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WYDARZENIA / REKLAMA

Internet dla Ciebie

NABÓR TRWA !!!
Technik masa¿ysta, Technik informatyk,
Technik rachunkowoœci, Technik administracji,
Technik obs³ugi turystycznej, Technik us³ug
kosmetycznych,Technik us³ug fryzjerskich.
Pocz¹tek roku szolnego - PADZIERNIK 2008r.
Bez limitów przyjêæ !!! W³asny budynek !!!
W³asna baza dydaktyczna !!!
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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Fot. Angela

WYDARZENIA

Piłem. I co z tego?

Taki obrazek nie wymaga komentarza.
Nie mają żadnych skrupułów ani obaw. Po mniejszej
lub większej porcji alkoholu siadają za kierownicą i
ruszają w trasę nie zważając na to, że może być to ich
ostatnia jazda. Nic sobie także nie robią z zagrożenia
dla innych: pijani kierowcy.

Niech wiedzą o Tobie
za 100 lat

Chcesz przekazać wieści o
sobie pokoleniom, które Jelenią
Górę będą zamieszkiwały w przyszłym stuleciu? Masz niepowtarzalną szansę dokonania wpisu
w księdze pamiątkowej, która
zostanie zamknięta w skrzyni
pamięci.
Jeszcze dziś (poniedziałek) w
holu ratusza można dokonać wpisu, wkleić zdjęcie swoje i bliskich
zostawiając tym samym nietypowy ślad przyszłym pokoleniom.
Księga trafi do skrzyni pamięci. Ta
z kolei zawierać będzie pamiątki
z 900-lecia miasta, dokumenty
i materiały świadczące o współczesności Jeleniej Góry
We wtorek, 2 września,
skrzynia zostanie zamknięta i
umieszczona pod Płytą Miast
Partnerskich Jeleniej Góry. Będzie
wmurowana w przybudówkę
ratusza przy okazji odsłonięcia
popiersia jelenia.

(tejo)

Więcej o obchodach Września
Jeleniogórskiego przeczytasz na
stronie 15 , a o jego historii - na
str. 30

zapomnienie, a wódka przed jazdą
smakuje tak samo dobrze.

Kraksa po kielichu

Dwóch rannych kierowców, w
tym jeden kompletnie pijany, trafiło
do szpitala po tym, jak na drodze w
Marczycach blisko Sosnówki nieopodal zalewu czołowo zderzyły się
samochody marki VW Polo i Audi
A3. To bilans poniedziałkowego
wypadku na wąskiej jezdni pod
Jelenią Górą. 45-letni kierowca audi
A3, mieszkaniec Kowar był pijany w
sztok. Badanie alkomatem wykazało u niego 2,8 promila alkoholu
w organizmie. Poszkodowany był
trzeźwy. W wyniku zderzenia został
zakleszczony w pojeździe i trzeba

Winna głupota

dzi tu do kilku kolizji i co najmniej
jednego wypadku śmiertelnego.
Niedaleko tego miejsca również
autobus wpadł do rowu.

Bez kaca moralnego

W ciągu roku na tym odcinku
drogi w Sosnówce dochodzi do wielu poważnych zdarzeń drogowych.
Potwierdzają to okoliczni mieszkańcy, który winią przede wszystkim nierozwagę kierujących.
– Mimo że jest tu ograniczenie
do 70 km/ h, kierowcy rozwijają
prędkość ponad 100 kilometrów
na godzinę – mówi Ryszard Martyniak, okoliczny mieszkaniec.
Wódka tylko podnosi adrenalinę i
ułańską fantazję. – Czasami widzę
przez okno, jak tylko migają, a w
związku z tym że jest tu dość ostry
zakręt, to kończy się to jak widać.
Być może jakieś radary trzeba byłoby tu zamontować. Co roku docho-

Kierowcy leczą rany w szpitalu.
Sprawcę, oprócz normalnego kaca,
powinien dręczyć moralniak: przez
swój występek mógł zabić siebie
i innych.
Niestety, takie zdarzenia nie stanowią przestrogi dla potencjalnych
bandytów za kółkiem. Bo trudno

Oto skutki picia wódki
0.3 - 0.5‰ Upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, zaburzenia
równowagi, euforia i obniżenie krytycyzmu
0.5 - 0.7‰ Zaburzenia sprawności
ruchowej, nadmierna pobudliwość i
gadatliwość, obniżenie samokontroli
oraz błędna ocena własnych możliwo-

inaczej nazwać ludzi, którzy wlewają w siebie trunki zanim usiądą
za kierownicą. Żadnych obaw
przed konsekwencjami swojego
stanu nie miał kierowca Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego, który
w miniony czwartek ruszył w trasę
będąc pod wpływem alkoholu.
Na szczęście o podejrzanie zachowującym się szoferze zawiadomił
policję jeden z pasażerów „jedynki”,
która ruszała z ul. Podchorążych.
Funkcjonariusze, którzy przybyli
na miejsce, poczuli „wczorajszy”

oddech kierowcy. Alkomat wskazał
0,8 promila alkoholu. Pracownika
MZK zatrzymano do wytrzeźwienia. Tylko w czwartek w ręce policji
wpadło jeszcze trzech nietrzeźwych
kierowców samochodów osobowych. Pierwszy z nich miał 2,8
promila, drugi 1,5, a trzeci 2,34.
Wszystkim prowadzącym na
podwójnym gazie grozi kara do
dwóch lat więzienia i utrata prawa
jazdy.

ści i sytuacji na drodze
0.7 - 2.0‰ Zaburzenia równowagi,
sprawności i koordynacji ruchowej,
błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość
i agresywność, wzrost ciśnienia krwi,
przyspieszona akcja serca
2.0 - 3.0‰ Zaburzenia mowy i rów-

nowagi, wzmożona senność, znacznie
obniżona zdolność do samokontroli
3.0 - 4.0‰ Spadek ciśnienia krwi,
obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych, zaburzenia
świadomości prowadzące do śpiączki
ponad 4.0‰ Poważne zagrożenie
życia!

(Angela/Ania)

Na urodzinowy Wrzesień Jeleniogórski wywieś flagę!
Jak uczcić święto Jeleniej Góry w symboliczny
sposób? Wywieszając flagi
miejsk ie. Jest to obyczaj
oficjalny: chorągwie pojawiły się tylko na gmachach
uż y teczności publ icznej
i latarniach. Tymczasem
warto, aby mieszkańcy udekorowali ok na bar wami
miasta. Zwłaszcza w roku
jubileuszowym podczas L
Września Jeleniogórskiego. Pracownicy Miejskiego
Przedsiębiorst wa Gospo darki Komunalnej już udekorowali Jelenią Górę charakterystycznymi flagami
biało-czerwono-żółtymi z
herbem stolicy Karkonoszy.
Dzieje się ta k co roku z
okazji Września Jeleniogórskiego, który obecnie będzie
miał bardziej uroczysty, bo
jubileuszowy, wymiar. O
ile podczas świąt państwowych wielu jeleniogórzan
dekoruje okna flagami państwowymi, o tyle podczas
Września Jeleniogórskiego

czynią to tylko jednostki. Może warto z okazji
urodzin miasta szerzej
rozpowszechnić flagowy
obyczaj?
Włodarze nie pomyśleli
– póki co – o emisji papierowych, miniaturowych
flag w barwach jeleniogórskich. Te normalne,
wymiarowe są dostępne w
sklepie ogrodniczym przy
ul. Kopernika. Kosztują
35 złotych. Jednorazowy
wydatek nie jest duży, a
flaga może służyć przez
wiele lat. Warto – naszym
zdaniem – w ten symboliczny sposób podkreślić
więź z małą ojczyzną w
miesiącu, w którym w sposób szczególny świętuje
jubileusz 900-lecia.

Fot. Konrad Przezdzięk

Nie pomagają mandaty, upomnienia, kary, przestrogi, kampanie informacyjne. Nie robią na
nich żadnego wrażenia zdjęcia z
tragicznych zdarzeń drogowych, do
których dochodzi wskutek nietrzeźwości kierowców. Myślą, że akurat
im się uda. Bo przecież po wódce
auto prowadzi się tak lekko!
Miniony tydzień dowiódł, jak
pijani kierowcy czują się bezkarni.
I jak szerokie jest zjawisko pijaństwa na drogach. Policja nie jest w
stanie ujawnić wszystkich, którzy
na dwóch gazach szarżują po
jezdniach miasta i regionu. Trzeba
tragedii lub poważnego wypadku,
aby o problemie było przez chwilę
głośno. Później wszystko idzie w

było specjalistycznego sprzętu strażackiego, aby go uwolnić. Skutki
wypadku widać: kompletnie rozbite
auta nadające się tylko na ze złomowanie. Cud, że nikt nie zginął.

(tejo)

Było biało-niebiesko
Jeszcze w latach 40. XX wieku barwy Jeleniej Góry stanowiły kolory
biały i niebieski. W takiej tonacji był też herb przedwojennego
miasta. Nową flagę wprowadzono w połowie minionego stulecia.
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WYDARZENIA

Nowego dyrektora Muzeum
Karkonoskiego już tydzień temu
wyłoniono w konkursie. Urząd
Marszałkowski nie mógł jednak powiedzieć, kto wygrał,

zanim decyzja nie nabierze mocy
prawnej. Nieoficjalnie wiadomo,
że triumfatorką jest Gabriela
Zawiła, żona Marcina Zawiły,
posła Platformy Obywatelskiej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Silni, zwarci, gotowi

Trudno się nie mieć wątpliwości,
że Stanisława Firszta zmuszono
do odejścia z MK, aby zwolnić
fotel poselskiej żonie. Oczywiście
– to tylko nasza hipoteza. Za
wiele jest jednak przesłanek, aby
scenariusz zdarzeń był inny. Sam
Marcin Zawiła siedzi głęboko
w kulturze: jeszcze jako radny
dolnośląski był szefem komisji
zajmującej się kulturą właśnie.
Na tym polu udziela się też jako
parlamentarzysta. O lepsze plecy
trudno.
Z całej sytuacji pozostaje głęboki niesmak trącący widmem
nepotyzmu i dbania o ludzi władzy. Trawestując słowa Wojciecha
Młynarskiego, w tym przypadku
„układanki” pucle świetnie pasują
do obrazka.

Konrad Przezdzięk
(Angela)

Stanisław Firszt

Salon w Antykwariacie Pod Arkadami
Do obyczajowego krajobrazu stolicy Karkonoszy dołączyła Mała Galeria Obrazów znajdująca się na tyłach uroczego antykwariatu na
placu Ratuszowym. Wydarzenia organizowane
tam przez Beatę Czystołowską, gospodynię
kameralnych wnętrz, przyciągają elity, która
lgną jak pszczoły do miodu. Podczas ostatniego spotkania promującego „Księgę Ducha
Gór” Hauptmanna, w galerii trudno było się
przecisnąć nie dotykając „znanych” nazwisk.
Ze względów objętościowych nie sposób tu
wymienić wszystkich nikogo nie pominąwszy.
Kto chce sam zobaczyć część jeleniogórskich
celebrytów, winien udać się na kolejne spotkanie
organizowane w galerii przy muzyce wahadeł i
kurantów starych zegarów.

Fot. Konrad Przezdzięk

Gabriela Zawiła z mężem Marcinem
(z prawej)

W minionym tygodniu mogły
być zgłaszanie wnioski i opinie
dotyczące przeprowadzenia samego konkursu. Ale, jak nam
wiadomo, sprzeciwów nie było,
choć sytuacja w Muzeum Karkonoskim od początku budzi wiele
wątpliwości. Stanisław Firszt zrezygnował z dyrektorskiej posady
w niejasnych okolicznościach w
lipcu. Zainteresowany nie chce
jeszcze o tym mówić, ale – jak
podkreśla wielu – był on właściwą
i kompetentną osobą do kierowania muzeum i nie było żadnych
merytorycznych powodów, aby
sugerować jego dymisję. Tymczasem Gabriela Zawiła, o równie
fachowym przygotowaniu, była
bez pracy po tym, jak w styczniu
zrezygnowała ze stanowiska
szefowej Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.

Fot. tejo

Fot. tejo

Gabriela Zawiła przejmie Muzeum Karkonoskie po Stanisławie Firszcie

(tejo)

Znaczki sprzedają z przebitką
wych imprez. W tym roku punktem kulminacyjnym ma być
spalenie na stosie czarownicy.
Oczywiście, tylko symboliczne i
nawiązujące do średniowiecza,
kiedy to Jelenia Góra raczkowała
jako ośrodek miejski. Prezydent Marek Obrębalski (na
zdjęciu z dwoma zastępcami:
Jerzym Łużniakiem i Zbigniewem Szereniukiem) zapewnił,
że miasto dołoży wszelkich
starań, aby wrześniowe dni na

trwale weszły do pamięci ludu
jeleniogórskiego. Sami włodarze
jeszcze nie zapowiedzieli, w
jakich rolach wystąpią podczas
średniowiecznej maskarady.
Nie wiadomo także, kto będzie
katem, który dokona wspomnianego auto da fé.

(anzol)

Więcej na stronie 15

Fot. Konrad Przezdzięk

Przed strategicznym zadaniem logistycznym, jakim jest
przygotowanie obchodów L
Września Jeleniogórskiego włodarze naszego miasta zwierają
szyki. Triumwirat prezydencki
zapowiedział w miniony czwartek w ratuszu, że nadchodzące
święto miasta będzie fetą na
miarę naszych potrzeb i z pewnością zaspokoi oczekiwania
wielu jeleniogórzan, którzy cały
rok czekają na serię wrześnio-

Mariana Ziębę, dyrektora oddziału jeleniogórskiego Poczty Polskiej trudno sfotografować, bo
pokazuje się publicznie niezwykle rzadko. Dla
fotoreportera jego postać to gratka, ponieważ
nie wiadomo, kiedy nastąpi następna okazja.
Gratką okazała się ta, przy której dyrektor Zięba
wystąpił ostatnio: promocja znaczka z serii
Miasta Polskie z Jelenią Górą w roli głównej.
Choć nominalnie kosztuje on jedyne 3 złote i
65 groszy, na aukcjach internetowych osiągnął
już nawet czterokrotnie wyższy pułap. Kolekcjonerzy, którzy przegapili okazję w Rynku,
chcąc teraz kupić znaczek na okolicznościowo
ostemplowanej kopercie, muszą wyciągnąć z
kieszeni jeszcze więcej. To się nazywa skuteczne
promowanie!

(tejo)

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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Jestem z bronią

Czy warto byłoby wprowadzić
na szeroką skalę pozwolenie na
użycie broni palnej w samoobronie?
Co jakiś czas pojawiają się w
naszym kraju pomysły ułatwienia
obywatelom dostępu do broni
palnej. Ostatnio poseł PO Andrzej
Czuma, który kilka lat spędził
w Chicago, chciałby, żeby każdy
dorosły mógł posiadać broń do
samoobrony.
Tymczasem zdaniem specjalistów od broni ludzie w Polsce w
przeważającej większości nie mają
żadnych kwalifikacji do władania
bronią . Brak im samokontroli, regularnego treningu strzeleckiego.
Nie sposób tego wyegzekwować
nawet od tych, którzy już mają
pozwolenie. Kolejne niebezpieczeństwo jest następujące, szeroki
dostęp do broni oznacza powszechne dozbrojenie przestępców.
Zaopatrzenie w broń obecnie nie jest proste, w przypadku
podaży tysięcy sztuk pistoletów
stałoby się dziecinnie łatwe. I każdy
użytkownik mógłby użyć broni w
stanie nietrzeźwym, w awanturze
domowej, na ulicy. Tam gdzie
obecnie idą w ruch noże, kije i
siekiery - tam szłaby broń palna.
Czy to wzmocniłoby poczucie bezpieczeństwa? Przykładem mogą
być doniesienia jak używane są
o wiele mniej groźne wiatrówki,
które może kupić każdy dorosły.
Pijani strzelający do przechodni,
nieletni, którzy ranią się w czasie
zabawy. Kilka tygodni temu w
Jeleniej Górze brat postrzelił siostrę
śrutem. Gdyby to była broń palna,
czulibyśmy się bezpieczniej?
Raczej odwrotnie, specjaliści
mówią o zdecydowanym zmniejszeniu bezpieczeństwa, wzroście
zagrożenia, dziesiątkach dodatkowych zgonów. Konieczne byłoby
wprowadzenie tysięcy bramek
skanujących, oznaczałoby też
dodatkowe zagrożenie dla policji
i osób postronnych.
Następne ryzyko. Przestępca
wiedząc, że jest duże prawdopodobieństwo, iż ten naprzeciwko
może być uzbrojony, nie będzie
się w najmniejszym stopniu
certolił. Nie będzie rozmowy
czy szantażu. Od razu będzie
strzelanina i zaatakowany dostanie kulę. Jego broń zasili
przestępców i zostanie użyta w
kolejnych napadach
Kolejna sprawa, że nasze
prawo po zabiciu przestępcy
staje się katem dla ofiary która
sobie poradziła. Broń palna
powoduje masę obrażeń. W
przypadku śmierci to same problemy, masa wyjaśnień, proces,
śledztwo, które może się ciągnąć
latami. Nawet policjanci mają
masę problemów po zastrzeleniu
bandziora.

(Mar)

Fot. Janusz Lewicki
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czego straszak miał służyć.
– Przede wszystkim jest to
atrapa kamery reagująca na
ruch, a nie prawdziwa kamera
– usł yszeliśmy. – Zamontowaliśmy ją żeby poskromić
sąsiadkę, ponieważ codziennie
nas podsłuchuje pod drzwiami
i podrz uca nam śm ieci na
wycieraczkę. Nie możemy jej
upilnować, więc pomyśleliśmy, że ta atrapa rozwiąże
ten problem, a prz y okazji
odstraszy okolicznych meneli
i narkomanów.
Lokator zapowiedział również, że nie zdejmie urządzenia
bo idealnie pasuje do powieszonych na ścianie liczników
i k wiatów. Jednak zgodnie
z prawem, o tym czy atrapa
zostanie na ścianie, zadecyduje
zarządca budynku.

Broń się sam
kamerą

Detektywi
na emeryturę

Nie strzelba, nie chwyty karate wyuczone na kursie
samoobrony, ale obiektyw urządzenia wizyjnego. Monitoring robi karierę. Ale w wielu przypadkach to nie
tylko ochrona przed złodziejami i chuliganami, lecz
także sposób na zaspokojenie własnej ciekawości. Czy
tym, którzy bezprawnie zamontują takie urządzenia,
grożą kary?
Codziennie sklepy z urządzeniami do monitorowania
wnętrz i posesji sprzedają do
kilkunastu sztuk rozmaitych
zestawów. Od najprostszych
modeli poprzez skompliko wane urządzen ia telew i zji
przemysłowej. Jak mówią zainteresowani: warto! Ale medal
ma dwie strony. Wszędobylskie
obiektywy nie wszystkim się
podobają, zwłaszcza jeśli – na
przykład – zapobiegliwy sąsiad
zainstaluje urządzenie na klatce schodowej. W oku kamery
widać nie tylko ewentualnego
złocz yńcę, lecz także Bogu
ducha winnych lokatorów,
którzy nie zawsze życzą sobie
kariery gwiazdy blokowego
Big Brothera.

Złodziej wystąpił
w filmie

W minionym t ygodniu w
centrum miasta złodzieje ukradli warty około 500 złotych baner reklamowy jednej ze szkół.
Po przestępcach nie pozostałby
żaden ślad, gdyby właśnie nie
kamera, która prawdopodobnie ich zarejestrowała. Teraz
nagranie sprawdzi policja, któ-

rej takie urządzenie wielokrotnie pomagało złapać sprawców różnych przestępstw. Co
więcej, nagranie daje również
rzetelny dowód, który pozwala
na postawienie rzezimieszka
przed sądem i zamknięcie go
w celi.

Psychoza po zmroku

Zapytani przez nas mieszkańcy, którzy byli ofiarami
przestępst w, żał ują , że nie
zabezpieczyli się urządzeniami
do monitoringu wizyjnego. –
Nie miałem żadnych dowodów
– mówi jeden z mieszkańców
z ulicy Grunwaldzkiej. Nocą,
kiedy lokatorzy smacznie spali, nieznany osobnik przez
uchylone drz wi balkonowe
wszedł do mieszkania i ukradł
portfel.
– Gdybyśmy mieli kamerę,
pewnie już dzisiaj znałbym
sprawcę. To musia ł zrobić
ktoś, kto mieszka niedaleko i
kto zna tą okolicę. Nie chodzi
już nawet o ten portfel, ale o
bezpieczeństwo mojej rodziny
– mówi nam pan Andrzej. Teraz rodzina żyje w psychozie.
Żona budzi się po nocach i nie
może zasnąć. Po kilka razy

Zamiast kamer - rolety
Równie często jak po kamery, mieszkańcy sięgają również po rolety antywłamaniowe. Nie wszystkie stanowią realną ochronę przed włamywaczami, ale za to dają
psychiczne poczucie bezpieczeństwa. – Kupiliśmy rolety antywłamaniowe, które
polecił nam producent – opowiada pani Anna z Jeleniej Góry. – Wydaliśmy na to sporo
pieniędzy, ale bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Wcześniej mieszkaliśmy
na piętrze, a teraz kupiliśmy mieszkanie na parterze i po prostu boimy się złodziei.
Po głębszej analizie zakupionych rolet okazało się, że są one tylko zabezpieczające.
Nie mają żadnych uchwytów, do których mogłyby być zamontowane. Sprzedawca
nie uwzględnił naszej reklamacji ponieważ twierdził, że wszystkie rolety działają tak
samo. Pocieszamy się tym, że niewielu złodziei o tym wie. A dlaczego nie kupiliśmy
sobie kamer? Ponieważ niewiele mielibyśmy z nich pożytku. Musielibyśmy cały czas
siedzieć przed komputerem i obserwować, czy ktoś nam się nie włamuje. Nie warto
stwarzać sobie takiej psychozy.

sprawdza, czy wszystkie okna
są szczelnie zamknięte.

Życie na podglądzie

Zamontowanie kamery w
bloku czy kamienicy nie jest
jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Nie miały
z tym kłopotu służby specjalne,
ale szarzy lokatorzy muszą uzyskać zgodę na montaż takiego

i zgody sąsiadów zamontowała
nad drzwiami kamerkę. Co
prawda była to tylko atrapa reagująca na ruch, jednak wyglądała jak prawdziwe urządzenie
do monitorowania. Straszak
zrobił wrażenie na lokatorach
k latk i scho dowej. Bez
wahania
zawiado-

O ile z urządzeniami monitorującymi wnętrza kamienic
może być kłopot, o tyle montaż
kamer w hotelach, pensjo natach oraz sklepach policja
uważa za wskazany.
– Zachęcamy właścicieli i
przedsiębiorców na terenie Jeleniej Góry, Karpacza i Szklarskiej Poręby do instalowania
kamer na swoich obiektach,
ponieważ dzięki nim zmniejsza
się do minimum ilość kradzieży, włamań czy napadów, a
jeśli już nawet do nich dochodzi, złodzieja można łatwiej
namierzyć i ukarać – mówi
Edyta Bagrowska, rzecznik
jeleniogórskiej policji.

Nie wierzą we własną siłę?
O ile mieszkańcy chętnie zakupują kamery lub
montują rolety, o tyle nie wierzą we własną siłę.
Niewielu zgłasza się na kursy samoobrony. Niechętne są
zwłaszcza panie. Jeszcze cztery lata temu policja prowadziła
specjalne kursy sztuki walki dla kobiet. Z braku chętnych nie
zostały one powtarzane w kolejnych latach. Najczęstszymi
bywalcami organizowanych przez różne szkoły walki kursów są
przede wszystkim dzieci i młodzież, których fantazję rozbudziły
sceny z azjatyckich filmów.
urządzenia od zarządcy lub
właściciela budynku. Samowolne zamontowanie sprzętu może
być bowiem potraktowane jako
naruszenie prywatności, choćby sąsiadów. – Za nielegalne
uz ysk iwanie informacji za
pomocą kamery lub urządzeń
podsł uchow ych grozi kara
grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch
lat – mówi Edyta Bagrowska z
jeleniogórskiej policji.

Inwigilacja w klatce
schodowej

Jedna z lokatorek budynku
przy ulicy Grottgera bez wiedzy

mili służby i dziennikarzy o naruszeniu swoich praw.
– Cz ul i śmy się
śledzeni na każdym
kroku – skarży się
Emilia Osipik, która mieszka
w rzeczonej kamienicy. Kobieta
poinformowała policję. Pobiegła też do zarządcy budynku,
bo tam skierowali ją strażnicy
miejscy mówiąc, że jedynie
administrator może zezwolić
na montaż kamer. Bez tego jest
to naruszenie prawa.
– Nie otrzymaliśmy żadnego
pisma z prośbą na zamontowanie kamery w tym budynku,
w ięc zost a ło to w ykona ne
bezprawnie – usłyszeliśmy od
Kr yst yny Jankowiak-Witek,
dyrektora Zakładu Gospodarki
Lokalowej „Południe”. – najbliższym czasie prześlemy do
właścicielki kamery pismo z
nakazem zdjęcia z korytarza
tego urządzenia.

Poskromnienie
sąsiadki

Ale odezwał się do nas, wcześniej nieuchwytny właściciel
mieszkania, przy którym pojawił się sprzęt i wyjaśnił, do

Gestorzy turystyki posłuchali. Dlatego liczba
cz ynów przeciwko m ien iu
w ich obiektach gwałtownie
zmalała a hotelowi detektywi
mogli spokojnie przejść na
emeryturę.
A co z mon itorowa n iem
ulic, tak bardzo oczekiwanym
przez jeleniogórzan, którzy już
od dawna narzekają na coraz
bardziej zuchwałych wandali
i łobuzów n iszczą c ych, co
się da? Na montaż kamer na
śródmiejskim trakcie trzeba
będzie poczekać co najmniej do
przyszłego roku. Ale kiedy już
obszar od placu Ratuszowego
po park prz y Sanktuarium
Krzyża Świętego trafi w zasięg
obiektywów, przestępczy proceder dla chuliganów stanie
się udręką. – Bezpośrednie
zarządzanie monitoringiem
będzie miała straż miejska, ale
obraz trafi także do dyżurnego
policji. To znacznie przyspieszy
interwencję, bo policjant nie
będzie już czekał na zgłoszenie
obywatela, tylko zareaguje na
to, co zobaczy na monitorze.

Angelika Grzywacz
Konrad Przezdzięk
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Już za rok dzisiejsze pięciolatki założą ciężki tornister i ruszą w szkolną matnię klasówek, odpytywań
i codziennych stresów. Nie chcą tego rodzice. Pod
ogólnopolskim apelem, aby zrezygnować z obniżenia
wieku szkolnego, podpisało się 50 mieszkańców stolicy
Karkonoszy.
Dwójka rodziców z Mazowsza
na stronie internetowej „Ratuj
maluchy” protestuje i zbiera podpisy przeciw reformie, która zakłada obniżenie wieku obowiązku
szkolnego do sześciu lat. Tomek i
Karolina, którzy założyli stronę,
uważają, że posadzenie sześciolatków w ławkach jest zabraniem
im dzieciństwa i może przynieść
więcej złego niż dobrego.
Co więcej przekonują, że polskie
szkoły i nauczyciele nie są na takie
zmiany przygotowani. Internetowy protest podpisało już kilkaset

Ostatnie klapsy…

Do filmu pt. „Operacja
Dunaj”, który powstaje częściowo na ziemi jeleniogórskiej, kręcono w miniony
piątek w Radomierzu. Obraz w reżyserii Jacka Głomba odnosi się do wydarzeń
sprzed 40 lat, kiedy wojska
Układu Warszawskiego zaatakowały Czechosłowację.
Ekipa realizatorów przenosi
się już w inne rejony kraju
oraz Republiki Czeskiej,
aby dogrywać poszczególne sceny. Ca łość będzie
można obejrzeć w kinach
już za rok.

(tejo)

osób, w tym również jeleniogórscy
nauczyciele i rodzice.
– Ja też uważam, że stanowczo
za wcześnie jest wysyłać sześciolatki do szkoły – powiedziała
Alicja Karaś z Jeleniej Góry, matka
sześciolatka. Mój syn jest jeszcze
stanowczo za mały by przyjąć
na siebie szkolne obowiązki, nie
mówiąc już o ciężkim plecaku, jaki
będzie musiał targać do szkoły.
Twórcy strony przekonują również, że pomysł dzięki któremu
przez pierwsze dwa, trzy lata
rodzice będą mogli złożyć wniosek

o odroczenie obowiązku szkolnego, o ile uznają, że ich dziecko nie
dorosło jeszcze do szkoły – jest
czystą fikcją. Obawiają się także
likwidacji oddziałów zerowych w
przedszkolach.
Na razie samorząd nie przymierza się do działań w tym kierunku,
ale też nie wyklucza żadnych
posunięć oczekując na wskazówki
z centrali. Czy twórcom strony uda
się zebrać wystarczająco dużo podpisów, by Ministerstwo Edukacji
wzięło protest pod uwagę? Rodzice
zaniepokojeni skróceniem dzieciństwa u swoich pociech są gorącymi
przeciwnikami zmian.

Ratujcie maluchy przed szkołą!

(Angela)

O rozpoczynającym się dziś (poniedziałek) nowym roku szkolnym
przeczytasz na stronie 8.

Odzież używana z kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża ustawionych
m.in. w Jeleniej Górze, nie trafia do osób
potrzebujących i najuboższych. Wciąż
brakuje informacji, że ludzie pozbywający się niepotrzebnych rzeczy, które
jeszcze mogą się komuś przydać, wspierają naprawdę tych, którzy pozyskują
energię z surowców wtórnych. Między
innymi to odzież jest jednym z nich. PCK
stanowczo odcina się od kontenerów, ale
zapewnia, że powróci do takiej formy
zbierania darów dla uboższych. Nie wiadomo jednak, jak. Póki co prowadzona
jest testowa współpraca z jedną z firm
w województwie mazowieckim. Teraz,
kto chce pomóc uboższym, powinien
zwracać się bezpośrednio do oddziałów
Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wysokoenergetyczne… fatałaszki

Idź po tanią książkę

W Bibl iot ec e Ped a go gicznej przy ul. 1 Maja w
Jeleniej Górze rozpoczęła
się kolejna akcja wyprzedaży książek i poradników,
tym razem dla nauczycieli.
Wśród kilkuset wystawionych pozycji znajdują się
zarówno poradniki metodyczne, jak konspekty zajęć
cz y kompend ia w ied z y.
Zainteresowani znajdą tu
również edukacyjne kasety wideo. Każda kosztuje
złotówkę.

(Angela)

(Angela)
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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

Najmłodsza jeleniogórzanka,
Marcelina Włosińska, urodzona
jako dziewięćsetne dziecko na
900–lecie miasta, doczekała się
wizyty obiecanej przez prezydenta miasta Marka Obrębalskiego.
Marcelina przyszła na świat 16
lipca, a pięć dni później została
zarejestrowana w USC.
Rodzice dziewczynki otrzymali
obiecaną wcześniej wyprawkę,
w skład której wszedł między
innymi fotelik samochodowy.
Prezydent wczoraj udał się w minionym tygodniu do mieszkania
Marcelinki w towarzystwie urzędnika z aparatem fotograficznym i
operatora telewizji DAMI.
- Zaprosiliśmy tylko telewizję,
bo jak wiadomo od razu rejestruje
dźwięk i obraz, więc przekaz jest
kompletny – wyjaśniała naczelnik wydziału promocji Katarzyna
Młodawska, zapytana dlaczego
nie powiadomiono innych mediów. – Mieszkanie państwa Włosińskich jest takie małe, że nikt
by się już nie zmieścił – dodała.
Mimo wszystko do gratulacji dla
Marceliny dołącza się cały zespół
Jelonki.com

(Mar)

Władza (nie) oszukuje
Jeleniogórscy radni zebrali się
w miniony piątek na pierwszej
powakacyjnej sesji, aby ponownie
przegłosować likwidację Zespołu
Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego mieszczącego się przy ulicy Leśnej.
Zespół został już raz przez
radnych zlikwidowany podczas
jednego z majowych posiedzeń.
Jednak nadzór prawny wojewody
uchylił ważność uchwały, ponieważ naczelnik oświaty, Waldemar Woźniak nie
zdobył na czas
pisemnej
zgody kuratora oświaty.
– Głosowaliśmy na

Zbigniew Szereniuk

podstawie dokumentów w których napisano nieprawdę, że taka
zgodę kurator wydał – oburzała
się podczas sesji radna Grażyna
Malczuk.
Również przewodniczący komisji oświaty Wojciech Leszczyk
potwierdził, że takiego dokumentu radni nie zobaczyli, chociaż
o jego istnieniu zapewniał ich
naczelnik oświaty.
– Nieprawdą jest, że chcieliśmy kogoś oszukać – zapewniał
zastępca prezydenta miasta,
Zbigniew Szereniuk. – To było
takie zawirowanie proceduralne.
Wystąpiliśmy do kuratora o wydanie opinii w sprawie likwidacji
zespołu. Taką zgodę dostaliśmy
po trzech miesiącach. Oczywiście, mogliśmy w maju zdjąć z
porządku obrad tę uchwałę,
ale bylibyśmy dokładnie w
tym samym miejscu co dzisiaj. Uczniowie i nauczyciele
rozwiązanego zespołu przechodzą do powołanego przy
„Mechaniku” Centrum Kształcenia Ustawicznego i dołożymy
wszelkich starań, żeby odbyło się
to należycie.
Prezydent zapewniał też, że
rozwiązanie zespołu nie wiązało
się z likwidacją jednego z bastionów lewicy w jeleniogórskiej
oświacie.
- Trzeba nam uwierzyć, że
absolutnie nie mieliśmy tego na
myśli. My chcemy tylko podnieść
jakość kształcenia ustawicznego i
praktycznego – zapewniał.

