – póki
sowieci się od Gruzji nie odczepią.
Działanie Kubickiego nie skończy
się na marszu. – Zorganizuję zbiórkę
pieniędzy na potrzeby dotkniętych
wojną Gruzinów. Będziemy także
na jednej ze stron internetowych
prezentować produkty, które pochodzą z Gruzji, aby poprzez ich kupno
wspomóc ten naród – zapewnił.
(tejo/ KTL)

Fot. Konrad Przezdzięk

Jedynie garstka mieszkańców wzięła udział w
piątkowym w marszu solidarności z napadniętymi
przez Rosję Gruzinami. Na gest poparcia nie stać było
przedstawicieli partii politycznych, „Solidarności” i
jeleniogórskich radnych.
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Niewielu jednak skorzystało z okazji, aby dać wyraz poparcia dla Gruzinów. Nie było ani jednego radnego, ani też przedstawiciela
władz miasta. Można zrozumieć, że rajcom z lewicy niekoniecznie zależało na obecności. Dlaczego jednak nie przyszedł nikt
z Prawa i Sprawiedliwości? To już pojąć trudniej. Skandaliczna wydaje się nieobecność związkowców z „Solidarności”, którzy
jeszcze ponad 20 lat temu sami oczekiwali wsparcia i pomocy.

Lewan Mantidze

Latryny w miejscu narodzin legendy
Restauracja, kioski z pamiątkami, a może nawet hotel? Rekonstrukcja średniowiecznego
grodziska i mnóstwo innych
atrakcji. To mogłoby stanąć u stóp
najwyższej na obrzeżu Jeleniej
Góry wieży widokowej. Nie jest
to niemożliwe.
Tymczasem sam budynek, jak
i jego bezpośrednie otoczenie,
aby przyciągnąć tu turystów nie
oferują nic – poza widokami i tak
częściowo przysłoniętymi przez
wybujałe drzewa. Goście jeszcze
przychodzą, ale bywają rozczarowani tym, co zastali: zapaskudzone sprejem wnętrze wieży i
kompletnie niezagospodarowane
„podwórko” nie świadczą dobrze
o gospodarzach. Wieżą opiekują

się bezdomni ze Schroniska Brata
Alberta, ale śladów ich troski tu
nie widać.
Pozostały tu dwa zbite z bali
stoliki z krzesłami, rzeźby i kamień
z wyrytym napisem, że tu było kiedyś grodzisko. Poza tym – pustka.
– Brakuje nawet stojaka na rowery.
Cykliści, którzy zatrzymają się tu
podczas wycieczki jednośladami,
nie mają gdzie przypiąć pojazdów.
Muszą albo wchodzić na wieżę
na zmianę (ktoś musi pilnować
rowerów, bo okazja czyni złodzieja), albo zrezygnować z wejścia na
szczytowy taras gmachu.
Propozycje wielu jeleniogórzan,
w tym Jerzego Gruszki, emerytowanego nauczyciela historii,
aby zadbać o to miejsce w roku

900-lecia Jeleniej Góry, spłynęły
po włodarzach jak woda po kaczkach. – Warto wrócić do dawnych
czasów, kiedy była tu restauracja
(działała do lat 50. ubiegłego wieku,
kiedy spłonęła). Należałoby rozważyć, czy nie zainstalować w wieży
windy. Miejsce to jest zupełnie
niedostępne dla ludzi starszych i
niepełnosprawnych – postulował
J. Gruszka.
Nic z tego. Kto ma gości i chce
się pochwalić atrakcjami Jeleniej
Góry, zaprowadzi ich na wieżę ze
wstydem. Miejsce – choć nie pozbawione uroku – razi niedbalstwem.
A w pozostałościach wykopów po
grodzisku „bywalcy” urządzili sobie
latrynę pod chmurką.

– Formalne pozwolenie na zagospodarowanie części wzgórza
już jest: specjalnie dla tego terenu
został opracowany i przyjęty plan
zagospodarowania przestrzennego
który zezwala na taką inwestycję
– dowiedzieliśmy się w wydziale
architektury magistratu. Ale brakuje chętnych do zainwestowania
pieniędzy. Potencjalni przedsiębiorcy boją się ryzyka, bo pod grzybek
nie są podciągnięte media.
Szkoda. Mielibyśmy trwałą
pamiątkę po jubileuszu. A tak
– oprócz wspomnień nie pozostanie nam nic.

Konrad Przezdzięk

Fot. Archiwum

Zbudowali ze składek
Budynek został zbudowany ze składek samych mieszkańców jako votum na
800-lecie założenia miasta, które – według Niemców – nastąpiło w 1111 roku.
W 1911 r. zamknięto Basztę Zamkową przy Podwalu, która do tamtej pory służyła
jako punkt widokowy. Wieża na Hausbergu, jak za niemieckich czasów zwano
Wzgórze Krzywoustego, poświęcona została cesarzowi Wilhelmowi jak wiele tego
typu budynków na Dolnym Śląsku. Stosowna tablica, która o tym informowała,
została zdjęta po 1945 roku. Pozostała tylko ta z datą: 1911 i nazwiskiem
– najpewniej projektanta – J. Wichmanna.

Fot. Konrad Przezdzięk

Jak w roku jubileuszowym wygląda miejsce, gdzie
według podań Bolesław Krzywousty miał polować na
królewskiego jelenia i założyć zaczątki naszego miasta? Beznadziejnie! Czas zatrzymał się tu na późnym
PRL, a na turystów czekają jedynie kupy w pozostałościach grodziska oraz przysłonięte widoki i brud z
wieży zwanej „grzybkiem”.

Panorama Jeleniej Góry widziana z tarasu wieży widokowej w latach międzywojennych.
Dziś część tego widoku przesłaniają drzewa.

Jak to się robi
w Czechach
Tam wieże widokowe stanowią jedną
z najważniejszych atrakcji gór i stale
buduje się nowe – pisze Liczyrzepa
na naszym forum. – I jakoś im się to
opłaca, a jak ktoś chce się dowiedzieć,
jakim cudem, niech parę razy pojedzie
do Czech i zobaczy. Czesi dawno
temu postawili na turystykę, dbają
o zagospodarowanie turystyczne, w
porównaniu z naszym krajem Czechy
to turystyczny raj. Przy czeskich
Sudetach nasza część gór to jak ukraińskie Karpaty!!! Chyba nie znalazłbym
Czecha, który by potrafił zrozumieć,
jak może nie opłacać się utrzymanie
wieży widokowej z wspaniałym widokiem na Karkonosze tuż za rogatkami
ponad 80-tysięcznego miasta.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

25 sierpnia 2008 r.
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Już za tydzień rusza XI edycja Festiwalu Silesia Sonans, która w tym roku, z racji jubileuszu 900-lecia
Jeleniej Góry ma szczególny wymiar. Impreza potrwa
do 6 września w w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża
Świętego. Będzie okazja, aby wysłuchać Al.’a Di Meoli,
kultowego gitarzysty oraz kantora nowojorskiej synagogi Josepha Malowanego.
W koncercie inauguracyjnym
(poniedziałek, 1 września) "Muzyka i słowo" na organach zagra
Ursula Grahm, a muzykę okrasi
recytacjami aktor Michał Chorosiński.

Kulminacyjnym wydarzaniem
Silesii Sonans będzie środowy
koncert "Mojemu Miastu na urodziny". Wystąpi w nim dwunastu
muzyków z różnych zakątków
Europy, ale pochodzących z Jeleniej

Festiwal na krążku
Tegoroczna edycja Silesii Sonans pozostanie na długo w pamięci melomanów.
Pamiątką po niej będzie płyta zatytułowana "Mojemu Miastu". To wspólne dzieło
muzyków, którzy urodzili się w Jeleniej Górze: Agnieszki Rehlis (mezzosopran),
Wojciecha Wieczorka (skrzypce), Tomasza Strahla (wiolonczela) oraz Jadwigi
Delepaut (organy). Nagranie powstało również z okazji obchodów 900-lecia
Jeleniej Góry.

Góry, którzy z okazji obchodów
900-lecia miasta przygotowali
dla jego mieszkańców wieczór
wypełniony muzyką od renesansu
do współczesności.
4 września clou programu
będzie Al Di Meola, absolwent

Europejski Festiwal Muzyki Organowej Silesia Sonans powstał
w 1998 r., organizowany jest przez parafię garnizonową
Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.

Berklee College of Music, wirtuoz
gitar elektrycznych i akustycznych.
Znanego muzyka, którego styl
będący mieszanką samby, folkloru
flamenco i jazzowego „fusion” będzie można posłuchać 4 września
o godzinie 20. Bilety w cenie 30 i
60 złotych można nabyć w sklepie
muzycznym „DEMO” przy ulicy
1 Maja 60 oraz w jeleniogórskim
tramwaju na placu Ratuszowym.
Meola zagra ze swoim zespołem.

Andrzej Siekierski, wiolonczelista
Tomasz Strahl i mezzosopranistka
Agnieszka Rehlis.
6 września na finał imprezy
zaśpiewa kantor Synagogi przy
Piątej Alei w Nowym Jorku, Joseph Malovany. Towarzyszyć mu
będzie Chór Synagogi Pod Białym
Bocianem oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
pod dyrekcją Stanisława Michała
Rybarczyka.

(RED)

W ostatnim z cyklu koncertów promenadowych, które latem w Cieplicach
organizuje Teatr Jeleniogórski im. Norwida, wystąpi grupa Karkonoscy
Stompersi. Koncerty na trwałe wpisały się w weekendowy kalendarz
uzdrowiska. Jednym z wykonawców był zespół dęty Jelonka Brass Band
(na zdjęciu). Występ Stompersów zaplanowano na niedzielę, 31 sierpnia,
na godz. 16 w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.
(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Przeboje z muszli na koniec lata

Ekspresjonistyczne hity
Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na unikalną wystawę prac Artura Nachta-Samborskiego,
klasyka polskiego malarstwa modernistycznego.
70 obrazów Mistrza to depozyty z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które wciąż są własnością
To próba spojrzenia na twórczość Nachta-Samborskiego
przez pryzmat ekspresjonizmu
zapoczątkowanego przez pobyt
w Berlinie (lata 20 XX wieku)
gdzie malarz zetknął się ze
sztuką prymitywną i pozaeuropejską.
– Nacht- Samborski łączył
w swoim malarstwie geometryczny porządek z biologiczną
formą postaci i roślin. Opero-

Już od piątku
Wernisaż zaplanowano na przyszły
piątek na godz. godz. 18.00. Ekspozycja do dnia 29 września. Galeria
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00, bilet wstępu 2
zł, w sobotę w godz. 10.00-16.00,
wstęp bezpłatny)

Kino z siodełka

W pokazie z cyklu „Rowerowe kino letnie” będzie
można obejrzeć plon 54.
Ogólnopolskiego Konkursu Fi lmów A matorsk ich
w Kon i n ie OK FA ‘2008.
Początek projekcji o godz.
21 w piątek, 29 sierpnia na
dziedzińcu Osiedlowego
Domu Kultury przy ul. Komedy-Trzcińskiego 12.

Młodzicy gola!

Międzynarodową obsadę
będzie miał Turniej Piłkarski Młodzików w ramach
obchodów „Września Jeleniogórskiego”. W dniach
29 – 31 sierpnia na boiskach
w Cieplicach i Podgórzynie
zmierzą się ekipy: z Kijowa,
Śląskiego Związku Piłki
Nożnej, Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej, Łódzkiego Związku Piłki Nożnej,
Dolnośląskiego Związku
Piłki Nożnej oraz US Pont
Ste Maxence z Francji.

Naszemu miastu na urodziny

Na ten koncert Jeleniogórskie
Centrum Kultury przygotowało dla
Internautów bezpłatne wejściówki.
Szczegóły - wkrótce.
Ponadto na festiwalu wystąpią, między innymi, sopranistka
Julia Karlova i wirtuoz organów

wał paletą bliską impresjonistycznym wibracjom,
mocne zestawienia łączył
ze zgaszoną, walorową
gamą. Malował kobiece
a k t y, m a r t we n a t u r y,
pejzaże i portrety w charakterystycznym - syntetycznym stylu, eliminując
szczegóły, zacierając rysy
twarzy, uwydatniając jednocześnie stan emocjonalny modeli usytuowanych
w p ła sk iej przest rzen i
– czytamy w zapowiedzi
wydarzenia.
Kuratorami w ystaw y
są prof. Adam Brincken i
Waldemar Giza.

(tejo)

Wielki kolorysta
Artur Nacht-Samborski to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli koloryzmu, urodził
się w 1898 roku w Krakowie w żydowskiej
rodzinie kupieckiej. Studiował na Krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach
Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa.
Kilka lat spędził w Berlinie i Wiedniu, gdzie
zetknął się z niemieckim ekspresjonizmem.
W 1924 w ramach Komitetu Paryskiego wyjechał do Paryża, gdzie mieszkał tam i pracował
do roku 1939. Przekonany o nieuchronności
wybuchu wojny wrócił do Krakowa skąd wraz
z rodziną wyjechał do Lwowa.
Przyjaciele uratowali go z tamtejszego getta,
po ucieczce ukrywał się w Warszawie pod
przybranym nazwiskiem Stefan Samborski
(stąd jego późniejsze nazwisko Stefan Artur
Nacht -Samborski).
Po wojnie był profesorem sopockiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
(dzisiejsza ASP w Gdańsku) a następnie przez
dwadzieścia lat profesorem w warszawskiej
ASP (z przerwą 1950 - 52, kiedy usunięto go
z pracy). Zmarł w Warszawie w 1974 r.

Nowości ze świata muzyki
ROKIA TRAORE – “Tchamantche”
wydawnictwo: Universal Music Polska

Rokia Traore pochodzi z Afryki, a w jej utworach jest coś bardziej
bluesowego i rockowego. To dzięki starej klasycznej gitarze elektrycznej firmy Gretsch, po którą sięgały bardzo często amerykańskie
zespoły rockabilly z lat 50 i 60. To było brzmienie pomogło jej wnieść
do swoich piosenek świeży, zdumiewający nowy wymiar.
Artystka nie tylko śpiewa, ale i pisze teksty oraz komponuje to
pozwala jej na większą swobodę twórczą. Najnowszy album „Tchamantche” zawierający 9 utworów niczym nie przypomina większości
nagrań z nurtu „World Music” i niewiele ma wspólnego z malijskimi
artystami pokroju Salif Keita czy Oumou Sangare.
Traore jest tradycyjną piosenkarką malijską, która śpiewa w jednym z malijskich języków Bambara a tylko dwa utwory wykonuje
w języku francuskim. Płytę otwiera rozkołysany w swej prostocie
utwór „Dounia” w podobnych klimatach utrzymane są zarówno „Dianfa”,
„Zen”, „Aimer.”, „Kounandi”,
„Tounka”, „Tchamantche”. Jednym z przebojowych kawałków
jest „Koronoko”, gdzie Rokia
Traore pokazuje wachlarz swoich możliwości. Muzyka z tej
płyty spodoba się zapewne tym
wszystkim, którzy uwielbiają
afrykański rock z odrobiną równie afrykańskiego bluesa.

JAREK ŚMIETANA – „Revolution”
wydawnictwo: JSR Records

Znakomity gitarzysta, kompozytor i konceptualista znów dał o sobie znać najnowszym
Andrzej Patlewicz
albumem „Revolution”, który jest nie
tylko hołdem złożonym basiście i wokaliście Steve’owi Logan’owi. Na płycie znalazło się aż pięć autorskich kompozycji
Steve’a Logan’a: „Sup’em Funky”, „Dupree”, „I’ve Got a Chicken”, „Mount Pleasent”
i „Lolito”. Pozostałą część wypełniają utwory Jarka Śmietany („Variation on
J.L”, „You Were My Music Brother”) Wojciecha Karolaka („Sleepy Eva’s Waltz”),
Krzysztofa Bodzonia („Don’t Give Me the Road”) oraz dwa standardy Less’a Mc
Cann’a („Samba”, „Set Us Free”). Sam tytuł albumu już wiele wyjaśnia – to słynna
kompozycja spółki John Lennon/ Paul Mc Cartney i to właśnie ona otwiera nowy
krążek. Ale muzycy nie poprzestali tylko na jednym kawałku Beatlesów, sięgnęli
po przepiękną „Eleanor Rigby”. Album Jarka Śmietany przepojony jest nostalgią.
Przy nagraniu znakomicie bawili
się w studiu perkusiści: Krzysztof Dziedzic i Adam Czerwiński,
pianista Piotr Wyleżoł, flecistka
Marta Ignatowicz, trębacz Tomasz Kudyk i nieodżałowany
Steve Logan. Jego mocny niski głos
ubarwia całą płytę, którą zamyka
angielska wersja znanego już z
poprzedniego albumu kompozycja Jarka Śmietany – „A Story of
Polish Jazz”.

W niedzielę
na wycieczkę

W kolejnym odcinku cyklu poznawania regionu z
Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym
turyści wyruszą w okolice
Bolesławca i Zebrzydowej.
W programie zwiedzanie
mia sta i okolic. Wy ja zd
pociągiem z dworca głównego w Jeleniej Górze o
godz. 7. 35 do Bolesławca.
Powrót koleją wieczorem
do stolicy Karkonoszy.

Jak powstawała
Książnica Karkonoska

Wystawę dokumentującą
rozbudowę Jeleniogórskiego
Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica
Karkonoska” można oglądać
w Galerii Małych Form przy
ul. Bankowej 27.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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 magnetycz-

PORADNIK PACJENTA

nym, tomografem komputerowym
i rentgenem 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 bieżącym poradniku radzimy
jak uniknąć choroby wieńcowej
- zawału serca oraz jak postąpić w
przypadku, gdy już się pojawi, aby
udzielona pomoc była najbardziej
skuteczna.

Choroba wieńcowa – zawał serca

Zawał mięśnia sercowego to groźny skutek i jedna z
postaci choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, gdy w wyniku ostrego niedotlenienia dochodzi
do jego martwicy. Najczęściej dzieje się to na tle
miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu choroby
wieńcowej, która powoduje zwężenie światła naczynia
wieńcowego i ograniczenie dopływu krwi, czyli tzw.
niedokrwienie.
Skąd biorą się bóle w klatce
piersiowej w przebiegu choroby
wieńcowej?
Dr med. Monika MikuliczPasler, kardiolog: Bóle dławiące
i ucisk zamostkowy przy wysiłku,
często promieniujący do obu ramion lub lewej ręki, czyli tzw.
dławica piersiowa, są objawem
zwężenia światła tętnicy wieńcowej i niedokrwienia mięśnia
sercowego.
Na czym polega zawał serca?
MP: Mechanizmem, który prowadzi do zawału jest najczęściej
pękniecie blaszki miażdżycowej
z narastaniem zakrzepu na jej
powierzchni i zamknięciem lub
krytycznym zwężeniem naczynia
wieńcowego. W obszarze zaopatrywanym przez dane naczynie, mięsień sercowy ulega niedokrwieniu,
a w przypadku nieprzywrócenia
dopływu krwi, powstaje w sercu
ognisko martwicy.
Co to jest ostry zespół wieńcowy?
MP: Obecnie ostre niedokrwienie
mięśnia sercowego nazywa się
ostrym zespołem wieńcowym
(OZW) i dzieli się na trzy podstawowe jego formy: niestabilną dławicę
piersiową, zawał mięśnia sercowego i nagły zgon sercowy.
Jakie są czynniki ryzyka
choroby wieńcowej?

Zawał: Schemat przedstawiający zawał mięśnia sercowego (2) koniuszka ściany
serca po okluzji (zamknięciu)
(1) gałęzi lewej tętnicy wieńcowej (LCA, prawa tętnica
wieńcowa = RCA).

MP: Zawał mięśnia sercowego
występuje najczęściej po 40. roku życia, zwłaszcza u osób z tzw. otyłością
i nadciśnieniem. Częściej pojawia
się u mężczyzn. Do najważniejszych
czynników ryzyka należą: czynnik
genetyczny, czyli obciążający wywiad rodzinny (np. zawał serca u
najbliższych członków rodziny),
palenie papierosów, nadciśnienie
tętnicze, cukrzyca, brak aktywności fizycznej, wysoki poziom
cholesterolu, otyłość (zwłaszcza
brzuszna).
Jakie są objawy zawału?
MP: Przede wszystkim silny
ból w klatce piersiowej, który nie
ustępuje w spoczynku i po podaniu
nitrogliceryny, o piekącym dławiącym charakterze, promieniujący do
lewej kończyny górnej lub obu kończyn (a niekiedy nawet do żuchwy),
z bladością, potami, niepokojem,
nudnościami, lękiem, bądź z dusznością i zawrotami głowy.
Jak pomóc choremu z podejrzeniem zawału?
MP: Najlepiej ułożyć go w pozycji
półsiedzącej (o ile jest przytomny)
lub bocznej (jeśli jest nieprzytomny). Jak najszybciej należy wezwać
karetkę pogotowia, kontrolować
oddech i tętno, a jeśli ustanie oddech, rozpocząć akcję reanimacyjną. W warunkach domowych
u chorego przytomnego należy
zbadać ciśnienie, podać 300-500 mg
aspiryny doustnie i nitroglicerynę
podjęzykowo.
Czy aspiryna poprawia rokowanie?
MP: Jej podanie znacznie zwiększa szanse na przeżycie zawału
ze względu na działanie przeciwkrzepliwe ułatwiające udrożnienie
naczynia, które zostało zamknięte
przez skrzeplinę.
Która faza zawału jest najgroźniejsza?
MP: Największym zagrożeniem
jest okres od wystąpienia silnego
bólu na skutek zamknięcia naczynia zawałowego do przybycia
do szpitala. W ciągu pierwszych
dwóch godzin od początku bólu
zawałowego występuje ok. 50%
wszystkich zgonów, przy czym
większość chorych umiera na ostre

Zawał 1 i 2: Schemat przedstawiający przybliżone strefy bólu w
zawale serca (ciemny czerwony = najbardziej typowe lokalizacje,
jasny czerwony = inne możliwe lokalizacje).

zaburzenia rytmu, będące skutkiem
niedokrwienia serca.
Jaka jest najskuteczniejsza
terapia zawału?
MP: Nowoczesna terapia to jak
najszybsze udrożnienie naczynia,
zapewniające powrót ukrwienia
w mięśniu sercowym. Najskuteczniejsza w terapii zawału jest
pierwsza godzina od wystąpienia
dolegliwości i zamknięcia światła
naczynia wieńcowego, tzw. „złota
godzina”.
Jak transportować pacjenta?
MP: Nie można robić tego samemu – konieczne jest natychmiastowe wezwanie karetki reanimacyjnej. Chory powinien być
przetransportowany do najbliższego szpitala z pracownią kardiologii
interwencyjnej, gdzie w trakcie tzw.
koronarografii i zabiegu angioplastyki może być przywrócony przepływ krwi poprzez mechaniczne
udrożnienie naczynia (poszerzenie
balonem i wszczepienie tzw. stentu
stabilizującego pękniętą blaszkę
miażdżycową).
Co zrobić, aby do zawału nie
doszło?
MP: Odpowiednio wcześniej
zwrócić się do kardiologa – gdy pojawią się bóle wysiłkowe zamostkowe, duszność wysiłkowa lub istnieją
w/w czynniki ryzyka. Fachowa
konsultacja z EKG, dodatkowe badania, jak echokardiografia i próba
wysiłkowa, pozwolą ocenić ryzyko i
ustalić dalsze postępowanie z ewen-

tualnym skierowaniem do szpitala
na diagnostyczną koronarografię,
czyli badanie kontrastowe naczyń
wieńcowych. Ograniczenie śmiertelności z powodu zawałów serca
można osiągnąć również dzięki

profilaktyce oraz wczesnemu rozpoznaniu zawału i szybkim wdrożeniu nowoczesnego leczenia.
Jakie możliwości diagnostyczne oferuje KCM?
MP: Do dyspozycji pacjenta jest
bardzo dobrze wyposażona Poradnia Kardiologiczna z nowoczesnym
aparatem do echokardiografii
serca, bieżnią do prób wysiłkowych,
diagnostyką Holtera i aparatami do
kontroli rozruszników.
Dr nauk med.
Monika Mikulicz-Pasler
Specjalista kardiolog
Poradnia Kardiologiczna
KCM
Pytania mogą państwo przesyłać
na maile redakcji oraz KCMu
oglos@jelonka.com
kcm@kcmed.pl

ul. Piłsudskiego (na przeciwko filharmonii)

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

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

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

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

Raz do roku ruiny zamczyska
wznoszące się nad Sobieszowem
napełniają się szczękiem rycerskiego oręża, bojowymi okrzykami wojów i giermków, płaczem
białogłów i aplauzem widowni,
którą na szczyt przyciąga ten
swoisty wehikuł czasu. Tak było w

miniony weekend podczas XVIII
Rycerskiego Turnieju o Złoty Bełt
Chojnika. Widowiskowe pokazy
umiejętności mężnych rycerzy
to nie wszystko, co zaoferowało
widowni chojnikowe bractwo.
Był teatr Maska ze spektaklem „O
rybaku i złotej rybce” oraz grupa

z Kopańca ze średniowiecznym
kabaretem. Zupełnie jak z „Opowieści kanterberyjskich” Chaucera. Szkoda, że takie świętowanie
na Chojniku odbywa się tylko raz
na 12 miesięcy.