Za rozwiązaniem głosowało
dzięwięciu radnych, 12 wstrzymało się od głosu, w tym wszyscy
radni lewicy.

(Mar)

Waldemar Woźniak
Fot. tejo

Anetka

Jubileuszowy
numerek
FOT. UM

wasze fotki Nasze Pociechy

Fot. Konrad Przezdzięk

WIADOMOŒCI

Fot. Angela
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Złośliwość rzeczy
martwych

Dżejn została stworzona jako
zwyczajny, tępy głos do nawigacji
GPS. Tak się jednak stało, że na
skutek wady fabrycznej zyskała
nieco ludzkiej świadomości. Co
więcej – stała się złośliwym GPSem, a jej złośliwość podsycał
kobiecy głos, za pomocą którego
komunikowała się z użytkownikami.
Urządzenie zakupił jegomość
z Warszawy, który postanowił
pod koniec wakacji wybrać się
na wycieczkę krajoznawczą. Jego
celem była Zielona Góra, którą to
jak najszybciej wklepał w elektroniczne urządzenie przyczepione
do szyby.
Krewki kierowca nie obył się
jednak bez kłopotów. Krzyczał na
aparat wielokrotnie słowami „Nie
będzie mi baba rozkazywać!”.
Mimo że po pewnym czasie się
uspokoił, Dżejn nie pożałowała
sobie zemsty. W akcie słodkiego
rewanżu postanowiła zaprowadzić kierowcę do Jeleniej, zamiast
do Zielonej Góry.
Gość ze stolicy zorientował
się, że trafił nie tam, gdzie trzeba,
dopiero po minięciu tabliczki z
nazwą miejscowości. Postanowił jednak, że skoro już tu jest,
to zwiedzi stolicę Karkonoszy.
Wtedy Dżejn przystąpiła do akcji
po raz kolejny.
Na dobry początek przeprowadziła turystę tuż obok śmierdzącej
młynówki. Krewki kierowca
poczuł się, jakby jego zapał został
ostudzony wodą z tej właśnie
rzeczki. Postanowił jednak być
twardy i nie poddawać się. Po
drodze pod ratusz mijali sadzonki kwiatów zasadzone przez
miasto.
Tymczasem jeleniogórzanie
pod osłoną nocy radośnie wykopali je z rabat i z dumą wstawili do
własnych ogródków. - Witać taka
wiejska mentalność – pomyślał
miły warszawianin. Widząc, że
użytkownik nie jest aż tak bardzo
sfrustrowany, Dżejn wskazała mu
drogę po schodach, ukazując mu
przepięknego metalowego jelenia
w okolicach ratusza. Człowiek o
miejskiej mentalności natomiast

uznał, że aparat musi mieć rację
i schody są bezpieczne, więc czym
prędzej po nich zjechał.
Następnego dnia odebrał samochód od mechanika. Dość
trudno było mu wytłumaczyć,
co się z pojazdem stało, wymyślił
więc historyjkę, według której
skopał go jakiś wariat. Mechanik
pokiwał tylko ze zrozumieniem
głową.
Gość kontynuował przejażdżkę
po Jeleniej Górze. Przepięknego
jelenia już nie było, bo – jak
się okazało – miasto nie miało
pomysłu, co z nim zrobić. Zamiast urokliwej konstrukcji pod
ratuszem zawitały dresy i majtki
za dwadzieścia złotych. Trudno
było zrobić zdjęcie budynkowi i
nie złapać przynajmniej jednej
pary gaci w kadr.
Oprócz bielizny zauważył również jakiś obrzydliwy plakat.
Był na nim jakiś szpetny pies z
rogami, na patyczakowatych
nogach, a w dodatku przykryty
obrusem. Po podpisie „50 Wrzesień Jeleniogórski” światły umysł
turysty wydedukował, że wbrew
pozorom jest to jeleń.
Po takim widoku nawet Dżejn
się zniechęciła i jak najszybciej
poprowadziła swojego właściciela
do domu. Wyjeżdżając z miasta
warszawianin chciał obejrzeć
tablicę upamiętniającą Zamenhofa, jednak gdy tylko się do
niej zbliżył, zamachnął się na
niego pijany jegomość siedzący
na ławeczce obok. Na szczęście
trzymając butelkę za głową, z
którego to miejsca wykonywał
zamach – słodko zasnął. W ten
sposób gość został skutecznie
wypłoszony z Jeleniej Góry.
Co zrobić, aby tacy przybysze
w popłochu od nas nie uciekali?
Po pierwsze posprzątać miasto
i sprawić aby gród Bolka nie
straszył. Drugie wyjście to wybór
takiego urządzenia GPS, które
będzie rozróżniało „góry” zielone
od jelenich. Wtedy problem może
być jeszcze większy, bo nie przyjadą do nas przypadkowi turyści.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Dadzą bobu i jelenia

W kioskach z warzywami
przy ulicy Bankowej i Długiej
zabrakło bobu. Powód? Biesiada średniowieczna, na którą
zapraszają organizatorzy jarmarku jeleniogórskiego. Menu
ma być wzorowane na zestawie
dań, które trafiały na stół księcia
Bolesława Krzywoustego. A
jak wiadomo, w średniowieczu królowała kasza jaglana i
bób. Zapasy kaszy władza już
zgromadziła dopisując „z” do
słowa, które jest synonimem
pieniędzy. Bób już czeka na
ugotowanie. Daniem głównym
będzie pieczony jeleń. Jednak
kryzys na rynku dziczyzny nie
pozwoli na zaspokojenie apetytów wszystkich biesiadników.
Jeleń będzie jeden. Zostanie
podzielony na równe 86 tysięcy
porcji. Chętni na skosztowanie
byka mogą już dziś zapisywać
się na kolejkowej liście społecznej w ratuszu.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
– Mili państwo, proszę łaskawie
zrozumieć, że…

– … nawet najbardziej skuteczna
i dynamiczna władza….

Modlitwa o brak
deszczu

Pogoda będzie jednym z
najważniejszych strategicznych
czynników dla organizatorów
wielkiego widowiska plenerowego, które już w najbliższy
piątek odbędzie się przy krzyżu
milenijnym. Jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy, w kościołach
zostanie odprawione okolicznościowe nabożeństwo,
podczas którego kapłani będą
prosili Najwyższego o łaskawość i oszczędzenie Kotliny
Jeleniogórskiej przed deszczem
i wiatrami. Nie wiadomo, kto
zamówił taką intencję mszalną.
Mówi się, że na tę okoliczność
złożyli się rajcy z jednego z
klubów, którzy już mają sejmowe doświadczenie w temacie
modlitw o łaskawą pogodę.

– … bywa bezsilna wobec turbulencji
i zawirowań proceduralnych.

(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy Czytelników o potraktowanie tych
wiadomości zupełnie na poważnie lub
z dużym przymrużeniem oka.
Redakcja

Katarzyna Młodawska, naczelnik wydziału promocji i informacji UM,
Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenta Jeleniej Góry

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Bratnie miasta,
czyli rewizyta
Kiedy inżynier Karwowski,
bohater popularnego serialu
Jerzego Gruzy „Czterdziestolatek”, udaje się z połowicą
w snobistyczne odwiedziny u
swojego przełożonego, jego
małżonka pada pod wrażeniem
kiczowatego przepychu mieszkania szefa męża okraszonego
sztuczną egzotyką.
Wiedziona instynktem małpim postanawia przebudować
swoje M3 w wielkiej płycie na
indyjski pałac i przyjąć gości z
rewizytą. Zapożycza się po uszy
i staje na wysokości zadania.
Ale zaproszeni zacnie Karwow-

skich olewają, a ci w czterech
ścianach wznoszą gorzkie toasty
czystą żytnią z zaprzyjaźnionym
sąsiadem, który nigdy ich nie
zawiedzie.
Telewizja, dziwnym trafem,
tego lata nie powtórzyła „Czterdziestolatka”, ale serial to na tyle
kultowy, że większość widzów
zna jego sekwencje na pamięć.
Za to wielu obserwatorów życia
na jeleniogórskim poletku nie
zna listy miast partnerskich, a
jest ona wszak długa i zacna.
Obejmuje niemal całą kulę
ziemską. Przyjaźnimy się nawet
z amerykańskim Taylor, którego

progi była nawiedziła pani prezydent Zofia Czernow, o czym
wielu mieszkańców pewnie
nawet nie wie. Jak panią Zofię
tam podejmowano? Raczej nie
skończyło się na hamburgerach
u Mc Donald’sa.
Mocniej w pamięci społecznej
tkwi drużba, która związała ze
stolicą Karkonoszy egzotycznych
Meksykanów z Tequili. A i to
pewnie za sprawą najbardziej
egzotycznej wojaży w historii
władzy jeleniogórskiej pary samorządowców: Jerzego Pleskota
i Józefa Kusiaka, którym mieszkańcy, nawet o tym nie wiedząc,
zafundowali wycieczkę do kraju
Azteków.
Na pamiątkę w mieście znanym z el tequila blanco powstał
po tej wizycie Skwer im. Jeleniej
Góry, na którym zapewne tu-

bylcy nie raczą się drinkami z
agawowego trunku, bo wolą
to czynić w barach. U nas co
prawda Skweru Tequili nie ma,
ale jest za to moda degustacji
trunków na świeżym powietrzu
pod chmurką. A nasi włodarze
zapewne nie degustowali chili
con carne w otwartej przestrzeni.
Zostali przyjęci kolacją z należnymi honorami.
Naoglądali się też nasi samorządowcy innych miast partnerskich. Czy raczej to lud jeleniogórski się napatrzył oczami swoich
wybrańców. Zwiedzili Ukrainę,
Rosję, Niemcy a majowe wypady
na kwiatki do Cervi stały się już
niemal obowiązkowym punktem
programu każdej jeleniogórskiej
władzy, bo z tą częścią Italii przyjaźń zawiązano jeszcze w latach
środkowego Gierka.

Wśród naszych przyjaciół są
też bracia Rosjanie z Władymira.
Pozostaje mieć nadzieję, że wojna
rosyjsko-gruzińska nie stanie się
ogniskiem zapalnym w bilateralnych stosunkach władzy grodu
Krzywoustego z tamtejszym
merostwem. I bratni naród słowiański ramię w ramię będzie
kroczył ku świetlanej przyszłości
z ludem jeleniogórskim.
Tak oto nasza władza się
najeździła, niczym Karwowski
z żoną, odwiedzając mniej lub
bardziej kiczowate, piękne oraz
inne miejsca. I nadszedł czas na
rewizytę. Co prawda nie przerabiamy naszego M3 wzorem
małżonki poczciwego inżyniera. Nie wywalamy drzwi, nie
zastępujemy ich łukami, bo
takowe już w ratuszu są i to od
renesansu.

Ale za to sprzątamy i to solidnie. Plac Ratuszowy lśni już
bielą, za wyjątkiem kilku odbić
stopy trudnych dzieci z ADHD.
W ratuszu wyczekują gości.
Zdziwią się, jeśli za progiem
– zamiast oczekiwanych VIP-ów
– pojawi się Jan M., z prośbą o
świeże bułeczki. A zaproszeni
postanowią zapukać do szarego
jeleniogórzanina. Bo zagranicą
teraz taka moda, że władza ma
być bliżej ludu. Do nas jeszcze
nie dotarła. Szkoda, że takie
rozwiązanie jest możliwe tylko
w filmowym scenariuszu. Gdyby
było rzeczywistością, rządzący
dostaliby nauczkę.

Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA

Pierwszy dzień września i koniec wakacyjnej laby.
Tłum dzieci i młodzieży wraca dziś (poniedziałek)
do klas. Radość ze spotkania kolegów miesza się ze
smutkiem, że dwa miesiące laby już za nimi.

Na pierwszy dzwonek
Wprawdzie rok szkolny rozpoczyna się we wszystkich placówkach oświaty,
jednak szczególny charakter będą miały uroczystości w Gimnazjum nr 1. Tu,
1 września w południe, zaczną się miejskie obchody początku roku szkolnego.
Wcześniej o godz. 9. 45 w Gimnazjum nr 2 oraz o godz. 10.15 w „czwórce”
trzecioklasiści dostaną od posła Jerzego Szmajdzińskiego oraz radnej Grażyny
Malczuk stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie ufundowane z
datków zebranych podczas XII Balu Charytatywnego Lewicy.

(tejo)

– Policjanci uzyskali informację, że najprawdopodobniej mają oni na swoim
koncie znacznie więcej czynów karalnych: generalnie
to kradzieże z włamaniem,
których dopuścili się w innych częściach Polski, nawet
w nadmorskich kurortach
– mówi nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Cała trójka to pensjonariusze jednej z placówek wychowawczych. Zajmie się nimi
sąd rodzinny i nieletnich. W
praktyce pozostaną bezkarni.
– Młodzi ludzie doskonale
zdają sobie sprawę, że nic im
nie grozi i są coraz bardziej
dokuczliw ymi sprawcami
przestępstw – rozkładają ręce
policjanci.

(tejo)

Antoś, Angela i Sonia dziś przekroczą szkolne progi

Miasto z policją przeciw bandytom

Stróże prawa
z sztandarem

Bardzo uroczyście zapowiada
się nadchodzący piątek dla jeleniogórskich policjantów. Garnizon dostanie bowiem sztandar
ufundowany przez społeczeństwo
Jeleniej Góry oraz samorząd stolicy Karkonoszy. Główne uroczystości odbędą się 5 września. O godz.
10.30 w kościele pw. świętych
Erazma i Pankracego zostanie
odprawiona msza święta koncelebrowana przez kapelanów policji
oraz ordynariusza legnickiego ks.
bp. Stefana Cichego. W południe
musztrą paradną kompanii reprezentacyjnej policji oraz żołnierzy
z jednostek w Bolesławcu i Świętoszowie przy akompaniamencie
dwóch orkiestr rozpocznie się
oficjalna ceremonia przekazania sztandaru stróżom prawa.
Swoją obecność zapowiedział
już nadinsp. Andrzej Matejuk,
komendant główny policji, oraz
wielu innych VIP-ów, przedstawicieli rządu oraz parlamentu.
Sztandar na co dzień będzie
spoczywał w specjalnej gablocie, którą wygospodarowano w
Komendzie Miejskiej Policji przy
ul. Nowowiejskiej, na pierwszym
piętrze przed gabinetem komendanta miejskiego insp. Zbigniewa
Ciosmaka.

(tejo)

Blisko 70 tysięcy złotych warta jest pomoc, którą w
postaci nowoczesnego sprzętu i zapewnienia remontu
pomieszczeń ofiarował samorząd policjantom.
W miniony piątek prezydent
Marek Obrębalski uroczyście
przekazał dary insp. Zbigniewowi Ciosmakowi, komendantowi miejskiemu policji w
Jeleniej Górze.
Dzięki wsparciu miasta udało się w yremontować część
zaniedbanych i nieużywanych
do tej pory pomieszczeń w Komisariacie I Śródmieście przy
ul. Armii Krajowej. – Policjanci
prewencji mają dzięki temu
nowoczesne szatnie, w których
mogą się przebrać przed i po
służbie oraz wziąć prysznic.
Część parteru przeznaczono
dla Wydziału ds. Zwalczania
Przestępczości Gospodarczej
KMP w Jeleniej Górze. – To
kolejna edycja przekazywania
sprzętu na potrzeby policjantów garnizonu jeleniogórskiego. – To bardzo miłe i dziękuję
prezydentowi i radzie miasta za
przyjęcie środków na fundusz
wsparcia policji. Sprzęt zostanie wykorzystany racjonalnie
i maksymalnie – zapewnia
komendant Ciosmak. Kamery

Wypadkowa strefa przy ulicy Wolności

trafią do bezpośredniego monitoringu podczas spotkań piłkarskich. W razie wystąpienia
burd i bijatyk, policjanci będą
mieli dowody w postaci filmu i
uwiecznionych na nim stadionowych bandytów. Pula, która
przeznaczona jest na wsparcie
policji, nie jest jeszcze do końca wykorzystana. A potrzeby
funkcjonariuszy są spore. W

najbliższych planach jest zamontowanie monitoringu w
policyjnym areszcie, który bardzo często służy także za izbę
wytrzeźwień. Jak podkreślił
insp. Zbigniew Ciosmak, nowy
sprzęt pozwoli także policji na
dostarczenie prokuraturze i
sądom materiałów śledczych
znacznie lepszej jakości. Ma to
także przyspieszyć działania
wszystkich organów wymiaru
sprawiedliwości.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Trzech chłopców ze Szklarskiej Poręby urządziło
sobie lato wyjęte spod prawa. Małolaci są podejrzani
o co najmniej 10 czynów przestępczych, których dopuścili się nie tylko „na swoim”, lecz także w innych
miastach Polski, w tym nad morzem.

Dwa groźne zdarzenia drogowe
miały miejsce w minionym tygodniu w rejonie małej poczty przy
ul. Wolności. We wtorek rozpędzony
kierowca skody nie zdążył wyhamować przed volkswagenem golfem.
Prowadząca ten pojazd kobieta
wymusiła pierwszeństwo wyjeżdżając z ulicy Traugutta. Siedzący
za kierownicą skody – notabene
pojazdy zastępczego dla poszkodowanych w wypadkach kierowców
– został przewieziony do szpitala.
Kobiecie nic się nie stało. Kolizja
utrudniła ruch na najdłuższej ulicy
w mieście. Do podobnego zdarzenia
tym razem z udziałem aż trzech samochodów, doszło tam w miniony
piątek. Policja apeluje o ostrożność
nie tylko w tym feralnym miejscu.

tekst i zdjęcie
Angelika Grzywacz

się szkolne ż ycie. A ngela i
jej młodszy brat w tym roku
zmieniają szkołę, więc pierwsze dni w klasie to dla nich podwójna niepewność. Obawiają
się kłopotów z przyjęciem i
aklimatyzacją. Miejmy jednak
nadzieję, że ich obawy okażą
się nieuzasadnione. Całej trójce
i wszystkim, którzy wracają
do szkolnych ławek, życzymy
samych sukcesów i powodów
do radości. I na pocieszenie:

Wakacje na złodziejskim szlaku

To trzynastolatek i jego
dwaj młodsi koledzy, którzy
mają odpowiednio 11 i 12
lat. Na początku minionego
tygodnia jeden z nich już
wpadł na próbie włamania
do sklepu z zabawkami w
kurorcie pod Szrenicą. Policjanci zatrzymali go, kiedy
chciał z młodszym o dwa lata
kolegą zamierzał rozpruć
namiot z odzieżą, aby ukraść
bluzy z polaru.
Nauczka jednak nie poskutkowała. W nocy z minionego czwartku na piątek
chłopcy, tym razem w zwiększonej „sile”, postanowili raz
jeszcze obrabować sklep z
zabawkami. Znów w ybili
szybę w wystawie. Zostali
spłoszeni, ale wrócili. I tym
razem ktoś zauważył młodych rabusiów i zawiadomił
policję. Przestępcy „w krótkich spodenkach” próbowali
uciekać, ale patrol bez kłopotu ich dogonił.

następne wakacje już za 10
miesięcy.

Fot. Konrad Przezdzięk

Angela i Antoś Grodzcy oraz
Sonia Ziobro są zgodni, że
wakacje upł ynęł y miło, ale
za szybko. Rodzeństwo w tym
roku odwiedziła Tunezje i Bułgarię, a z wycieczki najbardziej
zapamiętano poparzenia po
meduzach, które porównują
do bólu po g łęboko wbitej
szpilce w ciało. Antoś może
się jednak pochwalić, że w
tym roku nauczył się pływać.
Sonia, córka tego właśnie Jacka
Ziobry, towarzyszyła swojemu
tacie, który miał kabaretowe
w ystępy nad morzem. Przy
okazji odwiedziła też prababcię, kuzynkę i przyjaciółkę.
Stres przed pier wsz ym
dzwonkiem narastał wśród
całej trójki już w końcówce
sierpnia. Zastanawiali się, jacy
będą nauczyciele i jak potoczy

Fot. Angela

Trudny powrót do szkolnej ławy

• 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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WIADOMOŒCI

Po brawurze do rowu

W rowie zakończył brawurową jazdę kierowca samochodu
osobowego, który w sobotę chciał
zabawić się w rajdowca. Skończyło się to dachowaniem pojazdu.
Do zdarzenia doszło na szosie
karpackiej (na wysokości Miłkowa). Według relacji świadków
prowadzący sunął z prędkością
ponad 130 km na godzinę i próbował wyprzedzać na trzeciego.
Zahaczył jednak jadącego z przeciwnej strony mercedesa i nie
opanował swojego pojazdu.
Wskutek wypadku nikomu nie
stało się nic poważnego. Sprawę
wyjaśni policja.

Zamiast załamywać ręce Stanisław Subocz, który
razem z małżonką od wielu lat opiekuje się chorą
córką, odkrył w sobie i rozwinął talenty artystyczne.
Jego wyszywane obrazy będzie można obejrzeć za dwa
tygodnie na placu Ratuszowym.
– Córka choruje astmę od
kilkunastu lat. Teraz jest już
lepiej, ale na początku cał y
cza s t rzeba było prz y n iej
bez przer w y siedzieć. Żeby
jakoś zagospodarować czas
za czą łem w ysz y wa ć obra zy. Pracuję głównie haftem
krz yż ykow ym, ale czasami
stosuję również gobelinow y
i richelieu – mówi Stanisław
Subocz. Prace wykonane przez
pana Stanisława to prawdziwe

Wybory uzupełniające w Kowarach
Roman Tryhubczak, zastępca przewodniczącego
Rady Miejskiej w Kowarach, w miniony piątek złożył
mandat radnego. Wybrał pracę w nowo tworzonej
stacji narciarskiej.
To oznacza że odbędą się
wybory uzupełniające do rady
miasta w okręgu wyborczym
numer osiem w Kowarach.
– Nie spodziewałem się, że nie
dotrwam do końca kadencji, w
tej sytuacji można mnie określić,
jako dystansowca na półmetku.
Przyjąłem propozycję pracy, ponieważ posiadam wiedzę, która
pozwoli mi na dobre sprawowanie nowej funkcji – powiedział
Roman Tryhubczak podczas
sesji nadzwyczajnej Rady Miasta
Kowary zwołanej przez burmistrza miasta nad Jedlicą.
W Stacji Sportów Zimowych
i Paralotniarstwa w Kowarach
spółka z.o.o. Roman Tryhubczak
będzie koordynatorem projektów. Nie może sprawować tej
funkcji, będąc radnym, dlatego
też zrzekł się mandatu.

FOT. A. PISULSKA

Stanisław Subocz z córką Magdaleną i jednym z wyhaftowanych obrazów

– W stacji potrzebny jest
przedstawiciel gminy, Roman
Tryhubczak to człowiek bardzo uparty i perfekcyjny w
działaniu, dlatego też jestem
przekonany o tym, że będzie
dobrze pełnił nową funkcję
– mówi Mirosław Górecki,
burmistrz Kowar.
Roman Tryhubczak w okręgu
numer osiem cieszył się ogromną popularnością. Świadczą o
tym liczba głosów, jakie oddali
na niego mieszkańcy podczas
ostatnich wyborów samorządowych. Dzisiaj mogą czuć się
nieco zawiedzeni, że wybrany
przez nich radny zrzekł się
mandatu, ale z drugiej strony
mogą być spokojni o to, że prokurent miasta w owej spółce to
kompetentny człowiek.

Wiceprzewodniczącemu (w środku)
podziękowali burmistrz i przewodniczący
rady miejskiej

Ania

dzieła sztuki. Obrazy są różnej
wielkości, przedstawiają zarówno karkonoską przyrodę,
jak i bardziej egzotyczne krajobrazy, oraz ludzi.
– Kiedyś wyszywałem obraz
dla mojego przyjaciela. Umieściłem na nim dwie ogromne wieże, a obok trębacza.
Niedługo po tym, jak mu go
podarowa łem, na stąpi ł zamach na World Trade Center
w Now ym Jorku. Kolega do

Na łyżwy
u schyłku lata

Ulewa, wiatr zimno mogą
zepsuć wyczekiwany urlop
w górach. W Karpaczu sposobem na zmienną pogodę
jest całoroczne lodowisko,
które zapewnia świetną
zabawę. Lodowisko w Karpaczu czynne jest od lipca,
ale wiele osób nie wie o
tym, że latem można jeździć na łyżwach. Ślizgawka
cz y n na je st c od z ien n ie
od godziny 10 do 22. Jest
również możliwość wypożyczenia łyżew. Lodowisko
nie odbiega standardem od
tych, które otwierane są w
ok resie zimow ym. Jedynym warunkiem, jaki musimy spełnić chcąc pohasać
na lodzie latem są bardzo
ostre łyżwy które umożliwią łatwe poruszanie się po
śliskiej powierzchni.

Kradną auta

Kilka samochodów
skradziono w regionie jeleniogórskim podczas minionego weekendu. Pecha
mia ł wła ściciel renault,
który przyjechał kibicować
k ierowcom st a r t ują c y m
w Rajdzie Karkonoskim.
Kiedy wrócił z trasy, nie
zastał już swojego pojazdu
pozostawionego przy ul.
Łomnickiej. Złodzieja szuka policja.

mnie zadzwonił i powiedział,
że podarowałem mu historyczny obraz, bo za trębaczem są
dwie wieże, podobne do tych
z Manhattanu – wspomina
Stanisław Subocz.
Prace pana Stanisława
wzbudzają powszechny zachw yt. Można je kupić, ale
jak mówi autor, sprzedają się
powoli, bo są drogie. Cena, to
między innymi koszt materiału zużytego na wykonanie
obrazu.
– Nad największym obrazem, powstającym z niewielkiej widokówki, ilustrującym
Kościół Wang w Karpaczu,
pracuję trzy miesiące po osiem

godzin. Wiem już, że jeżeli
ktoś się zastanawia nad kupnem obrazu, to jest mało prawdopodobne, że go kupi. Osoby
naprawdę za i nt eresowa ne
na ogół od razu zabierają go
ze sobą – mów i St a n isław
Subacz.
Swoją pasją ojciec zaraził
córkę, pon iewa ż chora na
a stmę Ma gda lena rów n ież
w yszy wa i robi na drutach.
Pozwala jej to zapomnieć o
chorobie, z którą boryka się
każdego dnia. Jej dzieła to
głównie piękne, haftowane
serwetki. Do najokazalszych
należy okrągły obrus o długości dwa i pół metra.
– Oprócz wyszywania piszę
rów n ież w iersze, poz wa la
m i to zapom n ieć o k łopo tach, poza tym przy robótkach
ręcznych czas leci niezwykle
sz y bko. Moi m m a r z en iem
jest wydanie tomiku wierszy.
Mam nadzieję, że to się kiedyś
zdarzy – mówi Magda.
Dzie ła St a n isława Subo cza będzie można obejrzeć
13 w r z e śn i a n a w y st aw ie
rękodzieła , organizowanej
w ramach Września Jeleniogórskiego.
– Ale moje obrazy najlepiej
ogląda się w Wojkowie, dzielnicy Kowar. Można wówczas
p o c z uć pr awd z i w y gór sk i
klimat, a przy tym skosztować
miodów, które w y t warzają
miejscowi pszczelarze. Produkcją miodu zajmuje się też
pan Stanisław, gdy nie pracuje
nad kolejnym obrazem.

Rozmaitości
na straganach

– Cudze chwalicie, swego
n ie znacie – pod ta k i m
hasłem odbędzie się w najbliższą sobotę Rudawski
Ja rma rk Rozma itości w
Janowicach Wielkich. Impreza zaczyna się o godz.14
na stadionie sportowym.
To j u ż d r u g a e d yc j a
imprezy, której głównym
celem jest promocja produktów lokalnych. Na stołach królować będą miody,
zioła, domowe przetwory
i nalewki, nie zabraknie
ręcz n ie t k a nych ma k at
czy serwet. Na gości czeka
również kilka niespodzianek, które powstają tylko
w gminie Janowice Wielkie.
W ubiegł ym roku w yro by zaprezentowało ponad
dw udziestu w ystawców,
którzy już zapowiedzieli, że
i w tym roku nie zabraknie
ich i ich wyrobów.
Na scenie w ystąpią
„Szarotki” z Mysłakowic,
swój program zaprezentują uczniowie tutejszej
szkoły i młodzież ze świetlicy „Rudawy”. Będzie też
ścia n ka wspi naczkowa ,
przejażdżki konne, loteria
fantowa i turniej piłkarski.
Całość uwieńczy zabawa
taneczna.

Mar

Anna Pisulska

Kolor jelenia nie miał znaczenia
Dla dzieci z Zabobrza zorganizowano w minionym tygodniu festyn, na którym mogły popisać się
talentem malarskim, jak i sprawnością w grach i zabawach.
– Dzieci na naszym osiedlu, na
co dzień, nie mają wiele atrakcji,
stąd pomysł na zorganizowanie
tej imprezy. Nie wymaga ona
ogromnych pokładów pieniędzy, a satysfakcja jest ogromna
– mówi Mariusz Synówka z rady
osiedla Zabobrze III. Do organizacji przyłączyły się straż miejska
oraz WORD. Podczas festynu
dzieci nie tylko bawiły się, lecz
także poznawały przepisy ruchu
drogowego.

FOT. ANNA PISULSKA

Kierujący motocyklem, który
w sobotę po godzinie 18 jechał
ze Szklarskiej Poręby w kierunku Piechowic, na jednym z łuków nie zachował ostrożności,
wyjechał na przeciwległy pas
ruchu i zderzył się z jadącym z
naprzeciwka samochodem. Na
szczęście nikomu nic się nie stało,
natomiast motocykl uległ poważnym uszkodzeniom, a samochód
ma uszkodzony bok.
Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że motocykl
nie jest ani zarejestrowany ani
ubezpieczony. Mężczyzna zapłaci
mandat za spowodowanie kolizji
oraz grzywnę w funduszu gwarancyjnym ubezpieczenia OC. W
tej chwili, za brak ważnej polisy z
tytułu odpowiedzialności cywilnej można zapłacić grzywnę w
wysokości do 3 tysięcy złotych.

Szycie
obrazów
receptą
na życie

(Ania)

Chuligani wyżywają się na przystankach
Wandale nie mają litości dla
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. W sobotę zniszczyli wiatę
przystankową przy starym szpitalu (ul. Wolności/Żeromskiego).
Przystanek ma pecha, bo znajduje
się na chuligańskim szlaku. Został
już uszkodzony kilka razy. To
nie jedyna wiata, którą łobuzy
traktują kamieniami, pięściami i
sprejem. W Jeleniej Górze próżno
chyba szukać przystanku, którym
by się nie zainteresowali. Z tego
powodu MZK traci rocznie setki
tysięcy złotych. Pieniądze podatników idą w błoto, bo z reguły
wkrótce po wymianie szyby, trafia
w nią wandal i trzeba raz jeszcze
płacić za naprawę wiaty.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Motocyklista
na zakręcie
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W miniony piątek w siedzibie
karkonoskiej grupy Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się radni sejmiku
dolnośląskiego, członkowie komisji

rozwoju turystyki rekreacji i sportu,
aby debatować nad wsparciem
ratowników górskich i wodnych,
dwóch służb ratowniczych tak
potrzebnych na terenie masowo
odwiedzanym przez turystów.

Miód sudecki chlubą pszczelarzy
Zarejestrowany w ubiegłym roku jako produkt lokalny sudecki miód wielokwiatowy będzie można
kupić podczas 9 Międzynarodowych Warsztatów
Pszczelarskich, które 6 września rozpoczną się w
Parku Zdrojowym w Cieplicach.
– Miód ten to prawdziwy produkt regionalny – zachwala prezes
regionalnego związku pszczelarzy
w Jeleniej Górze, Stanisław Gibało.
– Składa się z roślin górskich, ziół
rosnących tylko u nas. Zawiera
dużo enzymów i olejków eterycznych. Dlatego smak jest niepowtarzalny. Urząd marszałkowski
zachęca nas, żebyśmy wystąpili do
Brukseli o przyznanie certyfikatu
unijnego.
Ale nawet bez unijnego dokumentu będzie można go spróbować.
Tegoroczne warsztaty, mają
być próbą generalną przed zorganizowaniem
w przyszłym
roku w Jeleniej Górze
Ogólnopolskich Dni
Pszczelarza.
W tym roku
na kil-

kudziesięciu stoiskach będzie
można spróbować różnych miodów, wyrobów z miodu, wosku,
pyłku.
Pszczelarze kupią sprzęt i wyposażenie pasiek. A wszyscy będą mogli obejrzeć pokaz miodobrania,
występy zespołów folklorystycznych. W muzeum Przyrodniczym
będzie pokaz wzorowej pasieki, tuż
obok starych uli i barci.
– Dzięki takim spotkaniom i
wymianie doświadczeń, polskie
pszczelarstwo rozwija się coraz
bardziej – wyjaśnia Stanisław Gibało. – Jeszcze kilkanaście lat temu
byliśmy za Czechami i Niemcami.
Teraz dorównaliśmy sąsiadom z
południa i coraz bardziej zbliżamy
się do poziomu reprezentowanego
przez Niemców. W nadchodzące
sobotę i niedzielę będzie można
to zweryfikować.

– Tak wygląda sudecki miód
wielokwiatowy z certyfikatem
– mówi Stanisław Gibadło.

Mar

Góry chronione
z powietrza

Radni mówili też, że dla poprawy bezpieczeństwa w górach niezbędny jest helikopter.

Fot. Marek Komorowski

Jak zapewnić mieszkańcom i turystom bezpieczny
wypoczynek w górach i nad wodą? Licho nie śpi, a wrzesień to wbrew pozorom nie koniec sezonu eskapad
i wspinaczek. Dla ratowników górskich gorący czas
wciąż trwa, a za pasem zima, kiedy interwencji będzie
jeszcze więcej. Wodni – podzieleni sporem i wojenką
– liczą na wsparcie w nadchodzącym roku.

– Służby ratownicze to bezpieczeństwo mieszkańców i przyjezdnych – tłumaczył obecny na
spotkaniu członek zarządu województwa, Zbigniew Szczygieł.
– Wielka odpowiedzialność spoczywa na gminach, które mają
obowiązek takie bezpieczeństwo
zapewnić. Cieszę się, że gminy to
rozumieją. W tej chwili w urzędzie marszałkowskim jest ponad
80 wniosków na zakup sprzętu,
na infrastrukturę podnoszącą
bezpieczeństwo.
Radni wysłuchali naczelników
grup karkonoskiej i wałbrzyskiej
GOPR. Każda ma trochę inną
specyfikę, ale obydwie potrzebują
znaczącego wsparcia sprzętowego.
– Pieniądze z MSWiA, jakie
dostajemy co roku stanowią połowę naszego budżetu – wyjaśniał
naczelnik grupy karkonoskiej
Maciej Abramowicz. – Liczylibyśmy na to, żeby pieniądze z
urzędu marszałkowskiego mogły być przeznaczone na zakup
droższego sprzętu ratowniczego.
Dotychczas z 96 tysięcy złotych,
w tym roku przekazanych GOPRowi, możemy kupować tylko
drobny sprzęt, maksymalnie do
3,5 tysiąca złotych. Tymczasem
brakuje nam sprzętu droższego. Mam nadzieję, że przekonamy radnych.

Skarby pod wieżą

Czarnobrzuszek
to nie trufla

Grzybiarze z Karkonoszy,
którym czasami wydaje się,
że znaleźli truflę, czyli najcenniejszy grzyb, dowiadują
się zwykle tego samego, co
usłyszał mieszkaniec Karpacza, Stanisław Stefański,
który do naszej redakcji przyniósł pachnący i okrągły
owocnik. To czarnobrzuszek,
łudząco podobny do trufli.
Grzybiarz postanowił oddać
okaz do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze,
żeby inni również mogli go
zobaczyć.
– Czarnobrzuszek filcowaty to grzyb jadany przez
zwierzęta, ale przez ludzi
uważany jest za niejadalny.
Ciężko go znaleźć, ponieważ
podobnie jak trufla rośnie
pod ziemią. W Polsce występuje rzadko, na Dolnym
Śląsku można go znaleźć
koło Wrocławia, Lubania Śląskiego i na pogórzu Izerskim
– mówi Czesław Narkiewicz,
mykolog z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.
Można go zjeść, ale w smaku
niczym nie będzie przypominał swojego sł ynnego
kuzyna. Trufle w naszym
regionie są rzadkością. Rosną
jedynie w lasach Gór Kaczawskich, gdzie jest łagodniejszy
klimat.

(Ania)

Trzeci tydzień wykopalisk archeologicznych w wieży
mieszkalnej w Siedlęcinie przynosi coraz więcej odkryć. Wiadomo już, jak wyglądał pierwotny parter gmachu. Na zewnątrz odsłonięto mury świadczące o tym, że
obok funkcjonowały jeszcze inne zabudowania.
– To nie była wieża rycerska, jak
się ją nazywało od wielu lat, ale wieża
książęca, założona przez księcia Henryka Jaworskiego. Świadczy o tym
data na belkach konstrukcyjnych,
1313-1314. To lata panowania Henryka – zapewnia Przemysław Nocuń
prezes fundacji Zamek Chudów i
archeolog, nadzorujący badania archeologiczne. – Po trzecim tygodniu
badań archeologicznych, mamy

odpowiedzi na niektóre pytania, ale
pojawiły się także nowe problemy
badawcze, które musimy rozwiązać.
Najciekawszym efektem prac jest rozpoznanie wnętrza parteru i ustalenie,
że średniowieczna podłoga była drewniana, a nie jak obecna ceglana.
Wykopaliska prowadzili studenci
Uniwersytetów Wrocławskiego i
Jagiellońskiego w ramach letnich
praktyk. Część już kończy studia,

Fot. Marek Komorowski

Fot. Konrad Przezdzięk

Pieniądze na ratunek

Wojna nad wodą
Największe poruszenie radnych rzyszenia dolnośląskiego.
wywołało sprawozdanie z działalności Tymczasem legalność naszych dziaWOPR-u, który w przeciwieństwie do łań reguluje statut zarejestrowany
GOPR-u nie dostaje żadnych pań- w sądzie. Współpracujemy ściśle z
Przewodnicząca Elżbieta Zastwowych pieniędzy, a ma obowiązek WOPR-em wałbrzyskim i legnickim,
krzewska zapewniała, ze będzie
zapewnić bezpieczeństwo na licznych tymczasem dolnośląski z nami nie
namawiała komisję aby wystąpić
akwenach.
rozmawia, a chce wymusić działado MSWiA o środki na zakup
– Znam tę sytuację, ale dla pozosta- niami podporządkowanie się. To im
śmigłowca. Ó
Możliwe, że szybciej uda się
łych członków komisji informacja, że się nie uda, gdyż wszystkie oddziały
przesunąć bliżej gór helikopter
WOPR musi sam zdobywać pieniądze są samodzielne. Mam nadzieję, że
stacjonujący w okolicach Wrona działania statutowe, była szokiem urząd marszałkowski zażegna ten
cławia. Kilka miesięcy stacjono– wyjaśnia przewodnicząca komisji, żenujący konflikt.
wania wojskowych helikopterów
Elżbieta Zakrzewska. – Zdumiała ich Niestety, przedstawiciel dolnośląskiena górze Szybowcowej wykateż ostrość konfliktu między WOPR go WOPR w Jeleniej Górze, Krzysztof
zało, jak ważne jest wsparcie z
dolnośląskim a WOPR jeleniogórskim Skrzyniarz, gdy usłyszał, że chcemy
powietrza.
i wałbrzyskim, które się nawzajem go zapytać o przyczyny konfliktu bąkDzięki lotnikom uratowano
oskarżają o działanie na własną nął pod nosem, że konfliktu żadnego
kilka istnień ludzkich. Nie dowieszkodę. Nie będziemy tolerować nie ma i nie będzie na takie pytania
my się już, czy brak śmigłowca
miał wpływ na smutny bilans
zarzutów, że tamci są nielegalni, a odpowiadał. Szkoda, bo była okazja
mijających miesięcy: góry potylko my wspaniali. Wszystkie sto- ustalić, czy są jakieś merytoryczne
chłonęły pięć istnień ludzkich.
warzyszenia są legalne i mają się powody takiej sytuacji, czy jak się
Marek Komorowski
zająć działalnością statutową a nie po cichu mówi, chodzi jedynie o
wojenkami. Ja osobiście chcę jak pieniądze i ambicje prezesów.
najszybciej zakończyć tę żenującą sytuację. Zamierzam temu konfliktowi
poświęcić oddzielną komisję.
– Na pewno ten konflikt niesie zagrożenie dla ludzi kąpiących się
w zbiornikach wodnych – mówi
wiceprezes jeleniogórskiego
WOPR, Wojciech Jurdyga – Nasi ratownicy
chcieli społecznie
pełnić dyżury
na basenie
w Jeleniej
Górze, ale
– Wsparcie WOPR i GOPR nie zostato więcej turystów, którzy
li dopusz– Ten konflikt nie służy żadnemu
będą czuli się chronieni
czeni
WOPR-owi
– zapewniała Elżbieta
wskutek
– zapewniał Wojciech Jurdyga
działań stowaZakrzewska

a praca podczas wakacji to kolejne
doświadczenie, niezbędne w tym
trudnym zawodzie.
– Młodzi archeolodzy ustalili, że
obecne zejście do piwnic wykonano,
najprawdopodobniej w osiemnastym
wieku – powiedział Przemysław
Nocuń. – Udało się także znaleźć
podwaliny pierwotnych ścian oraz
podkładki pod legary, na których
zbudowano średniowieczną podłogę.
Odsłoniliśmy też sklepienie trzeciej
piwnicy, którą zasypano, żeby wybudować schody do piwnic.
Udało się też odkopać mur tworzący średniowieczną fosę, zasypaną
kilkaset lat temu, która była przed
budynkiem mieszkalnym.
– Kilka metrów dalej biegnie mur
na którym było kiedyś ogrodzenie
– tłumaczy Przemysław Nocuń. – Sądzimy, że
to mur tworzący
fosę z drugiej
strony.

Mar

– Bełt do kuszy, z takim ostrzem był w średniowieczu
śmiertelnie groźną bronią – mówi Przemysław Nocuń.

Będzie ekspozycja
Podczas badań archeologicznych znaleziono także dużo średniowiecznej i
nowożytnej ceramiki oraz zabytków metalowych, w tym gwoździe, grot bełtu do
kuszy, pojedyncze okucia, średniowieczne sprzączki pasów i ostrogi. W przyszłości
przedmioty te będą wystawione w stałej ekspozycji w wieży.
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Po protestach samorządowców i lokalnej społeczności
Polskie Koleje Państwowe wycofały się z zamiaru zawieszenia linii połączeń na linii Jelenia Góra – Szklarska
Poręba. Dotyczy to także połączenia z Kłodzkiem i
Kudową Zdrój.
Zarząd województwa, przedstawiciele Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby,
Kudowy Zdroju i Barda oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna
złożyły oficjalny protest przeciwko
planom likwidacji linii kolejowych
tak ważnych dla rozwoju ruchu
turystycznego na Dolnym Śląsku.
Według planów PKP pociągi
do ważnych sudeckich kurortów i
sanatoriów miały przestać jeździć
po 14 grudnia tego roku. Kolejarze
argumentowali takie posunięcie
fatalnym stanem torowiska i brakiem pieniędzy na jego remont. Na

(tejo/Mar)

Stacja Jelenia Góra wita odnowiona

Do Trutnova do końca września
PKP „Przewozy Regionalne” podały na
swojej stronie internetowej, że międzynarodowy pociąg osobowy z Jeleniej Góry
przez Lubawkę do Trutnova (Czechy),
będzie kursował o miesiąc dłużej! ZawaOdnowią św. Jana
Chrzciciela

Najstarsza świątynia w
Cieplicach przechodzi kurację odmładzającą. Usunięto
już elewację: starą i łuszczącą się na głowy wiernych
wchodzących do świątyni.
Niebawem barokowy gmach
pokryją nowe tynki. Uzupełniona zostanie także bogata
kamieniarka, która zdobi budowlę. Koszt robót to 100 tysięcy złotych. Parafia św. Jana
Chrzciciela prowadzona przez
ojców pijarów dostała środki
z urzędu marszałkowskiego.
Póki co wejście do świątyni
jest zamknięte. Przed ołtarz
można się dostać przechodząc
przez klasztor.

(tejo)

żyło na tym spore zainteresowanie, jakim
cieszy się to połączenie uruchomione
w lipcu tego roku po 63 latach zastoju
na szynach. Wcześniej ostatni pociąg
kursowy jechał tą trasą w 1945 roku.

Już tylko tygodnie dzielą ekipy budowlane od zakończenia przebudowy
holu i niektórych pomieszczeń
jeleniogórskiego dworca głównego. Z wielkiej powierzchni
wnętrza stacji wydzielono
część przeznaczoną do dzierżawy na cele handlowe. Jakie
konkretnie? Jeszcze nie wiadomo.
Podróżni będą czekali na
pociągi w estetycznym holu

pozbawionym barier architektonicznych
z przeszkloną „galerią” punktów usługowych. Zapachnie nieco Europą, ale tylko
w środku. Choć remont dworca kosztował
aż milion złotych, nie wygospodarowano
ani złotówki na modernizację wiat
peronowych i przejścia podziemnego.
Wciąż pozostaną puste pomieszczenia
po byłej restauracji, skąd przez lata
wydobywał się charakterystyczny zapach
dworcowego bigosu

Teraz turyści przyjeżdżający z
różnych stron Polski mogą się przesiąść
do pociągów jadących do Trutnova już w
Marciszowie, bez konieczności dojeżdżania do Jeleniej Góry. Identycznie jest z
podróżą powrotną.

Rozkład jazdy

Stacja Jelenia Góra wita

Lwówek 6.29
Jelenia Góra 7.26
Lubawka 8.41
Trutnov 9.15

Trutnov 9.31
Lubawka 10.10
Jelenia Góra 11.15

Jelenia Góra 14.14
Lubawka 15.35
Trutnov 16.15

Surowe kary za wagary
Jeśli masz dziecko w wieku szkolnym, przestrzeż go
przed samowolnym opuszczaniem zajęć. W innym
przypadku słono zapłacisz za nieodpowiedzialność
swoich pociech. W nowelizacji ustawy o systemie oświaty po raz pierwszy określono czym tak naprawdę jest
"niespełnienie obowiązku szkolnego lub nauki" za co
grozi kara grzywny, nakładana na rodziców.
Według nowych przepisów
jest to 50 procent nieusprawiedliwionych nieobecności
w ciągu miesiąca. Przy takiej
liczbie opuszczonych lekcji
szkoła będzie informować o
tym rodziców, a jeśli ci nie
zareagują , sprawa trafi na
policję i do prezydenta miasta,
burmistrza czy wójta. Wówczas

Pancerna pięść pod tamą
Pocisk artyleryjski do działa
przeciwpancernego z okresu
dr ugiej wojny
światowej znaleziono w
minio-

Dobre wieści z torowiska

ny piątek podczas prac remontowych przy tamie na Bobrze w
miejscowości Wrzeszczyn blisko
Siedlęcina. Dopiero w sobotę
na miejsce dojechała grupa
sapersko-minerska ze Świętoszowa. Specjaliści wywieźli
ładunek wybuchowy w
bezpieczne miejsce w celu
zdetonowania. To już kolejny
pocisk, pozostałość po II Wojnie
Światowej, na który ekipy remontowe natrafiły w korytach
rzek. Do dziś nie wiadomo, w
jaki sposób niewybuchy tam
się znalazły.

(tejo)

rodzice wagarowiczów ukarani zostaną grzywną nawet do
pięciu tysięcy złotych. Czy nowelizacja ustawy nie okaże się
to tylko martwym przepisem?
– W latach poprzednich dyrektorzy szkół za wagarowanie
też mogli karać rodziców, ale
nigdy tego nie robili – mówi
jeden z funkcjonariuszy policji.

Zawsze kończyło się tylko na
pouczeniu. Teraz te kary są
być może wyższe i można je
stosować w ściśle określonych
przypadkach niedopełnienia
obowiązku szkolnego, ale nie
wiadomo czy ktoś będzie z nich
w ogóle korzystać.
Wiadomo jednak, że jak co
roku w Jeleniej Górze, straż
miejska i policja wspólnie z

pedagogami szkół będą systematycznie prowadzić kontrole
kafejek internetowych i innych
miejsc, gdzie w czasie zajęć
szkolnych tłoczą się wagarowicze. Wobec nich będą wyciągane surowe konsekwencje.

(Angela)

Pół wieku parafii

wykupiło niemal o połowę więcej
osób niż 12 miesięcy temu. W sumie do basenowej kasy wpłynęło
ponad 100 tysięcy złotych.

(Angela)

Trutnov 17.51
Lubawka 18.41
Jelenia Góra 19.49
Lwówek 20.49
Najadł się strachu

Radiowozem na dywanik
Ostatnio taką akcję przeprowadzono na początku czerwca. Policjanci złapali
kilkunastu wagarowiczów, którzy wybrali „lekcje” pod chmurką lub w kafejce.
Przygoda skończyła się dla nich szybko i przykro. Delikwenci do szkoły podwiózł
radiowóz, a umundurowany policjant przyprowadził niepokornych uczniów prosto
na dywanik dyrektora placówki oświaty.

Fortuna w basenie

Wczoraj (niedziela) na odkrytym basenie miejskim przy
ulicy Sudeckiej zakończony został tegoroczny sezon wodnego
szaleństwa. W tym roku obyło się
bez żadnych wypadków, a mimo
niesprzyjającej pogody bilety

Fot. Konrad Przezdzięk

Po ogłoszeniu przez PKP zamiaru
pozbawienia pasażerów możliwości
dojazdu do sudeckich kurortów,
zawrzało. Najgłośniej i wspólnie
zareagowali samorządowcy, dla
których brak połączeń szynowych
z górskimi miasteczkami równa
się ich klęsce.
Zdaniem Piotra Borysa plany
kolejarzy mogły doprowadzić do
zmniejszenia ruchu turystycznego
i zaszkodzić promocji Dolnego
Śląska. Z danych Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej wynika,
że wielu gości odwiedzających nasz
region wybiera właśnie transport
szynowy. Zbuntowali się także włodarze miejscowości podgórskich,
w tym Arkadiusz Wichniak,
burmistrz Szklarskiej
Poręby.

modernizację samego odcinka z
Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby
Górnej, trzeba by było co najmniej 60
milionów złotych. Takich pieniędzy
kolej nie ma.
Na szczęście dla miłośników kolejnictwa i wszystkich podróżnych,
którzy mimo niedogodności – fatalny tabor i długi czas podróży – wciąż
wybierają PKP, pociągi zostaną. Nie
jest jeszcze znany grudniowy rozkład
jazdy, więc trudno powiedzieć, czy
składy pod Szrenicę będą jeździły często, czy też tylko okresowo, w sezonie
turystycznym. Bywa bowiem i tak,
że nawet podczas wakacji niektóre
pociągi wożą powietrze.
Polskie Linie Kolejowe mają na
dniach przysłać do urzędu marszałkowskiego ostateczne potwierdzenie
swoich decyzji.

Fot. Konrad Przezdzięk

REGION JELENIOGÓRSKI

Fatalnie mogło zakończyć się przebieganie przez
jezdnię dla siedmiolatka,
który szybko usiłował dostać się na drugą stronę
ulicy Sobieskiego. Dziecko
nie upewniło się, czy droga jest pusta i wtargnęło
pro s t o p o d ko ł a ford a .
Tylko zrządzeniu przypadku i ref leksowi kierowcy
c h łop c u pr aw ie n ic się
n ie st a ło. Doz na ł t yl ko
n i e g r o ź n yc h z a d r a p a ń
nogi. Policja apeluje do rodziców o większą kontrolę
nad pociechami.

(Angela)

Pięćdziesięciolecie istnienia
obchodzi parafia pw. Trójcy
Świętej w Podgórzynie. Z okazji
jubileuszu nie zabraknie uroczystości podniosłych i okazji
do zabawy. W minioną sobotę
mszę koncelebrowaną z okazji
rocznicy odprawił w kościele
Matki Boskiej Częstochowskiej
ordynariusz legnicki ks. bp Stefan Cichy. Początek nabożeństwa
o godz. 17. W przyszłą niedzielę
(7 września) podgórzynianie
wezmą udział w festynie jubileuszowym. W programie występy
dzieci z przedszkola, sztafeta pokoleń, konkursy (pieśni religijnej
i wiedzy o parafii Świętej Trójcy),
wieczór talentów oraz wyścig
kolarski o puchar proboszcza.

(tejo)
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WYDARZENIA
skiej delegatury Służby Ochrony
Zabytków.
Przed 1945 rokiem we wnętrzu
„Bombonierki” był sklep z kolonialny. W latach powojennych
urządzono tu, między innymi,
bar szybkiej obsługi oraz znany
z drogich trunków drink bar
„Bingo”. Ostatnio mieściła się tu
cukiernia.

Murzynki uratowane
Fot. Angela

epoki, kiedy w dawnej Jeleniej
Górze szczycono się podbojami
niemieckich kolonistów. Odnawianie ruszyło pełną parą,
bo pozwolił na to konserwator
zabytków . Wcześniej nowi właściciele bezprawnie rozpoczęli
samowolne rozbieranie mebli
z epoki. Wówczas prace wstrzymano. O mały włos nie doszło
do zniszczenia wyposażenia
oraz zdobionego freskami
sufitu z przełomu XIX i XX
wieku. Właściciele tłumaczyli
się niewiedzą.
– Obecnie meble znajdują
Z czasów niemieckich, zachowały się liczne elementy, w tym m.in. freski na suficie się w zakładzie renowacji,
przedstawiające Murzynki i statki. To tylko jeden z kolonialnych przykładów dawnej gdzie zostaną odrestaurowane i przejdą konserwację
Jeleniej Góry. Pamiątką po tamtych czasach jest również figurka przedstawiająca
– mówi Łukasz Rożański,
czarnoskórego wojownika wmurowana w niszy kamienicy na rogu ul. Szkolnej i
inspektor ds. zabytków
Bankowej, zwanej z niemiecka „Mahrenecke”
architektury jeleniogór-

Fot. tejo

Przepiękny wystrój byłej
cukierni „Bombonierka” zostanie zachowany podczas rozpoczętego właśnie
remontu lokalu, w
którym powstanie
najpewniej bank.
Meble i freski pochodzą z

(Angela)
Fot. WWW.HYDRAL.PL
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W byłej "Bombonierce" będzie bank.

Pną się mury Jeleniej Góry

Muzealnej, która miała lokatorów,
kiedy była jeszcze w fazie projektowania. Tam mieszkania sprzedały
się na pniu.
Sprzedanie niemal całej infrastruktury komunalnej przez
samorząd w prywatne ręce na
pewno było silnym bodźcem dla
zmiany wyglądu jeleniogórskiej
starówki. Niestety – jak widać
– nie we wszystkich przypadkach.
Pozostaje tylko przypuszczenie,
że – gdyby miasto zostawiło sobie
wszystko – byłoby jeszcze gorzej, bo
w kasie samorządu na pewno nie
byłoby środków ani na te plomby,
które już powstały, ani na remonty
zabytkowych elewacji. A warto
porównać, jak wyglądało centrum
Jeleniej Góry na początku lat 90.
XX wieku i jak wygląda teraz, aby
utwierdzić się w przekonaniu, że na
pewno jest lepiej.

Konrad Przezdzięk

Szpetna Kopernika
Na zabudowę wciąż czeka niemal cała ściana północna ulicy Kopernika. Kamienica
„Pod złotym lwem”, która pierwotnie miała być hotelem, już wprawdzie zaprasza
lokatorów do nowych wnętrz i jeszcze się rozbudowuje, ale nie wypełnia w całości
luki, jaka powstała na tej niegdyś bardzo urodziwej ulicy. Została zupełnie pozbawiona tożsamości i charakteru po beznadziejnej przebudowie z połowy lat 70. XX
wieku. Ludzie, którzy dziś mieszkają w pobudowanych tu blokach, sami się ich
wstydzą, a architekci – tworzący w imię lepszego jutra socjalistycznej Jeleniej
Góry – o ile jeszcze żyją – mają moralnego kaca.

FOT. K. PIOTROWSKI
Fot. Konrad Przezdzięk

byłego hotelu Bellevue. Dziś w tym
miejscu przechodnie wydeptali już
ścieżkę, kilku kierowców znalazło
sobie „lewe” miejsce na samochód,
a baner reklamowy wygląda jakby
stał tam od zawsze. Wszystkie te
grunty są przeznaczone na zabudowę mieszkalno-usługową i mają
właścicieli, którzy czekają na lepsze
czasy nie zważając na to, jak bardzo
szpecą miasto.
Inwestorzy pokusili się także
na grunty poza obszarem ścisłego
śródmieścia. Na działce na rogu ulic
Piłsudskiego i Grabowskiego już od
kilku miesięcy sprzedaje się mieszkania. Na razie wirtualne, bo od
wiosny niewiele na odgrodzonym
placu się dzieje. Właściciel musi zebrać odpowiednią liczbę chętnych
i gotówkę na start budowy. Jednak
nawet przy dzisiejszym zainteresowaniu nieruchomościami nie jest
łatwo sprzedać coś, czego jeszcze
nie ma. Choć i na taki interes
chętnych nie brakuje. Tak było w
przypadku kamienicy przy ulicy

DZIŚ

FOT. K. PIOTROWSKI

wywania pustych placów i dziur
po zniszczonej zębem czasu zabudowie, którą bardziej opłacało się
wyburzyć niż remontować. Kolejną
udaną realizację możemy zobaczyć
przy ulicy Piłsudskiego. Plomby
kamieniczne, choć nowe i dalekie
od tych, które stały tu przedtem,
świetnie wpasowują się w otoczenie
XIX-wiecznych kamienic mieszczańskich i zwracają uwagę śmiałą,
ale nie kiczowatą, kolorystyką.
Ale wystarczy udać się w inne
miejsce starego miasta, aby zobaczyć krajobraz charakterystyczny
dla terenu odgruzowanego po bombardowaniach. Tak jest, choćby, w
rejonie ulic Jasnej i Grodzkiej, gdzie
wątpliwości natury prawnej wciąż
nie pozwalają na wjazd maszyn
budowlanych, które zaczęłyby stawianie oczekiwanych tu kamienic
i galerii handlowej. Wykopaliska,
obowiązkowy element każdej
większej inwestycji budowlanej w
rejonie chronionym prawnie przez
konserwatora, zarosły już chwastami i krzakami, które niebawem
zamienią się w drzewka.
Nie inaczej jest na placu, który
został po wyburzeniu zabytkowego
domu na rogu ulic Kubsza i 1 Maja,
oraz pawilonu, w którym przez
lata był sklep chemiczny. Teren,
odgrodzony od oczu ciekawskich,
zieje pustką. Podobnie grunt, na
którym do 2001 roku stał budynek

Fot. Konrad Przezdzięk

Udana rekonstrukcja plomb kamienicznych przy ul. Piłsudskiego.
Obok - to samo miejsce jeszcze nie zabudowane.

FOT. K. PIOTROWSKI

Jelenia Góra rośnie w siłę: tak
powiemy widząc rozpoczętą budowę kamienic przy ul. Krótkiej
róg Mrocznej. Tu, gdzie jeszcze
kilka lat temu straszył enerdowski
blaszak z dywanami, dziś rosną
eleganckie budynki stylizowane
na zabudowę staromiejską. Nic już
nie zastąpi zburzonych w latach 60.
XX wieku pozostałości browaru, ale
przynajmniej miejsce to nie będzie
szpeciło tego zakątka miasta.
Budowa niesie ze sobą sporo
utrudnień nie tylko związanych z
blokowaniem ruchu. Tam, gdzie
wylewane są fundamenty, przebiega główny węzeł ciepłowniczy
dostarczający gorącą wodę do
części odbiorców w śródmieściu
oraz na Zabobrze III. W minionym
tygodniu trzeba było wyłączyć
zawory i kilka tysięcy jeleniogórzan
zostało na kilka godzin pozbawionych udogodnienia.
Ale już w przyszłym roku zakątek ten będzie wyglądał nie do
poznania, a ludzie zapomną o
przeciwnościach. Choć i z tego nie
wszyscy są zadowoleni. Cieszący
się ze sporej przestrzeni za oknem
mieszkańcy dużej kamienicy przy
ulicy Mrocznej róg Szkolnej, będą
mogli podać ręce nowym sąsiadom,
bo ściana budowanego domu stanie
w bezpośredniej bliskości dawnych
zabudowań. To powrót do przeszłości, bo taki układ urbanistyczny
tu był od lat. Sama ulica Mroczna
stanie się taką w rzeczywistości, bo
kamienice znacznie ją zwężą.
To tylko jeden przykład zabudo-

Fot. Konrad Przezdzięk

Śródmieście stolicy Karkonoszy przypomina z
jednej strony plac budowy, z drugiej – miasto,
które wciąż leczy rany po
„wojennym” kataklizmie.
Fakt, że w Jeleniej Górze
działań zbrojnych nigdy
nie było, ale za broń wystarczyło niedbalstwo
poprzednich ekip rządzących miastem przez
powojenne dziesięciolecia
oraz chybione decyzje
współczesnych samorządowców.

WCZORAJ
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WYDARZENIA
Bohaterom Września

Dziś w południe pod pomnikiem Mieczy Piastowskich w Parku Zdrojowym w
Cieplicach weterani oddadzą
hołd walczącym i poległym na
frontach II Wojny Światowej
w 69. rocznicę jej wybuchu.

Powitamy Maję

Srebrna medalistka w kolarstwie górskim z Pekinu
może się spodziewać gorącego i rowerowego powitania w
mieście, z którym częściowo
związała minione lata. Jeleniogórzanie powiedzą „dzień
dobry” Mai Włoszczowskiej
z rowerów, którym przed
ratusz przybędą z parku przy
Sanktuarium Krzyża Świętego jadąc w paradzie traktem
śródmiejskim.

Solidarnie zapomnieni robotnicy ‘80
Dwadzieścia osiem lat temu jako pierwsi w Kotlinie
Jeleniogórskiej rozpoczęli strajk solidarnościowy z
Wybrzeżem protestującym przeciwko gierkowskiemu
socjalizmowi „z ludzką twarzą”. W miniony piątek,
w rocznicę tamtych wydarzeń, stali przy odsłanianym pomniku postawionym na pamiątkę tamtych,
sierpniowych dni przed bramą zajezdni MZK przy ul.
Wolności.
To pracownicy byłego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Jeleniej Górze, które jako pierwsze
w Sierpniu 1980 roku dało wyraz
protestu i poparcia dla międzyzakładowych komitetów strajkowych
na Wybrzeżu, w Jastrzębiu Zdrój i
wielu innych miastach Polski.
Pracownicy ówczesnego przewoźnika przed strajkiem w 1980 roku
jeździli do Wałbrzycha, gdzie mogli

zaobserwować, jak protestowała
tamtejsza załoga. W Jeleniej Górze
rozpoczęto protest rozpoczęto 29
sierpnia’80 na terenie zajezdni przy
ulicy Wolności, po tym jak kierowcy
wrócili z nocnej zmiany.
Wtedy na trasy nie wyjechały
sanosy, autosany i jelcze, które oflagowane na biało-czerwono stały w
zajezdni przy ulicy Wolności. Dowiedzieli się wówczas, że dyrekcja wie

Nie wyrobił
po kielichu

Samochód marki Renault
wypadł z drogi na ulicy
Karkonoskiej w Karpaczu
Górnym po tym, jak pijany
kierowca nie zapanował nad
pojazdem.
Do wypadku doszło w środę
około godz. 18. Mężczyzna
miał w organizmie około
1 promila alkoholu. Dwie
osoby z samochodu trafiły do
szpitala z poważnymi obrażeniami ciała.