Tekst i zdjęcia:
Janusz Lewicki

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Inwazja na Czechosłowację w filmowych kadrach
Za kilka dni z Karpnik wyjadą filmowcy, którzy przez
miesiąc pracowali nad filmem poruszającym jeden
ze wstydliwych epizodów naszej historii. „Operacja
Dunaj” – taki tytuł będzie miał film – to koprodukcja
polsko-czeska. Tytuł to jednocześnie kryptonim inwazji
na Czechosłowację w roku 1968.
Film w reżyserii Jacka Głomba,
dyrektora legnickiego teatru, opowiada historię czterech czołgistów,
którzy zaraz po przekroczeniu
granicy wjeżdżają w czeską restaurację.
– To historia tragiczna, opowiedziana w sposób komediowy
– wyjaśnia reżyser Jacek Głomb.
– To jednocześnie mój debiut reżysera filmowego. Kilka lat temu
wystawiliśmy w naszym teatrze
sztukę opartą na historii czołgu
zaginionego w czasie inwazji gdzieś
w okolicach Złotoryi. Do dzisiaj nie
wiadomo, co się z czołgiem stało,
a my na podstawie tej historii wy-

snuliśmy dalsze losy zaginionej
maszyny.
– Próbowaliśmy się dowiedzieć
w ministerstwie obrony, czy czołg
się kiedykolwiek odnalazł, ale tam
takie rzeczy są poufne łamane przez
tajne: niczego się nie dowiedzieliśmy, dlatego sami stworzyliśmy
ciąg dalszy – wyjaśnia współscenarzysta filmu, Jacek Kondracki.
Na co dzień stronę czeską na planie reprezentuje reżyser legenda,
który za „Pociągi pod specjalnym
nadzorem” dostał Oskara, Jiři Mencel. Ma dbać o „czeskiego ducha”
w tej produkcji oraz wciela się w
rolę jednej z kluczowych postaci,
dróżnika.
Filmowcy
będą w Karpnikach do końca sierp-

Magda Biegańska gra w filmie rolę
czeskiej kelnerki

nia. Potem zdjęcia w Czechach,
w miasteczku Sobotka, a później
w twierdzy Modlin. Producentem
„Operacji Dunaj” jest Wytwórnia
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Dystrybucją zajmie
się polski Monolith Films i czeski
Bonton Film. Projekt został dofinansowany przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej.

Nie wiadomo jeszcze, jak będzie
wyglądała premiera. Czy jednego
dnia film zostanie wyświetlony w
Warszawie i Pradze, czy może na
granicy, w Lubawce, przez którą
Ludowe Wojsko Polskie zajmowało
terytorium Czechosłowacji.

Tekst i zdjęcia
Marek Komorowski

Rozmowa z Maciejem Stuhrem, aktorem i…. czołgistą
–- To chyba rola wymarzona przez
każdego chłopca, członek załogi
człogu... ?
Maciej Stuhr: – Jechałem tutaj z
radością, pamiętając legendę „Czterech pancernych i psa”. Myślałem, że
będę nowym wcieleniem Janka Kosa
. Tymczasem gdy wsiadłem do tej kupy
żelastwa, gdy uświadomiłem sobie, że
to maszyna do zabijania, a jeszcze po
doniesieniach z Osetii i Gruzji, gdzie
czołgi siały zniszczenie, mit prysł
zupełnie i nie było mi do śmiechu. Choć
w filmie na pewno będzie śmiesznie, na
pewno będzie też groźnie. Tutaj pistolet
może wystrzelić, żeby zabić.
– Czy Czesi, którzy też grają w filmie,
mieli pretensje do was o rok 1968, co
mieszkańcy pogranicza doświadczali
przez wiele lat?
– Odnoszę wrażenie, że czescy koledzy
mają satysfakcję, że Polacy odważyli
się opowiedzieć przykre rzeczy o
samych sobie. Dlatego chcą nam tym
bardziej pomóc. I doskonałe jest, że
to my, Polacy robimy ten film z ich
pomocą, a nie odwrotnie.

– W mundurze czuje się pan bardzo
dobrze. Czy służył pan w wojsku?
– Nie, byłem wiecznym studentem i
tak uniknąłem powołania do wojska.
Dlatego ta rola jest dla mnie zupełną
nowością. Ogolili mi głowę, wsadzili w
kamasze ubrali w mundur. Dotychczas
nie grałem takich ról. I nie zazdroszczę
tym, którzy nie mieli wyjścia, gdy
zamykały się za nimi bramy koszar. Ja
za kilka dni wracam do cywila.
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SPORT

Wielki sukces naszej Majki
Majka Włoszczowska, niedawna jeszcze jeleniogórzanka
i związana rodzinnie ze stolicą Karkonoszy odniosła
największy sukces w swojej karierze zdobywając w sobotę
rano w przedostatnim dni rywalizacji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie srebrny medal w wyścigu cross country.
Złoto zdobyła Niemka Sabine
Spitz, która wyprzedziła Maję o 41
sek. Nasza zawodniczka rozpoczęła
wyścig na czwartym miejscu, potem przesunęła się na drugą lokatę,
którą straciła na krótko w połowie
wyścigu na rzecz Chinki Chengyuan Ren, ale szybko minęła rywalkę
i nie dała już wyprzedzić nikomu do
mety. Trzecie miejsce wywalczyła
Rosjanka Irina Kalentiewa.
Druga z naszych reprezentantek
Aleksandra Dawidowicz ukończyła
wyścig na dziesiątej pozycji. Wyścig
kobiet w kolarstwie górskim miał
być rozegrany w piątek, jednak
po obfitych opadach deszczu organizatorzy przenieśli te zawody
na sobotę.

Zdziwienie i oburzenie

Kierownictwo naszej drużyny
było tym zdziwione i zdenerwowane. Trener Andrzej Piątek powiedział, że zawody w kolarstwie
górskim odbywały się w jeszcze
w gorszych warunkach. Taka to
dyscyplina. Ponadto zmieniono
nie tylko dzień, ale i godzinę rozpoczęcia zawodów, a to było już
wbrew zdrowemu rozdkowi, bo jak
powiedział dr Robert Pietruszyński,
start o pięć godzin wcześniej to dla
organizmu zawodnika diametralna różnica. Inaczej funkcjonuje
hormon walki, kortyzol, inaczej
inne hormony i taka zmiana jest co
najmniej dziwna. Całe szczęście nie
przeszkodziło to Majce w zdobyciu
srebrnego medalu, o czym marzyła
i była raczej pewna, że w Pekinie
zaliczy „pudło”.
Przytaczamy obszerne fragmenty ze strony internetowej zawodniczki która opowiada o swojej
karierze sportowej.

Jak to się zaczęło

„Od kiedy pamiętam, sport był
moim hobby. Tego bakcyla zaszczepiła we mnie moja mama,
dla której wszelkie formy ruchu
są nieodłącznym elementem życia.
(...) Zimą jeździliśmy na nartach,
a latem oczywiście na rowerkach.
Nie zawsze byłam do tego chętna,
ale nie było zmiłuj się - każdej niedzieli zdobywaliśmy nowe szczyty i
penetrowaliśmy ścieżki okolicznych
gór. Wkrótce z niedzieli zrobiły się
całe weekendy, potem też środy, czasem wtorki (...) Wreszcie, jeżdżąc
całkiem regularnie, całą rodzinką

postanowiliśmy wystartować w
Amatorskich Mistrzostwach Polski
Family Cup, które rozgrywały się w
Karpaczu. W 1997 roku wygrałam
te zawody w swojej kategorii oczywiście, a razem z mamą stanęłyśmy
na najwyższym stopniu podium
w klasyfikacji rodzinnej. Wtedy
podszedł do mnie trener klubu
Śnieżka Karpacz - Zdzisław Szmit,
wręczył mi koszulkę teamową i
kazał przyjechać następnego dnia
na trening. Na poważne trenowanie
wcale nie miałam ochoty, ale za
namową mamy oraz nauczycielki
w-f z mojej szkoły - ówczesnej
mistrzyni Polski MTB Beaty Sałapy,
postanowiłam spróbować. Jak sami
widzicie... opłaciło się.
Od tamtej pory wszystko zaczęło
kręcić się samo, ja musiałam tylko
kręcić pedałami. W klubie mieliśmy
fantastyczną ekipę, więc trenowanie i startowanie w wyścigach
było dla mnie czystą przyjemnością. Szybko zaczęłam wygrywać
poważne zawody i w 1999 roku
jako juniorka młodsza zdobyłam
dwie koszulki mistrza Polski (MTB
i szosowego "górala"). Zmieniłam
ponadto klub na PTS CCC Piechowice, gdzie trenował nas były kolarz
szosowy Dariusz Bigos. Do nowego
klubu przeszedł praktycznie cały
skład "Śnieżki", więc tak naprawdę
nic się nie zmieniło.

Pierwsze sukcesy

Moje pierwsze wielkie sukcesy
przyszły w 2000 roku, gdy trafiłam
do kadry narodowej i ćwicząc pod
okiem trenera Andrzeja Piątka zdobyłam srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Sierra Nevada.
Od tamtej pory mój stosunek do
sportu zmienił się diametralnie.
Zaczęłam na niego patrzeć jak na
sposób na życie, a nie tylko zwykłe
hobby. Wtedy powstała Zawodowa
Grupa Kolarska MTB LOTTO PZU
S.A., jednak nie byłam jeszcze
gotowa, aby wstąpić w jej szeregi.
Bałam się, że zbyt mocno ucierpi
na tym moja edukacja, która w
owym czasie była ciągle ważniejsza
od kolarstwa. Mimo iż zostałam na
swoim podwórku to kolejny sezon
potraktowałam bardzo ambitnie.
Miałam jeden cel - wygrać Mistrzostwa Świata. Droga prowadząca ku
niemu była dla mnie bardzo trudna
i obfita w różne nieprzewidziane
przeszkody. Ostatnia z nich to

Wraca Rajd Karkonoski
Pod koniec sierpnia (30-31)
odbędzie się 23 Platinum Rajdu
Karkonoskiego. Po sześciu więc
latach ten dolnośląski klasyk
wraca na drogi Jeleniej Góry i
okolic. 12 odcinków specjalnych
rozegrane zostaną w sobotę oraz
niedzielę.
Rajd ten będzie wchodził w
program Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i Międzynarodowego Pucharu Łużyc
(30.08). Dzięki temu będzie
okazja do podziwiania jazdy
samochódu klasy WRC. Toyota
Corolla, którą poprowadzi Karel
Macek z Czech. Do rywalizacji w

ramach RSMP zostało zgłoszonych pięć mocnych samochodów
klasy S2000 oraz kilkanaście
samochodów N grupowych i
niższych klas.
Organizator zadbał również
o kibiców na stronie internetowej rajdu można obejrzeć
filmy przedstawiające trasę, a w
Karpaczu będzie można śledzić
rywalizację na telebimie. Wstęp
na odcinki będzie kosztował 10zł
za dzień Rywalizację na trasie
będzie można śledzić w specjalnie wyznaczonych strefach dla
kibiców.

Harmonogram rajdu (dla RSMP):
Sobota, 30.08
Niedziela, 31.08
OS 1 Dziwiszów 1 11.25
OS 7 Bobrów 1 10.38
OS 2 Wleń 1 11.49
OS 8 Podgórzyn 1 11.17
OS 3 Karpacz 1 12.44
OS 9 Piechowice 1 11.48
OS 4 Dziwiszów 2 14.26
OS 10 Bobrów 2 13.28
OS 5 Wleń 2 14.50
OS 11 Podgórzyn 2 14.07
OS 6 Karpacz 2 15.45
OS 12 Piechowice 2 14.38
Mapki odcinków specjalnych oraz wiele cennych wskazówek dla
kibiców dostępne na stronie rajdu: www.RajdKarkonoski.pl

Zobaczymy wreszcie Sudety
płotek, na którym zatrzymałam się
na sto metrów przed metą wyścigu
o mistrzostwo świata juniorek (...)
Zdobyłam srebrny medal i była to
największa... porażka mojego życia.
Na szczęście szybko się z niej otrząsnęłam i dwa tygodnie później do
swojego worka medali dorzuciłam
brąz na światowym czempionacie
na szosie. Po tych sukcesach byłam
przekonana, że moje miejsce jest
w grupie trenera Andrzeja Piątka,
jednak z różnych powodów znów
do niej nie trafiłam...

Wśród seniorek

W 2002 roku jeździłam w barwach Zawodowej Grupy CCC Polsat. To był mój pierwszy sezon w
kategorii elite i niestety nie należał
do udanych. Ale na pewno nie
był stracony. Kilka błędów i ciągle
powracające choroby sprawiły, że
mogłam więcej uwagi poświęcić
zbliżającej się maturze i egzaminom
na studia. Na tym naukowym polu
nieskromnie przyznam, że poszło
mi całkiem nieźle. Bezboleśnie
zdałam maturę i dostałam się na
jeden z najbardziej obleganych
kierunków Politechniki Wrocławskiej - matematykę (stosowaną)
na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki! Studia bardzo mi
się spodobały i nawet byłam bliska
odstawienia roweru na boczny tor.
Wtedy jednak znów pojawił się
trener Andrzej Piątek i dostałam
trzecią szansę na to aby trafić do
najlepszej polskiej grupy MTB. Tej
szansy już nie zmarnowałam.
Znaczące sukcesy w nowej ekipie
przyszły bardzo szybko. W 2003
roku zostałam pierwszą (historyczną!) mistrzynią świata w maratonie
rowerowym, a rok później stanęłam
na drugim stopniu podium mistrzostw Europy oraz mistrzostw
świata tuż za niesamowitą Norweżką Gunn Ritą Dahle. Sukcesy
te powtórzyłam w 2005 roku i już
się zaczęłam przyzwyczajać do tych
medali, w związku z czym w minio-

nym sezonie...ich nie zdobyłam.
Otarłam się o podium mistrzostw
świata zajmując najgorsze dla
sportowca, czwarte miejsce. Były
jednak inne sukcesy, jak brąz w
wyścigu drużynowym, czy podwójne mistrzostwo Polski na szosie,
które mobilizują mnie do dalszej
pracy i dają wiarę w to, że "złote
lata" mojej sportowej kariery są
ciągle przede mną. Nie będą już mi
towarzyszyły żółte barwy Totalizatora Sportowego, z którym po 2006
roku zakończyliśmy współpracę,
za którą wszyscy jesteśmy bardzo
wdzięczni. Nową historię MTB
będziemy tworzyli z marką HALLS,
która mam nadzieję pomoże nam
zajść na sam szczyt - czyli podium
Igrzysk Olimpijskich. Nowy sponsor
jak dotąd wywarł na mnie olbrzymie wrażenie, przede wszystkim
zaangażowaniem i energią z jaką
podchodzi do swojej ekipy. Wierzę,
że razem uda nam się zrealizować
każdy zamierzony cel”.

Sport, nauka i charakter

Jak wiadomo, tak się stało. Wielokrotnie w przeszłości rozmawiałem
z Majką, gdy przebywała w Jeleniej
Górze, trenując w PTS CCC Piechowice. Była to dla mnie wielka
przyjemność. Majka imponuje
nie tylko urodą, ale i inteligencją.
Świetnie radzi sobie z nauką i to
niełatwą, bo nie wybrała studiów
na AWF. Swobodnie rozmawia z
dziennikarzami po angielsku na
całym świecie. Ponadto ilekroć z
nią rozmawiałem zastanawiałem
się, skąd u tej bardzo szczupłej i
właściwie drobnej dziewczyny
tyle niespożytej energii i silnego
charakteru, bo przecież jak to w
sporcie bywa, były nie tylko sukcesy,
ale i przegrane powodujące silne
rozczarowanie.

Spisał: Janusz Cwen

W piątek (22 sierpnia) nasz
beniaminek I ligi koszykówki
męskiej spotkał się w sparingu z
Górnikiem w Wałbrzychu, jednak
bez udziału publiczności. Więc
fani Sudetów nie mogli obejrzeć
swoich pupili, których zobaczą
dopiero 28 sierpnia, gdy w hali
przy ul. Sudeckiej, kiedy nasi
koszykarze zagrają z Polpharmą
Starogard Gdański.
Jak się okazało, planowany
wcześniej udział Sudetów w
Turnieju Winobrania w Zielonej
Górze, nie dojdzie do skutku, bo
ta impreza została odwołana. W
tej sytuacji kierownictwo jeleniogórskiego beniaminka chętnie
skorzystało z zaproszenia Górnika i nasi koszykarze pojechali do
Wałbrzycha na pierwszy sparing
z ekipą, która występuje w ekstraklasie męskiego basketu.
Nasi koszykarze dobrze się spisali w tym spotkaniu, przegrywając tylko 77:80, choć gospodarze
zagrali w niepełnym składzie.

W ekipie jeleniogórzan zabrakło tylko lekko kontuzjowanego Jędrzeja Jankowiaka, ale
bardzo dobrze wypadli w tym
spotkaniu: Tomasz Wojdyła
Grygiel i Artur Grygiel, którzy
też niedawno wzmocnili Sudety. Ponadto wyróżnili się:
Jakub Czech oraz Rafał i Łukasz
Niesobscy.
W pierwszej połowie spotkania (28:51) przyjezdni ustępowali miejscowym i wpływ na
to miały częste zmiany dokonywane w składzie Sudetów przez
Ireneusza Taraszkiewicza, który
szukał optymalnie najsilniejszego zestawienia drużyny.
Jednak w drugiej połowie
było znacznie lepiej i tę część
meczu wygrali jeleniogórzanie
49:29.
Sparing Sudetów z Polpharmą Starogard Gdański, odbędzie
się w hali przy ul. Sudeckiej 28
sierpnia. Początek o godz. 18.

Carlos Astol trenuje u siebie
Nasze szczypiornistki wróciły z obozu treningowego w
Markranstädt (Niemcy), w
trakcie którego wzięły udział
w silnie obsadzonym turnieju,
nie odnosząc sukcesu, zajmując ósme miejsce.
-To nie było naszym celem.
Graliśmy w niepełnym składzie – mówi trener Zdzisław
Wąs. Szkoleniowiec dodaje, że
tylko w dwóch meczach wystąpiła Marta Gęga (kłopoty z
sercem). Narzekały na kontuzje Annę Polonkai (skręcenie
noga), Marta Dąbrowska (bóle
kręgosłupa) i Mirella Kaczyńska (bół w śródstopiu).
W Niemczech nie było też
Iriny Latyszewskiej (kłopoty
z wizą). Dlatego w meczach
z silnymi drużynami miały
okazję się sprawdzić zawodniczki z ławki i to jest plus
tego wyjazdu. Jeleniogórzanki

rozegrały też dwa sparingi z
S.C. Markranstadt i trenowały
na bieżni lekkoatletycznej i
w hali. To było spore obciążenie treningowe i dlatego
u siebie zawodniczki będą
miały lżejsze zajęcia i będą
przede wszystkim leczyć drobne urazy.
Nasze dziewczyny w ramach przygotowań do sezonu
planowały udział w turnieju,
który miał się odbyć w Dzierżoniowie, ale tam trwa jeszcze
remont hali i imprezę odwołano. W tej sytuacji Carlos Astol
rozegra mecze towarzyskie 29
i 30 sierpnia w Jeleniej Górze
w turnieju z udziałem Slavii
Praga i SC Markranstadt, być
może już nową szczypiornistką z Ukrainy Oleną Pylypiuk
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SPORT
Sentymentalne powroty dwukrotnego olimpijczyka do Jeleniej Góry

Koszykarski rekordzista
Janusz Wichowski, dwukrotny olimpijczyk, urodził się
w 1935 roku Chełmie Lubelskim. Zaraz potem rodzice
wyjechali z tego miasta i dzieciństwo spędził z rodzicami do końca wojny w Starachowicach, ale młodość w
Jeleniej Górze i bardzo mile wspomina ten okres. Od
lat mieszka we Francji, ale podczas każdych prawie
wakacji odwiedza nasze miasto.
Mówi się: tam, gdzie się spędzisz młodość, tam jest twoja
mała ojczyzna. Taką jest dla Pana
Janusza stolica Karkonoszy, do
której przyjechał z rodzicami tuż
po wojnie w 1945 r. w rejon Skłodowskiej Curie, gdzie zamieszkał
z rodzicami. Jak mówi, miał
szczęście, że tam właśnie mieszkał do matury, bo naprzeciwko
był Młodzieżowy Dom Kultury
(MDK), gdzie prowadzono szeroką działalność wielu sportowych
sekcji. Chodził do pobliskiej Szkoły
Podstawowej nr 1 przy obecnej
ul. Piłsudskiego i na zajęcia sportowe do MDK. - Miałem szczęście.
Po pierwsze do MDK miałem
bliziutko na „rzut kamieniem”,
bo był po drugiej stronie ulicy.
Po drugie wziął mnie pod opiekę
nieżyjący już legendarny trener
koszykówki - Marian Koczwara,
który mnie, młodemu chłopcowi,
przepowiedział karierę sportową
i konsekwentnie zapoznawał z
tajnikami ówczesnej koszykówki.
Naprawdę wiele mu zawdzięczam
– wspomina Pan Janusz .
Również nauczyciele wychowania fizycznego SP nr 1
zwrócili uwagę na wysokiego i
bardzo sprawnego zawodnika i
to spowodowało, że ogrywał się
w szkolnych zawodach i ówczesnych drużynach koszykówki w
mieście.

Początek krajowej
kariery

Zwrócili też na niego uwagę
szkoleniowcy wrocławskiej II li-

gowej Ślęzy, którzy mu zaproponowali grę w tej drużynie i kiedy po
skończeniu nauki w Technikum
Ekonomicznym pojechał w 1954 r.
do Wrocławia na studia w Wyższej
Szkole Ekonomicznej zasilił tę
drużynę. – Mieliśmy pecha. Nie
weszliśmy do I ligi, bo w bilansie z
Wybrzeżem Gdańsk byliśmy gorsi
w koszach o kilka pkt. – mówi
z żalem Pan Janusz, któremu
poradzono po roku pobytu we
Wrocławiu, by wyemigrował do
Warszawy, gdzie będzie miał okazje rozwijać umiejętności w Polonii
Warszawa. Stało się tak i przeniósł
się na studia do Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Grał w
Polonii i potem w Legii.

Nieustający kapitan
reprezentacji

Gra w renomowanych klubach
krajowego basketu spowodowała, że stał się reprezentantem
kraju i etatowym kapitanem
reprezentacji Polski. Był zawodnikiem uniwersalnym. Radził sobie na każdej pozycji na
parkiecie i był dobrym duchem
drużyny, z którą odniósł wiele
sukcesów. Przed olimpiadą w
Rzymie (1960r.) reprezentacja
kraju stoczyła wielkie boje w eliminacjach i Pan Janusz razem z
zespołem zajął wysokie szóste
(Rzym), a potem, siódme miejsce na olimpiadzie w Tokio. W
Rzymie był nawet wicekrólem
strzelców za słynnym Koracem
(Jugosławia). Sam udział w
dwóch olimpiadzie naszych

Janusz Wichowski wymienia kwiaty
i proporczyki z kapitanem reprezentacji USA.
Wówczas Polska po raz pierwszy i jedyny
pokonała 18.04. 1964 r. w Łodzi
Amerykanów 82:73

Zawsze z wielką przyjemnością przybywam do
ukochanego miasta, jakim jest dla mnie Jelenia
Góra – mówi Janusz Wichowski.
koszykarzy uznawany był za
wielki sukces, ale największy
jak do tej pory odniosła nasza
reprezentacja we Wrocławiu
w 1963 r. podczas pamiętnych
mistrzostw Europy, zdobywając
srebrny medal.

Za chlebem do Francji

Kiedy Pan Janusz kończył karierę sportową postanowił posmakować chleba na Zachodzie,
o czym zresztą marzyła większość Polaków. Nie wszystkim
sportowcom na to zezwalano,
nawet po zakończeniu kariery.
Panu Januszowi się udało w
uznaniu zasług dla polskiego
sportu. W 1971 r. wyjechał
do Valenciennes (Francja),

gdzie przebywa do tej pory.
Zamieszkał w dzielnicy Marlin
tego miasta i początkowo grał i
trenował miejscową II ligową
drużynę. Potem uczył wychowania fizycznego w miejscowym
liceum.
Zawsze jednak latem stara
się przyjeżdżać do Jeleniej Góry,
gdzie mieszka jego brat Wiesław
z rodziną przy ul. Skłodowskiej
Curie oczywiście oraz przyjaciel
z młodzieńczych lat Jerzy Barczyk. – Nigdy nam się nie nudzi,
gdy wspominamy lata szkolne
– mówi przyjaciel.

Janusz Cwen

Bilans sukcesów
Janusz Wichowski - ur. 6. 10 1935 r., 196 cm, dwukrotnie wystąpił w reprezentacji
Europy, był na dwóch olimpiadach (Rzym – 1969, Tokio- 1964), brał udział w
pięciu mistrzostwach Europy i jeden raz w mistrzostwach świata w Urugwaju.
242 razy zakładał koszulkę reprezentanta kraju. Są to rekordowe osiągnięcia i
jak na razie nie do pobicia.

Fragment spotkania Polska – Francja w 1960 r.
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Wrzutka z autu
Plac Ratuszowy
będzie gościł w
środę (3 września)
pięć zespołów, które przynoszą
chlubę miastu biorąc udział w
rozgrywkach o mistrzostwo różnych klas rozgrywkowych w kilku
dyscyplinach sportu.
Futboliści Karkonoszy już rozpoczęli rozgrywki wygrywając
wysoko w Kamiennej Górze z
Olimpią i przegrywając u siebie na
nawodnionych „ryżowych polach”
boiska przy ul. Złotniczej oraz z
Kuźnią w Jaworze.
Piłkarki ręczne Carlos Astol dopiero rozpoczną rozgrywki w
ekstraklasie tej dyscypliny. W sparingach na razie przegrywają.
Największą zagadką jest jednak
forma koszykarzy Sudetów (I liga
męska). Są w tej drużynie czterej
nowi zawodnicy, ale nie są to „tuzy
krajowego basketu”. Może i dobrze,
bo nasi koszykarze potrafią „sportową złością” pokonać teoretycznie
silniejszych rywali. To drużyna z

charakterem i dlatego ma wiernych
i oddanych kibiców.
To samo można powiedzieć
o koszykarkach Finepharm AZS
KK, które już niebawem zostaną
wzmocnione prze dwie amerykańskie gwiazdy. Niestety ich przybycie
się opóźnia i w klubie nikt nie może
odpowiedzieć dlaczego i kiedy
przybędą.
Scenariusz prezentacji, jako
osobna impreza, a nie dodatek do
innego widowiska, ma nastąpić
na scenie i jej przebieg mają uzgodnić menadżerowie klubów. Będą
władze z prezydentem Markiem
Obrębalskim na czele, który wręczy fan klubom prezentowanych
zespołów bębny do wspomagania
ich dopingu swoim pupilom.
Oby nie było to odbębnienie
sprawy, co się często wszystkim
powojennym władzom miasta
zdarzało, jeśli chodzi o stosunek
włodarzy stolicy Karkonoszy do
sportu.
Janusz Cwen

Karkonosze przegrały w Jaworze
Nasi futboliści przegrali z meczu z kolejnym beniaminkiem Kuźnią w Jaworze, choć do przerwy
prowadzili.
Do meczu trzeciej kolejki dolnośląskiej IV ligi w Jaworze z
miejscową Kuźnią, Karkonosze
wybiegły w następującym składzie:
Michał Dubiel – Marek Siatrak,
Marek Wawrzyniak, Wojciech
Bijan, Leszek Kurzelewski – Daniel
Kotarba, Paweł Walczak, Łukasz
Kusiak, Mateusz Durlak – Łukasz
Kowalski i Maciej Wojtas.
Ławka: Tomasz Ciepiela, Dominik Kik, Piotr Kochan, Marcin
Krupa, Jarosław Adamczyk, Konrad Kogut, Korkuś.
Do 20 min. z boiska wiało nudą.
Dopiero w 22 min. poszła szybka

kontra Karkonoszy Łukasz Kowalski podał do Mateusza Durlaka,
który wpakował piłkę do pustej
bramki i zrobiło się 1:0 dla gości.
Do końca pierwszej połowy wynik się utrzymał bez zmian, choć
gospodarze mocno przycisnęli tuż
przed przerwą.
Ta przewaga zaowocowała na
początku drugiej połowy, kiedy
w 50 min. Piotr Zieliński zdobył
wyrównującego gola w zamieszaniu podbramkowym i w 62 min.,
kiedy bramkę z karnego strzelił
Miedziński.
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W sobotę padły wyniki:
Ślęza Wrocław - 1985 Szczawno Zdrój 2-3
Victoria Świebodzice - Puma Pietrzykowice 1-0
Chojnowianka Chojnów - Miedź II Legnica 1-3
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Lechia Dzierżoniów 1-3
GKS Kobierzyce - Górnik Złotoryja 1-1
Olimpia Kamienna Góra - Polonia Trzebnica 2:1
Mecz mkolejki: Górnik Wałbrzych - Prochowiczanka Prochowice rozegrany został
24 sierpnia, o godz. 15. po zamknięciu niniejszego numeru
Tabela
1. Miedź II Legnica 		
2. Kuźnia Jawor		
3. Górnik Złotoryja		
4. Górnik Wałbrzych		
5. Ślęza Wrocław		
6. Victoria Świebodzice		
7. Olimpia Kamienna Góra
8. Prochowiczanka 		
9. Polonia Trzebnica		
10. Karkonosze Jelenia Góra
11. Lechia Dzierżoniów		
11. 1985 Szczawno Zdrój		
13. GKS Kobierzyce		
14. Chojnowianka Chojnów
15. BKS Bolesławiec		
16. Puma Pietrzykowice		

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

7
7
7
6
6
6
6
4
3
3
3
3
2
0
0
0

9-5
8-5
3-1
7-0
7-5
4-4
6-10
4-3
3-4
12-8
4-3
4-5
2-8
1-4
3-7
1-6
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ROZRYWKA

NA WESOŁO

Nauczyciel zwraca się do ucznia:
- Wszystko robisz powoli. Powoli piszesz, powoli mówisz, powoli się ruszasz. Czy jest coś,
co robisz szybko?
- Tak. Szybko się męczę.
Jaś do nieprzytomności zakochany w Małgosi pyta:
- Małgosiu, co powinienem ci dać, żeby móc cię pocałować?
- Narkozę...
Siedzi ślimak pod drzewem i wali z całej siły głową w pień. Wali, wali, aż w końcu stracił
przytomność. Po chwili ocknął się i znowu zaczyna walić głową w pień. Z góry przygląda
się całemu zajściu dzięcioł i po chwili zwraca się do swojej małżonki: "Kochanie, chyba już
nadeszła odpowiednia pora, aby powiedzieć naszemu synkowi, że został adoptowany..."
- Dlaczego nie wstajesz? - pyta Jasia w autobusie starsza pani i spogląda na niego karcąco.
- Już ja dobrze panią znam! Ja wstanę, a pani zajmie mi miejsce.

KRZYŻÓWKA

HOROSKOP
MIŁOSNY

BARAN
Patrząc na to, co działo się do tej pory, raczej nie masz powodów do obaw o przyszłość.
Mijają kolejne spokojne miesiące, twoje życie jest wypełnione ciekawymi wydarzeniami. Tak
będzie dalej, jesteś osobą zaangażowaną i pracowitą i twoje posunięcia będą przynosić efekty.
Jesteś cierpliwy i wiesz, że jak coś ma nastąpić, to nastąpi. Nie warto niczego przyspieszać.
BYK
Nawiążesz kontakt z bardzo nietypową osobą, od której nauczysz się niecodziennego
spojrzenia na życie. Skończy się twoje niezdecydowanie w głównej sprawie, jaką się
zajmujesz. Zdecydujesz się ostatecznie, co masz robić i będziesz się tego trzymać, choćby
miało być ciężko. Lepiej iść obranym kursem i posuwać się do przodu, niż miotać się w
chaosie raz w lewo, raz w prawo i nie osiągać nic.
BLIŹNIĘTA
Prawie jak z nieba spadnie dla ciebie prezent, dar, który przyjmiesz z otwartością i
wdzięcznością. Będzie to sytuacja, której się nie spodziewałeś, szczęśliwe rozwiązanie,
które przez wiele dni będzie przywoływać uśmiech na twojej twarzy. Jesteś dzieckiem
szczęścia, los ci sprzyja i spijasz nektar z kwiatów w pięknym ogrodzie.
RAK
Czy to w związku, w rodzinie, czy w miejscu pracy jesteś częścią pewnej całości, nie
żyjesz tylko dla siebie, jesteś w połączeniu z ludźmi, którzy cię otaczają. Ci ludzie to nie
zło konieczne, nie uważaj ich za wrogów albo osoby, które ci źle życzą. Uwierz, że mają
dobre intencje, a nieporozumienia zdarzają się każdemu z nas. Pracuj nad prawidłową
komunikacją, nad życzliwym i umiejętnym wyrażaniem swoich myśli.
LEW
Będziesz nad czymś mocno się zastanawiać, skupisz się na jednym doświadczeniu i
będziesz z niego wyciągać daleko idące wnioski. Teraz mocno stoisz na ziemi, dobrze ci się
powodzi; nie zepsuj tego, nie bądź drobiazgowy i nie szukaj dziury w całym. Bądź pogodny,
nie wpadaj w przesadę, tendencja jest wzrostowa i dalej można ją utrzymać.
PANNA
Twoja sytuacja nie jest zła, masz do dyspozycji środki, które można wykorzystać. Jeśli
nie wiesz, jak sobie poradzić, zdystansuj się i pomyśl, co by zrobiła inna osoba będąc na
twoim miejscu. Zawsze wykorzystuj to, co ci jest dostępne – znajomości, środki materialne,
zdolności i doświadczenie. Nie bagatelizuj tego, co już zostało ci dane, w pogoni za tym,
czego jeszcze nie masz. Skupiaj się na obfitości, a nie na braku. Myśl pozytywnie o sobie
i swoim życiu.
WAGA
Z zewnątrz przyjdą zmiany i Koło Fortuny pójdzie w ruch, przynosząc nowe wydarzenia. Do części z nich przyzwyczaisz się i dopasujesz; te, które nie będą ci na rękę, będziesz
ignorować lub próbować walczyć. Przekonasz się po raz kolejny, że życie jest procesem
cyklicznym, raz jest lepiej raz gorzej, ale ważne, żeby zachować wśród przemian równowagę, tak jak środek koła jest nieruchomy, mimo że całe koło się obraca.
SKORPION
Mimo fal na oceanie ty jesteś jak stabilny statek, trzymasz się i nie dajesz się przewrócić.
Tak będzie nadal, będziesz dążyć ku harmonii, znajdziesz równowagę i podobieństwa w
rzeczach odmiennych. Uda ci się pogodzić dwie ważne sprawy, zająć się wystarczająco i
jedną, i drugą, dopilnujesz i dopieścisz swoje projekty. Będziesz sprawdzać się na wielu
płaszczyznach i w każdej pochwalisz się małym lub większym sukcesem.

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
Będziesz stać na pozycji lidera i to od ciebie ludzie będą oczekiwać jakiejś ważnej decyzji
i informacji, co dalej robić. Będziesz czuć się stabilnie w tej roli, jesteś w pełnej formie,
wypoczęty po wakacjach i gotowy do nowych wyzwań. Coś dobrego i konkretnego z tego
wyniknie, jak szybko – to zależy wyłącznie od ciebie. Czeka cię dużo pracy, pod koniec
roku będą efekty.
KOZIOROŻEC
Mogą dziać się rzeczy przykre dla ciebie i niespodziewane, to znaczy niespodziewane w
danym momencie, bo strach przed tymi wydarzeniami odczuwałeś już wcześniej. Spójrz
na to filozoficznie: jeśli spełniło się pochmurne przewidywanie, nic innego nie można zrobić, jak tylko działać. Swoim działaniem jesteś w stanie odwrócić negatywne skutki. Może
zmienisz coś w sobie, żeby w przyszłości nie doświadczać podobnych niepowodzeń.
WODNIK
W najbliższym tygodniu intuicja będzie twoją najlepszą przyjaciółką. Popracuj nad dobrym
kontaktem ze swoim ciałem, emocjami, wsłuchaj się w siebie. Być może gonisz za czymś
bez opamiętania i zapominasz o własnych potrzebach, i tych codziennych, i duchowych.
Jeżeli masz jakiś sekret, strzeż go uważnie, nie wyjawiaj tajemnicy, zanim nie przyjdzie
sprzyjający czas.
RYBY
Będzie wyraźna różnica zdań pomiędzy tobą a bliską osobą. Od ciebie zależy, czy będziecie walczyć, czy się dogadacie. Rozwiązanie polubowne jest tym właściwym, bo w tej
dyskusji nie ma osoby wygranej, trzeba pójść na kompromis. Będziesz odczuwać napięcie
w związku albo w pracy, mogą być kłopoty w przeprowadzeniu jakiegoś zadania, jednak
potraktuj to na spokojnie, pracuj w swoim tempie i nie poddawaj się.
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"Potrzebujemy silnego przywódcy"
O aktorstwie zaczęła myśleć na poważnie dopiero, gdy
skończyła studia z literatury angielskiej. Maggie Gyllenhaal pochodzi z filmowej rodziny – ojciec, Stephen,
jest reżyserem i to u niego stawiała pierwsze kroki jako
aktorka, debiutując w "Krainie wód" obok Jeremy Ironsa. Jej brat, Jake, zwrócił na siebie uwagę rolą w filmie
Anga Lee "Tajemnica Brokeback Mountain". Wystąpił
wtedy obok Heatha Ledgera, z którym teraz na planie
"Mrocznego rycerza" miała okazję spotkać się jego siostra. Maggie w nowym filmie o Batmanie Christophera
Nolana zagrała ukochaną człowieka-nietoperza.
Jaki miałaś pomysł na tę
postać? Jej historia jest kontynuacją pierwszego filmu.
Maggie Gyllenhaal: Postanowiłam spojrzeć na Rachel Dawes
jak na zupełnie nową kobietę w
tym filmie. Tak właśnie zrobiłam.
Jednocześnie byłam świadoma, że
pewne wątki z poprzedniej części
są istotne dla naszego filmu.
Przede wszystkim, pod koniec
ostatniej części Rachel wyznaje
miłość Bruce'owi i że rozumie,
dlaczego musi on wcielać się w
Batmana, ale jednocześnie mówi
mu, że nie potrafi być z nim, jeśli
to będzie dalej trwało. Echo tych
słów rozbrzmiewa również w
naszym filmie. Jednak ja potrzebowałam wolności. Muszę mieć
swobodę, by podążyć w kierunku,
który wydaje mi się słuszny. Dlatego musiałam patrzeć na Rachel
jak na zupełnie nową osobę.
Jak pracowało Ci się z Christianem Bale? Czy spędzał
dużo czasu w samotności?

Maggie Gyllenhaal: Christian
okazał się bardzo spokojnym,
poważnym człowiekiem. Kręciliśmy wspólne sceny, a dobry
reżyser nigdy nie będzie ustawiał
kamery ani aktorów zanim oni
sami nie wypracują danej sceny.
Pozwoli im wypróbować, jak
do niej podejść i dopiero wtedy
włącza kamerę. W scenach z
Christianem oboje byliśmy raczej statyczni, patrzyliśmy sobie
w oczy, porozumiewaliśmy się
jakby bez słów – i to było właśnie
to. Coś niezwykłego. Zupełnie
inaczej niż z Aaronem Eckhartem, który gra mojego drugiego
kochanka. Aaron jest podobny
do mnie, swobodniejszy, bardziej
otwarty. Podejmuje to, co się mu
zaproponuje.
Podobno nie robiliście prób.
Jak się z tym czułaś? Czy zaskoczyła Cię taka swoboda?
Maggie Gyllenhaal: Nie wiem,
dlaczego tak jest i nie odnosi się
to do wszystkich, ale większość

dobrych aktorów filmowych nie
lubi prób. To moje spostrzeżenie.
Być może to nieprawda, ale wiele
osób, z którymi chętnie pracuję,
nie lubi próbnych scen. Wydaje
mi się, że jeśli mam zagrać tak,
jakbym znała kogoś od zawsze,
to dobrze jest spędzić z tą osobą
trochę czasu. Jeśli są jakieś kłopoty ze scenariuszem, ważne, żeby
wyszły podczas prób, zanim pojawimy się na planie. Inaczej będzie
ciężko. Jest coś wspaniałego w
tym wyzwaniu odnalezienia się
w danej sytuacji i pracy nad nim
podczas zdjęć. Lubię to.
A jeśli chodzi o sceny kaskaderskie – czy byłaś w pobliżu
jakiejś eksplozji lub grałaś w
tych scenach?
Maggie Gyllenhaal: Tak, w jednej. Wypadam przez okno i lecę
trzysta pięter w dół. Musiałam
to zagrać. To była moja pierwsza
scena kaskaderska w życiu. Było
fajnie. Bardzo fajnie.
Jak Ci się pracowało podczas zdjęć w Chicago? Czułaś
jakąś twórczą energię?
Maggie Gyllenhaal: Kręciliśmy
tam również "Stranger than
Fiction". To zabawne, bo te dwa
filmy są całkowicie odmienne,
tak samo jak postacie. Uwielbiam
jedzenie w Chicago. Ale to chyba
nie za bardzo jest związane z
aktorstwem. Naprawdę bardzo je
lubię. Wcześniej byłam w Chicago

Uwaga na sól

Sól kuchenna to potoczna nazwa
chlorku sodu (NaCl), związku
chemicznego używanego jako
przyprawa w kuchni. Znajdująca
się w powszechnej sprzedaży sól to
tzw. sól jodowana – ze względów
zdrowotnych sztucznie wzbogacona związkami jodu.
Wielu dietetyków zalicza białą,
rafinowaną sól do tzw. "białych
śmierci" (obok cukru i białej mąki).
Jej nadużywanie w kuchni jest
jednym z czynników wpływających
na powstawanie chorób cywilizacyjnych oraz np. nadciśnienia
tętniczego. Zaleca się stosowanie
soli nierafinowanych, czasami
określanych jako kamienne, oraz
soli morskiej, uzyskiwanej poprzez
odparowywanie wody morskiej.
Według jeszcze innej opinii chlorek
sodu należałoby zastąpić chlorkiem
żelaza (FeCl3).
Większość z nas jest świadoma
negatywnych efektów spożywania nadmiernej ilości soli: utrata
elastyczności tętnic, nadciśnienie,
odwapnienie kości... Ale powstrzymanie się od szczodrego solenia
potraw często nie wystarczy. Podczas gdy dzienne zapotrzebowanie
człowieka na sól wynosi 2 g i jej
spożycie nie powinno przekraczać 6
g, z samych gotowych, przetworzonych produktów spożywczych przeciętny człowiek dostarcza swojemu
organizmowi 9 g soli dziennie!
Ograniczenie lub wyeliminowanie
z diety gotowych dań i produktów,

które zawierają dużo soli, jest tym
trudniejsze, że te najbardziej solone
potrawy nie są wyraźnie słone, a
czasem wręcz słodkie.
Oto lista najbardziej słonych, a
jednocześnie sprawiających złudzenie "nie tak bardzo słonych" dań
i produktów:
- Pizza – średnia pizza zawiera
7 g soli.
- Gotowe dania i zupy – często
pojedyncza porcja zawiera 6 g soli.
- Chleb – na dwie kromki
chleba przypada 1 g soli.
- Płatki śniadaniowe, musli
– śniadaniowa porcja płatków z
mlekiem dostarcza 15% dziennego
zapotrzebowania na sól.
- Krakersy, ciasteczka, wafle – w
pojedynczym krakersie może być do
0.25 g soli, ciastko typu muffin zawiera więcej soli niż porcja słonych
orzeszków.
Warto pamiętać, że niewielka
ilość wędzonej ryby (łososia, makreli, węgorza), wędlin, zwłaszcza
importowanych (salami węgierskiego, szynki parmeńskiej), a także
serów (fety, parmezanu, większości
żółtych serów) wystarczy, by pokryć całkowicie dzienne zapotrzebowania człowieka na sól.
Nasze preferencje co do słonych
potraw mogą się zmniejszać, jeśli
systematycznie będziemy redukować ilość dodawanej soli.

Dobre rady:

- Postaraj się w sposób rozsądny
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tylko kilka razy, ale to naprawdę
świetne miejsce na zdjęcia.
Czy Twoim zdaniem film
odzwierciedla współczesną
rzeczywistość?
Maggie Gyllenhaal: Myślę,
że trudno byłoby znaleźć choć
jedną osobę na świecie, która nie
miałaby poczucia, że żyjemy w
trudnych czasach. Faktycznie tak
jest. Problemy narastają i opadają, czasem sytuacja się poprawia,
czasem pogarsza. Każdy chyba
zgodziłby się z tym, że to trudna,
brutalna rzeczywistość. Sądzę,
że w takich czasach, jedynym
ratunkiem jest silny, prawy przy-

wódca. O tym właśnie jest nasz
film. O dwóch rodzajach silnych,
prawych przywódców. Po pierwsze: działanie zgodnie z systemem
lub zmiana systemu, przy pomocy
systemu – tak działa Harvey Dent.
Batman jest bardziej radykalny.
On postrzega Gotham jako chaos
i zepsucie, które można ocalić
tylko porządnie nim wstrząsając.
On musi wywrócić wszystko do
góry nogami, żeby wprowadzić
zmiany. I właśnie o to chodzi. O
zmiany w tym zepsutym świecie.
Tak postępuje prawy człowiek.
Chciałabym potrafić tak robić.
Póki co, bardzo się staram.

Przed premierą "Mrocznego
rycerza" wiele osób próbowało
dowiedzieć się jak najwięcej o
filmie. Czy udało Ci się nic nie
zdradzić?
Maggie Gyllenhaal: Tak, dochowałam tajemnicy. Wcale nie jest
tak trudno utrzymać wszystko w
sekrecie. Ludzie chcą, żeby uchylić
im rąbka tajemnicy, powiedzieć
tylko odrobinę, to im wystarczy.

Koperty z serem pleśniowym
Ciasto francuskie najlepiej kupić gotowe; zrobienie
go własnoręcznie nie jest wcale łatwe. Dzięki temu
oszczędzimy czas i możemy mieć pewność, że wszystko sie uda.
Składniki:
- 1 opakowanie mrożonego
ciasta francuskiego (250g),
- 200 g sera pleśniowego
typu roquefort,
- 50 g orzechów włoskich,
- 5 łyżek śmietany 22%,
- 1 jajko.

Sposób przygotowania:
1) Ser kruszymy na drobne kawałki do miseczki. Dodajemy
śmietanę i wyrabiamy jednolitą masę. Dorzucamy pokruszone
orzechy włoskie. Całość mieszamy.

ograniczyć dzienne spożycie soli.
- Częściej jedz świeże owoce i
warzywa. Zawierają bardzo mało
soli, jest ona dodawana dopiero
podczas ich konserwowania.
- Czytaj na etykietach skład
kupowanych produktów i wybieraj
te z mniejszą zawartością sodu.
- Szukaj oznaczeń – mała
zawartość soli.
- Używaj ziół, przypraw i

owoców do przyrządzania potraw,
zredukuj do połowy ilość słonych
mieszanek ziołowych (np. przyprawa do kurczaka, przyprawa do
grilla itp.)
- Jeśli jadasz w restauracjach
lub barach szybkiej obsługi, wybieraj te, w których używa się mało soli
i słonych przypraw.