Psychotropy
w centrum miasta

Ponad 550 tabletek psychotropowych miał 40–letni
mieszkaniec Jeleniej Góry.
Sprzedawał środki odurzające
narkomanom. Grozi mu kara
do 10 lat więzienia. Sprawca
wpadł w policyjną pułapkę
przy ul. Konopnickiej.

Poznaj twój region

Gimnazjum nr 4 zachęca
wszystkich uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
z miasta do wzięcia udziału
w projekcie „Przygoda z regionem”. W programie znajdą
się m.in. bezpłatne warsztaty
przyrodniczo–historyczne,
wycieczki regionalne, konkursy oraz wykłady. Uczestnicy otrzymają również cenne
wyposażenie.

Chwila nie dla Feeela

Wbrew różnym pogłoskom,
które od kilku dni krążą w
mieście, w najbliższym czasie
w Jeleniej Górze nie wystąpi
zespół Feel. Fani tej grupy
na koncert będą musieli poczekać co najmniej do października.

Brawura nie popłaca

Seat i volkswagen golf
zostały rozbite w wyniku
wypadku, do którego doszło
we wtorek około godz. 21 w
Piechowicach blisko zajazdu
Barok. W wypadku uczestniczył jeszcze jeden pojazd
marki Opel corsa. Cztery osoby z różnymi obrażeniami
ciała pogotowie ratunkowe
przewiozło do szpitala.

Postać legendarna, ale też z głębokim przesłaniem
filozoficznym, stanowiąca o magii Szklarskiej Poręby
– takiego Ducha Gór naszkicował słowem Carl Hauptmann, brat słynnego noblisty Gerharta. Dzieło już
po raz kolejny przybliżono polskiemu czytelnikowi
za sprawą tłumaczy Emila Mendyka i Przemysława
Wiatera. O swojej pracy i książce autorzy przekładu
opowiadali w miniony czwartek w antykwariacie Pod
Arkadami.
Tłumaczy oraz wszystkich,
dzięki którym książka, kolejna pozycja z historii naszego
regionu, mogła się ukazać, do
kameralnego wnętrza
działającej przy placówce galerii zaprosiła
jej gospodyni Beata
Czystołowska. Zebrani
usłyszeli, jak tłumaczenie powstawało. Poznali
mniej znane szczegóły z
życia Carla Hauptmanna oraz plany autorów
przekładu „Księgi Ducha
Gór”.
Pozycję firmuje Muzeum Karkonoskie, które
za dyrektury Stanisława
Firszta grało pierwsze
skrzypce jeśli chodzi o
wydawanie dzieł o przeszłości Jeleniej Góry oraz
całego regionu. „Księgę”
wydało Wydawnictwo Ad

Rem. Jego redaktorka techniczna Regina Chrześcijańska, jak
i sam Stanisław Firszt, pojawili
się osobiście na promocji dzieła
Hauptmanna.

o ich planach, bo jeden z kolegów
o wszystkim donosi. Był to swego
rodzaju bodziec do dalszych działań.
Około czwartej rano zatarasowano
wjazd i rozpoczęto strajk.
Manifestujący podpisali się pod
listą 21 postulatów, o które walczono
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
W tym czasie w mieście nie kursowały autobusy, a pasażerowie, dla
których było to pierwsze tego typu
doświadczenie w historii miasta,
musieli chodzić pieszo. Jednak, jak
zapewniają uczestnicy strajku, każdy
rozumiał ich postępowanie, w pewnym sensie ludzie utożsamiali się z
nimi i popierali ich.
Wielu z uczestników strajku w
późniejszym czasie straciło pracę.
Nie było, co prawda oficjalnych zwolnień, związanych z uczestnictwem
w manifestacji. Jednak większość
z byłych kierowców deklaruje, że
to właśnie ta historia zaważyła na
ich przyszłym życiu zawodowym.
– Największą czystkę dokonano w
stanie wojennym. Przez dziesięć lat
nie mogłem znaleźć pracy. Każdy,
kto słyszał moje nazwisko, mówił,
że może mnie przyjąć, ale na czarno
– wspomina Jerzy Popiół.
Jak się zakończył Polski Sierpień,
wiemy wszyscy. Jeleniogórzanie,
którzy wówczas odważyli się zastrajkować, dziś nie ukrywają żalu, że

Emil Mendyk, filozof, tłumacz
i przewodnik sudecki, już raz
przetłumaczył tę pozycję, którą
wydano w roku 2000. – Czuliśmy
jednak, że wiele jest w niej niedoskonałości. A co dwie głowy,
to nie jedna – mówił podczas
spotkania o swojej współpracy z
Przemysławem Wiaterem, znanym regionalistą i pracownikiem
oddziału Muzeum Okręgowego
w Szklarskiej Porębie.
– Carl Hauptmann był człowiekiem niezwykłym i nietuzinkowym. Jako jeden z nielicznych
odważył się sprzeciwić w 1914
roku wybuchowi I Wojny Światowej, co wcale nie było takie
oczywiste. Poparł także dążenia
niepodległościowe Polaków oraz
utworzenie w 1918 roku państwa
polskiego – przypomniał Przemysław Wiater. Carl jest także
autorem korekty literackiej
„Chłopów” Reymonta, a
wydane po jego poprawkach dzieło doczekało
się literackiej Nagrody
Nobla. Hauptmann
znał dobrze Polaków i
nasze zwyczaje. Potrafił
tańczyć krakowiaka.
C . H a u pt mann, choć
mniej znany
od swojego

Balsam z sadła żmii
Duet tłumaczy Wiater Mendyk nie zamierza poprzestać tylko na tym wydawnictwie. – Marzy mi się dokonanie
przekładu dzieł Willa-Ericha Peuckerta – mówi Emil Mendyk. To niezwykła postać związana z Wielką Izerą. Człowiek,
który ocalił od zapomnienia i spisał legendy walońskie. Niektóre wręcz niewiarygodne. Tak oto Peuckert miał za
pomocą tajemnych recept wypłukać złoto z potoku Izera. Mało tego: podobno wynalazł maść na niewidzialność
korzystając z dawnych przepisów. Podał nawet recepturę owego balsamu pochodzącą sprzed wieków. Znajdowało
się w niej, na przykład, sadło żmii. Całkiem poważny naukowiec, wykładowca uniwersytecki, po nasmarowaniu
się mazidłem miał doznać uczucia lewitowania. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale autor, kiedy dokonywał tych
eksperymentów, miał ponad 70 lat! Prawda to, czy nie, na pewno dodaje dziś tylko uroku postaci i barwy lokalnym
legendom, szkoda że nieznanym szerszemu gronu odbiorców.
Niestety, prawa autorskie to jego dzieł ma jedno z wydawnictw szwajcarskich i na razie trzeba się nauczyć
niemieckiego, aby zgłębić tajemnice Willa-Ericha.

pozostają w cieniu i zapomnieniu.
– Przyszło nam samym odsłaniać
pomnik dla siebie, czy tak powinno
być? – pyta Jerzy Popiół, uczestnik
strajku. Wielu pracowników MPK,
którzy brali udział w strajku, ma
podobne zdanie na ten temat. Mają
żal, że prawie nic o nich nie słychać.
Uważają, że w ten sposób fałszuje się
historię. W pewnym sensie można
im przyznać rację, bo faktycznie o
Sierpniu’80 w Jeleniej Górze mówi się
niewiele, o ile
w ogóle się
mówi.
A to
właśnie
załoga
MZK

była pierwsza, która w Jeleniej Górze
odważyła się powiedzieć „nie” realnemu socjalizmowi. Choć jej strajk
historia przykryła cieniem późniejszych protestów, między innymi
jesiennego strajku okupacyjnego w
klubie Gencjana, który także był centrum solidarnościowych protestów w
lutym 1981 roku.

Anna Pisulska
Konrad Przezdzięk

Uczestnicy wydarzeń sprzed 28 lat
odsłaniają tablicę przed zajezdnią MZK

Duch Gór jest wśród nas
młodszego brata noblisty Gerharta, był postacią barwną. Z
relacji historyków wynika, że
niezwykle ceniono go w dawnym
Schreiberhau za prostolinijność.
– Dla każdego znalazł czas, chętnie
chadzał na piwo do pobliskiej
gospody, a mieszkańcy mówili na
niego w dialekcie karkonoskim
„Herr Duktur” – dodał P. Wiater.
Samo dzieło, „Z księgi Ducha
Gór” to zbiór legend o tajemniczym
władcy Karkonoszy. – Nie są to
jednak popularne wersje podań i
bajek o postaciach, które znamy
z różnych kreskówek, ale dzieło
głębokie o dwóch, a nawet trzech
dnach. Warto się w nie wczytać
– podkreśla Emil Mendyk. W
wielu fragmentach autor między
wierszami przemyca cenne aluzje,
kpi z pruskiego stylu i poczucia
wyższości. A jednocześnie wlewa
w postać Ducha Gór niemal boską
moc twórczą. – Mamy wrażenie,
że jest on tu od zawsze i wszędzie
obecny – usłyszeliśmy. Zdaniem
E. Mendyka filozoficznym przesłaniem Hauptmanna jest zachęta do
dochowania wierności.

O Carlu Hauptmannie mówi
się także, że był w pewnym
sensie mimowolnym „twórcą”
powstania w Szklarskiej Porębie
kolonii artystycznej. – Na pewno
potrafił dostrzec magię tego
miejsca i odpowiednio ją przekazać w swoich dziełach. Wielu
artystów przyjechało i zostało tu
właśnie z tego powodu – mówił
Przemysław Wiater. Zresztą
magia miejsca pod Szrenicą
stała się zjawiskiem ciągłym.
Mimo kompletnej wymiany
społeczeństwa i obyczajowości,
która dokonała się tu po 1945
roku, dawna Schreiberhau wciąż
działa jak magnes, który wielu
ludzi sztuki przyciąga. Dowodem
na to jest także techniczna strona
prezentowanego wydawnictwa.
Zilustrowała je para malarzy,
którzy związali się z miastem
pod Szrenicą: Beata Kornicka-Konecka (autorka rysunków także
do wydania pierwszego) oraz
Janusz Konecki, który wykonał
okładkę.

Emil Mendyk i Przemysław Wiater

Konrad Przezdzięk
Fot. tejo
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Aż 312 fotografii wykonanych przez 54 autorów wpłynęło na konkurs „Jelenia Góra i jeleniogórzanie 2008”.
Kto wygra zmagania, które z każdym rokiem nabierają
smaku i stają się coraz bardziej prestiżowe nie tylko w
jeleniogórskim fotograficznym światku? Okaże się już
dziś (poniedziałek) podczas podsumowania konkursu
w Osiedlowym Domu Kultury.
Wcześniej jurorzy oceniali plon
zmagań zorganizowanych przez
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne przy współudziale
ODK oraz patronacie prezydenta
miasta. Mieli kłopot ze wskazaniem laureatów.
Trzy długie stoły w jednej z
większych sal hotelu Europa:
tyle miejsca trzeba było, aby

Fotograficzne strzały
w dziesiątkę

leniogórską rzeczywistość tego
roku. Rozkopane ulice, imprezy
kulturalne. Są też bardziej wysublimowane krajobrazy miejskie.
Nostalgiczne widoczki stolicy
Karkonoszy z różnych perspektyw, wykonane w różnych porach
dnia i nocy. Są zdjęcia pojedyncze,
są zestawy. Nie brakuje portretów.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Tak szeroki odzew był możliwy dzięki nagłośnieniu
imprezy w portalu Jelonka.com – mówi Tadeusz
Biłozor, komisarz zmagań.

Fot. Konrad Przezdzięk

pomieścić wszystkie fotografie
nadesłane na tradycyjny konkurs.
– Tak szeroki odzew był możliwy
dzięki nagłośnieniu imprezy w
portalu Jelonka.com – mówi Tadeusz Biłozor, komisarz zmagań.
– Wielu uczestników deklarowało, że to właśnie z Jelonki pobrali
karty zgłoszeń.
Na fotografiach widzimy je-

– Poziom prac jest wyższy niż
w ubiegłym roku. No i oczywiście
jest ich znacznie więcej – mówi
Janusz Pytel, szef Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Technicznie większość to odbitki
wykonane z cyfrowych oryginałów, ale są także tradycyjne – szlachetne powiększenia na papierze
wywoływanym w ciemni. – Na

Jurorzy podczas oceniania plonu konkursu „Jelenia Góra i jeleniogórzanie 2008”
wielu zdjęciach widać obróbkę
cyfrową, ale nie jest to przerost
formy nad treścią. Fotografujący
wiedzieli, jaki efekt chcą uzyskać
poprzez taką kosmetykę – usłyszeliśmy od T. Biłozora.

Jurorzy pod przewodnictwem
Andrzeja Raja (szef Karkonoskiego Parku Narodowego) dokonali
wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach. O przyznanych nagrodach zainteresowani

zostali już powiadomieni, a
pokonkursową wystawę będzie
można oglądać od września w
Galerii Promocje Osiedlowego
Domu Kultury na Zabobrzu.
Wernisaż wystawy odbędzie się

Powrót „jelonków” na dużej scenie
Dzieci z Teatrzyku Jelonka Górskiego
raz jeszcze pokażą przygotowywane
podczas wakacji w ramach warsztatów
„Lato w teatrze” przedstawienie „Z
legend naszego miasta”. To opowiedziana zabawnym językiem historia
założenia grodu przez Bolesława Krzywoustego, który powstanie Jeleniej Góry
uzależnia od pomyślnego polowania
na królewskiego jelenia. Jak potoczy
się jego przygoda i polowanie? O tym
będzie można się przekonać w piątek,
5 września na dużej scenie Teatru
Jeleniogórskiego. Autorem adaptacji i
reżyserem jest Bogdan Nauka, przygotowaniem młodych aktorów zajęły się
Lidia Lisowicz, Bogna von Woedtke oraz
Dorota Bąblińska-Korczycka. Scenografia – Lewan Mantidze.

(tejo)
Wieści zza kurtyny
Po wakacyjnej przerwie
wraca na afisz „Elektra”
w reż yserii Natalii Korc z a kow sk ie j . A nt yc z n ą
tragedię we współczesnej
inscenizacji będzie można
obejrzeć w środę, 3 września, na dużej scenie Teatru Jeleniogórskiego im.
Norwida o godz. 19. Bilety
kosztują: 27 i 18 złotych. Z
kolei 6 września (sobota)
na scenie studyjnej będzie
moż na obejrzeć h itowe
przedst aw ien ie „Podróż
poślubna” Władimira Sorokina. Sztuka w reżyserii
jeleniogórzanina Ivo Wedrala zebrała pochlebne
recenzje w ogólnopolskiej
prasie. Początek w sobotę, o godz. 19 na scenie
studyjnej TJ w al. Wojska
Polskiego 38. Ceny biletów:
25 i 18 złotych.

wydawnictwo: Rockers Publishing

Ta utalentowana dziewczyna może kojarzyć się w Polsce z zupełnie
inną postacią. W Belgii ukończyła studia wokalne na wydziale jazzu.
Właśnie tam narodziła się jej wiara w siebie i tam sięgają jej muzyczne
korzenie. Również tam poznała świetnych muzyków, z którymi
nagrała płytę „Island Girl”. Teraz uczęszcza na zajęcia ze śpiewu w
słynnym loandyńskim Studium Wokalnym VoxBox.
„Island Girl” – to jej debiut i zarazem spełnienie marzeń Aleksandry Kwaśniewskiej. Te marzenia towarzyszyły jej przez jej ostatnie
lata. Bez poznania w 2004 roku belgijskiego producenta płyty Pedro
De Bruyckere oraz zespołu, których talenty muzyczne oraz aranżacje
zainspirowały artystkę, być może ten intymny projekt nie ujrzałby
światła dziennego.
Obdarzona rzadkim, czystym głosem oraz subtelna w swoich kompozycjach, polska wokalistka długo poszukiwała swojej muzycznej
tożsamości przed wydaniem tej fantastycznej kolekcji ballad, które
wędrują przez folk i pop, z delikatnością oraz wielowarstwowym
kolorytem. Początkowo album „Island Girl” miał
koncentrować się głównie na wokalach, pianinie
oraz kontrabasie. Lecz podczas nagrań Pedro i Aleksandra stworzyli zupełnie coś nowego. Nagrane w
analogowym studio nagrań na belgijskiej wsi Zwalm
– 10 piosenek to smakowita mikstura portugalskiego
smutku oraz brazylijskiej radości życia. Muzyka wykreowana w tym akustycznym środowisku jest szczera,
naturalna i świeża.

(tejo)

Z obiektywem w Kopańcu
W na dchod zą c ą sobot ę
malownicza wieś przedgórza
izerskiego będzie areną plenerowych warsztatów fotograficznych zorganizowanych
przez Miejski Dom Kultury
„Muflon” w Sobieszowie. Tym
razem chętnymi do uwiecznienia piękna kopanieckiej
ziemi pokierują artyści: Agata
Różańska (plastyk) oraz fotografik Leszek Różański. W plenerze może wziąć udział każdy
po wcześniejszym zgłoszeniu
organizatorom i dokonaniu
opłaty 10 złotych. Celem warsztatów „Zabytki w krajobrazie”
jest promocja pięknych miejsc
w regionie oraz dokumentacja

Nowości ze świata muzyki
ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKA
& THE BELGIAN SWEETS – „Island Girl”

dziś (poniedziałek, 1 września)
o godz. 17.

ZIEMIA PLANETA LUDZI
– „Ziemia Planeta Ludzi”

wydawnictwo: Rockers Publishing

Zespół zadebiutował w czerwcu 2006
Andrzej Patlewicz
roku koncertem we wrocławskiej „Mleczarni”. Ale tak właściwie to muzycy
zawiązali się znacznie wcześniej, gdy do perkusisty – Janka Słowińskiego i
saksofonisty Piotra Łyszkiewicza (Matplaneta Septet, Katar, Karate Jazz) dołączył gitarzysta Michał Karbowski (Robotobibok). Od tego czasu indywidualne
brzmienie zespołu i koncepcja muzyki były szerzej doceniane przez sporą grupę
słuchaczy. W warstwie muzycznej początkowe eksperymenty z instrumentami
etnicznymi (degeridoo) zeszły na plan dalszy, na rzecz surowego, miejscami
post-rockowego brzmienia. Podsumowaniem dotychczasowej działalności zespołu
jest ich debiutancki album „Ziemia Planeta Ludzi”. Na krążku muzycy zamieścili
utwory inspirowane światem magii i metafizyki, muzyką etniczną i jazzem, dla
których wspólnym mianownikiem stały się charakterystyczne brzmienia tria bez
basu. Muzycy zachowują w nagraniach balans między partiami aranżowanymi
i swobodną improwizacją, nastrojowymi opowieściami i free jazzowymi uderzeniami.
Na płycie zagrali gościnnie:
Marcin Ciupirdo (marimba) i
Jędrek Kuziela (tabla). Dzięki
tym dodatkowym instrumentom i walorom brzmieniowym
nagrania jakie znalazły się na
tej płycie nabrały jeszcze większego znaczenia.

fotograficzna zabytków. Organizatorzy zakładają także,
że impreza posłuży młodzieży
jako szkoła dobrego fotografowania pod okiem doświadczonych artystów fotografików.
Impreza potrwa w sobotę, 6
września, w godz. 10 – 16.

(tejo)

Dwudniowy relaks
z rowerem

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza miłośników cichych
jednośladów na sobotnioniedzielny wypad rowerowy
trasami Pogórza Izerskiego.
Chętni zbierają się w sobotę,
6 września, o godz. 9 50 na
dworcu Jelenia Góra Główna, skąd jadą pociagiem do
Szklarskiej Poręby Górnej.
Stamtąd, poprzez Hutę, Jakuszce, Rozdroże pod Cichą
Równią, Orle pojadą Kozim
Traktem do Harrachova i
przenocują w schronisku
Orle. W niedzielę dojadą do
Chaty Górzystów, Drwali, na
Stóg Izerski, Drogę Sudecką i
zjadą przez Górzynie, Piechowice, Sobieszów i Cieplice do
Jeleniej Góry. Trasa liczy 58
km. Uczestnicy na sprawnych
rowerach i obowiązkowo w
kaskach ubezpieczają się we
własnym zakresie. Wycieczkę
poprowadzi Jan Jabłoński,
przewodnik sudecki.

(tejo)
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Wrzesień na urodziny miasta

Niezwykły przebieg mają mieć tegoroczne obchody
jubileuszowego 50. Września Jeleniogórskiego. Na
początek – wielkie widowisko plenerowe na Zabobrzu i
Jarmark Jeleniogórski w Rynku, parady mundurowych
i prezentacje miast partnerskich oraz niezapomniane
koncerty i występy.
Najmocniejszym akcentem
Września będzie widowisko historyczne. Kanwą
scenariusza jest komiks
zatytułowany „Historyczne podróże po Jeleniej Górze”. To dzieło
krakowianina Jakuba
Chomickiego, który narysował zabawną historię o
perypetiach dwóch chłopców,
którzy gubią się w stolicy
Karkonoszy i – oprowadzani
przez Ducha Gór – poznają
jej historię. Tytuł wymyśliła
Wiktoria Pogorzelska, 10-letnia mieszkanka miasta. Całe
widowisko będzie odgrywane

Starocie zgodnie
z nazwą
Tradycyjnie ostatnią imprezą Września
Jeleniogórskiego będzie Jarmark Staroci i Osobliwości (27 i 28 września),
którego organizatorem tym razem jest
Osiedlowy Dom Kultury na Zabobrzu.
– Na stronie miasta zamieścimy
plan podzielonego na sektory placu
Ratuszowego – zapowiada Sylwia Motyl-Cinkowska, dyrektor ODK. Każdy
wystawca będzie miał wcześniejszą
możliwość zarezerwowania sobie w
ten sposób miejsca na stoisko. A kto
nie zdąży, będzie mógł skorzystać z
pomocy biura jarmarku, które 26,
27 i 28 września będzie działało
w Baszcie Grodzkiej. Organizatorzy
zapewniają, że postarają się, aby
oferta na tegorocznym jarmarku
była w miarę możliwości zgodna z
jego nazwą.

głównie przez jeleniogórzan.
Początek spektaklu w piątek (5
września) o godz. 21 w pobliżu
krzyża milenijnego na Zabobrzu.
W nadchodzący weekend (6 i 7
września) podczas Jarmarku Jeleniogórskiego stolica Karkonoszy
przeniesie się w wieki średnie. Pomoże w tym odpowiednia aranżacja placu Ratuszowego, spektakle
oraz cała sceneria wydarzenia.
– Niezwykle widowiskowe będzie
spalenie czarownicy na prawdziwym stosie – zapowiedzieli
organizatorzy. Specjalną ofertą
ma popisać się gastronomia.
Spotkania Miast Partnerskich
zaczyna się 4 września. Udział
zapowiedzieli włodarze ośmiu
z dziesięciu zaprzyjaźnionych z
Jelenią Górą miast. Na 4 września
zapowiedziano spotkanie gości z

gospodarzami, odsłonięcie
tablicy, popiersia jelenia i
wmurowanie skrzyni pamięci w boczną ścianę
przybudówki ratusza. O
godz. 21 po raz pierwszy zostanie zaprezentowana nowa iluminacja Jeleniej Góry.
Z kolei 6 września do stolicy Karkonoszy przybędzie Róża
Thun, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce. Weźmie udział
w Paradzie Miast Partnerskich (godz. 16) i przywita
uczestników jarmarku średniowiecznego.
A co w późniejszych dniach?
Wiele imprez, o których organizatorzy i my poinformujemy na
bieżąco. Wśród nich koncerty w
ramach przeglądu II Rock Jelenia.
Na ćwierćwiecze istnienia zespołu
Fort BS i 900-lecie Jeleniej Góry,
jubilat zaprosił znane grupy
rockowe, w tym Armię i Leniwca
(13 września na stadionie przy ul.
Lubańskiej).

(tejo)

Zdjęcia:
Reporterzy Jelonki.com,
Archwium

Kabarety z jeleniami
Warty wspomnienia też Kabareton, pod hasłem „900 lat Rykowiska…, czyli 20 lat
z Kabaretem Paka”. Gospodarze będą gościć na scenie znane grupy kabaretowe.
Z recitalem wystąpi Jerzy Kryszak. A całe wydarzenie będzie transmitowane przez
Program Drugi Telewizji Polskiej. – Będzie to także okazja do reedycji jeleni płatniczych – mówi K. Młodawska. Lokalny dukat, którego wybicie okazało się strzałem
w dziesiątkę, trafi do odbiorców w nieco zmienionej wersji: czterojeleniówki będą
miały na awersie wizerunek ratusza. Będą też monety o nominale trzy jelenie.
Organizatorzy zapewniają, że kolekcjonerzy będą mogli łatwiej nabyć numizmat w
postaci srebrnej monety 40 jeleni (za około 200 złotych), a punktów, w których
można będzie zapłacić jeleniami ma być więcej niż w maju.

Tylko gwiazdy
Dziś (poniedziałek) rusza XI
edycja Festiwalu Silesia Sonans.
Potrwa do 6 września w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża
Świętego. W koncercie inauguracyjnym "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". 4 września
clou programu będzie Al Di Meola. Ponadto na festiwalu wystąpią, między innymi, sopranistka
Julia Karlova i wirtuoz
organów 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.

Na Silesia Sonans
z Jelonką.com
Jeleniogórskie Centrum Kultury przygotowało dla Czytelników naszego portalu bilety na festiwalowe koncerty.
Dwa na występ Al’a di Meoli, cztery na
koncert Jasepha Malovanego oraz po
osiem na pierwszy, drugi, trzeci i piąty
dzień września. Zainteresowanych prosimy o przyjście do naszej redakcji w
poniedziałek od godz. 12. Zapraszamy
na ulicę Skłodowską-Curie 13/2 w
Jeleniej Górze.
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REKLAMA / WYDARZENIA
ul. Paderewskiego 20 Jelenia Góra
tel. (075)7645000 kom. 0604132720

1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000, przebieg 127 tys. km,
cena: 9.600,- OFERTA SAMOCHODÓW
2. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002,przebieg 122 tys. km,
cena 13.800,-PODEMONSTRACYJNYCH
3.
Logan
1.4 75KM,
rok 2006, przebieg
99 tys.
cena(die18.900,1. Dacia
Renault
Clio
Grandtour
1.5 dCi
85km,KM
z klimatyzacją
sel) z Clio
klimatyzacją,
rok
prod.2008,
4. Renault
1.4 16V automat,
rok 2002,
przebieg 36 przebieg
tys. km,
,- z klimatyzacją
cena
automatyczną
ok.23.900
10.000
km, kolor
– srebrny metalik,
5. Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi 120KM, rok 2004,
Cena 103
60.150
zł,cena
rabat
7.650
zł, cena po rabacie
,przebieg
tys. km,
34.900
6. Renult
Grand
52.500
zł Scenic 2.0 16V 140KM automat, rok 2004,
przebieg 170 tys. km, cena 38.900,2.
R enault
ClioGrandtour
Grandtour
TCE
100 KM
7. Renault
Megane
1.5 dCi1.2
105KM,
rok 2007,
,przebieg
6700
km,
cena
49.000
(benzyna) z klimatyzacją, rok prod.2008, prze8. Megane Coupe 2.0 IDE 140 KM, rok 2001, przebieg 72 tys.,
bieg
ok. 3.500 km, kolor – grafitowy metalik
cena
21.900,9. Avantime
3.0, rokzł,
2002,
przebieg
101 tys,
45.900,Cena 54.350
rabat
6.850
zł, cena
cena
po rabacie

47.500 zł
3. Dacia logan MCV 1.6 16V 105 KM (benzyna)
– 7 miejscowy z klimatyzacją, rok prod.2008,
przebieg ok. 4.000 km, kolor – srebrny metalik
Cena 48.950 zł, rabat 5.150 zł, cena po rabacie
43.800 zł

OFERTA SPECJALNA
SAMOCHODÓW NOWYCH
1. Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 70 KM (diesel) z klimatyzacją, rok prod.2008, kolor – srebrny metalik
Cena 59.350 zł, rabat 4.350 zł, cena po rabacie
55.000 zł
2. R enault Twingo 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok prod.2008, kolor – czarna perła
Cena 39.550 zł, rabat 3.000 zł, cena po rabacie
36.550 zł
3. Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok prod.2008, kolor – beżowy metalik
Cena 48.350 zł, rabat 2.350 zł, cena po rabacie
46.000 zł
OFERTA SAMOCHODÓW UZYWANYCH
1. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002, przebieg
122 tys. km, cena 13.800,2. Renault Laguna Grandtour 1.9dCi 120KM, rok
2004, przebieg 103 tys. km, cena 34.900,
3. Renault Grand Scenie 2.0 16v 140KM – automat, rok 2004, przebieg 170 tys. km, cena
38.900,4. Renault Megane Coupe 2.0 IDE 140KM, rok
2001, przebieg 72 tys. km, cena 21.900,5. Renault Avantime 3.0, rok 2002, przebieg 101
tys. km, cena 45.900,-

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

Mocne wrażenie siłą koloru
Zdumiewające, głębokie, niezwykle barwne prace
Artura Nachta–Samborskiego oglądał w piątkowe (29
sierpnia) popołudnie tłumek jeleniogórzan żądnych
mocnych wrażeń wywołanych przez sztukę. Ucztę połączoną z degustacją owoców i lampką wina zgotowała
Galeria Biura Wystaw Artystycznych.
Wystawa „Nacht impresjonista”
to niewątpliwie najważniejsze
wydarzenie w tym roku w BWA.
Dzieła o światowej klasie, znane
nazwisko autora zadziałały jak
magnes nie tylko na miłośników
sztuki. Obrazy malarza kolorysty,
który za życia niechętnie dzielił
się swoimi dziełami, przykuwają
wzrok głównie dzięki trudno
definiowalnym słowem kolorom.
– Tej ekspozycji nie trzeba reklamować. To powinien zobaczyć
każdy, który choć trochę interesuje się sztuką – mówiła Janina
Hobgarska, dyrektorka BWA.
Chętnych nie zabrakło: wśród
obrazów, głównie portretów i
autoportretów Mistrza przewijali
się znani i mniej znani jeleniogórzanie. Stali bywalcy galerii oraz

ci, których zaintrygował Autor
wystawy, okraszonej „martwą
naturą” w postaci malarskiej
kompozycji prawdziwych owoców.
- Widziałem tę wystawę wcześniej, w Krakowie, w sali Akademii Sztuk Pięknych, gdzie sam
malarz studiował. Tutaj w Jeleniej
Górze nabiera innego wymiaru.
Choć wiszą tu te same dzieła,
ekspozycję odbiera się zupełnie
inaczej – mówił Aleksander Miklaszewski, szef Fundacji Sztuki
Współczesnej im. Artura NachtaSamborskiego, który wraz z Janiną Hobgarską otworzył wystawę.
Miklaszewski wyraził nadzieję,
że ekspozycję będą odwiedzać
uczniowie, bo to wspaniała lekcja
sztuki na żywo.

Fot. Konrad Przezdzięk

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

Wystawę „Nacht – impresjonista” będzie można
oglądać w BWA do końcówki września
Prezentowane 70 obrazów
Nachta-Samborskiego należy do
mieszkającej w Izraelu rodziny
Artysty, ale na co dzień dzieła te
można oglądać w poznańskim
Muzeum Narodowym, gdzie są
w depozycie.
- Dziękuję pani dyrektor, że
przyjęła tę ekspozycję w Jeleniej
Górze – mówił Aleksander Miklaszewski. Janina Hobgarska

podkreśliła, że dzieła Nachta są
tak charakterystyczne, że trudno
je porównać do jakiegokolwiek z
malarzy impresjonistycznych. To
jest po prostu Nacht ze swoimi
fascynacjami barwą, maską i
portretem.

(tejo)

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

ATRAKCYJNE CENY

ŁUŻYCKI

Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY

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

ul. Piłsudskiego (na przeciwko filharmonii)

KINGWAY MOTOR POLAND
Autoryzowany

COLIBER

1999 zł

Serwis Fenix
JA!