2) Rozmrożone ciasto rozkładamy na blacie. Kroimy na kwadraty
o boku 10 cm. Roztrzepujemy jajko w miseczce i smarujemy nim
brzegi kwadratów. Nakładamy nadzienie, przykrywamy drugim
kwadratem i starannie zlepiamy brzegi. Wierzch również smarujemy jajkiem.
3) Wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 st.
C. na około 15 minut.

Jak podawać?
Na talerzach udekorowanych listkami sałaty, skropionymi kilkoma kroplami sosu vinaigrette. Można przybrać także połówkami
orzechów włoskich.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
■ 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
■ Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia,
umeblowane, Sobieszów – 667 268 932
■ Mieszkanie dla dwóch osób, umeblowane,
zadbane, osobne wejście w Sobieszowie – 075
75 534 20
■ Tanio wynajmę piekarnie, 108m2, piec
węglowy oraz pomieszczenie na sklep – 696
350 927
■ Wydzierżawię stanowisko tipserce (manikure, pedicure, henna), tylko 400zł dzierżawy
– 669 017 071
■ Mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, na obrzeżach miasta,
cisza, ogród, parking, 1000zł – bez dopłat
– 605 209 637
■ Para pracująca poszukuje współlokatorów
do 4 pokojowego mieszkania, internet, Zabobrze, opłaty 600zł + liczniki + 100zł kaucja
– 691 656 385

Studentkom do wynajęcia mieszkanie 4
pokojowe, Zabobrze, internet, 1200zł + liczniki
– 075 64 745 25, 512 337 657
■ Wynajmę dla 3 max 4 niepalących,
spokojnych studentów komfortowe, nowe
mieszkanie w pełni wyposażone, umeblowane,
wszystko nowe, I piętro, balkon, słoneczne,
2 pokoje, osobna kuchnia. Obok Kolegium
Karkonoskiego, 1000zł + media, kaucja
– 508 443 928
■ Do wynajęcia pokój z możliwością garażowania – 075 75 215 95, 695 605 043
■ 2-pokojowe wynajmę - Mieszkanie 2-pokojowe do wynajęcia. Zabobrze II - (Karłowicza).
Częściowo umeblowane. 600zl+czynsz-około
270zl(wliczone CO)+rachunki. Więcej info +
zdjęcia na e-maila. jaksus@o2.pl - mail
■ 2 poziom.3 pok. obok kolegium - Do
wynajęcia mieszkanie 2 poziomowe z aneksem
kuchennym, 3 pokoje na poddaszu ulica Kadetów - po sąsiedzku z Kolegium Karkonowskim.
Kuchnia wykonana pod zabudowę, pokoje
umeblowane, internet Wi-Fi, TV Cyfra+. - 516
035 035
■ 3 pokoje przy Kolegium - Na ul Kadetów
mieszkanie 72 m2, 3 pokoje ,aneks kuchenny,
łazienka, 2 wc, balkon , lodówka, pralka ,zmywarka do naczyń, internet- przystosowane do
zamieszkania przez 5-6 osób. - 601 814 664
■

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:

16 VIII 2008 godz. 00:01 – 22 VIII 2008 godz. 12:00
Dla studentów - Mieszkanie 3 pokojowe,
okolice Akademii Ekonomicznej. - 500 122
470
■ Domek do wynajęcia - wynajmę mały
domek umeblowany dla ludzi którzy potrafią
szanować czyjeś mienie, cena 900 zł miesięcznie plus liczniki, kaucja, czynsz miesięczny
- 075 76 76 287
■ Domek na imprezy - Do wynajęcia domek
na imprezy: urodziny, imieniny, osiemnastki,
półmetki, wieczory kawalerskie i panieńskie
i inne. 3 poziomy - miejsce do tańczenia,
miejsce do siedzenia (kanapy stoliki), miejsce
do spania. Kromnów 10 km od Jeleniej Góry.
Dobry dojazd z JG. - 793 610 490
■ Dom do wynajęcia - Wynajmę dom 110
m w Jeleniej Górze na os. Czarnym. - 0049
61739958157
■ Dom do wynajęcia w Cieplicach - Wynajmę
dom o pow. 130m2 o wysokim standardzie,
umeblowany, dla firmy lub spokojnej rodziny
- 504 289 423
■ Do wynajęcia mieszkanie - Do wynajęcia
ładne mieszkanie, 4 pokoje + spiżarnia, 133
m2, 2-gie piętro (ostatnie), strych + piwnica,
Jelenia Góra , ul. Armii Krajowej , centrum ,
umeblowane, domofon, alarm, także na biuro
lub odpowiedzialnym studentom (tak do 7-u
osób). 1800 zł/m-c + media - 502 101 191
■ Do wynajęcia mieszkanie od1.09 - Komfortowe mieszkanie 2 pokojowe, 60m, dla 2
osób, położone w J. Górze na ul. Bankowej:
przestronny salon z wyposażonym aneksem
kuchennym oraz wyjściem na duży balkon
od ul. Piłsudskiego, łazienka z wanną oraz
sypialnia. Czynsz najmu obejmuje opłatę za
wszystkie media - 501 450 406
■ Do wynajęcia od 01.09.2008 - Mam do
wynajęcia mieszkanie 2-pokoje z kuchnią i
łazienką w centrum JG. Blisko Uniwersytetu
Ekonomicznego, 15 minut do centrum, cicha
dzielnica. Mieszkanie jest w pełni umeblowane,
możliwość podłączenia do internetu, zadbane z
dużym balkonem. Cena: 1000zł (do negocjacji)
kaucja liczniki. - 511 062 380
■ Duże mieszkanie - Jelenia Góra - ścisłe
centrum - bardzo duże mieszkanie do wynajęcia
na kancelarię lub gabinety - 513 018 455
■ Duże mieszkanie 4 pokoje - Do wynajęcia
ładne mieszkanie, 4 pokoje + spiżarnia, 133
m2, 2-gie piętro (ostatnie), strych + piwnica,
Jelenia Góra , ul. Armii Krajowej , centrum ,
umeblowane, domofon, alarm, także na biuro
lub odpowiedzialnym studentom (tak do 7-u
osób). 1800 zł/m-c + media. - 502 101 191
■

Dwupoziomowe Sudecka - nowe, 80m2,
kompletnie umeblowane i wyposażone, aneks
z salonem + 2 pokoje + łazienka + balkon,
dostępne od połowy września 1500 zł + liczniki,
Kontakt GG6742134 - 667 883 793
■ Garaż do wynajęcia - Garaż murowany
z prądem przy ul. Podchorążych w Jeleniej
Górze do wynajęcia. bratan@poczta.fm - 603
080 888
■ Hala do wynajęcia w Łomnicy - o powierzchni
370m2, wysokość w najniższym punkcie 4,10
m, długość 30m, szerokość 12.5m. - 075
71 31 471
■ Jelenia Góra lokal w centrum - Jelenia
Góra - centrum - lokal do wynajęcia - 603
347 415
■ Kawalerkę na Zabobrzu - Mam ciekawą
kawalerkę z jasną kuchnią w bloku na 3 piętrze
przy ul. Karłowicza. Niskie koszty utrzymania.
Doskonała lokalizacja, wszędzie blisko i łatwo
dojechać. Ryszard 650 zł + opłaty. - 886
206 160
■ Lokal - mam do wynajęcia lokal handlowo
- usługowy. Plac Wyszyńskiego 225 m2
- 601 793 257
■ Lokal 100 m2 centrum tanio - mam lokal
do wynajęcia centrum miasta 100 m2 na sklep,
hurtownie, usługi, produkcje inne, dobra cena
- 607 730 188
■ Lokal do wynajęcia - Nowy lokal do wynajęcia przy Placu Ratuszowym - 075 75 42 530
■ Lokal do wynajęcia - Jelenia Góra - centrum
- lokal do wynajęcia. Wiadomość: 603 347
415. - 603 347 415
■ Lokal usługowo-biurowy - Do wynajęcia.
Lokal biurowo-usługowy-30m2 (dwa pokoje), I
piętro, parking przy budynku, centrum, dogodny
dojazd! Atrakcyjna cena - 608 442 373
■ Lokal usługowy w centrum - nowy lokal
usługowy w centrum miasta w nowej kamienicy. 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 Nieruchomości
Partner - 507 243 718
■ Mieszkania 2 pokoje ul. Sudecka - wynajmę
mieszkania 2 pokoje 34 m2, nowe ul. Sudecka
-Park Sudecki. Mieszkania położone są na I i II
piętrze z balkonami. W budynku winda. Cena
najmu 1000,00 + opłaty za CO. Wodę i e.
elektryczna wg liczników. Wymagana kaucja
6000,00zł - 606 393 911
■ Mieszkanie 2 pokojowe od 1.09 - Komfortowe mieszkanie 2 pokojowe, 60m, dla 2
osób, położone w J. Górze na ul. Bankowej:
■

przestronny salon z wyposażonym aneksem
kuchennym oraz wyjściem na duży balkon
od ul. Piłsudskiego, łazienka z wanną oraz
sypialnia. Czynsz najmu 1500zł obejmuje
wszystkie media - 501 450 406
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Do wynajęcia
nowe mieszkanie 2pok. w pełni wyposażone w
sprzęt AGD i umeblowane od 01. października.
Okolice Kolegium Karkonoskiego, 15 min
spacerem od centrum miasta. Idealne dla
spokojnych studentów - 781 162 511
■ Mieszkanie 3 pokojowe - Posiadam mieszkanie 3pokojowe do wynajęcia w Jeleniej
Górze przy ul. Kadetów, mieszkanie jest
częściowo umeblowane tzn. łazienka i kuchnia.
Zaznaczam jednak, że nie dla studentów.
koszty:1000+ media - 512 282 590
■ Mieszkanie 3 pokojowe - Mam do wynajęcia
mieszkanie 3 pokojowe na 3 piętrze, w centrum
Jeleniej Góry - 603 072 129
■ Mieszkanie przy Kolegium Kark. - Wolne
dwa miejsca dla dwóch Studentek w nowym
mieszkaniu 2 pokojowym (67 m kw., 2
balkony!) , w pełni umeblowane. Mieszkanie
znajduje się przy Kolegium Karkonoskim na
terenie byłej jednostki wojskowej ul. Kadetów
( dawna Podchorążych), 5 minut na Uczelnie. 3
Studentki już mieszkają - 501 796 049
■ Na kancelarię lub gabinety - Jelenia Góra
- ścisłe centrum - bardzo duże mieszkanie do
wynajęcia na kancelarię lub gabinety - 513
018 455
■ Na Placu Ratuszowym - Mieszkanie na 2
piętrze, dwie sypialnie z widokiem na ratusz +
pokój duży dzienny z aneksem kuchennym. Garderoba. Umeblowana kuchnia. Nieruchomości
Żebrowscy - 501 736 644
■ Pałac Paulinum wydzierżawi - Pałac Paulinum wydzierżawi Centrum SPA - 695
936 684
■ Pokoje do wynajęcia-Cieplice - Dwa pokoje
jednoosobowe dla osób pracujących - 075
755 24 56
■ Pokoje k. Kolegium Karkonoskiego - Pokoje
2 i 3 osobowe z internetem. 200m od szkoły.
również z niezależnym wejściem. Oferta
skierowana tylko do chłopaków. Jelenia Góra
ul. Grunwaldzka76 - 798 523 542
■ Pokój dla dwóch osób - do wynajęcia pokój
dwuosobowy w samodzielnym mieszkaniu
studenckim, mieszkanie znajduje się w bloku
2 min od akademii ekonomicznej okolice
ulicy nowowiejskiej zainteresowanych proszę
o kontakt najlepiej po godzinie 16 (510-260300) Elżbieta - 510 260 300

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
■ 2 pokoje jednoosobowe - Dwaj studenci
poszukują pokoi do wynajęcia w przystępnej
cenie. Najlepiej dwa pokoje jednoosobowe w
centrum jeleniej góry. Kontakt tylko poprzez
email: utboss@wp.pl - mail
■ Chcemy wynająć - Dwie spokojne studentki, poszukują, umeblowanej(może być
częściowo) kawalerki, lub mieszkanie 2pokojowe(niedrogo). Najlepiej w okolicach
Kolegium, centrum, bądź na Zabobrzu. Bardzo
proszę o kontakt. - 664 176 667
■ Garaż - Szukam do wynajęcia garażu w
Jeleniej Górze. Niedrogo. - 667 209 919
■ Kawalerkę wynajmę - poszukuję kawalerki
do wynajęcia w okolicach Jeleniej Góry za
rozsądną cenę - 607 509 443
■ Mieszkanie - chcę wynająć mieszkanie 2
pokojowe - 781 815 812
■ Mieszkanie - Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe Zabobrze. Płatne z góry za 12 miesięcy
- 602 659 747
■ Mieszkanie pokój – wynajmę kupię - Poszukuję mieszkania do wynajęcia, ( najlepiej w
okolicy w okolicy ul. Mickiewicza - Krasickiego
.. ) - 511 812 950
■ Mieszkanie dla pracowników - Firma wynajmie na potrzeby zakwaterowania pracowników
hurtowni umeblowane 3 pokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze od 01 września 2008r - 500
390 024
■ Mieszkanie do wynajęcia - Pilnie potrzebuje
wynająć mieszkanie na terenie Szklarskiej
Poręby dwie osoby dorosłe wraz z dzieckiem
sześcioletnim - 781 654 020
■ Mieszkanie do wynajęcia - Pilnie potrzebuje
wynająć mieszkanie na terenie Szklarskiej
Poręby dwie osoby dorosłe wraz z dzieckiem
sześcioletnim - 781 654 020
■ Wynajmę kawalerkę - Poszukujemy do
najmu kawalerki w Jeleniej Górze. Agencja
Nieruchomości "Meritum" - 501 181 159
■ Ogródek działkowy wydzierżawię - Wydzierżawię ogródek działkowy na ul .Ogińskiego przy
lesie . Drzewa owocowe, altanka, patio itd. itp.
Proszę dzwonić : 075-61-37-652 lub zostawić
wiadomość na taśmie, lub werbah@dami.pl
- 662 825 769
■ Pilne - studentka II roku UE pilnie szuka
pokoju do wynajęcia gg:2993765, e-mail:
leninkaa@wp.pl, 004915155424505,
sms:004869188058 - 004869188058
■ Pilnie - młode małżeństwo z dzieckiem
pilnie wynajmie mieszkanie nie drogo 350400+opłaty na dłuższy okres - 665 131 161

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

25 sierpnia 2008 r.

OG£OSZENIA
Pilnie - Młode małżeństwo z małym dzieckiem poszukuje 2 pokoje - 781 951 974
■ Pilnie - Para z dwójką dzieci poszukuje
mieszkania dwupokojowego od 1go września.
Najchętniej w okolicy Małej Poczty - 517
626 224
■ Pilnie poszukuję - Pilnie poszukuje 2-pokojowego mieszkania - 516 852 353
■ Pilnie poszukuję w Kowarach - Mieszkania z
2 pokojami - małżeństwo - 781 951 973
■ Pilnie szukam pokoju /stancji - Szukam
pilnie pokoju /stancji w cenie do 500 zł. Mam
28 lat jestem osobą spokojną, pracującą.
- 695 445 613
■ Pilnie wynajmę - poszukuję mieszkania w
Jeleniej Górze do wynajęcia z niskimi opłatami
dla 4 osobowej rodziny. dłuższy okres najmu.
Spokojna rodzina. - 518 059 392
■ Poszukujemy mieszkania - 3 studentki
PILNIE wynajmą mieszkanie 2 pokojowe
w centrum lub na Zabobrzu. 609577612
,664196987 - 781 815 812
■ Poszukuje do wynajęcia - poszukuje do
wynajęcia mieszkania od zaraz w JG lub okolicach w cenie 500zł + opłaty - 601 478 122
■ Poszukuje mieszkania - do wynajęcia w
rozsądnej cenie, najchętniej Zabobrze. Pilne.
787 273 9O9 - 721 719 872
■ Poszukuje pilnie - Poszukuje pilnie mieszkania może być pokój z kuchnią w Sobieszowie
lub okolicach. - 685 843 690
■ Poszukuję do wynajęcia - mieszkania
najlepiej na Zabobrzu do 550 zł plus media na
dłuższy okres. Pilne - 787 273 909
■ Poszukuję kawalerki lub 1-oo - Poszukuję
kawalerki lub pokoju 1-os w mieszkaniu
studenckim do wynajęcia (od października)
w Jeleniej Górze lub w okolicach, w rozsądnej
cenie. Jestem spokojną dziewczyną po studiach. - 691 400 269
■ Poszukuję współlokatorki - Poszukuję
niepalącej współlokatorki. Mieszkanie w centrum miasta, opłaty miesięczne 250zł+media
za osobę. Mieszkanie jest 2-pokojowe. Od
września można już mieszkać. Kaucja wynosi
250zł (przy zakończeniu umowy jest zwracana
jeżeli mieszkanie jest w nienaruszonym stanie).
- 661 669 313
■ Szukamy - 3 studentki PILNIE wynajmą
mieszkanie 2 pokojowe w centrum lub na
Zabobrzu. 609 577 612, 664 196 987
- 781 815 812
■ Szukamy kawalerki - Dwie spokojne, niepalące studentki wynajmą niedrogą kawalerkę.:)
- 661 058 408
■ Szukam do wynajęcia - szukam mieszkania
2 pokoje na Zabobrzu tanio może być nie
umeblowane - 608 615 077
■ Szukam do wynajęcia - Pilnie szukam do
wynajęcia dla 3 osobowej rodiziny ,umeblowanego 3 pokojowego mieszkania, od 1 września,
możliwość za pierwsze miesiące zapłaty z góry,
bez pośredników - 600 097 049
■ Szukam lokalu handlowego - szukam lokalu
na działalność handlową o powierzchni ok
50m2 dziencil122@interia.pl - 607 778 894
■ Szukam lokalu handlowego - Poszukuję
małego lokalu w centrum Jeleniej Góry, Cieplic,
Zabobrza na usługi handlowe. Powierzchnia
około 30 m2, witryna, parter. - 505 148 303
■ Szukam mieszkania - Poszukuje mieszkania
2 pokojowego do wynajęcia w Piechowicach,
Sobieszowie lub cieplicach - 513 151 261
■ Szukam mieszkania - Szukam mieszkania
2, lub 3-pokojowego, najlepiej w centrum
Jeleniej Góry, niedrogo. Proszę o przesyłanie
■

informacji na e-mail: mariola510@wp.pl bądź
GG: 3706703 - GG3706703
■ Szukam mieszkania do wynajęcia - Poszukuję mieszkania do wynajęcia od 1 października.
Najlepiej jakby było 3-pokojowe, pomieszczenia
nie muszą być umeblowane z wyjątkiem kuchni
i łazienki. Mieszkanie będą eksploatowały
kulturalne studentki - 609 430 448
■ Szukam pokoju - Wynajmę w przystępnej cenie pokój 1-osobowy w mieszkaniu
studenckim. Jestem spokojną studentką 2
roku pedagogiki. Kontakt: akcyza17@interia.
pl - mail
■ Szukam pokoju dla jednej osoby - Studentka na kierunku fizjoterapii wynajmie
pokój 1osobowy już od września. Najlepiej
na Zabobrzu i z w miarę niskim czynszem.
Proszę o jak najszybszy kontakt telefoniczny.
- 509 495 589
■ Szukam stancji do wynajęcia... - Pilnie
poszukuje stancji do wynajęcia w JG - 691
242 279
■ Szukam współlokatorki - poszukuje chętnej
osoby albo osób do mieszkania na terenie
Jeleniej Góry lub kogoś kto poszukuje osoby do
mieszkania - 785 467 606
■ Szukam współlokatorki - Studentka KK
szuka współlokatorki (mile widziana osoba
która już ma jakieś mieszkanie) - 514 325
963
■ Wynajem mieszkania, stancji - 3 studentki
UE trzeciego roku poszukują mieszkania do
wynajęcia, bądź stancji od października w
Jeleniej Górze. - 506 639 416
■ Wynajmę - para poszukuje mieszkania do
wynajęcia w Jeleniej Górze - 515 547 743
■ Wynajmę 2 pokoje - Dwie spokojne,
niepalące studentki szukają niedrogiego dwupokojowego mieszkania. - 607 264 015
■ Wynajmę kawalerkę - Zdecydowanie chcę
wynająć kawalerkę ( centrum bądź Zabobrze).
W cenie do 500zł + opłaty - 508 453 274
■ Wynajmę pokój - Pilnie wynajmę pokój
z internetem w Jeleniej Górze lub najbliższej
okolicy!! - 725 084 094
■ Wynajmę kawalerkę - Dwie spokojne ,niepalące studentki wynajmą niedrogą kawalerkę.
- 607 264 015

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIE
■ Zamiana – mieszkanie komunalne, parterowe, dwupokojowe – 47m2 etażowe, C.O,
na równorzędne lub mniejsze na piętrze z
ogrzewaniem C.O. gazowym WZGL z sieci
– najchętniej z balkonem – 660 091 661
■ 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

Kwaterunkowe 63m2, 3 pokoje, Zabobrze
III na małe do 45m2, w bloku, najchętniej
własnościowe ale nie koniecznie, dzwonić od
17.00 do 23.00 – 075 64 287 07
■ 100 m.2 centrum na 2 mieszkania - mieszkanie na parterze, 100 m2 w centrum, idealne
na gabinet lub kancelarię, miejsca parkingowe,
garaż zamienię na 2 mieszkania lub sprzedam
- 669 755 241
■ 118m2 w centrum na mniejsze - komunalne.4 pokoje, łazienka, kuchnia przedpokój
+ weranda i osobne podwórko. Parter. Ogrzewanie co2 i kominek. zamienię na mniejsze
- 669 012 770, 607 722 457
■ Duże na 2 mniejsze - zamienię mieszkanie
85m2 (4 pokoje) w centrum Jeleniej Góry na
dwa mniejsze - 602 124 714
■ Kwaterunkowe 103m2 na mniejsze - Mieszkanie kwaterunkowe 3-pokojowe, w centrum,
rozkładowe, III piętro, CO miejskie zamienię na
mniejsze - 668 717 795
■ Mieszkanie - Zamienię kawalerkę na Zabobrzu, IV piętro na większe, spłacę zadłużenie,
dam odstępne – 7531126
■ Własnościową kawalerkę - czynsz 18 zł
na m-c w Piechowicach na większe może
być czynszowe, zadłużone lub do remontu
- 667 556 932
■ Zamiana - Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 50m z możliwością wykupu 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogródek, garaż ,co gazowe
,słoneczne na mieszkanie 40m najchętniej
na Zabobrze lub w okolicach centrum - 695
591 327
■ Mieszkanie na domek - mieszkanie w
Kowarach zamienię na domek w okolicy Kowar
- 664 675 180
■ 1 pokojowe na 2 - Zamienię 1 pokojowe
na 2 z dopłata. W Jeleniej Górze. Może być
zadłużone i do remontu - 696 644 438, 075
64 330 12
■ Mieszkanie - Zamienię mieszkanie komunalne w Jeleniej Górze pokój z kuchnią o
powierzchni 43.2m2 na większe 2, 3, 4
pokojowe, może być zadłużone lub do remontu
z dopłatą - 601 330 569
■ Mieszkanie - Zamienię mieszkanie komunalne w Sobieszowie 37m2. Na takie same
lub większe w Jeleniej Górze. Mieszkanie jest
zadbane. Pierwsze piętro, piec. Jest to domek
w którym mieszkają cztery rodziny (ogródek)
- 075 75 531 15
■ Mniejsze na większe - zamienię
2pok. Zabobrze na większe - 664
045 527
■

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Okazja – obiekt produkcyjny w
Świerzawie – pow. Zabudowy 700m2,
działka 2100 m2 – bobowskiw@tlen.
pl – 785 636 539