OC
ROM

P

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

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH
W POLSCE
ODDZIAŁ TERENOWY
W JELENIEJ GÓRZE

KONKURS

markowa odzież dziecięca

JG ul. Okrzei 11

58-500 Jelenia Góra Ul. 1-go Maja 16/18 tel/fax. 075 64 12 200
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

Odpowiedź na pytania i wygraj BON NA ZAKUPY
W SKLEPIE „ UBIERALNIA „ o wartości: 150 zł,
100 zł, 100 zł, 50 zł

Studia podyplomowe „Rachunkowość i Finanse” organizowane wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym we
Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
w Jeleniej Górze.
Konferencje z zakresu rachunkowości, podatków i
ubezpieczeń społecznych.
Wybrane KURSY w 2008 i 2009 roku:
• Pozyskiwanie funduszy dostępnych w UE.
• Rachunkowość jednostek budżetowych.
• Specjalista do spraw kadr i płac.
• Specjalista w zakresie ewidencjonowania i rozliczania
podatku VAT.
• Od podstaw rachunkowości do samodzielnego księgowego
– bilansisty.
• Dla kandydatów na księgowych bilansistów.
• Dla kandydatów na głównych księgowych.
• Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.
• Rachunkowość wspomagana komputerowo na przykładzie
systemu Symfonia.

Kupon należy dostarczyć do siedziby redakcji
Jelonki na ulicę M.C. Skłodowskiej 13/2 najpóźniej do 22 września 2008. Fundatorem nagród
jest sklep „ Ubieralnia ” z markową odzieżą
dziecięcą mieszczący się w Jeleniej Górze przy
ul. Okrzei 11

„MAŁA KSIĘGOWOŚĆ”
-podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Szczegóły i karty zgłoszeniowe na stronie

www.jeleniagora.skwp.pl

PYTANIA:
1. N
 a jaki wzrost kupujemy ubrania dla nowonarodzonych dzieci ?
		
		
		

56 – 62
90 – 110
120 – 140

2. Ulubiony kolor dziewczynek w wieku 2 – 6 lat ?
		
		
		

czarny
żółty
różowy

3. P
 rzy jakiej ulicy w Jeleniej Górze mieści się sklep
„Ubieralnia„ ?
		
		
		

Bankowa
Wolności
Okrzei

Imię.........................................
Nazwisko................................
Kontakt...............................
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Dobry powrót Rajdu Karkonoskiego po sześciu latach

Pierwszy dzień rajdu przyniósł sporo emocji na odcinkach
specjalnych zlokalizowanych w

nych kłopotów technicznych
jego samochodu na trasie. Za
Bębenkiem uplasował się Tomasz Kuchar, który stracił do
prowadzącego Bouffiera, ponad
półtorej minuty. - „ Strasznie
ciężko i ślisko” - próbował usprawiedliwiać się Kuchar.

Druga runda Lausitz
Cup

Wyścig wygrała rewelacyjna
para z Czech – Mifka i Plachy,
za Tosovskym i Grosso.
Ca ł a i mprez a pr z ebiega
nadz w yczaj spokojnie, jednak nie obyło się bez groźnie
wyglądających wypadków, w
których nieznacznie ucierpieli
jedynie kierowcy. Zabezpieczenie wyścigu zasługuje, jak
na razie, na ocenę celującą.

Mimo kilku niedopatrzeń na
trasach organizatorzy stanęli
na wysokości zadania i czuwają nad dalszym przebiegiem
rajdu. Pogoda dopisała, kibice również, którzy z dużym
za i nteresowa n iem ś led zi l i
przebieg rywalizacji.

Mateusz Banaszak

Przed godziną dwunastą w
trasę wyruszyła pierwsza ekipa,
biorąca udział w 2 rundzie rajdu
Lausitz Cup. Jako piersi swój przejazd zaprezentowali Radek Mifka
i Tomas Plachy na Mitshubishi
Lancer, później odjeżdżali kolejno:
Czesi – Jiri Tosovsky/Petr Gross i Jaroslav Mikulenka z Ivo Valachem.
Pierwszą polską ekipę zobaczyliśmy tuż za autami z najwyższej
światowej półki – Piotr Sopoliński
i Tomasz Borko na toyocie corroli
– w rajdzie zajęli ostatecznie trzecie, wysokie miejsce.

Fot. Benny

Trudne odcinki
specjalne

Dziwszowie, Wleniu i Karpaczu. Triumfował duet Bouffier/
Panseri na Peugocie, mając
ponad 40 sek. przewagę na
drugą ekipą na Mitschubushi
Evo IX w składzie: Kajetan Kajetanowicz/ Maciej Wisławski.
Na trzecim miejscu znaleźli się
bracia Dytko, a tuż za nimi para
Kuchar/Dymurski.
Dopiero ósme miejsce zajął
Tomasz Czopik, który dwa razy
w tym dniu złapał „kapcia”.
Przebieg tych zamgan wyglądał następująco. Na starcie
zjawiło się 29 drużyn, z których
niemal połowa dysponowała
rajdówką, z napędem na cztery
koła. Jako pierwsi w trasę wyruszyli Patrick Flodin/Goran
Bergsten w Subaru Imprezie.

Anna Dyba już zajęta
Fot. JEN

Do Jeleniej Góry przybyło 69
ekip między innymi z Francji,
Czech i Niemiec oraz Maciej
Wisławski – jeden z najbardziej
utytułowanych rajdowców w
kraju i Tomasz Kuchar, zwycięzca
Rajdu Karkonoskiego z 2001
roku, który ze łzą w oku wspominał ostatni występ w Rajdzie
Karkonoskim. Byli także bracia
Dytko i Bębenkowie, którzy zapowiadali pogoń za najlepszą ekipą
tego sezonu Bryanem Bouffier i
Xavierem Panseri, prowadzącymi
w tegorocznej klasyfikacji.

Chwilę później wystartował
Bryan Bouffier i udowodnił że
jak na razie jest najszybszym
kierowcą rajdow ym w t ym
roku. Wygrał wszystkie oesy,
zlokalizowane w Dziwiszowie,
Wleniu i Karpaczu. Po pierwszej
pętli Bouffier miał już 24 sekundy przewagi nad Kajetanem
Kajetanowiczem. Jak podkreśla
zwycięzca pierwszego dnia rajdu: „Odcinki są bardzo trudne i
ciężko utrzymać rytm na trasie.
Mimo wszystko nie mam problemów z Peugotem i robię co
mogę, żeby dobrze wypaść”.
Bouffier nie dał żadnych
szans drugiemu na mecie Kajetanowiczowi, który ostatecznie
stracił do lidera wyścigu aż 43
sekundy. Mimo walki i poświęcenia, Kajetanowicz jechał zbyt
asekuracyjnie i ostrożnie co
wynikało z faktu że debiutuje on
w tym rajdzie i nie czuje trasy,
tak jak w poprzednich rajdach,
przez co stracił cenne punkty.
Do pierwszej trójki przebił się
Michał Bębenek, mimo poważFot. Benny

W piątek (29 sierpnia) na Placu Ratuszowym odbyła
się oficjalna prezentacja ekip i samochodów biorących
udział w 23 Rajdzie Karkonoskim, który po sześciu
latach wrócił do kalendarza Rajdowych Mistrzostw
Polski, jednocześnie będąc siódmą odsłoną tych prestiżowych wyścigów.

Fot. Benny

Emocje w trudnych warunkach

Kolejna piłkarka ręczna Carlos Astol wyszła za mąż. W
sobotę (30 sierpnia) o godz.
15 w kościele parafii pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela Anna Dyba wzięła ślub z
Markiem Fursewiczem.
Na początku tego lata wyszła za mąż Joanna Bogusławska w Kościele Garnizo-

nowym. Niedawno w parafii
św. Jana Chrzciciela to samo
szczęście spotkało Marzenę
Buchcic. Teraz zmieniła nazwisko również Anna Dyba.
Szczęść Boże Młodej Parze
i wszystkiego najlepszego na
nowej drodze życia!
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Sparingowa koszykówka na dobrym poziomie

Wrzutka z autu

Zremisowali w ostatnich sekundach

Nasz beniaminek I ligi koszykówki mężczyzn wyszedł w następującym składzie: Krzysztof Samiec,
Mariusz Matczak, Rafał Niesobski
Jakub Czech i Tomasz Wojdyła.
– Naprawdę nie przywiązujemy
wagi, z trenerem Ireneuszem Taraszkiewiczem, do tego, kto wyszedł w pierwszym składzie. Dzisiaj
zagrają wszyscy, bo z wszystkich już
wybranych zawodników będziemy
korzystać w tym sezonie. Muszą
się teraz jak najwięcej ogrywać
przed rozpoczęciem sezonu – powiedział asystent I trenera – Artur
Czekański.

Grają wszyscy

Początek pierwszej kwarty był
pomyślny dla miejscowych. Prowadzili 4:0 po udanych akcjach
Jakuba Czecha i Krzysztofa Samca,
ale odpowiedź rywali była natychmiastowa i po 3 min. zrobiło się 6:8.
Jednak w 5 min. po celnych trafieniach: T. Wojdyły, R. Niesobskiego

(3 pkt.) i ponownie T. Wojdyły było:
14:8. Taki był przebieg pierwszej
części meczu, która zakończyła się
wynikiem: 22:21.
W drugiej kwarcie oba zespoły
wystąpiły w mocno zmienionych
składach i ta części meczu zakończyła się wynikiem: 47:53. Dało się
zauważyć lepsze i skuteczniejsze
zgranie drużyny gości, w której
coraz bardzie rozkręcali się ciemnoskórzy Amerykanie.
To samo można powiedzieć
o przebiegu trzeciej kwarty, po
zakończeniu której utrzymała się
przewaga Polpharmy, a na tablicy
pojawił się wynik: 62:76.
Ostatnia kwarta należała jednak
do naszych koszykarzy, którzy
ponownie udowodnili, że stanowią
zespół z charakterem. Wszyscy
zagrali twardo, zdecydowanie i
skutecznie, choć oczywiście nie
ustrzegli się od popełnienia nawet
prostych błędów. Nasi koszykarze
doprowadzili jednak w ostatnich

sekundach meczu
do remisu: 90:90 i
należą im się za to
serdeczne gratulacje.
Sudety Jelenia
Góra – Polpharma
Starogard Gdański
90:90 (22:21, 25:32,
15:23, 28:14).
Sudety wystąpiły
w składzie: (nr 4)
Krzysztof Samiec,
(5) Mariusz Matczak, (15) Tomasz
Wojdyła, (7) Rafał
Niesobski (11), Michał Sterenga, (77)
Piotr Tarasewicz, Fragment meczu pomiędzy
(21) Jarosław Wi- Sudetami a Polphafmą Stargard
lusz, (14) Mateusz Gdański
Skrzypczak, (17)
Wojciech Klimek,
5, Matczak 4, Sterenga 3, Klimek 1,
(12) Jędrzej Jankowiak, (20) Artur Ł. Niesobski. Następnie z AZS PWSZ
Grygiel, (19) Łukasz Niesobski, (24) OSRiR Kalisz 53:73 Punkty: Czech
Jakub Czech.
18, Tarasewicz 8, Wilusz 6, Samiec
4, Grygiel 4, Minciel 4, Jankowiak
3, Skrzypczak 3, Ł. Niesobski 3,
Pozostałe sparingi
Wcześniej Sudety przegrały mini- R. Niesobski, Sterenga, Matczak,
malnie z Górnikiem w Wałbrzychu Klimek.
Dzisiaj (1 września) odbędzie się
67:70, ale w turnieju w Łodzi przegrały z ŁKS Łódź 73:97, punkty: mecz z Polharmą Stargard Gdański
Tarasewicz 17, Grygiel 13, Janko- w Dzierżoniowie, gdzie ta drużyna
wiak 9, R. Niesobski i Skrzypczak przebywa na obozie sportowym.
po 7, Czech i Wilusz po 6, Samiec
Janusz Cwen

Fot. Janusz Lewicki

Walka z wyższymi i silniejszymi fizycznie koszykarzami, co powodowało starcia na pograniczu faula i grę
wręcz na faul, to obserwowali żywiołowo reagujący
kibice Sudetów (blisko 500), którzy po raz pierwszy
mogli oglądać swoich pupili w sparingu (4x12 min.) z
drużyną ekstraklasy męskiego basketu – Polpharmą
Starogard Gdański. - To zupełnie inna koszykówka, niż
w II lidze – mówiła większość miejscowych kibiców.

Po słabym początku sezonu dwa dobre mecze

Kibice spodziewali się ciekawego
widowiska w meczu Lotnika ze Spartą, bo w drużynie gości wystąpiło
trzech byłych zawodników Karkonoszy i Lotnika: Jarosław Wichowski,
Adrian Lis i Bartosz Królikowski, a
będzie jeszcze podobno Przemysław
Wajda. Jednak z powodu kontuzji w
składzie gości nie wystąpiło sześciu
zawodników z podstawowego składu, a przede wszystkim bramkarz,
bo występujący w zamian junior
nie spisał najlepiej i przyczynił do
wysokiej porażki przyjezdnych.
Już początek tego spotkania zapowiadał, że w tym spotkaniu padnie
wysoki wynik. W 5 min. Mateusz
Kraiński wykorzystał błąd obrony
gości i wpakował piłkę do bramki
przyjezdnych z pola karnego. W
8 min. z kolei Kamil Grabski z
prawej strony pola karnego uderzył
futbolówkę tak mocno, że wpadła
obok nogi bramkarza do siatki.
Było 2:0 i wydawało się, że jest po
meczu, ale obrony obydwu drużyn
raziły niefrasobliwością i w 10 min.
bramkę kontaktową zdobył dla gości
Jarosław Wichowski.
Potem posypało golami: W 24
min. K. Grabski huknął pod poprzeczkę, piłka wpadła za linię
bramkową i zrobiło się 3:1. Potem
ten sam zawodnik uderzył z woleja
tak skutecznie z 30 m. że było już

4:1, a jego wyczyn z pola karnego
powtórzył Michał Gołąb i było w 35
min 5:1. Jednak goście zmniejszyli
rozmiary porażki, kiedy w 37 min.
z rzutu karnego zdobył bramkę J.
Wichowski i zrobiło się 5:2. Jednak
w 40 min. kibice obejrzeli bramkę
wartą sfilmowania: Siergiej Czernyj
uderzeniem z 30 m. z woleja „zdjął
pajęczynkę” z narożnika bramki
gości i podwyższył wynik na 6:2 do
przerwy.
W drugiej części spotkania było
mniej emocji, ale warto odnotować,
że w 58 min. K. Hamowski podwyższył wyniki na 7:2, J. Wichowski
strzelił skutecznie w 62 min. z karnego (7:3), potem Tomasz Fulczyński
zmniejszył rozmiary porażki na 7:4,
ale w 87 min. wynik na 8:4 w tym
spotkaniu, o sparingowym charakterze, ustalił K. Grabski.
Lotnik Jeżów – Sparta Zebrzydowa 8:4 (6:2).
Bramki: K. Grabski 4, M. Kraiński,
S. Czernyj, K. Hamowski i M. Gołąb
po1 oraz J. Wichowski 3 (dwa z rzutu
karnego) i T. Fulczyński .
Lotnik: Tomasz Ruszczyk - Łukasz
Zwierzyński, Dariusz Marciniak
(Michał Zieliński 65.), Robert Turczyk - Kazimierz Hamowski, Kamil
Bojanowski (Mirosław Soboń 83.),
Krzysztof Winiarski, Siergiej Czernyj
- Michał Gołąb (Mariusz Kowalski

W meczu Lotnika Jeżów ze Spartą
Zebrzydowa padło tuzin bramek

- Ciepiela 60.), Mateusz Kraiński
(Kaczmarski 67.), Kamil Grabski.
Zacięte derby
W tym meczu ponownie początek należał do Lotnika, który
już w 3 min. mógł prowadzić, ale
dobrą ku temu okazję zmarnował
Mateusz Kraiński. Jednak w 24
min. efektownym rajdem popisał
się Kamil Grabski, uderzyl celnie do
siatki i zdobył prowadzenie 1:0 dla
gospodarzy.
Potem do głosu doszli goście w 31
min. mogli doprowadzić do remisu
po udanej akcji ofensywnej Sebastiana Szujewskiego, ale obrona miejscowych stanęła na wysokości zadania
i nie dopuściła do utraty bramki.
Do końca pierwszej polowy meczu
wynik się nie zmienił, choć mogło
być inaczej, bo Robert Turczyk w 37
min. nie trafił do pustej bramki.
W drugiej części meczu również
przewagę mieli miejscowi, ale w 62
min. przyjezdni zdobyli remisowego
gola. W zamieszaniu podbramko-

Fot. Janusz Lewicki

Lotnik rozwija skrzydła
Drużyna spod Góry Szybowcowej po niezbyt udanym
początku rozgrywek o mistrzostwo ligi okręgowej
miała ostatnie dwa mecze u siebie bardzo udane i
przesunęła się w górę tabeli. Najpierw pokonała w
środę (27 sierpnia) wysoko Spartę Zebrzydowa, a w
sobotę (30 sierpnia) wygrała w derbach powiatu z
Olimpią Kowary.
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wym najprzytomniej zachował się
Kamil Kosek i trafił do siatki.
Jednak już trzy minuty później
Lotnik wyszedł na prowadzenie, po
sprytnym strzale z bliskiej odległości
do bramki Olimpii - Mateusza Kraińskiego. Potem przez 25 min. goście
przycisnęli, ale nic z tego nie wyszło
już do końca meczu.
Lotnik Jeżów Sudecki - Olimpia
Kowary 2:1 (1:0)
Bramki: Grabski 24. i Kraiński
65.oraz Kosek 62 min
Lotnik: Ruszczyk - Chernyj, Zwierzyński, Gołąb (Zieliński 76.), Kraiński, Winiarski, Grabski, Hamowski,
Turczyk, Marciniak (Kowalski – Ciepiela.), Bojanowski.
Olimpia: Szaraniec - Czuba, Ożóg,
Krzysztoń, Jaworski (Skowon 80.),
Jacak (Procek 72.), Maciejski, Hutnik
(Kosek 46.), Szujewski, Hobgarski,
Gliński.

Janusz Cwen

Rozpacz mnie
ogarnia, gdy słyszę, że w Czechach
nawet w większej wiosce są lepsze
stadiony niż u nas w mieście prawie stutysięcznym. Jednak tym
razem nie będę na to narzekał, bo
w ślad za lepszymi warunkami do
uprawiania sportu w różnych dyscyplinach Czesi się różnią od nas
korzystnie kulturą zachowania na
stadionach.
Być może dlatego nie ma u
nich dziwactw z zakazami picia
alkoholu na imprezach sportowych i to nawet podczas spotkań
piłki nożnej. Tam bez przeszkód
można napić się piwa i zakąsić
przy okazji grillowymi przysmakami. Nie ma awantur przy tym i
jest sympatycznie.
U nas na stadionie przy ul.
Złotniczej można zjeść co nieco z grilla, ale piwo krąży w
„drugim obiegu”. Nieśmiało i
cichcem. Odnosi się wrażenie, że
dochodzi do jakiejś konspiracyj-

nej działalności, bo oficjalnie tego
robić nie wolno, choć przepisy
w tym względzie złagodnieją i
podobno można już na naszych
stadionach pić tak zwane słabe
piwo. Nie wszyscy o tym wiedzą
i na przykład przed ostatnim
meczem Karkonoszy z Victorią
Świebodzice ochrona zabrała
kibicowi puszkę takiego napoju,
który potem żalił się w głos na to,
bo widział, że inni spożywają bez
przeszkód bursztynowy napój i to
wcale nie słaby.
Trzeba przy okazji powiedzieć,
że bzdurność wszelkich urzędowych zakazów jest tak oczywista,
że głowa boli, bez picia trunków
i rodzi kontrreakcje. - Skoro nie
można do kiełbaski napić się oficjalnie piwa na miejscu, kupimy
przed meczem dwie „piersiówki”
i wypijemy cichcem. Będzie wcale
nie drożej i skuteczniej, jeśli chodzi o działanie wiadomych promili – mówi większość kibiców.
Janusz Cwen

Karkonosze mogły wygrać wyżej

Niezły mecz
Po jednym wygranym i dwóch przegranych meczach
nasi futboliści wygrali pewnie w czwartej kolejce u
siebie z Victorią Świebodzice. Mogli wyżej. Było to
spotkanie na niezłym poziomie, choć Karkonoszom
brakuje jednak lepszego zgrania. Oby było lepiej pod
tym względem w następnych pojedynkach z Prochowiczanką na wyjeździe (6 września) i BKS Bolesławie
u siebie (13 września).
Spotkanie z Victorią w wielu
fragmentach gry miało wyrównany przebieg, a goście często
zagrażali bramce gospodarzy,
której w tym meczu bardzo
udanie strzegł Tomasz Ciepiela,
wspierany tym razem przez
dobrze grającą obronę.
Początek meczu to wiele
udanych akcji ofensywnych
przyjezdnych, którzy jednak
po dojściu do pola karnego,
albo gubili piłkę, albo niecelnie
strzelali. Jednak po 15 min. gry
częściej do głosu dochodzili
miejscowi. W 20 min. po akcji
lewą stroną gospodarzy piłkę
uderzył głową z siedmiu metrów Konrad Kogut (bardzo
dobry mecz tego zawodnika do
kontuzji i zejścia z boiska) i zrobiło się 1:0 dla miejscowych.
Rewanż mógł być natychmiastowy. W 26 min. rzut rożny wykonał doświadczony i
najlepszy na boisku – Zdzisław
Pyrdoł, piłkę przejął za polem
karnym Marcin Żydek, huknął
futbolówką niczym z armaty,
a ta przeleciała nad spojeniem
słupka z poprzeczką. Potem
goście, chcąc za wszelką cenę
wyrównać wynik spotkania,
przeprowadzili kilka groźnych
akcji, ale bez skutku.

W 44 min. K. Kogut chcąc
zdobyć drugiego gola głową
starł się z bramkarzem gości tak
nieszczęśliwie, że z podejrzeniem pęknięcia kości śródstopia
pojechał do szpitala. Zastąpił go
Paweł Walczak, który jednak
w drugiej połowie meczu nie
wykorzystał dwóch bardzo
dobrych sytuacji do zdobycia
kolejnych bramek, bo strzelał
niecelnie i zbyt słabo.
W tej części gry gra nieco
siadła, ale po kilkunastu minutach gospodarze przygnietli i
zanosiło się na kolejną bramkę
dla miejscowych. W 73 min.
Łukasz Kowalski uderzył piłką
w poprzeczkę z kilkunastu
metrów, ale w 79 min. Leszek
Kurzelewski z prawej strony
pola karnego zdobył wreszcie
drugiego gola dla Karkonoszy.
Wynik do końca meczu nie
uległ już zmianie.
Karkonosze Jelenia Góra
– Victoria Świebodzice 2:0 (1:0).
Bramki: K. Kogut (20.) i L. Kurzelewski (79.).
Karkonosze: Tomasz Ciepiela
– Marek Siatrak, Marek Wawrzyniak, Wojciech Bijan – Łukasz Kusiak, Leszek Kurzelewski, Daniel
Kotarba (88. Tomasz Biskupski),
Mateusz Durlak, Maciej Wojtas
(85. Jacek KoInne wyniki:
łodziejczyk)
Karkonosze JG – Victora Świebodzice		
2-0 – Konrad KoPolonia Trzebnica – Prochowiczanka Prochowice 1-1 gut (44. Pawel
Górnik Złotoryja – Górnik Wałbrzych 		
0-3 Walczak), ŁuGKS Kobierzyce - Lechia Dzierżoniów 		
1-0 kasz Kowalski
MKS 1965 Szczawno Zdrój – Kuźnia Jawor
1-0 (80. Marcin
Olimpia KG – Ślęza Wrocław 		
1-2 Krupa).

W niedzielę odbyły się mecze:
Puma Pietrzykowice – Chojnowianka Chojnów
Miedź II Legnica – BKS Bolesławiec

Janusz
Cwen
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NA WESOŁO

Mała dziewczynka przychodzi do sklepu zoologicznego i mówi:
- Poproszę tego małego króliczka z wystawy.
Ekspedientka z uśmiechem pyta:
- A chcesz tego czarnego, czy może białego?
- Proszę pani, mojego pytona nie interesuje, jakiego on jest koloru.
Żona pyta męża:
- Gdzie jest nasz syn?
Mąż na to:
- U kolegi.
- To może się trochę zabawimy?
- Dobry pomysł, włączaj komputer!
Żona pyta męża:
- Kochanie, jakie kobiety podobają ci się najbardziej, piękne czy mądre?
Mąż na to:
- Ani takie, ani takie, ty mi się najbardziej podobasz.

KRZYŻÓWKA

HOROSKOP
MIŁOSNY

BARAN
W tym tygodniu planety mogą cię sprowokować do niemądrych posunięć. Jeśli jedyną
wadą twego związku jest to, że trwa od lat i zaczynasz się trochę nudzić, zastanów się dobrze, nim zrobisz coś głupiego. Może lepiej zerwać z tą poprawnością, wyjechać na trochę,
dostarczyć sobie więcej wrażeń? Nowa miłość wymaga jeszcze trochę zabiegów, ale nie
załamuj się, sprawy zmierzają w dobrym kierunku.
BYK
Życie nabiera nowych barw. Byki w stałych związkach znajdą w sobie więcej czułości
dla partnera. Może zechcesz sprawić mu jakąś przyjemność, nie licząc się z kosztami?
Osoby samotne zaczną uważniej rozglądać się dookoła. Mimo że z gruntu nie ufasz miłości
od pierwszego wejrzenia i wolisz mieć trochę więcej czasu do namysłu, tym razem na
przekór wszystkiemu możesz znienacka zakochać się na amen.
BLIŹNIĘTA
Nie szukaj teraz miłości desperacko i na siłę. Nie masz wielkiej szansy spotkać wyśnionego królewicza, a gwałtowna potrzeba uczuć zawieść cię może w ramiona kogoś,
kto wcale do ciebie nie pasuje. W stałym związku bądź nieco ostrożniejszy, jeśli sprawy
zaczynają się komplikować. Przydałaby się szczera i spokojna rozmowa. Uważaj, bo gdy
zrobisz błąd, nigdy już nie będzie tak, jak było.
RAK
Choć na początku możesz wydawać się powściągliwy, a nawet chłodny, twoje uczucia
potrafią przerodzić się w szalenie silne i trwałe namiętności. Związanym Rakom szykuje
się harmonijne życie rodzinne i również nie zabraknie szczęścia w miłości. Szczególnie
jeśli jesteś z III dekady, rozkręcisz się towarzysko – sympatyczni nowi znajomi, oczekiwane
listy, telefony, ożywienie starych przyjaźni.
LEW
Choć mawia się, że nie ma miłości bez zazdrości, to chyba trochę przesadzasz! Cóż
z tego, że ona/on nie miał dla ciebie czasu w piątek wieczorem lub odwzajemnił czyjś
uśmiech na imprezie. Nie popadaj w paranoję! Poza tym nawet akt ślubu to nie paragon!
Lepiej zobacz, co wyprawiasz i pomyśl, czy aby powodem twego braku zaufania nie są
kompleksy, które w sobie pielęgnujesz.
PANNA
Słońce właśnie zaczęło oświetlać twą drogę, więc masz teraz szansę dokonać właściwych wyborów. Zrezygnuj z tego, co okazało się pomyłką. Jeśli on/ona nie odpowiada na
twoje sygnały, wyślij miłosny list ponownie, ale zmień adresata! Jest ktoś poważnie tobą
zainteresowany. Jeśli urodziłeś się w pierwszej dekadzie, to dla ciebie tydzień poważnych
decyzji. Nie odkładaj życia na później. Jutro zaczyna się teraz!
WAGA
Nie masz odwagi zrobić pierwszego kroku? Cóż, na inicjatywę drugiej strony też raczej
nie ma co liczyć. Związki ciągnące się z przyzwyczajenia ulegną sile przemijania. Jeśli
urodziłeś się w pierwszej dekadzie znaku, puls wkrótce znowu zacznie przyspieszać.
Warto jednak zejść na ziemię i uporządkować rzeczywistość.
SKORPION
Miłosny zawrót głowy trwa? Będzie upojnie bez względu na to, czy znacie się dwa
tygodnie, czy dwa lata. Cały tydzień możesz oznaczyć w kalendarzu czerwonym zmysłowym serduszkiem. Samotne Skorpiony powinny baczniej rozejrzeć się wokoło. Ktoś
ma nadzieję, że go zauważysz. Warto zawrzeć tę znajomość, a miłość może na was spaść
bez uprzedzenia. Czasem warto zaryzykować!

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
Aby zbudować coś trwałego, potrzebne są mocne fundamenty. A jeśli twoje poczucie
wartości jest trochę rozchwiane, może lepiej po prostu się wstrzymać? Sercowe decyzje,
jeżeli w ogóle musisz podejmować je teraz, wymagają gruntownego namysłu. Stąpasz po
grząskim gruncie. Romans z kimś, o kim wiesz, że nie jest dla ciebie, prędzej czy później
doprowadzi do komplikacji.
KOZIOROŻEC
Planety miłości przyświecają osobom z II i III dekady. Mający się ku sobie podejmować
będą decyzje o ślubie lub wspólnym zamieszkaniu. Dla tych, którym zabrakło refleksu,
wciąż jeszcze szansa na miłość. Jedynie Koziorożcom grudniowym grożą sprzeczki lub
trudności w nawiązaniu bliższych stosunków z kimś nowym. Warto zażegnać kryzys,
bo mury między ludźmi łatwiej się buduje, trudniej burzy.
WODNIK
Obawiasz się, że zabrnęłaś za daleko, a może on zrobił mały krok do tyłu? Mimo wszystko,
może w tych przypływach i odpływach jest jakiś specyficzny urok, którego nie warto tracić?
Poddaj się nastrojom chwili, bo wkrótce znowu szykuje się zdecydowany przypływ czułości,
miłości, namiętności. Nie odwołuj się do rozsądku, to całkiem niepotrzebne.
RYBY
W tym tygodniu masz duże szanse na dobre relacje w bliskm związku. Tam, gdzie
ostatnio powiało chłodem, pogoda znów zrobi się słoneczna. Jeżeli jesteś samotny, możesz
nawiązać znajomość, która pobudzi twoją wyobraźnię. Poczekaj jednak na okazję, która
sprawi, że wszystko wyjdzie bardzo naturalnie. Czas bywa dobrym przyjacielem.
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"Słuchają mnie kolesie w garniturach..."
Płytę "Esende Mylffon" zamykał słowami: "nie odchodzę, to jeszcze nie koniec". Jak mówił, tak zrobił. Po
niespełna dwóch latach Tas De Fleja wraca w wielkim
stylu z nowym albumem, wyprodukowanym w całości
przez przemyskiego producenta WDK. Czy Tede przeskoczył poprzeczkę, jaką ustanowił sobie poprzednią
produkcją?

Trafia do takich fanów wiekowo
pośrodku, oni kumają, o co chodzi.
Widzimy to na przykładzie cyfr, że
płyta trafia do takich, a nie innych
ludzi. Zresztą takich ludzi widziałem i byłem w szoku - kolesie w
garniturach wychodzący z Empiku
z moją płytą (śmiech).

Tede: Tytuł jest bardzo dwuznaczny i trzeba zwrócić uwagę
na to drugie znaczenie, nie mające
nic wspólnego z filmem. Trzeba
wziąć pod uwagę to drugie dno.
Każdy ma to rozkminić sam i to
jest tak zwane mocne uderzenie
w tym tytule...

Na "Ścieżce dźwiękowej"
po raz kolejny podkreślasz,
że już niejednokrotnie chciałeś "odejść". Dlaczego? Jesteś
już zmęczony, znudzony tym
biznesem?
Tede: Wpływa na to zażenowanie.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, który album, oczywiście oprócz twoich, mógłby być taką "ścieżką
dźwiękową", takim swoistym
soundtrackiem do twojego
życia?
Tede: Oprócz moich albumów,
to... DJ Buhh (śmiech)! Myślę, że
takim soundtrackiem do mojego
życia byłaby kompilacja muzyki
z różnych albumów i z różnych
gatunków muzycznych. Nie ma
jednej, idealnie pasującej płyty.

Zażenowanie?
Tede: Zażenowanie tym, że
ludzie w tym kraju nie dorośli
jeszcze do pewnych rzeczy albo
że ich nie rozumieją. To, co u nas
jest w hip hopie fajne, to tam,
gdzie hip hop powstał i tam, gdzie
rozwija się najbardziej na świecie,
czyli w Stanach, to nie jest fajne
już dawno. To u nas jest kult DJ-a
Premiera. Tam już dawno nie ma
takiego kultu. To u nas wydaje płytę Lil Dap, bo tam go mało kto zna.
U nas jest inaczej i to chyba wynika
z tego, że ludzie są sentymentalni.
Jest coś, do czego stale wracają i
twierdzą, że to jest najlepsze.