Dom poniemiecki z działką 890 m2, do
remontu, stan domu pozwala na zamieszkanie,
garaż, mała kamienica - 500 208 812
■ Mieszkanie 3 pokojowe, 117 m2, centrum,
I piętro – 609 862 626
■ 100m w Cieplicach-natychmiast - 4
pokoje po kapitalnym remoncie. Ogrodzony i
bezpieczny teren. 100m w tej cenie? po prostu
zadzwoń. GNK - 502 068 168
■ 100m za 275000 - w kamienicy, trzy
pokojowe, dwa balkony, ogródek, parking 663
186 912 - 691 466 704
■ 3 pokojowe - Mieszkanie 74m2 w Mysłakowicach, przygotowane do remontu. Nowe okna,
nowe instalacje elekt. i centralnego ogrzewania.
Spokojna dzielnica - 693 307 360
■ 3 pokojowe interesujące - mieszkanie po
remoncie - nieruchomości - 662 009 400
■ 3 p, 1 piętro - po kapitalnym remoncie
okolice Sądu - 600 219 019
■ 41 m2, po remoncie - dwa pokoje na
Zabobrze II, 165 tys. - 664 470 291
■ 4 pokojowe - w Cieplicach w kamienicy
270000 - 500 122 448
■ 54m2, dwa pokoje - 170.000zl. - 508
240 828
■ 71 m2 - mieszkanie w Cieplicach - 3 pokoje
na II piętrze w secesyjnej kamienicy. Nowe
instalacje, czynsz 71 zł. Wokół teren zielony.
Bardzo atrakcyjna cena. GNK - 502 068 168
■ Bezpieczne 65m2 w Jeleniej Górze Wysoki parter w dobrej cichej dzielnicy, 3
pokoje, idealny stan. Zadbany ogród 134m2.
Zainstalowano rolety elektr. z czujnikami
światła. Mieszkanie nie wymaga nakładów
finansowych. Bardzo rozsądna cena. GNK
- 502 068 168
■ Budynek do adaptacji - Przedwojenny
budynek gospodarczy do adaptacji na cele
gastronomiczno - komercyjne, magazyny,
hurtownie. Doskonałe położenie. Areał 0,976
m. Teren ogrodzony. Bardzo rozsądna cena.
Gratka dla mądrego przedsiębiorcy .Po prostu
zadzwoń. GNK - 502 068 168
■ Deweloperskie m-3 - 52m2, JG centrum,
jasne, środkowe, I p., wysokie, rozkładowe,
oddany w 2007, wspólnota mieszkaniowa
- widok na JG, Karkonosze - właściciel - 885
851 234
■ Dom do remontu - w Ścięgnach - 608
221 943
■

Abc

■ Dom na wsi - zamiast mieszkania w
bloku - 13km od centrum Jeleniej Góry - 602
528 380
■ Dom w Przesiece - ładna działka, 3800m,
możliwość prowadzenia agroturystyki, dom z
2000 roku - 509 949 961
■ Dom w zabudowie szeregowej - w Cieplicach 664 499 016 - 606 944 962
■ Działka 4600 m2 - 5 km od Świeradowa,
50 zł/m2, BNS - 608 221 943
■ Działka budowlana - o pow. 1.15ha w
centrum nowo powstającego osiedla w Jeżowie
Sud. - 693 891 578
■ Działka budowlana - w Starej Kamienicy,
2400m2. Cena 84000 - 504 891 144
■ Działka budowlana - we Wleniu 1820 m2
- 608 184 587
■ Działka budowlana Komarno - 1596m2,
sprzedam bez pośredników skrzynka ZK,
woda, dojazd asfaltem Cena 88tys zł do malej
negocjacji - 693 458 700
■ Działka rolna 70000 m2 - Lokalizacja
okolice Jeleniej Góry. Cena 4,30 zł za m2.
- 662 009 700
■ Działka w Jeżowie Sudeckim - 17 arów
110 tys. zł. (wszystkie media: woda, prąd, gaz)
- 517 259 730
■ Działkę handlowo – usługowa - 4000
m2. Lokalizacja Jelenia Góra blisko centrum
- 662 009 700
■ Działkę w Komarnie - Działkę w Komarnie,
35zł/m2 - 508 240 828
■ Grunty rolne - w Jeżowie Sudeckim - ładny
widok na kotlinę 075 647 46 09 dzwonić
między 21 a 22 - 609 582 890
■ Grunt rolny - w Mysłakowicach 0,97 ha,
cena 15 zl/m2. BNS - 608 221 943
■ Kawalerka 36m2 - na ul. Galczynskiego,
ładna, duża , balkon, wys. parter, nie wymaga
wkładu finansowego - 697 131 022
■ Kawalerka 36m2 - okolice Intermarche,
ładna, duża nie wymaga wkładu finansowego
- 697 131 022
■ Kawalerka na Morcinka - Kawalerka na
Morcinka - 666 830 830
■ Kawalerka po remoncie - na Zabobrzu, ul.
Karłowicza, 26m, 4 piętro - 888 027 949
■ Kawalerkę po remoncie - 36m2 wysoki
parter bardzo atrakcyjna okolica!125000zl
- 600 227 515
■ Lokal handlowy - w Sobieszowie przy ul.
Cieplickiej 203 - 793 535 307
■ Lokal handlowy 42m2 - przy ul. Cieplickiej
203 w Sobieszowie - 793 535 307
■ Ładne mieszkanie - w Jeleniej Górze, 2 lub
3 pokojowe - 509 949 961
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M2 po remoncie - 40m2, 4pietro, zadbane,
słoneczne, Zabobrze I, 145000zł - 600
227 515
■ Mieszkanie - w Sobieszowie 2 pokojowe na
1 piętrze z garażem - 500 122 446
■ Mieszkanie - bez pośredników na Zabobrzu
63 m 3 pokój - 510 217 127
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2, centrum,
cena 180000 zł - 075 64 187 35
■ Mieszkanie 2 poziomowe - 3 pokoje
z aneksem kuchennym, umeblowane na
poddaszu. 78m2, w podłodze 120m2. Ulica
Kadetów - obok Kolegium Karkonoskiego
- 516 035 035
■ Mieszkanie 3 pokoje - kominek garaż,
ogród, bezczynszowe Sosnówka pośrednikom
dziękuję - 515 606 972
■ Mieszkanie 3 pokoje - pierwsze piętro, 56
m2, Zabobrze I - 667 219 752
■ Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu
66m Wymienione okna szafa komandor NM
- 500 122 446
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w bloku na 2
piętrze w Cieplicach atrakcyjna lokalizacja
- 500 122 446
■ Mieszkanie 47 m2 - 3 piętro przy ul. Transportowej plus działka 460 m2. cena 185000
zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie 47 m2 - 3 piętro przy ul. Transportowej plus działka 460 m2. cena 185000
zł. - 608 221 943
■ Mieszkanie w centrum 55 m2 - Mieszkanie
w centrum 55 m2 - 662 009 700
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze - Jedno z
dwóch. Około 37 m2, dwa pokoje. Dobry
standard. Cena: 140.000zł. - 64 22 446
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze - 2 pokoje,
36m2 - 793 585 886
■ Mieszkanie w Leśnej - 93 m2, cena
120000 zł - 608 221 943
■ Mieszkanie w Leśnej 93 m2 - 93 m2. cena
120000 zł. BNS - 608 221 943
■ Mieszkanie w Mysłakowicach - pokój, kuchnia, łazienka, mały balkon, 36m, 1 piętro, CO
etażowe, odświeżone, panele podłogowe. Cena
99000 do negocjacji - 501 264 773
■ Mieszkanie w Pilchowicach - 60 m2, 55 tys
(cena do uzgodnienia) - 517 259 730
■ Mieszkanie z garażem - 3 pokojowe po
remoncie - 662 009 400
■ Miłków duży dom - poniemiecki działka
473m sprzedam Pośrednikom dziękuję - 601
379 000
■ Parterówka - w Jeżowie Sudeckim 660000
- 500 122 448
■ Pensjonat Świeradów zdrój - 36 miejsc
noclegowych w Górach Izerskich. Pełen
■
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NIERUCHOMOŒCI
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7116

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

komfort. Jadalnia na 50 osób, zaplecze
gospodarcze, pokoje 2,3, osobowe. Obszerny
parking. Dobre miejsce do wypoczynku. Górskie
potoki, granitowe skały - urokliwe miejsce w
Górach Izerskich. GNK - 502 068 168
■ Pensjonat w Karpaczu - 20 miejsc noclegowych, pełne zaplecze kuchenne. Apartament
dla właściciela. Doskonale położenie. Rozsądna
cena. GNK - 502 068 168
■ Pensjonat w Szklarskiej Por. - 32 miejsca
noclegowe w pokojach 2,3,4 osobowych.
Blisko wyciągu krzesełkowego. Kuchnia
turystyczna, sauna. Parking dla autokaru.
Doskonała baza noclegowa dla wycieczek
autokarowych. Dom z tradycjami naszych ziem.
Po prostu zadzwoń. GNK - 502 068 168
■ Piękny dom na Podgórzu - Piękny dom na u
stóp Karkonoszy. Wtopiony w granitowe skały
morenowe, ścianę lasu. Doskonały dojazd.5
pokoi, 2 łazienki, tarasy, dobrze utrzymany
ogród z murowanym grillem, garaż. Funkcjonalne, jasne pokoje. Kominek. Znakomity
mikroklimat. Bardzo rozsądna cena. Po prostu
zadzwoń. GNK - 502 068 168
■ Pilna sprzedaż - mieszkanie 3 pokojowe
63m2 drugie piętro os Związkowiec cena 229
tys. - 601 880 331
■ Pomysł na kasyno itp - 250m odrestaurowanego parteru willi pruskiego gen. sala
balowa 80m,weranda oszklona 60m. Piękna
sztukateria, zachowano piece z pięknymi
kaflami, odrestaurowano stolarkę., winne
piwnice. Całość po kapitalnym remoncie.
Monitoring, alarm. Pomysł na kasyno i restaurację , hotel dla VIP-a. Pomyśl i zadzwoń. GNK
- 502 068 168
■ Pół domu - o powierzchni 100m kwadratowych (dobra lokalizacja) i ogród o pow.8,5 ara
dom 075 76 11 87 - 696 252 168
■ Przestronne 4 pokojowe - na Zabobrzu,
91m, kuchnia z zabudowa, wielki salon,
duży balkon, blok docieplony, widok na góry,
279.000 do negocjacji - 793 453 767
■ Przytulne mieszkanko - w Cieplicach,
poddasze, bezczynszowe garaż, ogródek, widok
na góry bardzo zadbane - 504 091 818
■ Rębiszów - działka - budowlana 3600 m2
- 608 221 943
■ Sprzedam zadbany dom - na działce 4300
m2 w Górzyńcu z widokiem na panoramę
Karkonoszy. Cena 420000 zł. BNS - 608
221 943
■ Stary, dobry dom i nowe 100m - 4 pokoje
w Cieplicach. Po gruntownym kapitalnym
remoncie, w bardzo dobrze utrzymanym przedwojennym domu. Obszerny, ogrodzony teren,
bezpieczny parking. Zdecydowanie rozsądna
cena. Rozważ, zadzwoń i kup. Zapraszam.
- 502 322 289
■ Szklarska Poręba - mieszkanie 48 m2. cena
185000 zł. - 608 221 943
■ Zabobrze 3 - na 3 piętrze 65m2 (winda)
słoneczne, 2 balkony, osobno łazienka i WC,
3 pokoje, cena 220 tys. bez pośredników
- 694 761 943
■ 2 pokojowe 40m2 – Wyczółkowskiego,
właściciel - 516 722 333

Ładne 2 pokoje - na parterze 51 m2 Zabobrze I. Cena 175 000zł. - 667 219 752
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ 2-pokojowe na i piętrze - poszukuję mieszkania 2-pokojowego 40-50m2 najlepiej na I
piętrze, ewentualnie II. koniecznie z balkonem.
nie Zabobrze I, dla konkretnego, zdecydowanego klienta - 507 243 718
■ Dom, cegła, Sobieszów - Dom stan surowy
zamknięty Sobieszów, solidnie zbudowany
z cegły ok.120m2,cena 330 tys. - 505
900 180
■ Dom do remontu - okolice Jeleniej Góry do
100 tys. - 509 397 054
■ Dom do remontu - Szukam dla zdecydowanej klientki domu do remontu w okolicy: Piechowice, Górzyniec, Michałowice; Nieruchomości
Partner - 790 359 599
■ Dom na osiedlu pomorskim - Gdańska, bez
pośredników - 661 832 156
■ Działkę budowlaną - lub pole orne na terenie
Jeżowa Sudeckiego i okolic - 661 832 156
■ Dom - kupię dom w Ścięgnach - 607
461 674
■ Dom w Jeleniej Górze - Kupię dom w Jeleniej
Górze lub w Cieplicach. Agencja Nieruchomości
"Meritum" - 501 181 159
■ Lokal gastronomiczny w k - Kupię lokal
gastronomiczny lub mały pensjonat z gastronomią w Karpaczu. Agencja Nieruchomości
"Meritum" - 501 181 159
■ Lokal - tanio - Zdecydowanie kupię, za
gotówkę, lokal do 30m2. w miarę dobrym
miejscu w cenie do 30.000zł. - 668 127
006, 662 825 769
■ Mieszkanie - Kupię mieszkanie 2 pokojowe
do remontu, najlepiej na Zabobrzu - 790
674 646
■ Mieszkanie - Kupię mieszkanie trzypokojowe
w okolicy Małej Poczty Agencja Nieruchomości
"Meritum" - 501 181 159
■ Mieszkanie 2-pokojowe - Kupię mieszkanie
2-pokojowe (może być do remontu) w atrakcyjnej cenie na Zabobrzu I lub II (pośrednikom
dziękuję) 509 448 555 - 512 284 030
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Kupię mieszkanie
2-pokojowe (może być do remontu) w okolicach 130 000-140 000 tys. zł. Najchętniej w
okolicach Zabobrza - 791 021 515
■ Kupię mieszkanie w okolicy JG - Kupię
mieszkanie w okolicy Jeleniej Góry, może być
do remontu. Agencja Nieruchomości "Meritum"
- 501 181 159
■ Na Zabobrzu III - Zdecydowanie kupię, za
gotówkę, mieszkanie 3-pokojowe na Zabobrzu
III(media miejskie)do zamieszkania, w cenie
200.000-210.000zł. - 075 61 37 652
■ Tanio mieszkanie - Kupię małe i tanie mieszkanie w Jeleniej Górze. Bez pośredników. Oferty
z metrażem i ceną proszę kierować na maila:
ulasimko@poczta.fm - 607 851 098
■ W Piechowicach - Sobieszowie mieszkanie
2 pokojowe dla zdecydowanej klientki - 667
219 752
■ Na os. Orle kupię mieszkanie - Na Os. Orle
kupię mieszkanie, preferowane - rozkładowe,

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

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

www.peter.autogielda.pl

2-3-pokojowe, 1 - 2 piętro, tel. 782 826 803,
e-mail: elelzelzb@gmail.com - 782 826 803
■ Zdecydowanie kupię mieszkanie - Zdecydowanie kupię, za gotówkę, mieszkanie powyżej
60m2. w bloku, najlepiej z cegły, miejskie
ogrzewanie, miejska ciepła woda, wysoki i
bezpieczny parter lub wyżej z windą. Niewymagające remontu. Cena 200000-220000.
Proszę dzwonić 075 61 376 52 i zostawić
wiadomość na taśmie, lub werbah@dami.pl
- 668 127 006, 662 825 769
■ Zdecydowanie lokal, pawilon - Zdecydowanie kupię za gotówkę, lokal lub pawilon
wolnostojący 15-30m2. w dogodnym miejscu
z mediami, może być do małego remontu, w
cenie do 30.000zł. Proszę dzwonić 075 61
376 52 lub zostawić wiadomość na taśmie
- 668 127 006, 662 825 769

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię każde auto, również powypadkowe
oraz przyjmę każde auto w zamian - wyrejestrowanie – Posiadam wiele części zamiennych
do rożnych aut – nowe lub z demontażu – 604
899 303 – 698 707 299
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Aparat zapłonowy do VW Golf II 1.8 lub VW
Passat B3, cena 60zł – 721 115 850
■ Audi 100 Cygaro poj.1.8, rok1986, benz.,
gaz, uszkodzony przód z prawej strony, cena
1000zl, Jel. Góra - 697 459 082, 695
691 574
■ Pegout 206, 1.1 benzyna, 1990 rok, biały,
ocynk, szyberdach, zadbany. Cena 1600. - 603
078 076 , 609708873
■ Części do Forda Probe 89, 2.2 turbo - 515
206 283
■ Części do Forda Eskorta 1,6 benz, 89rok
- 515 206 283
■ Opel Omega 96/7 2,0+gaz, butelkowy,
klima, bogate wyposażenie elektr., 10500
- 515 206 283
■ AUDI 80 b3, rok.89, 1.8benzyna, cena
2.400 lub zamienię na mniejszy z gazem – 501
739 677, 512 896 936
■ Części do Renault 19, Ford Escort 91r,
Kordoba itp. – 723 879 996
USŁUGI
RÓŻNE
■ Biuro Rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych,
w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki przychodów i
rozchodów PITY i wiele innych. Jelenia Góra
- ul. W. Polskiego 54 - obok sądu - alakow@onet.
eu - 601 837 677
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i szczotkowanie wykładzin i tapicerki samochodowej
– Tel. 0 609 600 807 i 075 642 03 15
■ Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia
ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne) oraz
okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka
jakość usług - Tel. 0 500 183 197 - 075 64
127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl

Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej
Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowe
Słowackiego 13 pokój 25 od 8:00 do 20:00
– Tel. 075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków
unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0
663 233 041 oraz e-mail: angelikakonik@
wp.pl
■ Karcher – podciśnieniowe pranie dywanów,
tapicerki meblowej, faktury VAT – 075 76
72 773
■ www.oddluzenia.com
■ www.millenniumkredyty.pl
■ Koszenie trawy – 511 097 022
■ Naprawa pralek i sprzętu AGD Dariusz
Simoniuk ul. Karłowicza 25 – zakład czynny
PN-PT 10-17 SB 10-13 – 603 835 483 – 075
64 21 598
■ Hydraulika – woda, gaz, odbiory – 609
172 300 – 75 242 66 – 692 316 255
■ Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów i tapicerek – 609 172
300 – 75 242 66 – 692 316 255
■ Tipsy, manicure, pedicure – dojeżdżam
– 500 278 953
■

Regeneracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64
Montaż ścianek działowych, sufitów podwieszanych,wyrównywanie
ścian płytą gips-karton.
Prykładowy koszt:
Sufit podwieszany na
stelażu-35zł/m2, ścianki
działowe z wełną mineralną-40zł/m2, płyta
gipsowa na klej-15zł/m2
tel. 602 483 664

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Usługi transportowe, przewóz rzeczy, drobnych mebli – 785 970 229, 607 517 482
■ Bus 8 osobowy - do wynajęcia. Polska - Czechy, wycieczki, wesela, itp. - 505 092 579
■ Koparko-ładowarka - + młot. transport
- wywrotka 15 ton (Jeżów Sudecki) 607 337
280 - 607 337 281
Przewozy osobowe
- lotniska Praga, Berlin,
Wrocłwa, także odbiory
z lotnisk. Jeździmy pod
klienta - możliwość
rezerwacji 516 336 158
75 64 75 364

Lotniska przewozy - Praga – Wrocław
– Berlin - 505 092 579
■ Mam cztery wolne miejsca - na wyjazd
Jelenia Góra i okolice - Berlin wyjazd w czwartek
21.08.08 - 669 755 424
■ Mini van 8-osobowy - na każdą okazję i
dokąd tylko chcesz - 691 792 108
■ Mpt przewozy regionalne - obsługa lotnisk
Praga, Wrocław, Berlin. F-ra VAT, tel/fax 75
71 74025, e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
■ Posiadam 8 wolnych miejsc - na wyjazd
do Norwegii, m.Trondheim, Oslo. Planowany
termin wyjazdu 01.09.200 - 609 086 821
■ Przeprowadzki transport - międzynarodowy
tanio sprawdź - 500 452 760
■ Przewozy do Niemiec - Przewozy do Niemiec 004915771837455 - 693 331 170
■ Przewozy regionalne - przewozy osobowe
do Czech - całodobowo. F-ra VAT Tel/fax
075 7174025 e-mail maklarite@vp.pl - 607
763 204
■ Transport - przeprowadzki - Przewóz
towarów kraj, zagranica 2 tony. Bus Maxi 25 i
16m.szesc.4,60cmdl. powierzchni ładunkowej.
Tanio i solidnie - 509 211 282
■ Usługi transportowe - - mercedes 410
skrzynia 2,1x4,0 - 607 925 283
■ Usługi transportowe - przeprowadzki kraj,
zagranica. Bus Maxi 25 i 16m.szesc.4,60cmdl.
powierzchni ładunkowej. Ceny do uzgodnienia
- 509 211 282
■ Usługi transportowe - Autoholowanie. Ekspresowo i profesjonalnie. Import + formalności.
Tanio - 501 234 403
■

Remonty mieszkań,
wykończenia wnęrz,
malowanie, kafelki,
glazura, terakota,
instalacje elektryczne
i hydrauliczne, panele
ścienne i podłogowe.
Dzwonić po 16:00
888 878 062

USŁUGI
BUDOWLANE
■ BOG-BUD - Firma budowlana Jelenia
Góra ul. Klonowica 11/6 58-500 tynki,
elewacje budynków, wznoszenie budynków,
kompleksowe wykończenia wnętrz, ogrodzenia
- 601 863 380
■ Chodniki, podjazdy - oczka wodne i inne
roboty budowlano - 509 132 968
■ Dachy - krycie, konserwacja, ocieplanie,
remonty - 602 884 480
■ Dekarsko - ciesielsko -blach. - Wykonujemy
usługi dekarsko ciesielsko-blacharskie, montaż
obróbek blacharskich - wstawiamy okna
dachowe itp. - 693 788 140
■ Elektroinstalacje - Elektroinstalacje - 668
040 022
■ Euro-dom - usługi remontowo-budowlane
tanio i solidnie - 608 425 553
■ Firma Izotech - oferuje usługi ogólnobudowlane oraz dociepleniowe na terenie
Jeleniej Góry i okolic. Wystawiamy faktury VAT
- 505 151 271
■ Gładź szpachlowa - malowanie małych i
dużych powierzchni tradycyjnie i natryskowo,
panele podłogowe, ocieplenia poddaszy wełną
mineralną itp. - 516 666 638
■ Kompleksowe remonty - Kompleksowe
remonty mieszkań - 603 455 968

Kompleksowe usługi budowlane - wznoszenie budynków, remonty generalne, remonty
mieszkań, remonty wykończeniowe. Siedziba
ul. Nadbrzeżna 58 - 509 630 960
■ Kompleksowe wykończenia wnętrz - gładzie
strukturalne docieplenia budynków - 888
549 772
■ Montaż płyt gips-karton od 15zł - Oferujemy
montaż ścianek działowych, sufitów podwieszanych, wyrównywanie ścian płytą gips-karton.
Przykładowy koszt: -Sufit podwieszany na
stelażu-35zł/m2 -Ścianki działowe z wełną
mineralną-40zł/m2 -Płyta gipsowa na klej15zł/m2 Zapraszamy – 602 483 664
■ Remonty, budowlanka - gładzie, panele,
kafelkowanie, instalacje - firma budowlana
przyjmie zlecenia, tanio, szybko i solidnie. Na
życzenie referencje - 721 116 012
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936 900
■ Remonty mieszkań - domów, docieplenia,
prace wykończeniowe. Solidne i fachowe
wykonanie 509 784 104 - 509 784 105
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936 900
■ Remonty mieszkań - Gładzie, płytki, panele
itp. lub nie duże elewacje - 788 248 292
■ Renowacja Antyków Stolarka - antyki,
zabudowa wnęk, regały, itp. Posiadam własny
transport - 609 889 503
■ Solidna firma - dekarska oraz ogólnobudowlana - 721 120 017
■ Szeroki zakres - wykonywanych robot tj.:
elewacje, układanie - 504 019 397
■ Usługi elektryczne - instalacje elektryczne
w domach, naprawa sprzętu elektrycznego
- 662 485 024
■ Wykonam prace - remontowe - 504
428 087
■ Wykonujemy usługi - dekarsko ciesielskoblacharskie montaż obróbek blacharskich,
wstawiamy okna dachowe itp. - 693 788
140
■ Wykopy, przyłącza oczyszczalni - roboty
ziemne tanio i sprawnie nowa i mocna koparkoładowarka - równe koła - 785 535 629
■ Dachy od a do z - Dachy od A do Z - 603
455 968
■ Elektryk - instalacje elektr. - w budynkach i
mieszkaniach - 608 767 234
■

USŁUGI
MUZYCZNE
■ DJ na poprawiny - DJ na poprawiny - 609
299 524
■ Profesjonalna nauka gry - Edukacja Profesjonalna nauka gry na pianinie i instrumentach
klawiszowych, a takie nauka zasad muzyki i
kształcenia słuchu - 608 700 184
USŁUGI
RÓŻNE
■ 10zł - zdjęcia - do dokumentów - 606
996 894
■ Biuro rachunkowe - najlepsze dla Ciebie,
kontakt: audytor@onet.pl - 075 643 19 17
■ Fotografia ślubna - okolicznościowa i nie
tylko - profesjonalnie. przegrywanie video na
dvd. - 607 307 967
■ Fotografia ślubna - i okolicznościowa.
Wysoka jakość usług, niskie ceny - 695
212 075
■ Imprezy okolicznościowe - wesela, chrzciny,
urodziny, imieniny, imprezy integracyjne - 607
260 000
■ Kosztorysy, wyceny - Kosztorysy, wyceny
- 500 015 537

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kredyty hipoteczne - gotówkowe. Niskie
oprocentowanie, 3,79% szybka decyzja
kredytowa do 3 dni. Działamy dla Ciebie - 504
706 707
■ Kredyty hipoteczne - refinansowe, konsolidacyjne, gotówkowe. Ubezpieczenia
majątkowe, osobowe i komunikacyjne. OFE,
programy inwestycyjne - 075 75 367 15
■ Naprawa komputerów - Wszelka pomoc
techniczni dla komputerów domowych i
firmowych. Dojazd do klienta. Tanio. - 509
939 932
■ Oferujemy zabiegi pielęgnacyjne - twarzy.
Oczyszczanie oraz dożywianie. Jedyne 25
zł!! super oferta. skorzystaj już dziś - 721
719 919
■ Pieczone prosie, dzik, baran. - Stylowa szlachecka obsługa. restauracja "Nad Potokiem" w
Kaczorowie - 075 741 21 78
■ Pranie dywanów tapicerek - Tanio dokładnie, profesjonalnie. Podciśnieniowo środkami
firmy KARCHER - 601 566 508
■ Schody drewniane - i okna - 507 030
053
■ Szybka gotówka!!! - Do 20 000 kredyt
na oświadczenie. M&M usługi finansowe. Ul
Wolności 17a - 075 75 367 15
■ Szybki kredyt - Szybki kredyt - 667 966
195
■ Ścinanie i przycinanie drzew - w trudnym
terenie przy pomocy technik alpinistycznych.
- 602 216 682
■ Tipsy żelowe - Postaw na jakość i dołącz do
grona moich zadowolonych klientek. Jakość
pazurków gwarantowana. Tylko oryginalne
produkty, zdobienie w cenie - 501 617 713
■ Tipsy żelowe 30 zł - Ozdoby: brokat 5 zł, 2
kolory 10 zł, 3 kolory 15 zł, cyrkonia 0.5zl/szt.,
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

hologram 0.2zl/szt., i inne Woskowanie 5-30
zł Zapraszam - 660 687 031
■ Usługi finansowe - z zakresu zarządzania
aktywami, oraz bankowości - 506 780 549
■ Zakład Foto Nes - ul Różyckiego 19 - 606
996 894
■ Zwrot VAT - z zakupu materiałów budowlanych - pomogę wypełnić wniosek - 501
167 260

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Piec elektryczny, z termostatem, 220V,
2500W, tanio - 691 328 721
■ Tanio, kafle piecowe, brązowe, na piec
kaflowy - 691 328 721
■ Meble używane – Martyna – 5 segmentów
– kolor wiśnia, dobra cena + sofa dwójka gratis
– 075 64 22 172
■ Suknia ślubna biała, dodatki, rozmiar 36,
bardzo tanio – 508 631 952
■ Wózek dziecięcy wielofunkcyjny, pompowane duże koła, pistacjowo-popielaty, cena
450zł – 075 71 320 16, 698 902 860
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
■ Podejmę pracę jako pomoc kuchenna lub
sprzątanie biur. Posiadam praktykę w gastronomii, mam 53 lata - 503 347 339
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

27 latek - podejmie każdą pracę, może
być jako pomocnik na budowie i nie tylko
- 884 286 736
■ Absolwentka pedagogiki - Absolwentka
pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej
szuka pracy, najlepiej w zawodzie - przedszkole,
świetlica itp. - 513 259 881
■ Administrator linux - Informatyk po Politechnice Wrocławskiej, mgr inż. Systemy
informatyczne. Staż pracy w systemach Linux
oraz Windows 2003 SBS - 4 lata. W systemie
MAC OS X Server - rok. Angielski rozumiem na
tyle by zaznajomić się z dokumentacją. Czekam
na propozycje. - 604 623 004
■ Asystentka, w biurze - Młoda, zdolna,
atrakcyjna, doświadczenie na kierowniczym
stanowisku, spec. ds. kadr i płac poszukuje
pracy jako asystent, praca w biurze. Mail:
wiola28_1978@wp.pl - 507 059 078
■ Czechy - sprzedaż - Czechy - przyjmę
reprezentację handlową, przedstawicielstwo.
Doskonała znajomość rynku. Marketing i
sprzedaż. Kontakt: filtex@seznam.cz - 00420
777 347 526
■ Dodatkową na solarium - Podejmę dodatkową pracę na solarium 3-4 razy w tygodniu
od godziny 16-tej - 601 559 952
■ Dodatkową jako kierowca B, C- Podejmę
pracę dodatkową jako kierowca kat B, C.
Młody solidny, własne auto osobowe. - 667
209 919
■ Dyspozycyjna - Dziewczyna 22 lata podejmie prace na terenie Jeleniej Góry od zaraz.
Doświadczenie w handlu ,na produkcji, na
taśmie, w zakładach mięsnych - 503 375
681
■ Elektronik EMC - Technik elektronik EMC,
19 lat doświadczenia, elektronika analogowa
i cyfrowa, serwis, montaż, smd, automatyka,
SEP 1kV. Tylko poważne oferty, kontakt:
port80@onet.eu - mail
■ Fizjoterapeutka - praca – Fizjoterapeutka
(licencjat) z roczną praktyką po studiach
(szczególnie w zakresie masażu i zabiegów
kosmetyczno - pielęgnacyjnych) podejmie
pracę w zawodzie. E-MAIL:wiktoria21mik@
wp.pl - 504 504 992
■

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!

Fryzjerka podejmie pracę - Poszukuje pracy
jako fryzjerka. Jestem po szkole 3 letniej - 721
326 025
■ Handlowiec - Kobieta, 48 lat, wykszt.
średnie, spory staż w firmie handlowej oraz
sekretariacie. Dyspozycyjna, zdrowa i chętna
do pracy. Tylko poważne oferty - mail: grzegorz9911@wp.pl - mail
■ Hotel restauracja - kobieta 24 lata, technik
obsługi turystyki, doświadczenie: handel,
gastronomia, prace biurowe, język angielski i
niemiecki - 669 755 260
■ Idealny pracownik - Jeśli szukasz osoby
komunikatywnej, ambitnej, z mila aparycja,
perfekcyjna w działaniu, jednocześnie dobrego
negocjatora, zadzwoń. Posiadam doświadczenie w handlu, telemarketingu, wykształcenie
wyższe (dziennikarstwo) - 602 403 204
■ Inżynier elektronika i telekom - pełna
znajomość obsługi komputera, j. angielski,
prawo jazdy kat. B, wysoka dyspozycyjność,
doświadczenie w administrowaniu wojskowych
systemów łączności. rafbar@interia.pl - 600
986 810
■ Jako kelnerka - Ambitna, sumienna z
miła aparycja podejmie prace na stałe.
Duże doświadczenie, dyspozycyjność - 791
130 251
■ Jako kierowca - podejmę pracę do listopada
jako kierowca. posiadam prawo jazdy kategorii
B, C. - 669 043 323
■ Jako kierowca kat B, C - Podejmę pracę
jako kierowca kat. B, C z wieloletnią praktyką.
- 609 749 561
■ Kasjer - sprzedawca - podejmę pracę w
charakterze, kasjera - sprzedawcy, rok czasu
pracowałam na tym stanowisku. - 695
079 625
■ Każda praca-pilne - Podejmę się każdej
dodatkowej pracy-pilne. - 661 399 203
■ Kelnerka szuka pracy - szukam pracy od
25 sierpnia, posiadam książeczkę sanepidu
i mam doświadczenie w pracy w restauracji
- 725 305 980
■ Kierowca - podejmę pracę jako kierowca
kat. B - 692 949 877
■

Kierowca-kurier(znam 3 języki) - Szukam pracy jako kierowca, kurier, dostawca.
Mówię płynnie w języku angielskim. Niemiecki
(średnio zaawansowany). Od 2 lat uczę się
hiszpańskiego. Posiadam prawo jazdy- kat. B
- 605 591 181
■ Kierowca B, C+E podejmie pracę - Podejmę
pracę dorywczą lub stałą jako kierowca.
Posiadam prawo jazdy kat. B, C+E oraz: kurs
na przewóz rzeczy, badania psychologiczne,
uprawnienia operatora wózków widłowych
- 507 287 927
■ Kierowca - Podejmę pracę jako kierowca B,
C, elektryk, pracownik ogólnobudowlany, prace
wykończeniowe. Najchętniej okolice Cieplic,
Sosnówki. Umowa o prace, pełne świadczenia
- 601 586 473
■ Kierowca C+E - Szukam pracy jako kierowca C+E, kurs na przewóz rzeczy, badania
psychotechniczne - 609 086 860
■ Kierowca kat. A, B, C+E - Kierowca kat. A, B,
C+E, karta kierowcy, kurs na przewóz rzeczy,
orzeczenie psychologiczne, zaświadczenie o
niekaralności, doświadczenie w transporcie
międzynarodowym - 605 903 747
■ Kierowca kat. b - Szukam pracy stałej jako
kierowca kat B. - 605 886 614
■ Kierowca kat. B, C, B-E, C-E - kierowca
z doświadczeniem, posiadam wszystkie
potrzebne dokumenty, tj. karta kierowcy,
badania psychotechniczne, świadectwo
kwalifikacji, kurs na przewóz towarów, jestem
dyspozycyjny - 662 218 550
■ Lakiernik podejmie pracę - pilnie poszukuje
pracy jako lakiernik samochodowy lub pomocnik lakiernika. - 785 599 801
■ Młody mgr dziennikarstwa - mgr dziennikarstwa podejmie pracę najchętniej jako rzecznik
prasowy - 798 614 331
■ Nauczyciel j. polskiego - Nauczyciel j.
polskiego poszukuje pracy w celu odbycia
stażu (rok szkolny) Zmotywowany i doskonale
przygotowany do pracy z młodzieżą. - 511
930 852
■ Od zaraz podejmę pracę - szukam od
zaraz pracy jako sprzedawca- kasjer, kelnerka.
- 785 599 802
■

27

Opieka nad dzieckiem - Podejmę opiekę
nad dzieckiem. Mieszkam w Cieplicach.
Posiadam doświadczenie w opiece nad
dzieckiem, ponieważ mam 2-letnią córeczkę.
- 695 139 130
■ Opiekunka - Podejmę prace jako opiekunka
osób starszych na terenie Niemiec z możliwością wspólnego wyjazdu wraz z mężem,
posiadam doświadczenie, prawo jazdy, język
niemiecki, 46 lat - 510 806 571
■ Podejmę prace jako kelner - Szukam pracy
na stanowisku kelnera bądź barmana. Praca
interesowała by mnie do końca wakacji i na
weekendy. - 693 054 730
■ Photoshop, retusz - Podejmę prace na 1/2
etatu umiejętność obsługi komputera, photoshopa, profesjonalny retusz. - 781 101 210
■ Pilnie hostessa/ dodatkowa - Poszukuje
pracy jako hostessa lub pracy dodatkowej
PILNIE, pracowałam jako hostessa w hiper
marketach i jestem absolwentką Technikum
Hotelarskiego. - 512 387 266
■ Pilnie poszukuję pracy - szukam pracy jako
sprzedawca, pomoc kuchenna, opiekunka
do dzieci. Potrafię ładnie posprzątać i dobrze
gotować. W pracy zawsze utrzymuje ład i
porządek. wykształcenie średnie pełne - 515
969 590
■ Pilnie poszukuję pracy - Młoda dziewczyna
(21lat) poszukuje pracy. Doświadczenie:
rok pracy w biurze. Dobre kontakty z ludźmi,
dyspozycyjność, umiejętność samodzielnej
pracy bądź w zespole. - 664 553 396
■ Pilnie szukam pracy - szukam pracy od
września, posiadam książeczkę sanepidu.
mam doświadczenie w pracy w hotelurestauracji. Studiuje zaocznie pedagogikę.
- 725 305 980
■ Podejmę pilnie pracę - pilnie podejmę
prace jako sprzedawca, pokojowa, kelnerka lub
zaopiekuje się dzieckiem. - 785 599 802
■ Podejmę pracę w handlu - 46 latka poszukuje pracy w handlu, praktyka w zawodzie,
znajomość kasy fiskalnej, komputera i prawo
jazdy kategorii b - 510 806 571
■ Podejmę pracę - Szukam pracy na cały
etat. Doświadczenie w handlu, telemarketingu,
■
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podstawowa znajomość obsługi komputera,
dyspozycyjność. - 503 312 357
■ Podejmę pracę jako kier. kat. B - Młody,
ambitny, szybko uczący się podejmie prace
jako kierowca kat B. GG: 7558350 - 519
878 562
■ Podejmę pracę w handlu - Podejmę pracę
w handlu: młoda, bystra, komunikatywna i
inteligentna dziewczyna ze sporym doświadczeniem, która potrafi dobrze sprzedać, podejmie
prace jako sprzedawca. - 723 113 708
■ Podejmę każdą - tanio szybko własny
transport - 698 925 671
■ Podejmę każdą pracę - Młody dyspozycyjny
podejmie prace, prawo jazdy kat. B, własne auto
- 793 610 490
■ Podejmę od zaraz na stałe - Witam szukam
pracy na terenie JG. najchętniej jako kierowca
/dostawca, kat B (doświadczenie Bus 3,5T)
na stałe - 605 886 614
■ Podejmę pilnie pracę - szukam pracy jako
lakiernik samochodowy, pomocnik lakiernika.
interesuje mnie praca na umowę o pracę
- 785 599 801
■ Podejmę pilnie pracę - od zaraz pracę
jako kelnerka, kasjer sprzedawca. Posiadam
doświadczenie na kasie fiskalnej. - 785
599 802
■ Podejmę prace - podejmę pracę w charakterze opiekunki do dziecka od zaraz. posiadam
doświadczenie - 601 478 122
■ Podejmę prace w kiosku - Jestem kobietą
w średnim wieku, podejmę pracę w kiosku lub
w podobnym charakterze, jestem osobą cierpliwą, sumienną, posiadam doświadczenie w
handlu, charakteryzuje mnie również zdolność
szybkiego uczenia się - 604 567 205
■ Podejmę pracę - Młoda, komunikatywna,
mgr dziennikarstwa podejmie ciekawą pracę.
Znajomość komputera, różnych dokumentów
biurowych, języka angielskiego, prawo jazdy
kat. B., umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
- 605 268 332
■ Podejmę pracę - w handlu lub gastronomiiobsługa kasy fiskalnej, książeczka sanepid.
- 075 71 308 20
■ Podejmę pracę - podejmę jakąkolwiek
pracę do końca sierpnia - 501 366 886
■ Podejmę pracę - Podejmę pracę w biurze.
Mam 33 lata, wykształcenie średnie policealne,
obsługuje komputer, prawo jazdy kat B, samochód. - 505 807 397
■ Podejmę pracę - Podejmę pracę jako
mechanik utrzymania ruchu, ślusarz itp. Mam
39 lat, wykształcenie średnie techniczne,
doświadczenie w kierowaniu pracownikami,
prawo jazdy kat. B, samochód, dyspozycyjność.
- 693 020 996
■ Podejmę pracę - Sprzątanie mieszkań,
opieka nad starszymi. - 781 085 300
■ Podejmę pracę - Kucharz z doświadczeniem
w zawodzie podejmie prace na terenie Jeleniej
Góry i okolic - 603 313 601
■ Podejmę pracę - Rencistka z II gr. lat 53
podejmie pracę, najchętniej na portierni.
- 506 684 615
■ Podejmę pracę 1/2 etatu - Podejmę prace
na 1/2 etatu ponieważ studiuje w trybie
dziennym na AE w Jel .Górze. Mam 20 lat
doświadczenie w handlu, profesjonalna obsługa
klienta, prawo jazdy kat B. - 602 299 583
■ Podejmę pracę biurową - Podejmę prace
biurową. Wykształcenie wyższe magisterskie
o specjalności ekonomia, prawo jazdy kat.
B, znajomość urządzeń biurowych - 693
513 689

Podejmę pracę chałupniczą - bardzo pilnie
przyjmę pracę chałupniczą - 665 248 514
■ Podejmę pracę jako kierowca - Podejmę
pracę jako kierowca kat. C lub przedstawiciel
handlowy znajomość terenu doświadczenie
jako kierowca - 500 394 003
■ Podejmę pracę jako kier. kat. B - Młody,
ambitny, szybko uczący się podejmie prace
jako kierowca kat B. - 697 948 864
■ Podejmę pracę od zaraz - podejmę prace w
barze, Pizzerii lub jakąkolwiek inną bez umowy
o pracę od zaraz - 601 478 122
■ Podejmę pracę od zaraz - podejmę prace
jako sprzedawca -kasjer, kelnerka. - 785
599 802
■ Podejmę stałą pracę - Jeśli szukasz osoby
komunikatywnej, ambitnej, z mila aparycja,
perfekcyjna w działaniu, jednocześnie dobrego
negocjatora, zadzwoń. Posiadam doświadczenie w handlu, telemarketingu, wykształcenie
wyższe (dziennikarstwo) balon27@poczta.
onet.pl - 602 403 204
■ Podejmę stałą pracę - Studentka (studia
zaoczne) podejmie stałą pracę na terenie
Jeleniej Góry lub Cieplic. Znajomość obsługi
komputera oraz w stopniu komunikatywnym
języka niemieckiego. Szybko się uczę, jestem
uczciwą i odpowiedzialną osobą. e-mail:
villemii@interia.pl - 509 507 930
■ Podejmę dodatkowo - Podejmę każdą
dodatkową prace po godz.16(od pon. do pt.),a
weekend bez ograniczenia czasowego - 696
468 075
■ Pokojowa - Poszukuję pracy na stanowisku
pokojowej. - 669 948 089
■ Posprzątam w domu w godzinach - Posprzątam w domu w godzinach po południowych
od pon - pt, jak i weekendy z rana. - 503
456 755
■ Poszukuję pracy - Młoda, ambitna, kreatywna z tytułem inżyniera poszukuje stałej
pracy. Posiadam doświadczenie w pracy w
sekretariacie oraz wprowadzaniu danych
do komputera. mail udaria@wp.pl - 603
228 180
■ Poszukuję pracy - młody, silny mężczyzna
podejmie pracę. - 791 726 123
■ Poszukuję pracy - 46 latka poszukuje
pracy w sklepie spożywczym w obrębie Kowar,
praktyka w zawodzie, znajomość kasy fiskalnej
i komputera - 510 806 571
■ Poszukuję pracy - podejmę prace jako
opiekunka do dziecka barmanka ,w Pizzerii
czy jakąś inną bez umowy o prace od zaraz
- 601 478 122
■ Poszukuję pracy - Student ostatniego roku
25lat doświadczenie w pracach budowlanych i
nie tylko poszukuje pracy dodatkowej na weekendy tzn. sobota niedziela - 605 603 648
■ Praca - posprzątam twój dom, mieszkanie
- 509 698 136
■ Praca - Mam 53 lata, podejmę pracę
najchętniej w Niemczech jako opiekunka
osób starszych. Nie znam j. niemieckiego,
pojedyncze słowa i posługuję się słownikiem (
uczę się niemieckiego) Kontakt - dan._52op.
pl - 075 76 783 37
■ Praca biurowa - Szukam pracy biurowej.
Mam doświadczenie pracowałam w Sądzie
Okręgowym i chętnie podejmę pracę w biurze,
sekretarka, asystentka inne oferty pracy też
mile widziane - 500 128 549
■ Praca dodatkowa - podejmę pracę dodatkową - 665 695 562
■ Praca dodatkowa - Podejmę pracę dodatkową sprzątanie, prasowanie, opieka nad
dzieckiem, inne propozycje - 508 910 244
■

Praca przy komputerze /zdalna - Wprowadzanie danych, pozycjonowanie stron WWW,
obróbka zdjęć, wykonywanie prac biurowych za
pomocą programów „Word” lub „Excel”. Pomoc
przy tworzeniu prezentacji multimedialnych.
Proszę o kontakt meilowy: tyniorek@wp.pl
- 512 110 124
■ Praca w biurze na pół etatu - Studentka
5-go roku AE, po Technikum Hotelarskim, szuka
pracy na pół etatu w biurze, obsłudze klienta;
prawo jazdy kat. B, obsługa komputera. języki:
ang., niem., włoski, wysoka kultura osobista,
sumienność - 888 131 704
■ Przyjmę pracę chałupniczą - Przyjmę pracę
chałupniczą - 503 456 755
■ Przyszła studentka pedagogiki - Podejmę
pracę jako opiekunka do dziecka, dojazd do
domu w różnych, potrzebnych godzinach.
- 605 036 659
■ Ratownik WOPR(wodny) - Szukam pracy od
zaraz jako Ratownik WOPR (wodny). Posiadam
patent sternika motorowodnego. Języki: angielski, niemiecki, hiszpański - 605 591 181
■ Referent księgowy /biuro - Podejmę
pracę biurową; sekretarka/ referent księgowy
bądź kadrowy. Znajomość j. angielskiego i
czeskiego/ znajomość zagadnień celnych
(eksport, import), kadrowych, księgowych.
- 608 440 506
■ Rencista kierowca kat. B - Szukam pracy
stałej jak i dorywczej jako kierowca busa
lub auta dostawczego, również osobowego.
Doświadczenie, solidność, dyskrecja zapewnione - 505 092 579
■ Renowacja mebli budynków - Rosjanin
umiejący dobrze porozumieć się w języku
polskim poszukuje pracy w zakresie renowacji
starych budynków, konserwacji, oraz produkcji
mebli (również artystycznych), a także
wszelkich prac związanych z malarstwem i
grafiką. Znam języki rosyjski, polski, portugalski
i ukraiński. - 787 397 140
■ Roznoszenie ulotek - Przyjmę pracę 8 godz.
dziennie przy roznoszeniu ulotek(po domach i
na mieście - Jelenia Góra). - 722 267 823
■ Sprawny emeryt podejmie pracę - sprawny
emeryt z wykształcenie średnie energetyczne,
znajomość komputera, z samochodem osobowym na gaz -podejmie prace. - 698 674 272
■ Sprzedawca podejmie prace - Podejmę
pracę w handlu: bystra, sympatyczna, komunikatywna i inteligentna dziewczyna ze sporym
doświadczeniem, która potrafi dobrze sprzedać
- 723 113 708
■ Sprzedawca szuka pracy - sprzedawca,
kobieta, 25lat. - 509 296 581
■ Sprzedawca szuka pracy - poszukuje
pracy jako sprzedawca od zaraz-wiek 35 lat
dyspozycyjna - 757 172 155
■ Sprzedawca szuka pracy - kobieta lat 35
szuka pracy, ważna książeczka zdrowia obsługa
kasy fiskalnej, dyspozycyjna - 721 779 031
■ Studentka - Studentka 3go roku fizjoterapii
podejmie pracę dorywczą lub na 1/2 etatu.
Doświadczenie jako kelnerka oraz sprzedawca.
- 512 306 238
■ Studentka ekonomii - Podejmę pracę.
Posiadam doświadczenie w handlu i branży
odzieżowej. martusia0005@wp.pl - 506
242 898
■ Studentka podejmie pracę - Studentka
zaoczna pedagogiki, z dotychczasowym
wykształceniem technicznym - handlowym,
podejmie pracę. - 781 839 433
■ Studentka szuka pracy - Szukam pracy.
Mam 23 lata. Jestem po tech. handlowym
studiuje zarządzanie zaocznie na Uniwersytecie
■