Twoja poprzednia płyta,
"Esende Mylffon", doczekała się
dwóch wydań. Przy "Ścieżce
dźwiękowej" pokusiłeś się o trzy
i tym samym ustawiasz sobie
poprzeczkę bardzo wysoko. Czy
możemy się spodziewać tego,
że trzy wydania tego samego
krążka będą już u ciebie standardem? A może zaskoczysz
nas czymś nowym przy kolejnej
płycie?
Tede: Jak na razie mam już dwa
pomysły...
Oczywiście nie zdradzisz
ich?
Tede: Oczywiście, że nie, bo jak
powiem, to jakiś łapserdak mi je
podłapie! Wymyśliłem dzisiaj genialny pomysł, taki "ostatni strzał".
Pomysł na ostatnią płytę. Odejdę
na emeryturę, ale przynajmniej
zarobiony (śmiech). I co najśmieszniejsze - wpadłem na ten pomysł pół
godziny temu.
Dlaczego nową płytę nazwałeś
dwuznacznie "Ścieżka dźwiękowa"? Podobno trochę paradoksalnie płyta stanowi ścieżkę dźwiękową do filmu, który opowiada
o tworzeniu płyty...

Porozmawiajmy o twoich
fanach....
Tede: Przy tej płycie tak naprawdę fanami okazali się ludzie
dojrzali i taki był cel. Ta płyta trafia
do ludzi dojrzałych emocjonalnie,
dojrzałych w ogóle - mam tutaj na
myśli moich rówieśników i ludzi
mających po dwadzieścia parę lat.

Jesteś znany jako zapalony
miłośnik tunningu i marki
BMW. A sam do jakiego samochodu byś się porównał?
Tede: Do jakiego samochodu
bym się porównał? To zależy do ja-

kiego samochodu człowiek w ogóle
pasuje. Nie mam pojęcia, do jakiego
samochodu bym się porównał, ale
maybachem na pewno bym nie był,
rolls-royce'em phantomem też, ale
tą "siódemką" mógłbym być, miło
by było (śmiech).

Na koniec - czy może masz
jakieś przemyślenia, którymi
chciałbyś się podzielić?
Tede: Przesłanie jest proste.
Szanujcie innych, szanujcie siebie,
szanujcie artystów, kupując ich
płyty. Czytajcie gazety, ponieważ

internet to nie wszystko. Dziękuję,
pozdrawiam!
Dziękuję za rozmowę.

Trudne początki we troje
– Kiedy w życiu dwojga bliskich
sobie osób pojawia się dziecko, nic
nie jest już takie jak przedtem. Wiele
par przyznaje, że ten oczekiwany
"prezent" zamiast scementować
związek często staje się zarzewiem
konfliktów.
– Narodziny dziecka bywają momentem krytycznym, stając się
weryfikacją wcześniejszych relacji
między małżonkami: dojrzałości ich
uczuć, wzajemnej odpowiedzialności. To, czy dziecko będzie radością,
czy udręką, zależy od tego, jak są
oni przygotowani do pełnienia ról
rodzicielskich. Dlaczego zdecydowali
się na powiększenie rodziny? Jak
wyobrażają sobie życie, kiedy będą
we troje? Jeżeli mają idealistyczną
wizję rodzicielstwa, to konfrontacja z płaczącym maluchem może
spowodować kryzys i dramatyczne
rozwianie iluzji.
– Przyczyną konfliktów nierzadko
jest już sama decyzja o powiększeniu
rodziny. Jeżeli mężczyzna bardzo
kocha kobietę, która pragnie być
matką, trudno mu jej tego odmówić.
Z kolei jej nacisk na posiadanie dziecka on może odebrać jako nieliczenie
się z jego problemami. Czy jest tu
miejsce na kompromis?
– Nie ma. Do tak poważnej decyzji powinni dojrzeć oboje. Jeśli
wyłącznie kobieta pragnie dziecka,
powinna liczyć się z tym, że w rodzicielstwie pozostanie sama.

– Niektóre panie grają jednak
va banque. Bez zgody partnera
rezygnują np. ze środków antykoncepcyjnych.
– Takich metod nie polecam, choć
zdarza się, że podczas ciąży partnerki
mężczyzna zmienia sposób myślenia, oswaja się z rolą ojca. Jeżeli włączy się w przygotowania do narodzin,
otoczy kobietę opieką, wówczas jest
nadzieja, że zaakceptuje zaplanowaną
wpadkę. Badania wskazują, że mężczyzna towarzyszący żonie w szkole
rodzenia, a potem podczas porodu,
jest bardziej z dzieckiem związany.
– Bywa też, że małżonkowie, znajdujący się na emocjonalnym wirażu,
fundują sobie bobasa na zgodę.
– Fatalny pomysł. Dziecko nie jest
sposobem na złagodzenie konfliktu.
Jeżeli urodzi się w rodzinie skłóconej,
dysfunkcyjnej, frustracje związane
z opieką nad nim będą narastać.
Partnerzy mogą obwiniać się o egoizm, brak zrozumienia, wsparcia.
Nieustające wzajemne żale, pretensje
doprowadzą do jeszcze większego
oddalenia.
– Narodziny dziecka są próbą
ognia szczególnie dla mężczyzn. Nie
posiadają już żony na wyłączność.
Jej uczucia i ciało należą teraz przez
długie miesiące do niemowlęcia...
– Bardzo wiele zależy od stosunku
mężczyzny do narodzonego dziecka.
Jeżeli ojciec kocha dziecko, ma z nim
dobry kontakt, to nie będzie zazdro-

ścił mu matki, a wręcz przeciwnie
– będzie ją wspierał w czynnościach
opiekuńczych i wychowawczych.
Gdy dziecko zachoruje, budzi się
po nocach, nie będzie to dla obojga
udręką. Mężczyzna nie tylko musi
sprostać detronizacji, ale jednocześnie
podjąć trud fizyczny związany z pojawieniem się dziecka na świecie.
– Lista męskich pretensji do świeżo
upieczonych matek jest długa. Zaniedbały się, zawęziły świat do spraw
dziecka, w sypialni zaordynowały
post.
– To naturalne, że kobieta na
krótki czas po porodzie przestaje
być atrakcyjną dziewczyną, za którą
oglądali się mężczyźni. Utyskującym
panom radzę, aby aktywniej włączali
się w opiekę nad maleństwem, by
małżonka mogła wygospodarować
trochę czasu dla siebie. Celibat w
sypialni także minie. Po urodzeniu
dziecka kobieta często przestaje
odczuwać seksualne zainteresowanie
mężem. To sprawa hormonów. Kiedy
kończy się karmienie i okres symbiozy z dzieckiem, na ogół wszystko
wraca do normy. Zdarza się też, że
kobiety koncentrują się wyłącznie na
macierzyństwie i to tak bardzo, że eliminują mężczyznę ze swojego życia.
W rodzinie zaczyna narastać kryzys.
Nadmierna więź matki z dzieckiem
rzutuje negatywnie nie tylko na
relacje damsko-męskie, ale niesie też
inne zagrożenia: ogranicza kontakt

kobiety ze światem zewnętrznym, a
z czasem może stać się przeszkodą
w próbach usamodzielnienia się
potomka.
– W jaki sposób odrzucony mężczyzna może pomóc kobiecie nadmiernie
oddanej macierzyństwu?
– Powinien strać się poznać przyczyny jej zachowania. Może są to
wzorce wyniesione z domu rodzinnego? Kiedy rozmowy i argumenty
zawiodą, warto zwrócić się o pomoc
do psychoterapeuty. Największym
męskim błędem jest prezentowanie
postawy roszczeniowej – nie kochasz
mnie, nie rozumiesz. Kobieta czuje się
atakowana i zazwyczaj podejmuje
walkę. W jednej z firm doradczych
dowiedziałam się, że pracodawcy preferują młodych, żonatych i oczywiście
wykształconych mężczyzn z małym
dzieckiem. Ten paradoksalnie łakomy
kąsek pracuje do późna, nie miga się
od delegacji, zawsze ma na wszystko
czas. Tak postępują panowie, którzy
w domu rodzinnym nie nauczyli się,
jak funkcjonować w rodzinie. Boją
się, że zawiodą żonę, nie nawiążą
więzi z dzieckiem. Praca staje się
ucieczką, sposobem, by nie zmierzyć
się z sytuacją, która rodzi lęk.
– Nie tylko panowie uciekają
w pracę. Wiele matek przedkłada
urzędnicze biurko nad dziecinne
łóżeczko.
– Najważniejsze, aby kobieta
była w zgodzie ze sobą, ze swoimi

potrzebami. Kiedy ma
uczucie, że poświęca
niemowlęciu czas, a życie jej ucieka, wówczas
frustracje przenosi na
dziecko. Czynności pielęgnacyjne wykonuje
z agresją, reaguje złością, traktuje dziecko
jak intruza. Mężczyzna,
broniąc żonie powrotu
do pracy, popełnia błąd.
Powinien zrozumieć, że
tylko zadowolona z życia
matka nauczy dziecko
radości. Jeżeli nie satysfakcjonuje jej rola pani domu, ich
syn lub córka będą cierpieli.
– Dziecko rośnie, konflikty nie
mijają. "Gdyby nie dzieci, nie byłoby większych konfliktów między
nami. Wdajemy się w bezsensowne
sprzeczki o to, co dzieci powinny,
a czego nie powinny robić" – tak
twierdzi wiele par.
– Konflikt z powodu dziecka jest
zastępczym pretekstem do wyrażania wzajemnych pretensji, świadczy
o narastającym nieporozumieniu
między małżonkami. Ale może
być tak, że ludzie wychowani w
różnych domach, kulturach, co
innego uważają za dobre, co innego
za złe – i zbyt mało pracowali nad
stworzeniem wspólnego systemu
wychowawczego.
– Bardzo ciężką próbą dla związ-

ku są narodziny dziecka niepełnosprawnego. Mężczyzna z reguły nie
potrafi sprostać sytuacji i odchodzi.
– Myślę, że kobiety równie często
nie wytrzymują ciśnienia sytuacji,
ale nie uzewnętrzniają uczuć. Tkwią
w stereotypie poświęcającej się
matki, choć nieraz – tak jak ich
partnerzy – chętnie zatrzasnęłyby
drzwi za sobą. Nie znam recepty na
zwycięskie wyjście z tej próby. To
zależy od tego, czy rodzice potrafią
zaakceptować tragedię, zrezygnować z własnych potrzeb, ambicji,
nadziei. Jeżeli decydując się na
dziecko, zdajemy sobie sprawę, że
to zobowiązanie na całe życie, trud
i odpowiedzialność, łatwiej potem
– cokolwiek życie przyniesie – czerpać radość z rodzicielstwa.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Usługi transportowe, przewóz rzeczy
drobnych – mebli – 785 970 229 – 607
517 482
■ Auto-Holowanie - Transport towarów
- 609 674 241
■ Mam 3 wolne miejsca - z JG do Gdańska. Wyjazd jutro wieczorem lub wtorek
rano. - 667 556 921
■ MPT - Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin. F-ra VAT,
tel fax 75 71 74 025, e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ MPT - Przewozy Regionalne - przewozy osobowe do Czech -całodobowo.
F-ra VAT. Te fax 075 71 740 25, e-mail
maklarite@vp.pl - 607 763 204
■ Przewozy osobowe - bus z adresu pod
adres: Niemcy, Holandia, Belgia, Polska
- 661 902 104
■ Transport - z Jeleniej Góry do Norynbergi i okolic, tanio i solidnie - 508
519 024
■ Transport przeprowadzki - kraj, zagranica. Bus Maxi 25 i 16m. sześć. 4,60
cm dł. powierzchni ładunkowej. Ceny do
uzgodnienia - 509 211 282

Wesela obsługa - Bus 8 osobowy.
Rozwożenie gości w czasie trwania jak
i po przyjęciu weselnym - 505 092 579
■

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Remonty mieszkań, gładzie na mokro,
regipsy, panele, malowanie, tanio i
solidnie – 511 752 773
■ Dachy od A do Z - Dachy od A do Z
- 603 455 968
■ Dachy - krycie - konserwacja, ocieplanie, remonty - 602 884 480
■ Elewacje, Docieplenia - 665 492
180
■ Firma IZOTECH - oferuje usługi ogólnobudowlane i dociepleniowe. Gwarancja.
izotech.jgora@.wp.pl - 503 328 314
■ Glazura, płyty gk - parkiety, kompleksowe remonty - 669 169 571
■ Gładzie strukturalne - Gładzie strukturalne - 725 432 529
■ Hydraulika technika grzewcza montaż CO wod-kan, gaz, załatwiamy
pozwolenia i odbiory HYDROKLIM Rafał
Klimczak Jelenia Góra - 696 484 516
■ Inwentaryzacje budowlane - wyliczanie udziałów w nieruchomości - budynki
wielorodzinne, spółdzielnie mieszkaniowe, itp. - 503 740 313

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:

22 VIII 2008 godz. 12:00 – 29 VIII 2008 godz. 14:00
Kompleksowe remonty mieszkań
- Kompleksowe remonty mieszkań - 603
455 968
■ Koparkoładowarka - wykopy, przyłącza, tanio, sprawnie, szybko 785 535
629 - 605 541 654
■ Kuchnie na wymiar - meble na wymiar,
kuchnie, zabudowy wnęk, szafy, regały
- 792 040 768
■ Malowanie - mał ych i duż ych
powierzchni, gładź szpachlowa, panele
podłogowe, ocieplenia poddaszy wełna
mineralna itp. - 516 666 638
■ Montaż płyt gips-karton od15zł
- Oferujemy montaż ścianek działowych,
sufitów podwieszanych, wyrównywanie
ścian płytą gips-karton. Przykładowy
koszt: - Sufit podwieszany na stelażu35zł/m2 - Ścianki działowe z wełną
mineralną - 40zł/m2 - Płyta gipsowa
na klej-15zł/m2 Zapraszamy - 602
483 664
■ Potrzebuje wypożyczyć - cykliniarkę
na 220V tanio - 505 766 094
■ Puzzle, obrzeza - krawężniki, prace
wykończeniowe - 503 112 786
■ Regipsy malowanie - płytki gładzie
pełny zakres usług atrakcyjne ceny
- 782 807 192
■ Remonty - wykończenia mieszkań,
łazienek - 696 803 237
■ Remonty, instalacje - Solidnie - 693
374 822
■ Remonty kompleksowo - profesjonalnie tanio solidnie - 602 250 728
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691
936 900
■ Remonty mieszkań - solidnie i dokładnie - 785 689 495
■ Remonty mieszkań - tanio solidnie
- 886 174 031
■ Remonty mieszkań - malowanie
tapetowanie gładzie, tynki japońskie,
regipsy - 508 510 341
■ Renowacja mebli, okien i drzwi - Firma
z dużym doświadczeniem podejmie się
robot renowacyjnych starych mebli,
okien lub drzwi. Tanio i profesjonalnie
- 607 609 642
■ Tynki maszynowe - Solidna firma
oferuje tynki maszynowe gipsowe i
cementowo -wapienne. Domki jednorodzinne mile widziane - 509 112 915
■

Usługi ciesielsko - dekarskie - Usługi
ciesielsko - dekarskie 603 455 968
- 603 455 968
■ Usługi dekarsko blacharskie - nowe
i stare inwestycje kompleksowo mail:
adach_niemczuk.wp.pl - 601 831 287
■ Usługi ogólnobudowlane - Docieplenia. Gwarancja. - 503 328 314
■ Usługi remontowo-budowlane - tanio
i solidnie, glazura, płyty gk, instalacje
wodno-kanalizacyjne itp. - 608 425
553
■ Usługi remontowo-budowlane - Kompleksowe wykończenie wnętrz, docieplenie budynków - 725 432 529
■ Wybudujemy dom - Wybudujemy dom
- 665 492 180
■ Wykonujemy remonty - wykończeniowe czy ścianki działowe, regipsy,
remonty dachów, blacho dachówka,
karpiówka papa termozgrzewalna - 667
982 583
■ Wykonujemy usługi dekarsko - ciesielsko - blacharskie, montaż obróbek
blacharskich, wstawiamy okna dachowe
itp. - 693 788 140
■ Wykończenia domków i biur - Wykończenia domków i biur - 885 898 362
■

USŁUGI
MUZYCZNE
■ Dj - wesela, karaoke - Tanio i profesjonalnie! Długoletnie doświadczenie
- 509 669 437
■ Potrzebny śpiewający - klawiszowiec
do już istniejącego zespołu GG 5795496
darka1@wp.pl - 605 328 731
■ Profesjonalna orkiestra - na każdą
okazje W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem
muzycznym. W składzie min. sax, akordeon, żeński wokal - 603 560 398
■ Zespól muzyczny FART - wesela, bale,
studniówki itd. - 609 272 704
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
■ 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
■ 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
■ Koszenie trawy – 511 097 022
■ Chemia – korepetycje w domu ucznia
– 667 393 959
■ 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
■ CV, biznes plany - Profesjonalne
i niedrogie pisanie pism, CV, listów
motywacyjnych i biznes planów. - 663
233 041
■ Edukacja Nauka Profesjonalna - nauka
gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki i
kształcenia słuchu - 608 700 184
■

Fotografia ślubna - okolicznościowa i
nie tylko - profesjonalnie. przegrywanie
video na DVD - 607 307 967
■ Fotografia ślubna - Fotografia ślubna i
okolicznościowa - 660 854 939
■ Gabinet terapii naturalnych - Oczyszczanie organizmu, schorzenia kręgosłupa, likwidacja trudnych infekcji,
choroby przewlekle, wiele innych - 792
128 282
■ Kredyty hipoteczne - refinansowe,
konsolidacyjne, gotówkowe. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe i komunikacyjne. OFE, programy inwestycyjne
075 75 367 15 - 790 641 765
■ Kredyty hipoteczne gotówkowe masz problem z otrzymaniem kredytu?
niskie oprocentowanie szybka decyzja
do 3 dni - 504 706 707
■ Kredyty Jelenia Góra - Kredyty Jelenia
Góra - 790 641 765
■ Liczniki - ustawianie i programowanie
liczników samochodowych. Dojazd do
klienta - 603 699 159
■ Montaż mebli solidnie fachowo Montaż mebli solidnie i fachowo 606
430 509 - 509 982 680
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa
i modernizacja komputerów, w domu
lub firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Bezpłatny dojazd na terenie Jeleniej Góry
- 695 299 500
■ Pożyczki bez BIK - 100% przyznawalność. Piechowice, Szklarska, Świeradów.
Splata przelewem bankowym. BONUS.
- 787 405 190
■ Profesjonalna orkiestra - na każdą
okazje. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem
muzycznym. W składzie min. sax, akordeon, żeński wokal - 603 560 398
■ Profesjonalne koszenie - traw i zarośli,
cięcie drewna na opał łupanie, układanie,
ścinka drzew. Wszystko własnym sprzętem STIHL - 516 666 638
■ Przedłużanie paznokci - metodą
żelową 50 zł - 662 107 600
■

Regeneracja
amortyzatorów
- roczna gwarancja.
Montaż nowych.
Jelenia Góra - Cieplice
ul. Sieroszewskiego 5
- 075 75 502 64

WA¯NE TELEFONY

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

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

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

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Strony WWW - Strony internetowe,
panel zarządzania, design internetowy,
system zarządzania treścią, szablony
na aukcje internetowe - atrakcyjne ceny
- 504 120 752
■ Sukces - Ośrodek Szkolenia Kierowców, kurs prawa jazdy - 667 966 195
■ Szybka gotówka - Do 20 000 kredyt
na oświadczenie. M&M usługi finansowe.
Ul. Wolności 17a 075 75 367 15 - 790
641 765
■ Komputery, naprawa szybko - profesjonalnie, przegrywanie video na dvd
- 607 307 967
■ Tipsy żelowe 30zł - Ozdoby: brokat 5zł,
2 kolory 10zł, 3 kolory 15 zł, cyrkonia
0.5zl/szt, hologram 0.2 zł/szt. i inne.
Zapraszam - 660 687 031
■ Upiekę pyszne ciasta - domowe, na
rożne okazje. Szybko, pewnie i niedrogo.
Cena do uzgodnienia. Więcej informacji
pod numerem 695 683 502 lub 075 61
201 59 - 784 034 153
■ Usługi fotograficzne - Śluby, chrzciny
oraz inne uroczystości i imprezy zdjęcia
na płycie Cd lub odbitki. Niskie ceny,
isotope@o2.pl - 609 413 293
■ Warkoczyki syntetyczne - wszystkie
kolory i długości. Również poprawki i
odświeżanie, atrakcyjne ceny. Profesjonalnie i solidnie nr GG: 265767 - 692
218 302
■ Zabudowa wnęk - szafy z drzwiami
przesuwnymi lustra, komody i inne meble
na wymiar - 500 452 760
■ Zdjęcia cyfrowe - 10x15 w cenie
0,39zł. Zakład fotograficzny ul. Różyckiego 19 - 606 996 894
■

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ 100m2 za 275000 w kamienicy - trzy
pokojowe, dwa balkony, ogródek, parking
691 466 704 - 663 186 912
■ 100m w Cieplicach - natychmiast
- Rozsądna cena, 4 pokoje, 100m w
Cieplicach po kapitalnym remoncie. Do
zamieszkania od zaraz - 502 322 289
■ 179 tys. do negocjacji - pół domu z
ogrodem w Cieplicach, 4 pokoje. Pow.
mieszkalna 74m2. Do kapitalnego
remontu. Nieruchomości Partner - 507
243 718
■ 2 pokojowe - 662 009 400
■ 2 pokojowe mieszkanie na Wyczółkowskiego, 42 m2, 155 tys. - 508
240 823
■ 2 pokojowe mieszkanie przy ul.
Kiepury, czteropiętrowy blok - 509
949 961
■ 2 poziomowe w stanie deweloperskim. Cena 295000. Nieruchomości
- 508 240 823
■ 2 pokoje z garażem - 2 pokoje z garażem w Sobieszowie - 663 259 092
■ 2 pokojowe na Świętojańskiej Mieszkanie po remoncie nieruchomości
- 662 009 400
■ 2 pokojowe 144000 zł - Wysoki
parter, nowe okna, podłogi panele.
Spokojna zielona okolica blisko centrum
- 500 122 447
■ 3 pokojowe - 662 009 400
■ 3 pokojowe - Mieszkanie 74m2
w Mysłakowicach, przygotowane do
remontu. Nowe okna, nowe instalacje

elektryczne i centralnego ogrzewania.
Spokojna dzielnica - 693 307 360
■ 3 pokojowe na Norwida - 175000, 1p
z balkonem - 500 122 448
■ 3 pokojowe 175000zł - 1 piętro,
centrum, zielona okolica, rozkładowe,
ogrzewanie z sieci - 500 122 447
■ 3 pokojowe Zabobrze II - 56m2, parter, super lokalizacja - 509 940 044
■ 48m2 172000 zł - mieszkanie po
remoncie na Zabobrzu, wysoki parter,
2 pokojowe, rozkładowe, balkon - 500
122 447
■ 4 pokoje w Cieplicach - 100m, 4
pokoje, po kapitalnym remoncie, dobra
lokalizacja. Teren ogrodzony, miejsce
do parkowania. 260 tys. GNK - 502
068 168
■ 65m2 na ul. Mickiewicza - 65m2
na ul. Mickiewicza, 237000 - 500
122 448
■ Adaptacja strychu - - centrum - 2
pokojowe Właściciel - 605 030 050
■ Apartament w Karpaczu - 63m2,
dwupoziomowy, bardzo ładny, 599tys zł
- 508 240 825
■ Atrakcyjne M-3 na Zabobrzu Mieszkanie po remoncie, słoneczne i
przestrzenne, kuchnia z jadalnia, duży
salon, taras, balkon, N. Partner - 790
359 599
■ Bardzo ładne 2 pokojowe - mieszanie
51m2, pierwsze piętro, Kiepury - 667
219 752
■ Bezpieczne 65 m w Jeleniej Górze
- Wysoki ,bezpieczny parter,3 pokoje w
dobrej dzielnicy. Ogród 134m Rozsądna
cena. Po prostu zadzwoń GNK - 502
068 168
■ Czteropokojowe - Na Zabobrzu, 84.4
m2 - 508 240 822
■ Deweloperskie M-3 - 52m2, JG centrum, jasne, środkowe, I p. wysokie, rozkładowe, bud. oddany w 2007, wspólnota
mieszkaniowa ,widok na JG, Karkonosze
885 851 234 - 660 542 150
■ Dom z wyodrębnionymi dwoma
mieszkaniami o powierzchni 110m2, 2
garaże, ogród. Łączna wielkość domu
330m2. Cena 450000 do negocjacji
- 792 299 950
■ Dom 198 m2 wolnostojący - na
działce 1000m2 w stanie surowym
zamkniętym w Mysłakowicach. 4 pokoje,
salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż - 509
326 914
■ Dom 20 km od Jeleniej Góry - Dom 20
km od Jeleniej Góry. 200/2100m2. Cena
215000 zł. - 504 891 144
■ Dom parterowy - w Jeżowie Sudeckim
- 662 009 700

Dom poniemiecki - z murowaną
stodołą do remontu 24 ary działka.
Kwieciszowice - 603 054 235
■ Dom poniemiecki - w Kaczorowie, 20
arów pod działką, obok domu jest stodoła
- są 2 działki jedna 16 a druga14 arów.
Cena do uzgodnienia - 664 460 573
■ Deweloperskie M-3 - 52m2, JG
centrum, jasne, środkowe, I p. wysokie, rozkładowe, bud. oddany w 2007,
wspólnota mieszkaniowa, widok na JG,
Karkonosze, jestem właścicielem - 885
851 234
■ Dom wolnostojący - w Jeżowie Sudeckim, atrakcyjna cena - 662 009 700
■ Dom w Przesiece - zadbany 200m
powierzchnia użytkowa - działka 3800m
- 509 949 961
■ Dom w Sobieszowie - z pomieszczeniem gospodarczym i pięknie zagospodarowanym ogrodem, 350 000zł - 500
122 446
■ Dom w zabudowie szeregowej - środkowy segment 217m, woda, gaz, prąd, CO
w dobrej lokalizacji w Jeleniej Górze 430
000 tys. PLN - 607 592 054
■ Dwupokojowe 51 m2 - na parterze,
po remoncie, 175 000, Zabobrze I - 667
219 752
■ Działka 40 ar - z pozwoleniem na
budowę. (dojazd do centrum Jeleniej
Góry 5 minut) - 510 717 811
■ Działka - Płoszczyna, 2000 m2 - 508
240 822
■ Działka 40 ar - z pozwoleniem na
budowę - 510 717 811
■ Działka budowlana Komarno 1596m2. Sprzedam bez pośredników,
skrzynka ZK, woda, dojazd asfaltem.
Cena 88tys zł do malej negocjacji - 693
458 700
■ Działka budowlana Łomnica - 14 ar,
77 000 zł, wydane warunki zabudowy
- 608 129 075
■ Działka Komarno - 1401 m2 - 508
240 822
■ Działka o pow. 5000m2 - w tym
2.700m2 działki budowlanej, pozostała
cześć rolna. Wszystkie media. Działka
położona pod lasem z dala od ulicy.
- 792 247 689
■ Działka Radomierz - od 2000 m2,
cena 25 zł za m2 - 508 240
822
■ Działka siedliskowa - 10000
m2 w Piechowicach. Cena 41zl/
m2. BNS - 608 221 943
■ Działka siedliskowa 10000
m2 - w Piechowicach. cena
41zl/m2. BNS - 608 221 943
■ Działka w Szklarskiej Porębie
- 3296m2, 469tys zł - 508
240 825
■

Działka z lasem - w Marczycach 1600
m2 - 509 318 410
■ Działki budowlane - w Dziwiszowie,
od 1600 m2 do 2000 m2, przy drodze
- 667 219 752
■ Działki w okolicach JG - Działki w
okolicach JG BNS - 608 221 943
■ Grunty 8 ha - Grunty 8 ha - 605
030 050
■ Grunty rolno - siedliskowe - 70000
m/2. Lokalizacja okolice Jeleniej Góry.
Cena za m/2 4,30 zl. - 662 009 700
■ Grunt rolny - w Mysłakowicach 0,97
ha, cena 15 zł/m2 BNSR - 608 221
943
■ Kawalerka na Zabobrzu - Kawalerka
28 m z balkonem nieruchomości - 662
009 400
■ Kawalerka z balkonem - Kawalerka
z balkonem 28 m nieruchomości - 662
009 400
■ Kiepury 175000 - mieszkanie 2
pokoje II p Kiepury cena 175000 - 509
949 961
■ Komfortowe mieszkanie 4-pok 110m2, z ogrodem i garażem w Cieplicach 692 265 128 - 602 619 772
■ Lokal usługowy - 80m blisko centrum
530000 - 500 122 448
■ Ładne 65m2 mieszkanie - w parkowej
dzielnicy. Właściciel. - 607 587 157
■ Ładne M-2 w Sobieszowie - Mieszkanie po remoncie, duża kuchnia i łazienka,
2 pokoje, balkon - 790 359 599
■ Mam do sprzedania mieszkanie - na
Zabobrzu 3 w standardzie deweloperskim. Powierzchnia 45 m/2, atrakcyjna
cena! 3300 za m/2 - 662 009 700
■ Mieszkanie ul. Gałczyńskiego - Mieszkanie w atrakcyjnej dzielnicy, kuchnia
z jadalnia i salonem, 2 pokoje, balkon
- 790 359 599
■ Mieszkanie 2 pokojowe - 48 m2
- balkon, wysoki parter, po remoncie,
nowe okna, drzwi. Cena 165000 - 721
581 738
■ Mieszkanie 2 pokojowe - parter,
45m2 + garaż, ul. Wolności okol. Malej
poczty, 130 tys. 609 027 790 - 075
75 588 84
■

Abc

■ Mieszkanie 3 pokojowe - Mieszkanie
willowe 3 pok. 90 m2 Oś. Czarne sprzedam/bez pośredników/ - 691197680
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 63m2 drugie
piętro Kiepury 229 tys. cena do negocjacji 601 880 331 - 508 222 657
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 51m2
- w Kowarach, cena 120 tys. - 693
056 760
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 65m2,
Elsnera 249 tys. - 664 499 812
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w Jeleniej
Górze bądź w okolicach do 15km. W cenie
do 120 tys. zł, może być do remontu
- 603 078 076
■ Mieszkanie 46m2 - nowe, komfortowe, 2 pokojowe, okazja 145tys.zł.
- 605 220 782
■ Mieszkanie 51m2 - 3 pokoje, Kiepury
- 606 678 807
■ Mieszkanie 63m2 - w Jeleniej Górze
na ulicy Gałczyńskiego. Blisko centrum.
3 pokój, łazienka, toaleta, kuchnia,
przedpokój. Cena do uzgodnienia - 722
250 200
■ Mieszkanie 68 m2 - Mieszkanie 68
m2 501 108 178 lub 075 64 368 96
- 516 056 644
■ Mieszkanie nowe - komfortowe 46 m.
okazja 145 tys. - 605 220 782
■ Mieszkanie w centrum - Mieszkanie w
centrum 55 m/2 - 662 009 700
■ Mieszkanie w centrum - Mysłakowic
50 m/2 - 662 009 700
■ Mieszkanie w centrum 55 m2 - Mieszkanie w centrum 55m2 - 662 009 700
■ Mieszkanie w Podgórzynie - po remoncie do wykończenia 115m2, parter domu:
3 pokoje i ok. 1500m2 działki. Bez
pośredników. Cena 260tys. 510 250
607 - 515 048 358
■ Mieszkanie w Proszowce - do remontu,
cena 35 tys. - 509 698 341
■ Mieszkanie w Sobieszowie - 2 pok.
52 m2, po remoncie, w dobrej cenie
- 603 889 624
■ Mieszkanie z ogrodem - Mieszkanie
dwupokojowe z ogrodem w spokojnej
dzielnicy w Kowarach, cena 150 tys. zł,
Nieruchomości Partner - 790 359 599
■ Mieszkanie z ogrodem - 63m2 przy ul.
Mickiewicza - 509 949 961
■ Piękne 3 pokoje - Po generalnym
remoncie, 1 piętro, balkon, rozkładowe.
Rewelacyjne m3. 299000 zł do negocjacji. 75m2 - 500 122 447
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Pilnie sprzedam atrakcyjne - kompletnie umeblowane, 42m2 na Zabobrzu,
właściciel - 669 997 648
■ Poniemiecki dom w Sobieszowie
- 190m2, 350000zł - 500 122 448
■ Rębiszów - działka budowlana 3600
m2 - 608 221 943
■ Sosnówka 1000 i 2000 m2 sprzedamy Nieruch. Euro-Dom - 0601
540292
■ Sprzedam lub zamienię - pół domu
poniemieckiego na mieszkanie w Jeżowie
Sudeckim - 075 61 20 957
■ Staniszów działkę - Działkę w Staniszowie pod zabudowę 1300 metrową
sprzedamy Nieruchomości Euro-Dom
- 601 5402 923
■ Staniszów - działkę widokową Działkę w Staniszowie 9000m2 po 38
złotych sprzedam Nieruch. Euro-Dom
- 500 242 903
■ Stary dom z ogrodem - i stawem
hodowlanym 0.45 ar. Siekierczynie k.
Lubania Sl. Istnieje możliwość dokupienia
ziemi i budowy nowego domu - 514
972 550
■ Super oferta - Mieszkanie w Cieplicach na I piętrze, kilkurodzinnego domu.
Wymieniona stolarka drzwiowa i okienna,
wszystkie instalacje, kanalizacja. Ogrzewanie gazowe ( nowy piec dwufunkcyjny
, miedź). W łazience wanna i prysznic,
osobne wc. Miejsce postojowe na ogrodzonym terenie bezczynszowe!!!! - 502
322 289
■ Szeregówka - Zabobrze III - 146m2.
W stanie surowym otwartym - 512
227 372
■ Szklarska poręba - Mieszkanie 39m2,
I piętro, deweloperskie cena 270tys. do
negocjacji - Nieruchomości Euro-Dom
- 0601 540292
■ Szklarska Poręba - mieszkanie 48
m2. Cena 185000 zł. - 608 221 943
■ Trzy mieszkania - pierwsze 61m,
drugie 57m, trzecie 28m wszystkie w
JG - 793 560 829
■ Zabobrze III - dwupokojowe 52m2,
175 tys. zł - 508 240 825
■ 2 działki szeregówki - Cieplice. Cała
dokumentacja projekt, zezwolenie na
budowę - 609 299 524
■ 2 poziomowe - w stanie deweloperskim 94, 53 m2, cena 295000 zł.
Nieruchomości - 508 240 823
■ Ładne 2 pokojowe - po remoncie w
Maciejowej 145000 - 500 122 448
■