Ekonomicznym. Posiadam prawo jazdy kat B
- 695 444 406
■ Studentka poszukuje pracy - Energiczna,
odpowiedzialna, zorganizowana sympatyczna
studentka szuka pracy. doświadczenie w pracy
biurowej, dobry kontakt z ludźmi. może także
zaopiekować się dzieckiem. - 661 842 539
■ Student informatyki, elektryk - Jestem
studentem informatyki na ostatnim semestrze,
szukam pracy w okolicach Jeleniej Góry oraz
Kowar. Posiadam prawo jazdy kategorii B i
uprawnienia gazowe (dozór i eksploatacje).
Posiadam duże doświadczenie w branży
elektrycznej (praca na stanowisku elektrykaelektronika) - 662 640 991
■ Szukam stałej pracy – Mężczyzna 38
lat - Podejmę każdą pracę na terenie Jelenia
Góra-Cieplice. Ślusarz, ochrona, konserwator,
produkcja, pomocnik itp. Proszę o kontakt na
e-maila->waldek38j.gora@wp.pl- bo nie zawsze
mogę odebrać telefon-pracuje ale chce zmienić
pracę. - 660 707 657
■ Szukam - Podejmę prace jako pokojówka
lub sprzedawca w Jeleniej Górze i okolicy.
- 721 321 068
■ Szukamy pracy w ochronie - Chętnie
z kolegą podejmiemy pracę dodatkową w
ochronie /ochrona lub dozór obiektu/. Oferty
proszę kierować na e-mail:dog-security@
gazeta.pl lub po godz. 19.00 telefonicznie
- 783 770 238
■ Szukam ambitnej pracy - IT - Dziedziny:
Studio reklamowe, fotograficzne, drukarnia,
projektowanie stron www, sklepów, programowanie, web mastering Photoshop, Illustrator,
Xhtml , CSS, MySQL, PHP Ajax, JavaScrypt
mR. Chaosu@gmail.com Więcej informacji i
przykłady prac przez maila. - 503 323 126
■ Szukam pracy - Młoda, ambitna z wykształceniem wyższym szuka pracy. Posiadam
doświadczenie w pracy w sekretariacie oraz
wprowadzaniu danych do komputera mail
udaria@wp.pl - 603 228 180
■ Szukam pracy - Młody ambitny po wojsku
z prawem-jazdy kat B,C i własnym Busem
podejmie pracę - 667 383 292
■ Szukam pracy - kobieta, 24 lata, technik
obsługi turystyki, doświadczenie: handel,
gastronomia, prace biurowe; języki: dobry
angielski, niemiecki; komunikatywna, dobrze
zorganizowana w kierowaniu grupą, kultura
osobista, dobra prezencja, przedsiębiorcza,
dyspozycyjna, o miłym usposobieniu - 669
755 260
■ Szukam pracy - Magister pedagogiki
opiekuńczej, z doświadczeniem zawodowym,
podejmie pracę w Szklarskiej Porębie. - 504
501 003
■ Szukam pracy- Szukam pracy na cały etat.
Doświadczenie w handlu, telemarketingu,
podstawowa znajomość obsługi komputera,
dyspozycyjność (kobieta) - 503 312 357
■ Szukam pracy - Szukam pracy jestem
młoda asertywna osoba i nie boje się żadnej
pracy - 667 085 817
■ Szukam pracy - podejmę pracę jako przedstawiciel handlowy, kierowca lub sprzedawca
- 785 635 644
■ Szukam pracy - Jestem młody, energiczny
pracowity, systematyczny. Szukam pracy na
weekendy oraz do końca wakacji, podejmę
się każdego wyzwania aczkolwiek najbardziej
odpowiadała by mi praca kelnera lub barmana.
- 693 054 730
■ Szukam pracy - Uczennica liceum, lat 19
- Szukam pracy. Posiadam doświadczenie w
gastronomii oraz w pracy w sklepie. Podejmę

prace od 1-go września, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00 do 14:00. kontakt:
ethlin@onet.eu lub pod numerem telefonu do
godz. 18:00 - 512 227 297
■ Szukam pracy dla 16-latka - podjął bym
się dorywczej pracy na godziwych warunkach
w godzinach między 10-20 do końca sierpnia.
- 691 557 385
■ Szukam pracy kat. B - Szukam pracy jako
kierowca kat. B - 505 288 212
■ Szukam stałej pracy - Kobieta, 40l, wyższe
wykształcenie, doświadczenie w handlu, w
prowadzeniu biura i obsłudze klienta, czynne
prawo jazdy kat. B, samochód osobowy.
Ambitna i komunikatywna, szukam stałej pracy.
- 888 939 091
■ Szukam stałej pracy - Ambitna, sumienna
podejmie prace na stałe. Doświadczenie w
obsłudze klienta, prawo jazdy kat. B, pełna
dyspozycyjność. - 605 885 085
■ Tancerka - Szukam pracy związanej z
tańcem - 517 662 653
■ Tanie sprzątanie - Tanie sprzątanie - 669
948 089
■ Wyższe, prawo jazdy kat. B - Młoda,
ambitna, wyższe wykształcenie, prawo jazdy
kat. B, własny samochód osobowy, poszukuje
pracy - 501 699 894
■ Zaopiekuję się dzieckiem - Doświadczona
23 latka zaopiekuje się dzieckiem w godzinach
po południowych jak i w weekendy. - 503
456 755
■ Zaopiekuję się dzieckiem - Zaopiekuję
się dzieckiem u siebie w domu. Jestem po
studiach pedagogicznych, mam swoje dziecko.
- 792 272 507
■ Z własnym busem - po wojsku prawo jazdy
kat B i C i z własnym busem podejmie prace
- 667 383 292

PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnię dziewczynę do sprzątania
mieszkania, 60m2, Zabobrze, raz w miesiącu510 456 087
■ 600zł tygodniowo - Młodych po wojsku,
oferujemy bezpłatne szkolenia możliwość
rozwoju - 609 287 328
■ Agencja ochrony - Agencja Ochrony zatrudni
pracowników ochrony z terenu Mysłakowic i
okolic. Praca na stałe. - 605 097 861
■ Akty fotograficzne - Nawiąże kontakt z
dziewczynami chętnymi do sesji fotograficznej. Konkretnie chodzi o akty artystyczne.
Żadne tam zdjęcia pseudo artystyczne, czyli
mocniejsza erotyka, czy porno. Przy pełnym
uszanowaniu godności i woli modelki. Kontakt
ze mną kurt_weigner@interia.pl - 695 854
398
■ Barman /ka - Restauracja w centrum Jel.
Góry zatrudni barmana /kę z doświadczeniem.
tel. 502 66 17 13 - 502 66 17 13
■ Brukarz - CRK Centrum Rekrutacji Kadr na
zlecenie Klienta prowadzi rekrutację kandydatów na stanowisko: brukarz -atrakcyjne warunki
zatrudnienia, kontakt -075 75 439 65 , biuro@
crk-kadra.pl - 606 661 481
■ Budowlane - Przyjmę dekarzy - 603
455 968
■ Budowlańców na etat - Firma budowlana z
pozycją na rynku przyjmie wykwalifikowanych
pracowników: murarzy-tynkarzy, cieśli. Umowa
o pracę, wysokie zarobki. Kontakt w dni robocze
od 16-18.00 - 503 069 600
■ Budowlańców zatrudnię - Zatrudnię budowlańców na umowę o pracę od 01.09.2008
- 791 557 590

Buowlańców na etat - Firma budowlana
przyjmie wykwalifikowanych pracowników
murarzy-tynkarzy, cieśli. Umowa o prace,
wysokie zarobki. Kontakt w dni robocze od
16-18.00 - 503 069 600
■ 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
■ Cieśli, dekarzy - cieśli, dekarzy - 603
455 968
■ Dam pracę - Zatrudnię młodą energiczną
osobę do pracy na myjni samochodowej.
Wszelkie pytania proszę kierować pod numer
telefonu - 605 624 541
■ Dla fotomodelki - Szukam modelki na sesję
plenerową w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie
50 -150zł. Proszę o przesłanie własnych
fotografii, paru słów o sobie i ewentualnej
dyspozycyjności na adres const696 at o2 dot
pl (at to @, dot to . ) Ogłoszenie jest ważne do
22.08.2008. - 503 123 123
■ Dodatkowa praca dla pokojowej - Możliwość
dodatkowego dochodu - praca dla pokojowej
w Hotelu. Wymagana rzetelność i dyspozycyjność. Podanie, CV, - 665 501 228
■ Dołącz do Oriflame za 1 zł - Zapraszam
wszystkich serdecznie do podjęcia współpracy
z firma Kosmetyczną Oriflame jezeli zrobisz
zamówienie na 100 PP w dniach 18-08-7.09
.2008 wode sun Moon Eclipce masz w
prezencie zapraszam do współpracy i wiele
innych nagród e-mail - oriflame____26@
wp.pl - mail
■ Doradca finansowy-Jelenia Góra - Commercial Union poszukuję doradców ubezpieczeniowo - finansowych i specjalistów OFE. Od
kandydatów oczekujemy: min. śr. wykształcenia, podstaw znajomości komputera. Chętnych
prosimy o wysłanie CV na adres mailowy:
biurowbk.cu@o2.pl - 756 465 050
■ Do pracy murarza - Przyjmę do pracy na
kilka miesięcy murarza na bardzo dobrych
warunkach. Tel.604 632 086 - 604 632
086
■ Do pracy w kuchni - z zakwaterowaniem,
pensjonat w Karpaczu - 601 779 796
■ Do prac wykończeniowych - zatrudnię do
prac przy malowaniu i wykonywaniu: płyty G-K
i szpachlowanie - 506 969 327
■ Do roznoszenia ulotek - zlecę rozniesienie
ulotek na terenie Jeleniej Góry od zaraz /osoba
pełnoletnia.5gr.za ulotkę - 510 440 082
■ Dyspozycyjnych - Od zaraz - 1700 netto
- 668 187 645
■ Dziewczyna do pracy - stała praca dla osoby
konkretnej i pracowitej przyjmę natychmiast
dobre warunki, do knajpki w centrum, 1000zł
(netto)15dni pracy. poważne oferty. CVmożna
składać przy ul.1-go maja 31(kino Marysieńka)507 033 123
■ Etat w firmie ubezpieczeniowej - Firma ubezpieczeniowa zatrudni osobę ze znajomością
ubezpieczeń majątkowych. Preferowane osoby
z wykszt. technicznym lub z doświadczeniem
w likwidacji szkód - potrafiące samodzielnie
wykonać oględziny i opis szkód samochod./
majątkowych. CV + LM: oddz6810@tuw.
pl 075 75 512 42, 0500 840 361 - 075
75 512 42
■ Fakturzystka - Hurtownia Medyczna OPAL
MED zatrudni na pełny etat Fakturzystkę. CV
prosimy przesyłać na aders : rekrutacja@
opalmed.eu z dopiskiem fakturzystka - 075
64 53 928
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Firma zatrudni - Młode i kreatywne osoby do
działu obsługi klienta - 075 76 470 19
■ Firma zatrudni budowlańców - Firma
Rud-Pol zatrudni glazurników, pracowników
do wykonania dociepleń budynków, murarzy,
tynkarzy, cieśli, dekarzy. Atrakcyjne zarobki!
- 509 630 960
■ Firma zatrudni stolarzy - Tylko wykwalifikowani stolarze, znajdą, właściwą pracę ,
odpowiadającą swoim kwalifikacjom oraz właściwą płacę , adekwatną do swoich kwalifikacji
i wykonywanej pracy - 788 894 574
■ Firmy do współpracy - Szukamy małych
firm do współpracy: elewacje, wykończenia,
remonty. Kontakt w dni robocze - 503 069
600
■ Frezer, spawacz z uprawnieniem - Producent konstrukcji stalowych, firma "KATION"
z siedzibą w Jeleniej Górze (Cieplice) zatrudni
PILNIE na stanowisko: - FREZER - SPAWACZ
Z UPRAWNIENIAMI Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie. Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt - 075 75 516 97
■ Gaduła - Poszukiwany ktoś kto umie
rozmawiać ,masz Talent do Prezentacji,
potrafisz przekonywać innych do swoich racji,
jesteś osobą systematyczną i wytrwałą, OK.
MASZ PRACĘ za ok.2-6 tyś zł /m-c i kontrakt
osobisty Zgłoszenia; List – motywacyjny +CV,;
phu.lucyna@wp.pl z dopiskiem GADU-jg - 605
588 280
■ Getin-finance zatrudni - Doradców finansowych. Oferujemy pensja stała +prowizja,
unikatowy system szkoleń. Oczekujemy zaangażowania, chęci do podnoszenia kwalifikacji,
mile widziane doświadczenie w sprzedaży. CV i
list mot. prosimy przesyłać: slawomir.bozenta@
getin-finance.pl - 667 894 576
■ Glazurnik, tynkarz, regipsiarz - Firma
budowlana zatrudni glazurnika, tynkarza,
regipsiarza - 601 773 707
■ Hotelarstwo, gastronomia - Bank Informacji
Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki - posiadamy
aplikacje specjalistów z branży hotelarskiej,
turystycznej i gastronomicznej w zawodach:
manager hotelu, recepcjonista, kucharz, kelner,
barman - CRK Centrum Rekrutacji Kadr, Jelenia
Góra ul. Wiejska 29, 075 75 439 65, biuro@
crk-kadra.pl - 605 661 481
■ 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
■ Hotel Mercure Jelenia Góra - Zatrudnimy
pracowników do pracy w kuchni na stanowisko
-kuchmistrz -kucharz -pomoc kuchenna - 502
198 210
■ Hydraulik, elektryk - firma budowlana
pilnie zatrudni hydraulika i elektryka - 601
566 217
■ Instalacja wykładzin obiektowy - Poszukujemy osób gotowych podjąć współpracę
w zakresie montażu wykładzin obiektowych.
Praca na terenie całego kraju. Bardzo dobre
warunki wynagrodzenia. Zapewniamy szkolenie
dla osób niedoświadczonych. Kontakt: Grzegorz
Krawętkowski 603 953 716 - 603 953 716
■ Instruktor rytmiki - Zatrudnimy instruktora
rytmiki do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Oczekiwania: umiejętność gry na instrumencie klawiszowym. CV oraz list motywacyjny
prosimy przesyłać na adres e-mail: rzeszow@
cel.com.pl - 178 524 823
■

Instruktor tańca - Zatrudnimy instruktora
tańca do prowadzenia zajęć z dziećmi. CV oraz
list motywacyjny prosimy przesyłać na adres
e-mail: rzeszow@cel.com.pl - 178 524 823
■ Jesteś aktywny /a, chcesz zarabiać.
- Jesteś aktywny/a chcesz zarabiać? Profesjonalny serwis usług z dziedziny suplementacji i
kosmetologii; Poszukuje osób do obsługi klienta
bezpośrednio w gabinecie i w biurze; 700
- 3tys. Zgłoszenia: list motywacyjny + CV,
e-mail:wspolnygabinet@wp.pl, temat - STUDIO
- 505 591 405
■ Kasjer /kasjerka w Go Sport - Sklep GO
SPORT w Jeleniej Górze poszukuje osób
na stanowisko: Kasjer /Kasjerka Prosimy
o przesłanie CV i listu na adres sklepu: GO
SPORT Jelenia Góra, C.H. Echo ul. Jana Pawła
II 51 email: gosport.210@go-sport.com – 075
75 311 78
■ Kelner /ka - Restauracja w centrum Jeleniej
Góry zatrudni kelnera /kę z doświadczeniem i
z znajomością języka niemieckiego. - 502
66 17 13
■ Kelnerka /pokojowa - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr na zlecenie Klienta prowadzi
rekrutację kandydatek na stanowisko: kelnerka-pokojowa, biuro@crk-kadra.pl - 605
661 481
■ Kelner, kelnerka - "Gościniec" w Wojcieszycach zatrudni kelnera na weekendy- mile
widziane doświadczenie. - 515 911 165
■ Kelnerkę zatrudnię - szukam odpowiedzialnej pracowitej osoby do pracy w Pizzerii przy
ul.1-go Maja. Praca w systemie dwa dni pracy
dwa wolne-na stałe od zaraz, tylko poważne
oferty. - 510 440 082
■ Kierowca-magazyniera, fakturzysta - Nowo
otwarte Centrum Dystrybucji Sokołów S.A
zatrudni: kierowcę-magazyniera i fakturzystę
od 01.09.2008r - 600 971 933
■ Konserwator - złota rączka - Potrzebny
konserwator, złota rączka, osoba bez nałogów
nie bojąca się pracy, punktualna i rzetelna.
Istnieje możliwość pracy na cały lub pół etatu.
Wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i zaangażowania. Hotel w Zachełmiu.
- 075 76 212 11
■ Konsultant - Chcesz zdobyć mp3 i dodatkowe dochody? Dołącz do Oriflame za 1 zł! Twój
zysk to 30% marża i inne dodatkowe rabaty i
prezenty. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na
angee4@wp.pl i umówmy się na spotkanie.
- 603 364 882
■ Konsultant –doradca -Wellness - Poszukujemy osób - kogoś kogo moglibyśmy przeszkolić i umiejscowić jako :konsultanta-doradcy
ds. Kondycji zdrowia, figury i urody. zgłoszenia;
E-mail : biuro_media@wp.eu z dopiskiem:
konsultant -doradca-trener Wellness” - 605
208 508
■ Konsultantów cyfry plus - Praca w młodym zespole. Wysokie prowizje, możliwość
szybkiego awansu. Od zaraz 10 osób. - 792
186 671
■ Kontroler jakości - zatrudnimy kontrolera
jakości z wykształceniem minimum średnim,
umiejętnością obsługi komputera i pracy w
zespole, ze znajomością branży drzewnej
ZORKA Sp. z o.o., ul. Dworcowa 19 w Jeleniej
Górze e-mail: zorka@zorka.pl tel. 075 64 663
00/306 - 075 64 663 00
■ Księgowa - Biuro rachunkowe w Jeleniej
Górze zatrudni doświadczoną księgową po
studiach. - 501 53 33 66
■ Księgową na1/2 etatu - Przyjmę księgową
na 1/2 etatu w firmie produkcyjnej meblowej
będącej na pełnej księgowości w Jeleniej
■

Górze godziny pracy do uzgodnienia. - 791
545 607
■ Kucharz - Ze stażem, bez nałogów kucharza
pilnie. - 075 75 514 53
■ Kucharza do Pizzerii - szukam osoby do Pizzerii, dobre wynagrodzenie, odpowiedzialnego
mężczyznę z umiejętnościami robienia pizzy,
chętnie po szkole gastronomicznej. W centrum
Jeleniej Góry. od zaraz, na stałe, tylko poważne
oferty - 510 440 082
■ Kucharz, kelnerka - Zatrudnię kucharza,
kelnerki w Pizzerii w Jeleniej Górze - 606
991 160
■ Lektor języka angielskiego – Zatrudnimy
lektora j. angielskiego do prowadzenia zajęć
z dziećmi. Oczekiwania: ukończona filologia
angielska lub NK JO. CV oraz list motywacyjny
prosimy przesyłać na adres e-mail: rzeszow@
cel.com.pl - 178 524 823
■ Małe firmy do współpracy - Firma budowlana poszukuje podwykonawców- elewacje,
tynki, wykończenia. Pilnie. - 503 069 600
■ Mechanik profesjonalista - Zdecydowanie
poszukuję mechanika, który jest zdolny naprawić moje auto, Deawoo Musso TDI automatyczna skrzynia biegów. 2001r. 163tys. Przedni
MOST. Proszę o telefon 075-61-37-652 lub
zostawić wiadomość na taśmie, lub werbah@
dami.pl - 668 127 006, 662 825 769
■ Mechanik samochodowy Holandia - Adviser
poszukuje mechanika samochodowego do
pracy w holenderskim warsztacie naprawczym.
CV prosimy na email: info@advisergroup.pl
www.advisergroup.pl - 077 44 255 77
■ Mistrz zmianowy - Zatrudnimy na umowę o
pracę Mistrza Zmianowego z Wykształceniem
wyższym lub średnim zawodowym oraz
doświadczeniem w branży drzewnej. ZORKA
Sp. z o.o., ul. Dworcowa 19 w Jeleniej Górze tel.
075 64 663 00/306 e-mail: zorka@zorka.pl
- 075 64 663 00
■ Murarze-wykwalifikowani! – Praca -murarzy-kontakt budowa róg ul. Ceglana-Wojewódzka w Cieplicach - 504 039 435
■ Murarzy(klinkier) f. dekarskie - Zatrudnimy
MURARZY (klinkier) oraz FIRMY DEKARSKIE do
pracy za granicą - w krajach UE. Wysokie wynagrodzenie. Wymagane doświadczenie. Kontakt
w godz. 09 - 17 - 075 64 645 57
■ Murarzy-tynkarzy - Zatrudnimy na umowę o
prace, wysokie zarobki pracowników budowlanych-fachowców, nie sezonowych. kontakt od
pon -piątku od 16-18.00 - 503 069 600
■ Nauczycieli budownictwa - Niepubliczna
Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Plejada
zatrudni na umowę o dzieło nauczycieli budownictwa. Wymagania: tytuł przynajmniej mgr
oraz przygotowanie pedagogiczne (praktyka
w szkole bądź ukończony kurs pedagogiczny).
CV prosimy składać na adres: jgora.plejada@
op.pl - 075 61 294 06
■ Nauczycieli ochrony fizycznej - Niepubliczna
Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Plejada
zatrudni na umowę o dzieło nauczycieli ochrony
fizycznej osób i mienia. Wymagania: tytuł mgr
oraz przygotowanie pedagogiczne (praktyka w
szkole bądź ukończony kurs pedagogiczny). CV
prosimy składać na adres: jgora.plejada@op.pl
- 075 61 294 06
■ Nawiążemy współpracę z firmą - Nawiążemy współpracę z firmą dekarską - 075
64 420 73
■ Na produkcji - WEPA Professional Piechowice S.A. - producent papieru toaletowego
zatrudni pracowników produkcyjnych. Mile
widziane uprawnienia na wózki widłowe.

Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail:
wokon@wepro.com.pl. - 075 75 478 18
■ Niepełnosprawnym dam pracę - Zatrudnię
osobę niepełnosprawną do budowania stron
internetowych (prowadzenia bieżącej aktualizacji stron internetowych) tworzenia ofert
handlowych, prowadzenia rozmów kontraktowych, oraz obsługi klientów internetowych i
nie tylko. Wymagana bardzo dobra znajomość
pakietu MS OFFICE. - 791 545 607
■ Nowość - Francuski operator zatrudni
do sprzedaży bezpośredniej . Praca w miłej
atmosferze , możliwość rozwoju zawodowego
ok 2000zł mc - 792 186 671
■ Nowo otwarta firma - niemiecka poszukuje
do pracy w biurze panią z doświadczeniem
Znajomość jez. niemieckiego –perfekt - 506
268 506
■ Obsługa klientów - Poszukuję osoby do
obsługi klientów firmy. Wymagania znajomość
języków: angielski, francuski dobra znajomość
Windows oraz Office, CV proszę kierować na
michal.w@questsport.pl - 660 474 052
■ Ochrona do sklepu - Zatrudnię pracownika
ochrony do sklepu spożywczego w Jeleniej
Gorze - 606 991 160
■ Ogrodnictwo - od zaraz kobieta do Niemiec
. wiek po 30. przy kwiatach i jeżynach.
okolice koblenz. tel. 00491707035935.
- 00491707035935
■ Operatorka linii 0700 - Firma Phonesat
poszukuje Pań w wieku od 18 lat z duża dozą
wyobraźni do pracy na linii 0700. Wymagamy:
posiadania telefonu stacjonarnego, miłego,
seksownego głosu. Panie prosimy o kontakt
pod numerem tel, CV prosimy przesłać na
adres tel@phonesat.pl z dopiskiem 0700 DOM
- 022 49 266 04
■ Opieka koło Norymbergii - nad kobietą
84 lata, miejscowość Erlangen, (Nürnberg),
podopieczna porusza się o wózku inwalidzkim,
po zawale, udarze mózgu, mieszka z rodziną,
pobyt od 6 tygodni wzwyż, zwrot kosztów
podróży Agencja Zatrudnienia INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań, (075) 724
8960 - 604 656 360
■ Opieka Monachium - Potrzebna osoba (od
30 sierpnia) do prowadzenia domu koło Monachium starszemu mężczyźnie. Komunikatywny
niemiecki i prawo jazdy, praca z dział. gosp. lub
Gewerbe, 1300 euro. - 602 320 892
■ Opieka Monachium 6 września - Opieka
nad kobietą, 97 lat, w Monachium (München),
poruszającą się samodzielnie, cierpi na bóle
nóg, nosi aparaty słuchowe, lubi spacery, pobyt
od 6 tygodni wzwyż, zwrot kosztów podróży,
Kontakt: Agencja Zatrudnienia INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań(075) 724
8960, - 604 656 360
■ Opieka nad kobietą Niemcy - 75 lat,
mieszkającą samotnie, we własnym domu, w
miejscowości 72175 Dornhan, koło Stuttgartu,
Pani cierpi na osłabienie starcze, porusza
się samodzielnie, pobyt od 6 tygodni wzwyż,
zwrot kosztów podróży, Agencja Zatrudnienia
INTELMET, ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań
Tel. 0048 75 724 89 60 - 604 656 360
■ Opieka nad kobietą w miejscowo - Opieka
nad kobietą w miejscowości Rosenheim (za
Monachium - Bayern), w wieku 90 lat, osoba
leżąca, pielęgnacja ciała w łóżku, kąpiele wykonuje Pflegedienst, pobyt od 6 tygodni wzwyż,
zwrot kosztów podróży Agencja Zatrudnienia
INTELMET, ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań,
cvh@p.pl - 075 72 489 60, 604 656 360
■ Opieka nad kobietą - Stuttgart - Opieka
nad kobietą, 84 lata, osoba porusza się za

pomocą chodzika, komunikatywna, otwarta,
cierpi na cukrzycę, Parkinson (początki), dom
wolnostojący w zacisznej dzielnicy, pobyt od 5
tygodni wzwyż Agencja Zatrudnienia INTELMET,
ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań, - 075 72
489 60, 604 656 360,
■ Opieka nad małżeństwem - 1600 euro
za 42 dni, Aurich (okolice Bremennhaffen i
Bremen), Praca od zaraz. Agencja Zatrudnienia
INTELMET, ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań,
(075) 724 8960, 0604 656 360, cvh@op.pl,
www.intelmet.com.pl - 075 72 489 60
■ Opieka nad mężczyzną - Mannheim - Osoba
sprawna fizycznie, kontaktowa, dom wolno
stojący, samochód do dyspozycji. Praca od
zaraz Agencja Zatrudnienia INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań, (075) 724
8960 - 604 656 360
■ Opieka nad mężczyzną, koło köl - Opieka
nad mężczyzną, koło Köln (Kolonia), w wieku
82 lat, cierpi na chorobę Alzheimera, osoba
spokojna, porusza się samodzielnie Agencja
Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa 4b,
59-800 Lubań, cvhop.pl, - 604 656 360
■ Opieka Niemcy - Niemiecka firma szuka
opiekunek osób starszych. Płaca 1200-1600
euro miesięcznie. Bezpłatne zakwaterowanie i
wyżywienie. Warunek konieczny - posiadanie
dział. gos pod. w Polsce lub Niemczech lub
gotowość do jej założenia. Nie pobieramy
żadnych prowizji! Kontakt praca.niemcy76@
tlen.pl - 602 320 892
■ Opieka Niemcy Monachium 06.09. - Opieka
nad kobietą, 97 lat, w Monachium (München),
poruszającą się samodzielnie, cierpi na bóle
nóg, nosi aparaty słuchowe, lubi spacery,
pobyt od 6 tygodni wzwyż, zwrot kosztów
podróży Agencja Zatrudnienia INTELMET,
Przemysłowa 4b, Lubań(075) 6724 8960,
0 - 604 656 360
■ Opieka Niemcy Stuttgart - Opieka nad
kobietą, 75 lat, mieszkającą samotnie, we
własnym domu, w miejscowości 72175 Dornhan, koło Stuttgartu, Pani cierpi na osłabienie
starcze, porusza się samodzielnie, pobyt od
6 tygodni wzwyż, zwrot kosztów podróży,
Kontakt: Agencja Zatrudnienia INTELMET, ul.
Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań, 075 724
8960 - 604 656 360
■ Opiekunka do dziecka - Szukam opiekunki
do rocznego chłopca. Cieplice telik@o2.pl
- 603 439 464
■ Opiekunka do Niemiec - Niemiecka firma
poszukuje opiekunek, płaca 1200-1600
euro miesięcznie. Bezpłatne zakwaterowanie
i wyżywienie. Warunek konieczny gotowość
do założenia firmy. Gwarantujemy opiekę
polskiego konsultanta i pomoc w załatwieniu
formalności. Kontakt praca.niemcy76@tlen.pl
- 602 320 892
■ Oriflame - Właśnie dołączyłem do szwedzkiej firmy kosmetycznej Oriflame. Wspaniałe
produkty i duże możliwości rozwoju. Szukam
innych osób, które chciałby ze mną współpracować. Zapraszam Cię na spotkanie, gdzie
dowiesz sie więcej o naszym biznesie. adres
- oriflame____26@wp.pl - mail
■ Oriflame za 1 zł i mp3 nagród - Zapisz
się u mnie do Oriflame za 1zł! Otrzymasz
ode mnie nagrodę kosmetyki o wartości
ponad 50zł, kupony na zakupy kosmetyków
za 50zł oraz odtwarzacz MP3. Kupuj taniej
kosmetyki bezpośrednio od Oriflame, zarabiaj
na sprzedaży kosmetyków. Zapytaj o szczegóły:
GG: 6360752, gregor944@onet.eu - 604
950 824
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Pilnie murarzy - Firma przyjmie pilnie murarzy na umowę o prace, wysokie wynagrodzenie
- 503 069 600
■ Pomocnik montażysty mebli - Zatrudnię
osobę do pomocy przy montażu mebli kuchennych, biurowych, szaf wnękowych itp, praca
zarówno na stolarni jak i u klienta (montaże).
Nie wymagane doświadczenie, wiek od 23-27
lat. Praca w pełnym wymiarze godzin. Kontakt
osobiście: ul. Lubańska 1 (Cieplice) pon/pt
9:00-17:00 - 697 995 402
■ Poszukiwany kierowca - Poszukuje kierowcy kat b jeszcze lepiej z c znającego dobrze
okolice Jeleniej Góry, najchętniej rencistę
- 882 453 270
■ Poszukujemy do nieruchomości - Poszukujemy do nieruchomości osoby kreatywne i
dyspozycyjne. Oferty prosimy kierować Biuro
Nieruchomości Jeldom , Jelenia Góra, ul.
Armii Krajowej 12/3 , e-mail biuro@jeldom.pl
- 666 830 830
■ Poszukuję stylistki paznokci - Przyjmę
"od zaraz" stylistkę paznokci do salonu na
Zabobrzu. - 509 505 334
■ Poszukuję tynkarza i pomocnika - Pilnie
poszukuje tynkarza, najlepiej z pomocnikiem,
praca na nowej maszynie - 607 062 496
■ Potrzebna opiekunka do dziecka - Potrzebna
opiekunka do 2-letniej dziewczynki od zaraz!
Możliwość dojazdu z dzieckiem do mieszkania
niani. Dziecko jest bardzo żywe i kontaktowe.
Studentkom i osobom bez doświadczenia
dziękujemy - 660 486 880
■ Potrzebna osoba - Potrzebna osoba do
sprzątania domów w Jeżowie Sudeckim.
- 605 552 270
■ Praca - Pilnie szukam kierowcy kat. B
praca w Niemczech od zaraz. Płeć obojętna
- 502 359 263
■ Praca - Przyjmę pracowników do prac
ogólnobudowlanych - 603 455 968
■ Praca dla budowlańców - Dobrze prosperująca firma przyjmie na umowę o pracę
wykwalifikowanych murarzy, tynkarzy, cieśli.
Wysokie zarobki. Kontakt od 16-18.00 - 503
069 600
■ Praca dla każdego - Firma FM Group World
daje okazje uzyskania dużych dochodów ze
sprzedaży odpowiedników oryginalnych perfum. Zysk na produkcie ponad 40%!Mało?Chcesz więcej? skontaktuj się z nami mario1969@
op.pl , gg 723272 lub podaj nr. tel.a ja
zadzwonię - 663 777 093
■ Praca dla kelnera (-ki) - ZSW MSWiA w
Szklarskiej Porębie zatrudni osobę na stanowisko kelnera (-ki). Oferty prosimy składać
w recepcji Ośrodka "Olimp", ul. 1 Maja 62,
58-580 Szklarska Poręba lub wysyłać na
adres: rekrutacja@olimp-rzemieslnik.pl - 075
71 723 96
■ Praca dodatkowa - Poszukujemy osób
chętnych do pracy (pozyskiwanie klientów indywidualnych) na zasadach umowy agencyjnej
biuro@wypadek.sos.pl - 075 75 232 22
■ Praca doradca klienta GSM- Poszukujemy
pracownika na stanowisku doradca klienta
/sprzedawca telefonów komórkowych i akcesoriów GSM. Stoisko na pasażu handlowym
w Tesco Jelenia Góra. e-mail: stoisko075@
teletorium.pl - 506 220 616
■ Praca na stacji paliw. - Zatrudnię osoby do
pracy na stacji paliw PKN ORLEN w Szklarskiej
Porębie. - 663 936 039
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Odlot do niebytu

Oschłe życie
niemieckich patriotów

Dziś trudno uwierzyć, że Hanna Reitsch jako niemal „pełnoletnia” nastolatka nie korzystała
z uroków życia towarzyskiego
w dawnym Hirschbergu. Na
kartach swojej biografii nie
wspomina o tym ani słowa.
Nie ma narzeczonych, chłopaków, którzy za nią by się uganiali. Nie ma randek w którymś
z zaczarowanych miejsc śródmieścia, choćby przy pomniku
Widlastego Jurgena, znanego
nam wszystkim jako Neptun w
Rynku, nie ma spacerów. Jest
niemal średniowieczna asceza.
We współczesnym mieście
osoby w wieku Reitsch przesiadują w pubach i barach. Ale lat
temu blisko 80 nie było to wcale
oczywiste, zwłaszcza w rodzinie
pilotki.
Jedyną rozrywką poza lataniem i raczej platoniczną
miłością, uwielbieniem dla Wolfa
Hirtha (instruktora szybowcowego), zgodnie ze słowami Hanny, stanowią wieczory w domu,
kiedy to jej ojciec Willy zasiada
do wiolonczeli i gra. Podobno
jest dobrym muzykiem.
Młodej Reitsch nie kusi więc
atrakcyjne sąsiedztwo kawiarni
Wiedeńskiej, lokalu z klasą, gdzie
chadza się nie tylko na kawę, ale
i na koncerty, w tym muzyki klasycznej. W gmachu Towarzystwa
Sztuk i Zgromadzeń (dzisiejszy
Teatr Jeleniogórski) bywa być
może z klasą na różnych uroczystościach.
Przyczyn dość oschłego stylu
życia rodziny Reitschów można
upatrywać w wyznawanym
przez Willy’ego poglądzie dość
konserwatywnego podejścia
do świata.
– Wyrosłego z moralnego porządku, opierającego się w sferze
duchowej na określonych wartościach etycznych wpojonych
nam dzieciom bardzo wcześnie.
Należała do nich obok szacunku
dla godności człowieka i obok
honoru, który należało chronić
jak kosztowny skarb, także ojczyzna – uzasadni pilotka.
Nie przeszkadza to Reitschom
w uwielbieniu dla systemu nazistowskiego, który innymi
narodami pogardzał i niszczył
je. Willy jest namiętnym wielbicielem Hitlera, należy do NSDAP.
Jego córka, choć ideologicznie
związana z wodzem, do partii
się nie zapisuje.
Owo uwielbienie przerodzi
się w dramatyczną frustrację
dni ostatnich i przyczyni jednocześnie do zamordowania
rodziny Reitschów, którego dokona sam Willy, na koniec – jak
już wspominaliśmy – zabijając
sam siebie.

Dwa kroki na Ceglaną

– Klinika okulistyczna, którą
kierował ojciec, była oddalona o
kilka minut od domu, w którym

także przyjmował pacjentów. My
dzieci znaliśmy ją jak własny
dom, ponieważ rodzice już od
najmłodszych lat uczyli nas, że
należy pomagać innym ludziom
i współczuć im w cierpieniu
– pisze Reitsch.
Kilka minut piechotą jest z
Promenady na ulicę Ceglaną,
Ziegelstrasse. Śródmiejska ulica tylko nazwa nawiązuje do
swojego pierwotnego charakteru dawnego przemysłowego
jeleniogórskiego przedmieścia.
Za czasów Hanny Reitsch już
oczywiście cegielni nie ma. Za
to wyrastają tam rezydencje,
nieco skromniejsze od tych przy
Promenadzie oraz czynszowe
kamienice zamieszkałe przez
średniozamożnych mieszczan
jeleniogórskich.
Niemal cała zabudowa traktu
zachowała się do dziś, więc
łatwo wyczuć klimat tamtej
epoki. Kamienica pod numerem
dwa, mało wyszukany budynek o prostej elewacji niemal
u zbiegu Ceglanej ze Strzelecką
(Piłsudskiego). To właśnie tam
Willi Reitsch podążał do pracy
w klinice okulistycznej. Tam
właśnie zaszczepiał swoim dzieciom współczucie w cierpieniu
dla chorych.
Trudno stwierdzić, czy placówka zajmowała cały gmach,
czy tylko część kondygnacji.
Ojciec Hanny na pewno na brak
pacjentów nie narzekał: zarabiał
na tyle dużo, aby Emilia Teresa
Anna Maria Reitsch nie musiała
pracować, a mogła zająć się
domem i wychowaniem trójki
dzieci.

Willy wolał syna

Jak wspomina Ivo Łaborewicz
w przedmowie do autobiografii
pilotki, można domniemywać,
że nie była ona przywitana na
świecie „eksplozją” radości. Willy
oczekiwał potomków męskiej
płci. Pierworodnemu wyprawił
huczny chrzest, a miejscem uroczystości nie był Gnade Kirche
zum Kreuser Christi (protestancki kościół Łaski Podwyższenia
Krzyża Świętego, dziś katolicka
świątynia garnizonowa), do
którego Reitschowie chodzili na
nabożeństwa. Ceremonia odbyła
się w rezydencji doktora Reitscha
przy Promenadzie, a dwa lata
starszy od Hanny Kurt miał aż
czterech ojców chrzestnych z
Niemiec, Austrii i Londynu.
Kiedy na świat przyszła Hanna, nie dość, że do ratuszowego
rejestru stanu cywilnego fakt ten
zgłosiła położna (a nie rodzice),
to dość skromne chrzciny odbyły
się „tylko” w świątyni i „tylko” z
dwiema chrzestnymi.
Hanna nie wspomina o tym
fakcie zapewne z niewiedzy,
podkreślając niemal w każdym
wspomnieniu o rodzicach jej
niemal bezgraniczne oddanie
i uwielbienie dla tych, dzięki
którym przyszła na świat.

Szkoła z wolnym
duchem

– Byłam młodą dziewczyną,
uczennicą beztrosko spędzającą
każdy dzień swojego życia. Lubiłam szkołę i nauczycieli. Uczyłam
się chętnie i bez problemów, ale
nigdy nie dołączyłam do grona
wzorowych uczennic, zresztą
nie miałam takich ambicji – oto
kolejne, tym razem edukacyjne
wspomnienie bohaterki.
Do której szkoły mogła chodzić? Z racji podziału wówczas
obowiązującego raczej do ewangelickiej przez wzgląd na wyznanie ojca. Matka co prawda była z
domu katoliczką, ale nie miało
to większego znaczenia, bo
przeszła na protestantyzm.
Wiele wskazuje na to, że Hanna Reitsch przekraczała próg
Oberlyzeum przy ulicy Ceglanej,
zwane także szkołą dla dziewcząt
z dobrych domów, dość prestiżowej zresztą. Znaną z surowych
zasad, ale jednocześnie – jak to
określa sama Hanna – wolnego
ducha.
I stąd wspomnienia o dyrektorze, który ukarał ją i koleżanki
za żart o myszy, którym chciała
rozluźnić atmosferę na jednej z
lekcji i doprowadziła do bladego
strachu panicznie obawiającej
się gryzoni nauczycielkę. Kara
surowa nie była: tylko godzina
dłużej w szkole po lekcjach.
I o nauczycielu muzyki, niejakim Johlu, dzięki któremu poznała całą skarbnicę „pięknych
pieśni”. I co pozwalało jednocześnie o zapomnieniu o „ciężkiej
pracy”, którą z uczennicami ów
nauczyciel wykonywał. Takie
typowo niemieckie połączenie
ślepego posłuszeństwa wobec
obowiązku i pokazania zarazem
„ludzkiej twarzy”, aby ową powinność łatwiej się wypełniało.
Do tego jeszcze idealizowanie
Hanny jako uczennicy, kiedy
już otrzymuje Żelazny Krzyż i
tytuł honorowej jeleniogórzanki.
Zaproszą ją do szkoły jako wzór
germańskich cnót, ale wówczas
wyjdzie na jaw, że w szkolnej
ławie Hanna była dość niesforna
i zebrała masę nagan w dzienniku. O czym nie bez chluby pisze
w biografii.
– Dyrektor zezwolił, aby
wszystkie strony z uwagami
zostały wyrwane z dzienników i spięte w jedną całość,
by przekazać mi je w czasie
uroczystości szkolnej w formie
okazałej księgi.
Tak oto jednocześnie dla
potomnych Reitsch pozostała
kobietą bez skazy, bo wszystkie
dowody jej nieposłuszeństwa
trafiły do rąk własnych sprawczyni.
To wszystko dzieje się zapewne w murach dzisiejszej
Szkoły Podstawowej nr 2, która
przejęła opuszczoną w 1945
roku przez Niemców placówkę.
Nazwę ulicy z Horst-Wesselstrasse (niemieckiego działacza nazi-

Hangary szkoły szybowcowej na „szybowcówce”
w Grunau (Jeżów Sudecki)
stowskiego podstępem zabitego
przez komunistów niemieckich)
zmieniono na Osóbki-Morawskiego, pierwszego premiera
powojennej Polski, a później
– na ulicę Armii Czerwonej, na
dowód wdzięczności za wyzwolenie ziemi jeleniogórskiej spod
jarzma Hitlera.
Do „dwójki” uczęszczało i
uczęszcza wielu jeleniogórzan.
Starsi absolwenci pamiętają
pierwszego polskiego kierownika pana Wójtowicza, niemieckie
„skarby” i pomoce naukowe,
które ostały się w salach lekcyjnych. I przede wszystkim
do dziś „strzegące” szkolnego
portalu postacie dwóch figurek
dziewczynek w „pensyjnych”
strojach.
O słynnych absolwentach
epoki sprzed 1945 roku raczej
się nie wspomina i z powodu poprawności politycznej nie wspominało, trudno się zatem dziwić,
że postać jednej z dawnych
uczennic pozostaje nieznana
zarówno współczesnym nauczycielom, jak i uczniom starszych
klas popularnej „dwójki”.

Odlotowy świat
z „szybowcowej”

Kilka zdań o szkole skreślonych ręką Hanny Reitsch w
zasadzie kończy opis jej jeleniogórskiego okresu życia. Pozostają jeszcze barwne wspominki
z najważniejszego dla autorki
miejsca w Kotlinie Jeleniogórskiej – szkoły szybowcowej w
Grunau, czyli Jeżowie Sudeckim.
Na sam szczyt „szybowcówki”
Reitsch dojeżdża z centrum
miasta rowerem.
O poranku przemierza puste
jeszcze ulice – jak dość ogólnikowo pisze – obok swojskich twarzy domów początkowo ciasno
stojących jeden obok drugiego,
potem – coraz rzadszych.
Jedzie najpierw Promenadą
ku dzisiejszemu Podwalu (wówczas zwarto zabudowanemu).
Później ulicą An den Bruecken
(Mostową) przez jedną z dwóch
przepraw drogowych przez
Bóbr. Po prawej mija Establissement Schillergarten, znany
zajazd i gościniec z ogrodami
rozłożonymi wzdłuż brzegów
rzeki i wjeżdża w trakt dziwnie
zwany Sechsstaette (po polsku to ulica Sześciu Miejsc, tak

Niemcy ochrzcili w XVII wieku
trakt, przy którym powstało
– podobno – sześć pierwszych
jeleniogórskich siedzib ludzkich.
Po wojnie będzie tam część ulicy
Grunwaldzkiej, Lwóweckiej oraz
Podchorążych.
Hanna wjeżdża w Grunauerstrasse, czyli jeżowską. Tuż obok,
po lewej stronie – wielki plac budowy. Rozkopane okolice, gdzie
trwają przymiarki do postawienia wiaduktu kolejowego. Za
nim wyrasta potężny kompleks
koszarowy dla rozrastających
się sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej.
Hanna nie wie jeszcze, że
budowie patronuje sam premier Prus Hermann Goering.
Nie spodziewa się, że zostanie
on szefem Luftwaffe, w której
będzie służyła pilotka. Nawet
przez myśl jej nie przechodzi,
że pozna go osobiście. Jak i ta,
że marszałek Hermann zdradzi
wielkiego Adolfa Hitlera, którego
świadkiem niemal ostatnich
chwil w życiu Hanna będzie w
kwietniu 1945 roku w berlińskich bunkrach.
A przy Grunauerstrasse robota wre: mimo poranka już
uwijają się robotnicy wykończając niemal jednakowe gmachy
koszar, widać już zarysy bramy,
przy której na cokołach staną odwieczne niemal symbole wojskowości: odlewy potężnych jeleni,
zabrane z pałacu w Maciejowej,
podobno na rozkaz samego
Goeringa.
Potem już prosto do Jeżowa.
Blisko nie jest. Łatwo na rowerze
też nie. Zwłaszcza pod górkę,
dość stromą jak na ówczesne
standardy rowerowych przerzutek.
Zobaczy na rozwidleniu
dróg szyld z drogowskazem
prowadzącym do szkoły szybowcowej.
Hanna na pewno wyciska
z siebie siódme poty, ale nie
skarży się.
– Moje stopy naciskały na
pedały, niebo nade mną było
jasnobłękitne i takie odległe,
a ptaki śpiewały. Moje serce
przepełnione było radością
– napisze w autobiografii. I
doda, że na górze nie było na
niej nic ciekawego – zgodnie
z prawdą zresztą – tylko „duży
hangar, w którym stały szybow-

ce i skromny drewniany domek,
który służył za schronienie w
razie złej pogody”.
Nic ciekawego dla postronnego, ale nie dla niej. Bo na
„szybowcówce” dla Hanny zaczynał się „nowy, wytęskoniony
świat”, a jej marzenie o lataniu
stało się rzeczywistością, która
doprowadziła jeleniogórzankę
do klęski.
I to właśnie spojrzenie z
góry chyba najlepiej oddaje
przyczynę, dla której Hanna
Reitsch raczej pomija szczegóły dotyczące jeleniogórskiej
codzienności. Choć obraz tego
jej świata nigdy nie wyblaknie:
„od południa otoczony przez
niemal alpejskie Karkonosze, od
północy przez gęsto zalesione
Góry Kaczawskie, a od wschodu
i zachodu przez lasy i wzgórza
spływające polami, zamkami i
pałacami, coraz rzadszymi im
dalej w głąb kraju, ku rozległej
równinie”. Tak opisuje Hanna
Jelenią Górę siedząc w celi
amerykańskiego więzienia
w „najbardziej upokarzającej
niewoli”.

Już tu nie wróci

Wie już wówczas, że ten obraz
został Niemcom odebrany. Wie,
że jej ojciec z głową Beethovena
po porażce wojennej Rzeszy
popadł w depresję i zastrzelił
siebie oraz całą pozostałą w
Jeleniej Górze rodzinę (w tym
troskliwą matkę) oraz służbę.
Przeczuwa również, że do swojego Hirschbergu już nigdy nie
powróci.
Z piórem w ręku otacza się
zatem światem wspomnień i
wyobraźni, gdzieś za oceanem.
Nawet nie przeczuwając, że jej
biografię przeczytają współcześni jeleniogórzanie. Honorową
obywatelką miasta pozostała
przecież do dziś. Podobnie jak
Adolf Hitler, który to do upadku
doprowadził zarówno Hannę,
niemiecką Jelenią Górę jak i samego siebie i cały swój naród.
Ciąg dalszy cykluw następnym numerze ...

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

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

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

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

www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.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
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

AUTO KOMIS

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

RAMY
Serafin

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH

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

Tel. 075 64 72 111

ŚNIEŻKA

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

Kredyty

Magda Czaprowska

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

0 800 700 600
ZAMAWIANIE

TAXI

Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28

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

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

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

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

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

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

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

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA
www.millenniumkredyty.pl

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

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy

075 75 35 835

BEZPŁATNE

* 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

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

Z tym ogłoszeniem do 30.08.2008
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