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

R
NUME

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

25

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Cegły - Kupię cegły z rozbiórki Pszów
woj. Śląskie po.14 - 885 748 449
■ Dom w okolicach Karpacza - Kupię
dom wolnostojący w okolicach Karpacza.
- 509 318 410
■ Działkę - Pilnie kupię działkę w Jeżowie Sudeckim - 660 588 588
■ Kawalerkę do 100.000 tyś. Jelenia
Góra okolice - 660 467 612
■ Kupię 3 pokojowe - pod Jelenia Górą
w budynku wielorodzinnym. Okolice:
Kowary, Miłków, Ścięgny, Podgórzyn,
Sosnówka lub inne okolice. Bez pośredników - 664 492 829
■ Kupię dom do remontu - Kupię dom
do częściowego remontu po atrakcyjnej
cenie pod Jelenią Górą. Bez pośredników
- 664 492 829
■ Kupię małe i tanie mieszkanie - Oferty
z lokalizacją, metrażem i ceną proszę
przesyłać na maila ulasimko@poczta.fm
- 607 851 098
■ Kupię mieszkanie - 2-3 pokojowe bez
pośredników - 697 131 022
■ Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe
do kwoty 180000 zł. w Jeleniej Górze,
Cieplicach lub w Sobieszowie. Agencja
Nieruchomości "Meritum" - 501 181
159
■ Kupię mieszkanie bez pośredników
- Kupię mieszkanie w Jeleniej Górze lub
okolicy (do 10 km) po remoncie 2 - lub
3 – pokojowe - 668 220 101
■ Kupię mieszkanie - bez pośredników
- w Sobieszowie lub Cieplicach bez
pośredników - 513 151 261
■ Mieszkanie - Dla zdecydowanego
klienta z Wrocławia. 40 m2 - 45m2 do
drugiego piętra - 667 219 752
■ Mieszkanie dwupokojowe - Kupię
mieszkanie dwupokojowe do 120000 zł
oprócz Zabobrza, pośrednikom dziękuję
- 601 820 580
■ Mieszkanie na Placu Ratuszowym
- Pilnie kupię mieszkanie w Rynku w Jeleniej G. z widokiem na Plac Ratuszowy. Do
wydania 300.000PLN. Płatne gotówką.
N.J - 693 056 760
■ Mieszkanie na wsi - bez pośredników,
do 30 tys. zł. - 509 698 341
■ Mieszkanie w Piechowicach - Dla zdecydowanego klienta szukamy mieszkania
w Piechowicach, koniecznie na parterze.
Nieruchomości Partner - 790 359 599
■ Mieszkanie pilnie - w Jeleniej Górze,
najlepiej w okolicach malej poczty lub
InterMarche, 2-3 pokojowe może być do
remontu - 721 582 636
■ Stary ciekawy dom - Kupię stary
- stylowy dom , rejon Zamku Czocha,
Lwówka lub okolicy Nieruchomości
Euro-Dom - 500 242903
■ Teren inwestycyjny - Poszukuję dla
klienta działki przemysłowej( usługowej)
na terenie Jeleniej Góry w okolicach
głównych dróg - 508 240 831

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Lądek Zdrój koło Kłodzka. Mieszkanie
własnościowe w centrum i księgą wieczystą – 34,30m2 – 2 pokoje, parter, jasna
kuchnia, przedpokój, łazienka, własne
C.O., gazowe, zamienię na mieszkanie
własnościowe, 2 pokojowe w Jeleniej
Górze – 074 81 47 477
■ 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
■ Kwaterunkowe 63m2, 3 pokoje,
Zabobrze III na małe do 45m2 w bloku,
najchętniej własnościowe, ale nie
koniecznie – 075 64 28 707 – od
17:00 do 23:00
■ Zamienię Lądek Zdrój koło Kłodzka
mieszkanie własnościowe, 2 pokojowe
na 2 pokojowe w Jeleniej Górze – 074
81 47 477
■ Kawalerka na dwa pokoje - Zamienię
własnościową kawalerkę na oś. Orlim,
pierwsze piętro, słoneczna po kapitalnym remoncie na dwa pokoje może być
do remontu - 506 364 940
■ Kwaterunkowe na większe - Zamienię
mieszkanie kwaterunkowe w Cieplicach
52m2, 2 pokoje, kuchnio-jadalnia,
łazienka, strych, CO etażowe, zamienię
na większe - 785 524 355
■ Mieszkanie czynszowe - Mieszkanie
czynszowe (budynek wielorodzinny
- na wsi) 55,60m2. Na mieszkanie
czynszowe w mieście w st. budown.
Mniejsze. 075 75 182 13 wieczorem
- 695 918 502
■ Mieszkanie na domek - zamienię
mieszkanko własnościowe spółdzielcze
z niskim czynszem na piętrze z ogródkiem, strychem i piwnicą w Cieplicach
na domek wolno stojący w okolicach
jeleniej góry ,może być do remontu
- 723 207 534
■ Mniejsze na większe - Mieszkanie
34m2 dwa pokoje, kuchnia, łazienka
+ WC zamienię na większe do 50m2.
Ogrzewanie CO - etaż. Niski czynsz,
wysoki parter. - 693 232 084
■ Mniejsze na większe - Zamienię mieszkanie 2 pokojowe ,kuchnia ,łazienka
razem z WC, przedpokój (42 m 2 ) po
remoncie stare budownictwo, ciepłe,
nowe okna, podłogi panele, ogrzewanie
piec, + piwnica + strych około 40 m2
Niski czynsz 160 zł Zamienię na większe
3 pokojowe najchętniej na Zabobrze
- 695 220 129
■ Na mniejsze - Zamienię mieszkanie
w centrum 55m2 na mniejsze - 601
196 867
■ Większe na mniejsze - zamienię
mieszkanie własnościowe 51,7m2 - niski
parter(2 pokoje, kuchnia, łazienka,

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

centralne ogrzewanie) na mniejsze
(kawalerka) - 669 755 228
■ Zamiana - mieszkanie komunalne
25 metrów, niski czynsz na mieszkanie
dwupokojowe. Może być zadłużone lub
do remontu - 500 490 882
■ Zamienię mieszkanie przy ulicy
orla(cieplice) własnościowe 40.m. na
większe lub równorzędne w Sobieszowie
lub Cieplicach - 75 75 54 495
■ Zamiana 2 pok. na większe - 2
pokojowe mieszkanie własnościowe na
os. "ORLE" w Cieplicach na I piętrze,
ocieplony blok, niski czynsz - zamienię
na większe 3 pokojowe. Zamiana tylko
Cieplice, najchętniej os. ORLE. Dopłata
do zamiany lub spłata zadłużenia. 075
64 719 91 wieczorem lub 0665 784
041. - 665 784 041
■ Zamienię komunalną kawalerkę w
Cieplicach. 33m2. Słoneczna, zadbana,
zabudowany przedpokój, parter, CO
gazowe, jeden pokój, łazienka z WC,
ogród. Zamienię na większe dwupokojowe o podobnym standardzie. Do
pierwszego piętra - 075 64 253 96
■ Zamianie na większe - zamienię
mieszkanie komunalne jedno pokojowe
25 metrów, niski czynsz na mieszkanie
dwupokojowe. Może być do małego
remontu i zadłużone - 508 449 272
■ Zamienię mieszkanie - zamienię pokój
z kuchnia i łazienka w kowarach na
większe (mieszkanie nie jest wykupione)
- 516 137 337
■ Zamienię dom na mieszkanie - Zamienię dom w Jeleniej Górze na mieszkanie
w Jeleniej Górze - 667 085 817
■ Zamienię mieszkanie – spółdzielcze
- lokatorskie, 40 m2, 2 pokoje, Zabobrze II na większe. tel. po 15-tej - 509
503 333
■ Zamienię mieszkanie 3 pokojowe w
centrum Jeleniej Góry na dwa mniejsze
- 602 159 734
■ Zamienię kawalerkę 25 metrów na
parterze. Na większe - 508 449 272
■ Zamienię mieszkanie 2 pokojowe,
34 m pierwsze piętro, komfortowe na
większe w centrum Jeleniej Góry - 693
255 485

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
■ Mieszkanie dla dwóch osób, umeblowane, zadbane, osobne wejście w
Sobieszowie – 075 75 534 20
■ Do wynajęcia pokój z możliwością
garażowania – 075 75 215 95 – 695
605 043
■ Wynajmę mieszkanie dla dwóch osób,
umeblowane, zadbane, osobne wejście
– w Sobieszowie – 075 75 534 20
■ 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
■ 2 pokoje dla studentów - Wynajmę
mieszkanie 4 studentom, 15 min od AE,
bardzo ładne, nowe, wyremontowane,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 300 zł/os.
- 507 738 737
■ Centrum, 4 pokoje - Do wynajęcia
ładne mieszkanie, 4 pokoje + spiżarnia,
133 m2, 2-gie piętro (ostatnie), dodatkowo jest strych + piwnica, Jelenia Góra
, ul. Armii Krajowej , centrum , umeblowane, domofon, alarm, także na biuro
lub odpowiedzialnym studentom. 1600
zł/m-c + media. - 502 101 191
■ Mieszkanie 3 pokojowe, 51 m2, Zabobrze II Wyposażona kuchnia (+kaucja)
- 880 044 904
■ Do wynajęcia kawalerka o pow.40m2
w Sobieszowie.0757554148 - 518
564 347
■ Do wynajęcia nowy lokal usługowy,
w ścisłym Centrum Jeleniej Góry. I
piętro, wejście i okna od strony ulicy
Szkolnej, powierzchnia 24 m2, cena
40 zł/m2, plus media. A.N."Meritum"
- 501 181 159
■ Do wynajęcia mieszkania - do wynajęcia mieszkania 2 pokojowe przy samej
Akademii Ekonomicznej i kawalerka na
Zabobrzu. Umeblowane do wynajęcia
od 1 września. (wymagana kaucja )
- 500 107 848
■ Do wynajęcia mieszkanie - 2 pok.
35m2., parter, Zabobrze III - 504 891
144
■ Jelenia Góra lokal w centrum - Jelenia
Góra - centrum - lokal do wynajęcia.
- 603 347 415
■ Kawalerka - Mam do wynajęcia
kawalerkę na Zabobrzu I-piętro(blok
ocieplony) 500zł.+opłaty. Bez pośredników - 697 882 899
■ Kawalerka w Cieplicach - Od października do wynajęcia kawalerka w
Cieplicach. Mieszkanie usytuowane w
spokojnej dzielnicy obok Parku Norweskiego, w pełni umeblowane - 507
403 473
■ Lokale biurowe - pomieszczenia
biurowe do wynajęcia Jelenia Góra ul.
Wiejska 29 - 075 75 43 965, e-mail:
biuro@crk-kadra.pl - 605 661 481
■ Lokal 100 m/2 centrum tanio! - mam
lokal do wynajęcia centrum miasta 100
m/kw na sklep hurtownie usługi produkcje inne dobra cena - 607 730 188
■ Lokal biurowy - Do wynajęcia lokal
biurowy w Jeleniej Górze przy ul. Konopnickiej. 1 piętro, 20 m2, opłata 500
zł netto (w tym ogrzewanie i woda) +
prąd według zużycia. Nieruchomości
- 508 240 823
■ Lokal do wynajęcia - Jelenia Góra centrum - lokal do wynajęcia. Wiadomość:
603 347 415. - 603 347 415

Lokal na kancelarie-centrum Wynajmę lokal , cale pietro 90 m, w
centrum Jeleniej Góry idealny na kancelarie lub inne biuro - 721 824 886
■ Mieszkania 2 pokoje ul. Sudecka - Do
wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, nowe,
34 m2, ul. Sudecka - Park Sudecki. Cena
najmu 1.000zł + media wg. liczników tzn.
CO, woda, elektr. Wymagana kaucja-do
uzgodnienia - 606 393 911
■ Mieszkanie we Wrocławiu - Szukam
koleżanki do pokoju w mieszkaniu we
Wrocławiu, dwa przystanki od politechniki, drugie piętro, mieszkanie po
remoncie. e-mail: ul_la@o2.pl - 507
097 952
■ Na kancelarię lub gabinety - Jelenia
Góra - ścisłe centrum - bardzo duże
mieszkanie do wynajęcia na kancelarię
lub gabinety. Wiadomość: 513 018 455.
- 513 018 455
■ Na kancelarię lub gabinety - Jelenia
Góra - ścisłe centrum - duże mieszkanie
do wynajęcia na kancelarię lub gabinety. Wiadomość: 513 018 455. - 513
018 455
■ Podnajmę cześć lokalu - Lokal znajduje się na ulicy Bankowej, jest to
pomieszczenie obok działającego tam
solarium, bardzo dobrze na daje się na
usługi kosmetyczne typu fryzjerstwo
lub paznokcie - 502 623 828
■ Pokoje 1os, 2os k/politechniki Wynajmę studentom pokoje z dostępem
do Internetu, wyposażony aneks kuch.,
łazienki. CO. Zapraszam 603 811 609
- 075 75 513 75
■ Pokój 2os. - do wynajęcia pokój 2os.
w mieszkaniu studenckim na Zabobrzu.
Miła, przyjazna atmosfera, dostęp
do Internetu, 250 zł/os. + rachunki.
Proszę o kontakt tel lub GG6663017
- 661 562 752
■ Pokój 2os od września - duży pokój dla
dwóch osób, blisko centrum, umeblowane
w mieszkaniu 3 pokojowym, po remoncie,
Internet, kablówka - GG4871086
■ Pokój dla 2 studentek - Wynajmę
pokój 2 uczennicom w okolicy sklepu
Rondo, dostęp do wszystkich mediów,
przyjazna atmosfera, 300 zł + opłaty
- 661 199 626
■ Pokój do wynajęcia - Posiadam
do wynajęcia pokój dla 1-2 osób w
domku jednorodzinnym-w Cieplicach-z
dostępem do kuchni, łazienki, Internetu.
Internet 24h. GG: 2798099 - 798
421 721
■ Pokój do wynajęcia studentce Wynajmę studentce miejsce w pokoju 2
osobowym ( 21m2) na ul. Podchorążych
w mieszkaniu 3-pokojowym( 72 m2).
Umeblowana kuchnia, super łazienka,
pralka automatyczna. W pokoju mieszka
studentka 3 roku KK. Cena 300zł +
opłaty (w zimie około 70-80zł) wiosną
40zł. - 603 845 853
■ Pokój w mieszkaniu studenckim
- Mam do wynajęcia 2os pokój w mieszkaniu studenckim gg 7725132 - 665
795 832
■ Pokojowe 2 os. dla studentek - do
wynajęcia pokój 2os. w domu (Cieplicach) niedaleko Politechniki. Miła i przyjazna atmosfera, dostęp do Internetu,
200zł/os +rachunki - 698 650 320
■

Pomieszczenie na działalność - Do
wynajęcia pomieszczenie - hala w
Jeleniej Górze, 8.50 zł za metr - 787
425 227
■ Przytulne 2-pokojowe - Wynajmę
przytulne 2-pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu III od października parze lub
osobie pracującej. 800 zł + liczniki
- 607 685 959
■ Stancja k/ lo Norwida - 3 minuty
do LO - pokoje z Internetem 1 os i 2 os,
wyposażona kuchnia, łazienki, ogrzewanie centralne. Zapraszam uczniów LO i
studentki/ów/ - 75 513 75
■ Stancja - piętro domu - Wynajmę
studentom piętro domu - centrum Cieplic
- 075 75 513 75
■ Szukam współlokatorki - Studentka
II roku UE szuka współlokatorki (niepalącej) do kawalerki na Zabobrzu I.
GG: 3002482
■ Wydzierżawię w pełni wyposażony
zakład fryzjersko-kosmetyczny w Kowarach - 605 297 060
■ Wynajmę kawalerkę w centrum, po
remoncie, komfortowa - 605 466 599
■ Wynajmę firmie - mieszkanie 3 pokoje
86m2, blisko centrum w Jeleniej Górze
- 691 891 185
■ Wynajmę mieszkanie - 2 pokoje
kuchnia, i łazienka do wynajęcia dla max.
dla 3 - 4 osób. Mogą być studenci. Łatwy
dojazd do Kolegium - 792 462 018
■ 2 pokojowe, po remoncie, 70m2,
kuchnia, łazienka, przedpokój w centrum
Sobieszowa. 850 zł plus liczniki (energia,
gaz), kaucja zwrotna. - 668 849 789
■ Wynajmę mieszkanie - Wynajmę
mieszkanie w Cieplicach dwupoziomowe
75m2 - 508 083 175
■ Wynajmę mieszkanie - 3 pokojowe
kuchnia łazienka balkon od zaraz na
Osiedlu Widok w Cieplicach - 607
592 054
■

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
■ Chcę wynająć - Lokal użytkowy do 80
m2 w Jeleniej Górze - 663 300 783
■ Chcę wynająć w cieplicach 3p Poszukuje mieszkania 3 pokojowego
w cieplicach do 900zł Pilnie - 722152-800
■ Kawalerka - 2 studentki Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze poszukują
kawalerki do wynajęcia - 793 723 993
■ Kawalerkę lub małe mieszkanie
- Pracuję w Jeleniej Górze; chcę wynająć kawalerkę lub małe mieszkanie od
września lub października; na dłuższy
czas - 695 303 202
■ Lokal w centrum z witryną - Poszukuje
lokalu w centrum Jeleniej Góry, Cieplic lub
w dobrej lokalizacji na Zabobrzu. Lokal ok
30 m2 z witryną - 505 148 303
■ Mieszkanie 2 pokoje - Wynajmę
mieszkanie 2 pokoje, kuchnia i łazienka
po kapitalnym remoncie na osiedlu
robotniczym w Jeleniej Górze - 665
839 199
■ Mieszkanie 3-pokojowe - wynajmiemy(3 studentki) mieszkanie 3
pokojowe na Zabobrzu lub w centrum do
1200 zł Pilnie. - 501 244 250
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze - szukam
mieszkania lub pokoju do wynajęcia w
jeleniej górze. do 500zl - 784 410 685

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Młoda para poszukuję - mieszkanie
najlepiej dwa pokoje, nie musi być w
pełni wyposażone. Najlepiej o okolicach
centrum miasta - 510 172 772
■ Para wynajmie mieszkanie - nie drogo,
do 400zł z opłatami w Jeleniej G. na
dłużej, najlepiej Waryńskiego Worcella i
okolice. Tel lub sms - 697 266 951
■ Pilne - szukam mieszkania do wynajęcia najlepiej w Jeleniej Górze - 513
942 057
■ Pilnie - Małżeństwo poszukuje mieszkania na terenie Kowar - 781 951 973
■ Pilnie - Małżeństwo z dziećmi pilnie
poszukuje niedrogiego mieszkania 2
pokoje, kuchnia łazienka do wynajęcia
w Jeleniej Górze może być do remontu
- 665 961 616
■ Pilnie szukam - mieszkania do wynajęcia w Karpaczu Kowarach lub okolicy
- 518 142 500
■ Pilnie wynajmę mieszkanie - bardzo
pilnie wynajmę kawalerkę od zaraz do
500zł na terenie Jeleniej Góry - 691
065 584
■ Pilnie wynajmę mieszkanie - 2 lub
3 pokojowe na Zabobrzu 1 - 660 043
938
■ Pilnie w JG - 2 pokoje pilnie - 512
204 020
■ Pokój dla 1 osoby - Studentka 3 go
roku UE bez nałogów szuka kawalerki/
pokoju/miejsca w pokoju lub mieszkaniu
studenckim w rozsądnej cenie - 663
585 543
■ Poszukuję kawalerki do wynajęcia w
Jeleniej Górze - 509 132 031
■

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

Poszukuję mieszkania pilne - para
pilnie poszukuje kawalerki od zaraz
- 721 582 752
■ Poszukuję mieszkania - małżeństwo
poszukuje mieszkania dwupokojowego,
umeblowanego na dłuższy okres czasu
- 513 013 675
■ Studenci szukają mieszkania - Spokojni, bez nałogów szukają mieszkania
w okolicach UE, ewentualnie Zabobrze
1. Pozdrawiamy - 601 754 663
■ Szklarska Poręba - poszukuje pokoju
do wynajęcia od 1 września w Szklarskiej
Porębie najlepiej niedaleko KRUS-u - 793
446 188
■ Szukam - wynajmę kawalerkę blisko
KK lub na Zabobrzu - 607 342 400
■ Szukam - pokoju do wynajęcia na
dłuższy okres z Internetem do 400 zł
- 660 469 059
■ Szukam - szukam w miarę tanio do
wynajęcia pokoju lub kawalerki najchętniej na Zabobrzu z dostępem do Internetu
- 660 469 059
■ Szukamy – wynajmiemy (3 studentki,
niepalące) mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu lub w centrum - 781 815 812
■ Szukamy mieszkania - para szuka
mieszkania do wynajęcia (do 600-650zl
+liczniki) - 503 328 860
■ Szukam do wynajęcia bar - pijalnie
piwa - 605 631 661
■ Szukam kawalerki - Studentka szuka
kawalerki do wynajęcia, najlepiej w
okolicach centrum bądź na Zabobrzu
- 514 325 963
■ Szukam lokum tanio - kawalerki lub
pokoju z aneksem kuchennym i łazienką
■

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

dla dwóch osób tanio do 150zł za najem
może być stancja lub akademik - 697
266 951
■ Szukam lokum tanio - tanio wynajmę
do 120zł lokum ul Waryńskiego i okolice
najlepiej sms - 697 266 951
■ Szukam mieszk. od 10.09 - Szukam
do wynajęcia mieszkania w rozsądnej
cenie od 10 września. e-mail: Karaluch@
terra.es - 603 699 159
■ Szukam pokoju - Poszukuję pokoju
jednoosobowego do wynajęcia, niekrępującego, tylko i wyłącznie Zabobrze
lub centrum. Jestem niepalący - 793
68 68 70
■ Szukam pokoju 1 osobowego - Posztukuję niedrogiego pokoju jednoosobowego,
najlepiej w centrum ale nie koniecznie.
Jestem studentem 3 roku pedagogiki (
nie palącym) - 692 566 287
■ Szukam pokoju dla dwóch osób Jestem studentką KK. Wraz z koleżanką
poszukuję pokoju do wynajęcia. Od
października - 661 391 175
■ Szukam pokoju jednoosobowego
- Student 3-go roku, spokojny, nie palący.
Pokój w centrum lub na Zabobrzu. W
okolicach 300 zł. - 516 485 171
■ Szukam pokoju lub mieszkania - pilnie
szukam do wynajęcia w miarę tanio
pokój lub mieszkanie dla mnie i mojego
synka. najlepiej od 20-go września, w
Jeleniej Górze. czekam na propozycje
- 515 184 540
■ Szukam współlokatora/pokoju 1os
- Szukam współlokatora lub pokoju 1
osobowego na terenie Jeleniej Góry
(najlepiej blisko UE) Spokojny student
1 roku uniwersytetu ekonomicznego
- 508 467 340
■ Szukam współlokatora - Szukam
współlokatora do wynajęcia mieszkania,
jestem studentem pierwszego roku UE.
kontakt: andy001@o2.pl - -mail
■ Szukam współlokatorki - Studentka
KK szuka współlokatorki (mile widziana

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!

osoba która już ma jakieś mieszkanie)
- 514 325 963
■ Szukam współlokatorki - Wrocław
- Szukam współlokatorki do pokoju
do mieszkania we Wrocławiu, dwa
przystanki od politechniki, drugie piętro,
mieszkanie po remoncie. e-mail: ul_la@
o2.pl - 507 097 952
■ Wynajmę - szukam kawalerki tanio
w Jeleniej Górze lub okolice Sobieszowa
- 798 050 987
■ Wynajmę - pilnie wynajmę pokój lub
mieszkanie w Karpaczu Kowarach lub
okolicy - 518 142 500
■ Wynajmę kawalerkę - Poszukuję
kawalerki do wynajęcia, dla dwóch
niepalących studentek, w cenie do 600zł
+ liczniki - 661 058 408
■ Wynajmę kawalerkę - Młoda para
wynajmie umeblowaną kawalerkę - 784
715 341
■ Student poszukuje pokoju do wynajęcia w mieszkaniu studenckim najlepiej
blisko KK ul. Kadetów. proszę pisać na
maila Buczertheone@wp.pl gg 6629739
bądź dzwonić 661 438 283 - 607
421 291
■ Zdecydowanie wynajmę kawalerkę
- Poszukuję kawalerkę do wynajęcia w
cenie do 650 zł+opłaty - 508 453 274

PRACA
DAM PRACĘ
■ Przyjmę dziewczynę do sprzątania
mieszkania 60m2 Zabobrze – 075 75
311 06
■ Zatrudnię murarzy i pomocników
- Doświadczenie - 793 525 556
■ Przyjmę do pracy w solarium - 504
098 289
■ Zatrudnię pomocnika na budowie
- 502 623 828
■ Do pracy w kuchni w Karpaczu z
zakwaterowaniem - 601 779 796
■ 1400-1800 euro opieka - szukamy
opiekunek. Od 1400 Euro. mail.mdt-

agentur@gmx.de - 004 94 131 248
957
■ 600 zł tygodniowo - Młodych z prawem jazdy kat. B - 75 764 70 17
■ Agencja Ochrony zatrudni pracowników z terenu Szklarskiej Poręby i Jeleniej
Góry. Praca na stałe. - 605 097 861
■ Aktualne oferty pracy - Niemcy Zapraszamy do zapoznania się z naszymi
aktualnymi ofertami pracy dla opiekunek
osób starszych. Wyjazdy głównie w
południowo-zachodnią część Niemiec.
Zakres obowiązków: opieka nad osobą
starszą oraz prowadzenie jej domu.
Potrzebna znajomość języka.(075) 724
8960, - 604 656 360
■ Asystent pośrednika - Biuro "Nieruchomości Kopczyńscy" poszukuje do
pracy osobę na stanowisko asystenta
pośrednika. Oferty (CV+LM) ze zdjęciem
proszę kierować na adres mailowy biuro@
nkop.com.pl lub osobiście w siedzibie
biura przy ul. Sudeckiej 10 w Jeleniej
Górze. - mail
■ Barmanka - Zatrudnię osobę na stanowisko BARMANKA. Więcej informacji
pod numerem telefonu 075/76 78 641
lub osobiście pod adresem: TaDo, ul.
Karola Miarki 44, Jelenia Góra. - 075
76 786 41
■ Bezrobotnych - młodych - Firma
zatrudni od zaraz 1800 netto - 609
287 328
■ 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 - 605 661 481
■ Budowlańców od zaraz zatrudnię
- Budowlańców na umowę o pracę
zatrudnię od zaraz. - 791 557 590
■ Casting modelek, fotomodelek - Nabór
modelek, fotomodelek do castingu z
naszym fotografem i wizażystka Gadu
Gadu: 2049071 - 506 780 549
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Cyfra plus - zatrudni do pozyskiwania
klientów, wysokie zarobki (ok. 2500
netto) - 792 186 671
■ Czy chcesz być au pair? - Poszukujemy opiekunek do pracy u brytyjskich
rodzin. Oferta: wynagrodzenie 400-600
funtów miesięcznie na rękę, zapewnione
zakwaterowanie, wyżywienie. Większość
rodzin posiada Internet i udostępnia
telefon - biuro@babycare.pl - 032 450
44 00
■ Dekarz i pomocnik dekarza - Zatrudnię
dekarza i pomocnika dekarza - 508
368 631
■ Dla studentów i nie tylko - Świetna
oferta, jeśli chcesz dorobić, zarobić
na studia i sporo ponadto. Zadzwoń.
Nie sprzedaż, nie ubezpieczenia - 792
128 282
■ Dla uczących się - Osoby uczące
się, studiujące, do pomocy w kuchni lub
sprzątania, w pensjonacie w centrum
Karpacza - zatrudnię. Godziny pracy
dostosowywane indywidualnie - 601
429 662
■ Docieplenia, wykończenia wnętrz
- Zatrudnię do prac przy dociepleniach
budynków i wykończeniach wnętrz.
- 606 344 440
■ Do biura - Przyjmę do biura na pełny
etat. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wprowadzanie danych do systemu, fakturowanie
oraz administrację - 513 047 727
■ Do montażu okien i drzwi - Przyjmę
do montażu okien i drzwi, wymagam
minimalnego doświadczenia - 602
440 072
■ Do Niemiec - od zaraz przy kwiatach.
5 euro plus noclegi i wyżywienie, najlepiej kobieta po 30, okolice Koblenz - 00
491 707 035 935
■ Zatrudnię do pizzerii w Jeleniej Górze,
kucharza do pizzy - 606 991 160
■ Dystrybutor perfum - Zostań dystrybutorem perfum polskiej firmy FM
- 501 784 304
■
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Dział handlowy - fakturzystka - Oaza
Sp. z o.o. zatrudni osobę do działu
handlowego, która będzie zajmowała
się fakturowaniem. Praca na dwie
zmiany. Mile widziane orzeczenie o
niepełnosprawności. Proszę przesłać
CV na adres jacek_oaza@o2.pl - 075
75 239 93
■ Elektronika GSM / RTV - Zatrudnię
elektronika do serwisu gsm / rtv, wiadomość w sklepie ul. Drzymały 37 075
64 155 00 - 693 693 955
■ Firma finansowa poszukuję - Firma
finansowa poszukuję przedstawicieli.
Wysokie wynagrodzenie stałe oraz
wysokie prowizję. Jeżeli masz 25 lat
i chcesz nauczyć się nowego zawodu
wyślij cv i lm na adres : praca.finanse@
interia.eu - 507 051 965
■ 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
motywacyjny prosimy przesyłać: slawomir.bozenta@getin-finance.pl - 667
894 576
■ Getin Finance - eksperci finansowi
pilnie poszukiwani. Pensja stała +
prowizja. Wykształcenie wyższe , zapał
do pracy i nauki mile widziany. CV i
list motywacyjny prosimy przesyłać
: slawomir.bozenta@getin-finance.pl
- 667 894 576
■ Graficy komputerowi - Zatrudnimy
grafików komputerowych - 075 64
50 830
■ Hotel pałac Staniszów - Hotel Pałac
Staniszów poszukuje recepcjonistki/
recepcjonisty, wymagana znajomość
języka niemieckiego. Proszę o kontakt
telefoniczny lub przesłanie oferty na
adres: hotel@palacstaniszow.pl - 075
75 584 45
■ Hotel zatrudni - Hotel Pałac Staniszów
zatrudni osobę do pracy w ogrodzie.
Bliższe informacje pod nr 075 75 58
445 lub hotel@palacstaniszow.pl - 075
75 584 45
■ Kelnerka/pokojowa - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr na zlecenie Klienta prowadzi rekrutację kandydatek na stanowisko: kelnerka, pokojowa kontakt- Jelenia
Góra ul. Wiejska 29 tel.075 75 43 965,
biuro@crk-kadra.pl - 605 661 481
■ Kelnerka - pokojowa w Karpaczu
- Pensjonat w Karpaczu zatrudni na
stałe na stanowisku: kelnerka-pokojowa.
Praca na zmiany po 8 h. Wynagrodzenie
8 zł/h - 075 75 32 308
■ Kelnerkę, kelnera - dziewczynę lub
chłopaka do obsługi do knajpki w centrum przy ul. 1-go Maja 31, wynagrodzenie 1000zł netto/dwa dni pracy dwa
wolne. Poważne oferty odpowiedzialnych, dyspozycyjnych, na stałe od zaraz
- 510 440 082
■ Kierowca prawo jazdy kat c - Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym wymagane prawo jazy C,
doświadczenie, niekaralność, karta
kierowcy do tachografu cyfrowego.
- 607 661 216
■ Kierowce kat C - MPT Oaza zatrudni
kierowcę z kat C od zaraz. Mile widziane
doświadczenie(praca jako kierowca w
■

hurtowni). Oferty prosimy przesyłać na
adres e-mail: jacek_oaza@o2.pl lub fax
- 075 64 660 62
■ Kierowcę kat. C+E - poszukuję kierowcę kat. C+E z paszportem do kursów
na Wschód - Polska - Ukraina. Bardzo
wysokie zarobki - 606 458 169
■ Kierowcy do rozwożenia pizzy - poszukuję kierowcy do rozwożenia pizzy na
terenie Jeleniej Góry - 698 569 440
■ Konsultant - Międz ynarodowa
Firma Finansowo - Prawna w związku
z rozbudową jeleniogórskiego oddziału
poszukuje chętnych na stanowisko
konsultanta. Wymagania: niekaralność,
minimum średnie wykształcenie. Wyślij
CV na adres: jolanta.storta@gmail.
com - mail
■ Korki z matematyki - Jestem studentką i potrzebuję pomocy w nauce.
Dokładnie chodzi o funkcje(przedziały,
pochodne, parzystość itd.) Płace 15zł/h,
Karpacz. Niestety u mnie w domu nie ma
warunków do nauki więc co do miejsca
będzie trzeba się umówić gdzieś indziej.
Kontakt: Ashantina123@wp.pl - 886
821 129
■ Kucharz - Zatrudnię kucharza, więcej
informacji pod nr telefonu - 506 140
665
■ Kucharza do pizzerii - zatrudnię
kucharza do pizzerii w cieplicach, wymagana dobra znajomość kuchni włoskiej
- 665 163 087
■ Kucharzy, kelnerów/ki Karpacz - do
restauracji w Karpaczu - 606 261 518
■ Kucharz, kelnerka - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr na zlecenie Klienta
prowadzi rekrutację kandydatek na
stanowisko: kucharz, kelnerka, pokojowa
- kontakt: Jelenia Góra ul. Wiejska 29 075 75 43 965, e-mail: biuro@crk-kadra.
pl - 605 661 481
■ Kucharz pizzerant - odpowiedzialnego
mężczyznę z umiejętnościami robienia
pizzy, od zaraz przyjmę na dobrych
warunkach i niekrępującym systemie
pracy dwa na dwa dni, wynagrodzenie
1700-2000zł/netto - tylko poważne
oferty zdecydowanych od zaraz - 510
440 082
■ Kurs niemieckiego opieka - Kurs
języka niemieckiego. Dla osób, które
pozytywnie go ukończą, gwarantowana
praca przy opiece nad osobami starszymi. Okres trwania kursu ok. miesiąca.
Dla grup zorganizowanych możliwy
dojazd lektora na miejsce. Organizator
kursu: Studio Języka Niemieckiego w
Bolesławcu (075) 646 28 32, - 518
581 055
■ Lektor języka włoskiego - Szkoła
językowa z Jeleniej Góry zatrudni lektora
języka włoskiego. - 603 103 537
■ Magazyniera z grupą - Hurtownia
spożywcza zatrudni magazynierów z
grupą do rozkładania towaru na magazynie. CV prosimy przesyłać na adres
e-mail: jacek_oaza@o2.pl, lub fax - 075
64 660 62
■ Małe firmy do współpracy - Poszukujemy małych firm na podwykonawców
- elewacje, tynki, wykończenia. - 503
069 600
■ Młodych po wojsku - 1500 netto,
do firmy handlowo-usługowej - 75 76
47 019

Młody kierowca B, C - podejmę prace
jako kierowca, posiadam prawo jazdy
kategorii B, C a C+E w trakcie robienia
- 605 591 314
■ Modelki, fotomodelki, hostessy - Prosimy zgłaszać się na casting modelek,
fotomodelek i hostess z naszym fotografem i wizażystą. Oferujemy kontrakty.
Budujemy nową profesjonalną stronę
internetową. Fotograf Łukasz Sitarz.
E mail; agnsal1@wp.pl lub pod tel. GG:
2049071 - 506 780 549
■ Montażysta mebli - Poszukiwany
pracownik do produkcji i montażu
mebli u klienta. Prawo jazdy. Po okresie
szkolenia duża samodzielność, jak i odpowiedzialność za realizowane zlecenia
- 504 200 245
■ Monter wiązek elektrycznych - Zatrudnimy sumienne, dokładne, rzetelne,
obowiązkowe osoby na stanowisko
monter wiązek elektrycznych w oddziale
firmy Panopa Logistik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej. Mile
widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku. Kontakt od poniedziałku
do piątku od 10.00 do 16.00 - 504
073 573
■ Murarze - Przyjmę murarzy na budowę
w Cieplicach - do 15zł/h. - 504 039
435
■ Murarzy, cieśli - Przyjmiemy na
umowę o pracę wykwalifikowanych
murarzy-tynkarzy, cieśli. Wysokie
zarobki. Kontakt od 16-18.00 - 503
069 600
■ Firma Zatrudni murarzy, kafelkarzy,
ociepleniowców, tynkarzy, prace w
okolicach Zgorzelca zatrudnienie umowa
o prace, zarobki do 4000 zł 600 926 523
- 609 617 006
■ Firma budowlana przyjmie od zaraz
murarzy - tynkarzy, cieśli. Gwarantowana
umowa o pracę, wysokie zarobki. Kontakt
od 16-18.00 - 503 069 600
■ Niemcy - winogrona - do zbioru winogron okolice trier na 5-6 tygodni. proszę
przysłać sms z imię, nazwisko, adres i
data ur. na nr 00491707035935. Praca
z wpisem w niemieckim urzędzie pracy.
Od polowy września- 6-7 euro stunde - 0
049 170 703 5935
■ Niewielki wysiłek-dobra kasa! Atrakcyjna, nowoczesna branża, nie
sprzedaż, 100% szkoleń. 079 2128282
- 079 212 8282
■ Nie powiódł ci się biznes? - Super
oferta działalności, bez kosztów. 100%
szkoleń, pomoc, opieka. Bardzo dobre
dochody. Nie sprzedaż - 792 128 282
■ Nowość - Szukasz kasy, możliwości
rozwoju i miłej atmosfery? Szukamy
osób chętnych do pracy na wszystko
mające stanowisko - 75 764 70 19
■ Obsługa klientów - poszukuje osoby
której zadaniem jest kontakt z klientami
w całej Europie i Polsce. Wymagana
znajomość języka angielskiego oraz
obsługa komputera ( pakiet Office,
w szczególności Exel ) listy proszę
kierować na michal.w@questsport.pl
- 660 474 052
■ Od 1400 eur o opiek a - sms
:0049/17641191237 legalna praca
nad opieką, sprawdzone rodziny - 0049
4131 248 957
■

Oferta dodatkowego dochodu - Poszukuje osób z którymi w ciągu krótkiego
okresu czasu stworzymy bardzo duży
zespół współpracowników który umożliwi nieograniczone możliwości zarabiania. Oferta skierowana jest głownie dla
osób dynamicznych, wytrwale dążących
do osiągnięcia wyznaczonego celu - 663
777 093
■ Oferty na opiekę od 1400 euro - 15
legalne oferty wolne od 10.09.08 na
opiekę w Niemiec. Od 1400 Euro. - 075
64 72 242
■ Operatorka linii 0700 - zdalna Wymagamy: - Posiadania telefonu
stacjonarnego (DIALOG, NETIA, TPSA)
- Miłego, ciepłego, seksownego głosu
- Gotowości do rozmowy na różne
tematy - Nie normowany czas pracy sam
wybierasz kiedy chcesz pracować - Może
to być Twoja Dodatkowa Praca - Umowa
zlecenie lub dzieło - 022 49 26 604
■ Opieka – 8 km od Hannoveru - nad
małżeństwem , osobą chorą jest kobieta,
77 lat, porusza się o wózku inwalidzkim,
zagwarantowane osobne mieszkanie,
kuchnia i łazienka, 3 razy dziennie odwiedziny Pflegedienst, wyjazd 27.09.2008
- 075 724 89 60
■ Opieka do 9mies.chłopca - Pilnie
szukam opiekunki dla mojego 9 mies.
Synka od 1 września, na 9 godz.6.3015.30. Kontakt: 791 693 087 - 791
693 002
■ Opieka nad kobietą 84 lata - w
Stuttgarcie, poruszającą się o lasce lub
o Rollatorze, Pani zdrowa umysłowo,
komunikatywna, posiada własny dom
w spokojnej dzielnicy domów jednorodzinnych, obecnie jest tam opiekunka z
naszej Firmy mówiąca po polsku - 075
724 89 60
■ Opieka nad małżeństwem - Pani 88
lat, poruszająca się za pomocą Rollatora oraz Pan 88 lat, poruszający się
samodzielnie, osoby sprawne umysłowo,
kontaktowe, posiadają własny dom w
małym miasteczku Reichenbach koło
Stuttgartu - 075 724 89 60
■ Opieka nad mężczyzną Stuttgart - Pan
ma 80 lat, porusza się samodzielnie,
początki demencji, konieczna rozmowa,
okazanie ciepła, oferta dla kobiety, jest
już polskojęzyczna zmienniczka, która
pracuje w tym miejscu pracuje już od
2007. Wszystkie oferty zawierają w
sobie: czas wolny 2-3 godziny dziennie,
zakwaterowanie (własny pokój - 075
724 89 60
■ Opieka Niemcy - Niemiecka firma
szuka opiekunek, płaca 1200-1600
euro miesięcznie. Warunek konieczny
- posiadanie dział. gos pod. w Polsce lub
Niemczech lub gotowość do jej założenia.
Firma gwarantuje pomoc w załatwieniu
formalności. Nie pobieramy żadnych
prowizji! Kontakt praca.niemcy76@tlen.
pl - 602 320 892
■ Opieka - dla mężczyzny na już - nad
mężczyzną, 94 lata, w miejscowości
Albershausen (okolice Stuttgartu) częściowy niedowład kończyn, podopieczny
porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, potrafi samodzielnie stać, Agencja
Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa
4b, 59-800 Lubań 604 656 360 - 075
72 489 60
■

Opiekunka do dziecka - Potrzebna
opiekunka do dziecka (dziewczynka,
półtora roku). Najlepiej ze Staniszowa
- opieka u nas w domu, lub z dowozem
dziecka do Jeleniej Góry. - 603 445
535
■ Opiekunka do dziecka - Szukam
Pani z doświadczeniem do opieki nad
rocznym synkiem w Cieplicach. Pracuję
7 godz. dziennie. Jesteśmy w stanie
zaoferować za opiekę 350 zł miesięcznie
- 607 388 083
■ 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
się więcej o naszym biznesie. adres
- oriflame.26@wp.pl
■ Panie do pieczenia ciast - Zatrudnię
panie do pieczenia ciast domowych w
Jeleniej Górze - 606 991 160
■ Piekarnia praca i przyuczenie Zatrudnię kobietę lub mężczyznę w
Piekarni w Janowicach Wielkich do
pracy lub przeuczenia. Wysokie zarobki.
- 695 914 011
■ Pielęgniarki na anestezjologię Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
zatrudni pielęgniarki do pracy na bloku
operacyjnym, Oddziale Anestezjologii w
trybie pilnym. Forma zatrudnienia do
uzgodnienia między stronami. Stawka
wynagrodzenia - do negocjacji. Bliższych
informacji udziela Naczelna Pielęgniarka
– 075 75 372 13 lub 075 75 371 44
■ Pilne, opieka w Niemczech - Pani do
opieki po 40 ROKU ŻYCIA! Język niemiecki kontaktowy, wyjazd 6.09.2008r
- Wetzlar. O natychmiastowy kontakt
proszę pod nr: 0693374813 - 693
374 813
■ Pilnie murarzy - Firma przyjmie
murarzy-tynkarzy, fachowców od zaraz
na umowę o prace. Wysokie zarobki.
Kontakt w dni robocze od 16-18.00
- 503 069 600
■ Pilnie szukam pracownika na budowę
jako pomoc - 507 721 840
■ Pilnie potrzebuję - szukam pracowników tynkarzy do agregatu - 507
721 840
■ Pilnie zatrudnię - Zatrudnię instruktora nauki jazdy kategorii B - 602
440 738
■ Pilnie zatrudnię sprzedawcę - Zatrudnię uczciwa dziewczynę(kobietę) do
pracy na targowisku w Jeleniej Górze
w charakterze sprzedawcy odzieży
damskiej. Wymagana: punktualność,
uczciwość, kultura osobista oraz miła
obsługa. Najchętniej niepaląca - 691
648 261
■ Podwykonawców - Poszukujemy
małych firm do współpracy, elewacje,
tynki, remonty, wykończenia - 503
069 600
■ Pokojowa w hotelu - Zatrudnimy
na umowę stałą pokojowa do Hotelu z
doświadczeniem zawodowym. Osoba
zdecydowana, rzetelna, uczciwa. List
motywacyjny + CV Praca w Jeleniej
Gorze- Cieplicach - 660 383 600
■ Pensjonat w Karpaczu Górnym
zatrudni na stałe na stanowisku pokojowa - kelnerka. Wynagrodzenie 8 zł/h +
■

zwrot kosztów dojazdu. Praca na zmiany
- 075 75 32 308
■ Pomocnik stolarza - sprzedawca
- Praca w krajalni w sklepie FAKTORIA:
Jelenia Góra ul. Wiejska 29a. Głównie
rozkrój na formatki płyt meblowych i
sklejki. Poszukujemy osoby obytej w
fachu stolarskim lub chętnego do przyuczenia. Praca na stałe na pełny etat.
faktoria@budujcie.pl - 075 75 250 70
■ Pomoc do cukierni - Potrzebna pomoc
do cukierni w Jeleniej Górze - 606
991 160
■ Pomoc kuchenna - Zatrudnię osobę
na stanowisko POMOC KUCHENNA.
Więcej informacji pod numerem telefonu
075/76 78 641 lub osobiście pod adresem: TaDo, ul. Karola Miarki 44, Jelenia
Góra - 075 76 786 41
■ Pomoc kuchenna - "Gościniec" w
Wojcieszycach zatrudni pomoc kuchenną
- 515 911 165
■ Poszukiwani instalatorzy - Firma
zatrudni osoby do pracy na stanowisku
instalatora sieci teletechnicznych i zasilających. Praca w delegacji na terenie
Polski. Zainteresowanych prosimy o
przesłanie CV na adres e-mail: mlagonski@pronetsystems.com.pl lub kontakt
telefoniczny - 512 268 841
■ Poszukiwany - śpiewająco – lekko
rapujący klawiszowiec do już istniejącego zespołu zarobkowego gary@wp.pl
- 605 328 731
■ Poszukiwany informatyk - Politechnika Wrocławska ZOD w Jeleniej Górze
poszukuje informatyka ze znajomością
systemu Linux, PHP i MySQL. Prosimy
o kontakt mailowy: jaroslaw.zak@pwr.
wroc.pl - 075 75 515 99
■ Poszukiwany klawiszowiec - Poszukiwany śpiewający klawiszowiec do już istniejącego zespołu zarobkowego - grania
na terenie Dolnego Śląska, darka1@wp.pl
GG: 5795496 - 605 328 731
■ Poszukuję - szukam zmienniczki
do sprzątania w Monachium - 607
655 149
■ Poszukuję - osób chętnych do współpracy, dyspozycyjność, kreatywność,
gotowych do podjęcia własnej działalności - 663 955 044
■ Poszukuję fryzjerki - dobre wynagrodzenie dla fryzjerki lub fryzjera
- podszkolę inne warunki do uzgodnienia
- 507 136 438
■ Poszukuję kierowcy - Chojnów Poszukuję kierowcy z prawem jazdy kat.
B na busa - kontener. Praca od poniedziałku do soboty włącznie w godzinach
od 8 do 12.30 Osoba najlepiej z Chojnowa
lub okolic!!!! Zainteresowanych proszę
o kontakt e-mailowy - CV i propozycja
zarobków. kami_trans@wp.pl - mail
■ Recepcjonistki, pokojówki - Hotel w
Szklarskiej Porębie przyjmie do pracy
na stanowiska: pokojówki recepcji,
wymagane: -znajomość języka niemieckiego -miła aparycja -znajomość obsługi
komputera Prosimy o przesłanie CV ze
zdjęciem na adres bosman@wp.pl lub
kontakt telefoniczny - 075 71 743 65
■ Potrzebna kelnerka - Potrzebna
kelnerka do Hotelu Chojnik w Zachełmiu!
Mile widziana znajomość jęz. niemieckiego - 757 621 211
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Potrzebny klawiszowiec - Poszukiwany śpiewająco-rapujący klawiszowiec
do zespołu zarobkowego - obszerny
repertuar - zespół od kilku lat znany email gary24@wp.pl - 605 328 731
■ Praca w młodym zespole. Firma
handlowa zatrudni od zaraz, min średnie
- 75 76 47 019
■ Pilnie poszukiwane osoby do pracy!
PPS Pracovni Agentura poszukuje osoby
do pracy na terenie Republiki Czeskiej
w Jabłońcu (około 60 km od Jeleniej
Góry). Dokładne informacje pod czeskimi
numerami telefonów +420 776 433 538
(Biedulska) lub +420 774 593 846
(Wnuk) lub e-mail blue_mausik@wp.pl
- +420 776 433 538
■ Praca dla akompaniatora - Niepubliczne Przedszkole zatrudni akompaniatora do zajęć rytmicznych. Bliższe
informacje pod numerami telefonów:
075 64 693 74 - 792 453 921
■ Praca dla barmana - Potrzebna
osoba na stanowisko barman w klubie
w Jeleniej Górze. Wymagana: miła
aparycja, umiejętność pracy w zespole,
mile widziane doświadczenie. Praca
do podjęcia od zaraz. Gwarantowana
umowa, dobre zarobki. 601 544 504
- 075 64 500 55
■ Praca dla mężczyzny - Niemcy opieka nad mężczyzną w okolicach
Köln, Podopieczny jest osobą chorą na
Alzheimera, porusza się samodzielnie,
82 lata, jest osobą łagodną, spokojną,
WAŻNE: czas wolny 2-3 godziny dziennie, zakwaterowanie (własny pokój),
wyżywienie, zwrot kosztów podróży plus
- 075 724 8960
■ Praca dla pokojowej - Praca na pełny
etat dla pokojowej w Hotelu. Praca w
Cieplicach - 660 383 600
■ Praca dla tynkarzy i nie tylko Zatrudnię, PRACOWITYCH ludzi którzy
chcą zarobić, podkreślam pracowitych.
Najchętniej tynkarzy ze znajomością
fachu - ludzie którzy chcą się przekwalifikować na branże budowlana też mile
widziani. Praca w akordzie ,możliwości
są spore NAWET i do 3000 miesięcznie
– 514 987 771 - 667 934 227
■ Praca dla zaocznych - Praca dorywcza
dla mężczyzn- przy przeprowadzkach.
Najlepiej osoby z Zabobrza lub okolicy.
donpakeros@vp.pl 0516-146-075 - 075
76 739 71
■ Praca dodatkowa - Poszukujemy osób
chętnych do współpracy (pozyskiwanie
klientów indywidualnych dla firmy) na
zasadach umowy agencyjnej biuro@
wypadek.sos.pl - 075 75 232 22
■ Praca dorywcza dla studentów - Praca
dorywcza dla studentów zaocznych z
Zabobrza. Praca przy przeprowadzkach
dla mężczyzn w dobrej kondycji fizycznej.
0516146075 donpakeros@vp.pl - 075
76 73 971
■ Praca na dachach - Zatrudnię dekarzy, pomocników dekarzy, ludzi do przyuczenia. Prawo jazdy, własny samochód
- stanowią dodatkowy atut. Praca 5 dni
tygodniowo - 696 44 30 27
■ Praca na ryneczku - Przyjmę dziewczynę do pracy na ryneczku FLORA od
zaraz - 500 375 581
■

Praca na stałe - Praca w firmie
handlowej - dział obsługi klienta - 75
76 47 019
■ Praca przez Internet - Amerykańska
Firma poszukuje współpracowników
na terenie całego kraju. Jeśli możesz
poświęcić nieco czasu to zapraszam
do współpracy. Zarobki gwarantowane
minimum 2000 zł miesięcznie. Kontakt
tylko przez e-mail : eugeniusz.vemma@
gmail.com - 511 114 283
■ Praca w axa - Firma:AXA. Stanowisko:
przedstawiciel. Wymagamy: wykształcenie min. średnie, niekaralność, zaangażowanie. Zapewniamy: pakiet szkoleń,
wsparcie merytoryczne, atrakcyjne
wynagrodzenie. Zapraszam osoby z
doświadczeniem, jak i bez. Oczekuję na
CV i list motywacyjny: rekrutacja38@
op.pl. - 696 331 373
■ Praca w dziale sprzedaży - Morsik
sp. z o.o. zatrudni pracownika do działu
handlowego(fakturzysta).Kontakt pod nr
tel. 601 773 451 - 601 773 451
■ Praca w kuchni - Zatrudnię kucharza/kucharkę do pracy w pensjonacie w
Karpaczu. Praca stała - 691 957 276
■ Praca w ochronie na obiekcie w
Jeleniej Górze. - 792 080 331
■ Zatrudnimy osoby do pracy w ochronie na obiekcie w Jeleniej Górze - 792
080 331
■ Praca w sklepie z bielizną - Zatrudnię sprzedawcę w sklepie z markową
bielizna. Wymagana dyspozycyjność,
kreatywność i umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem. kontakt: Sklep
STYL, Sygietyńskiego 15, bieliznastyl@
wp.pl - 604 998 067
■ Prace studenci - budowa - Zatrudnię
1-2 osoby do prac porządkowych na
budowie 9dom jednorodzinny) Jelenia
Góra . Prace - wyrównanie terenu, prace
porządkowe inne drobne z wyłączeniem
prac na wysokości oraz typowych robót
budowlanych . Kontakt 506 122 702
.Oferta ważna do dnia 03.09.3008r.
- 506 122 702
■ Pracownik fizyczny prawo jazdy
B - firma budująca sieci telekomunikacyjne poszukuje pracowników
fizycznych konieczne prawo jazdy Mat
ul. Graniczna 36a - 509 179 850
■ Pracownik gospodarczy - Zatrudnię
na stanowisko pracownik gospodarczy
w wieży książęcej w Siedlęcinie. Praca
od zaraz - 075 71 375 97
■ Pracuj kiedy i ile chcesz - Firma
działająca w sektorze usług finansowych zatrudni na terenie Jeleniej
Góry osoby otwarte, komunikatywne,
lubiące kontakt z ludźmi. Nienormowany czas pracy, nieograniczone
możliwości zarobku, szkolenia za
granicą. Minimum średnie wykształcenie. Aplikacje: robert.skomorowski@
capitol.com.pl - 509 528 556
■ Pr z yjmę do pracy - do sklepu
obuwniczego na stanowisko kierownik
– sprzedawca - 695 633 600
■ Przyjmę fryzjerkę ! - "Od zaraz"
przyjmę do pracy fryzjerkę na umowę
o pracę do salonu w Jeleniej Górze.
- 509 505 334
■ Hotel 3 - Gwiazdkowy w Karpaczu
zatrudni pracownika na stanowisko
Recepcjonistka/sta - 605 154 020
■

Zlecę roznoszenie ulotek - 075
75 224 97
■ Zatrudnimy do roznoszenia ulotek
we wrześniu, mile widziane studentki.
Szkoła Językowa 501 387 706 - 075
755 99 35
■ Rozwojowa firma - Canal+ zatrudni
30 osób do pracy z klientem grupowym. Wysokie wynagrodzenie, praca
w młodym zespole, możliwość awansu
dla najlepszych. - 792 186 671
■ Salon prasowy - Salon Prasowy
IN-MEDIO w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 4 poszukuje osób na stanowisko sprzedawcy. Wiek +40 – 695
434 981 email: kopk@poczta.onet.
pl lub kontakt osobisty w salonie w
godzinach 8,00 do 11,00
■ Hotel Sasanka poszukuje samodzielnego kucharza - 075 75 280 00
■ Sekret arka/kadrowa - Poszu kujemy sekret arki/kadrowej, ze
znajomością języka angielskiego - 075
64 50 830
■ Serwisant komputerowy - Poszukujemy osób ze znajomością języka SQL,
serwisantów sprzętu komputerowego,
sieci, monitoringu. Firma CONNECT, ul.
Ogińskiego 2A Jelenia Góra. Czekamy
na wasze CV i podanie o prace - 75
75 22 497
■ Spa - pracownik - Hotel 3-Gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni Panią do
gabinetów SPA z doświadczeniem
- 605 154 020
■ Sprzedawca - doradca klienta - Do
sklepu z bielizną Triumph potrzebna
kobieta pracowita o wysokiej kulturze
osobistej na stanowisko sprzedawca
- doradca klienta. Mile widziane panie
z doświadczeniem oraz młode chcące
się uczyć. Osoby zainteresowane
prosimy o złożenie CV w sklepie Cora
przy ulicy Marii Konopnickiej 27
■ Sprzedaż usług Netii - Poszukujemy do współpracy firmy lub osoby
prywatne zajmujące się sprzedażą
bezpośrednią. Sprzedaż usług Netii,
gwarantujemy najlepsze stawki na
rynku . Oferty na adres biuro@agdar.
eu z dopiskiem współpraca i miasto
na terenie którego Państwo działacie
- 695 092 330
■ Stanowisko kasjer - sprzedawca
- Sklep Vabbi FO zatrudni osobę z
min. wykształceniem średnim. Mile
widziane osoby nie uczące się, z
doświadczeni w handlu. List motywacyjny ze zdjęciem oraz CV prosimy
przesyłać e-mailem na adres: fo.jeleniagora@semax.com.pl lub pocztą/ew.
osobiście na adres sklepu ul. Mostowa
2 w Jeleniej Górze - 075 64 698 10
■ Super okazja - 10 000 zł od ręki,
dowód osobisty + oświadczenie o
dochodach. - 667 90 22 01
■ Szefa kuchni - Hotel Sasanka
poszukuje szefa kuchni CV - mszafarz@
hotel-sasanka.pl - 075 75 280 00
■ Szukam taniej i solidnej - ekipy do
fundamentów pilne - 887 095 840
■ Zatrudnimy szwaczki. Gwarantujemy przyuczenie do zawodu - 075
64 50 830
■ Umowa, 1000zł net to - Firma
"Opal Med" zatrudni młode osoby
na stanowisko telefoniczna obsługa
■

klienta. Wymagania: komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wykształcenie min. średnie.
- 075 64 53 928
■ Wróżka - praca zdalna - Firma Phonesat poszukuje : - Wróżek do zdalnej
obs ługi po ł ączeń ezoter ycznych
- Wymagana wiedza i doświadczenie z
zakresu ezoteryki - Godziny pracy elastyczne - Może to być Twoja dodatkowa
praca - Pracujemy 7 dni w tygodniu od
godz. 10:00 do godz. 24:00 - Umowa
dzieło - 022 49 266 04
■ Wróżka praca zdalna - Firma Phonesat poszukuje Wróżek do zdalnej
obs ługi po ł ączeń ezoter ycznych
Wymagana wiedza i doświadczenie
z zakresu ezoteryki Pracujemy 7
dni w tygodniu od 10:00 do 24:00
Umowa o dzieło Aplikacje CV prosimy
przesyłać na adres tel@phonesat.pl
z dopiskiem Wróżka – praca zdalna
- 022 492 66 04
■ Wykonanie ocieplenia - Zlecę
wykonanie ocieplenia budynku jednorodzinnego w rozsądnej cenie Tel.
601775135 - 601 775 135
■ Zapraszam do współpracy - Oferuję
pracę osobom znającym podstawy
obs ługi komputera. Praca w ykonywana w domu. Możesz się wiele
naucz yć. G warantujemy umowę.
kontakt. jola-m9@wp.pl - mail
■ 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-tel. 075 75 43 965 , biuro@
crk-kadra.pl - 605 661 481
■ Zarejestruj się w CRK- Centrum
Rekrutacji Kadr-Agencji Pośrednictwa
Pracy - dla pracowników i specjalistów
z różnych branż. Jelenia Góra, ul.
Wiejska 29,tel.075 75 43 965 e-mail:
biuro@crk-kadra.pl - 605 661 481
■ Zatrudnię do szycia firan - "KORA"
- zatrudnię panie do szycia firan - 508
083 175
■ Zatrudnię pokojową w hotelu Mały, rodzinny hotelik w Szklarskiej
Porębie Górnej zatrudni pokojowa w
niepełnym wymiarze godzin. Dobre
warunki pracy, piękne wnętrza, mila
atmosfera. Praca w godzinach od
10.00 do 15.00, czasem krócej, czasem dłużej, w zależności od obłożenia.
Zapraszamy tylko osoby bez nałogów,
odpowiedzialne - 601 558 884
■ Zatrudnię - pracowników ochrony
na umowę o pracę - 693 835 294
■ Salon Prasowy IN-MEDIO w Jeleniej
Górze ul. Konopnickiej 4 poszukuje
osób na stanowisko sprzedawcy.
Wiek +40 tel.kont.695434981 email:
kopk@pocz ta.onet.pl lub kontak t
osobisty w salonie w godzinach 8,00
do 11,00 - 695 434 981
■ Zatrudnię dekarza z doświadczeniem. Praca w Jeleniej Górze. 669 416
293 - 601 799 489
■ Z a t r udnię do piec zenia cia s t
domowych w Jeleniej Górze - 606
991 160
■ Zatrudnię do Pizzerii - w Jeleniej
Górze kucharza z doświadczeniem.

Wysokie wynagrodzenie - 606 991
160
■ Zatrudnię kelnerkę - na stałe do
pracy w pensjonacie w Karpaczu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
- 691 957 276
■ Zatrudnię kelnerkę do pracy w
pensjonacie w Karpaczu. Praca stała
- 691 957 276
■ Res t auracja w Jeleniej Gór ze
zatrudni kucharza, kucharkę - 075
64 158 20
■ Zatrudnię pracownika na stanowisku Spawacza TIG zapewniamy
pracę w miłej atmosferze i GODZIWE
wynagrodzenie - 781 810437
■ Zatrudnię stażystę - osobę komunikatywną ze znajomością obsługi
pakietu Office i Corel Drav do obsługi
w punkcie KSERO. CV + list motywacyjny proszę składać w siedzibie firmy
: KSERODRUK Jelenia Góra ul. Wolności
2 - 697 975 820
■ Zatrudnię ślusarza praca od zaraz
- Zatrudnię pracownika na stanowisku
ślusarza zapewniamy pracę w miłej
atmosferze i GODZIWE wynagrodzenie
- 781 810 437
■ Zatrudnię młodą, dyspozycyjną i
energiczną kobietę do pracy w magazynie odzieżowym. Nienormowany
czas pracy, 8zł netto za godzinę.
Proszę wysyłać swoje CV ze zdjęciami
na adres okaysklep@interia.pl - 601
785 202
■ Zatrudnimy cieśli z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. Cv proszę
przesyłać na adres: regess@interia.
eu - 075 64 420 73
■ Zatrudnimy murarzy z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. Cv proszę
przesłać na adres:regess@interia.eu
- 0756 44 20 73
■ Zatrudni murarza - Zatrudni murarza 601 550 454 - 663 976 677
■ Zlecę remont dachu - 500 062
371
■ Zlecę wykonanie - szklanej gabloty
szklarzowi - pilne - 510 440 082
■ Zlecę wykonanie folderu biura
turystycznego - 606 738 955
■ Złotą rączkę w delegacje - Złotą
rączkę do pracy w delegacjach na
terenie kraju zatrudni spółka. Bardzo
dobre warunki finansowe. Dużo nadgodzin, diety. Wskazana znajomość
wszelkich robót budowlanych bądź
mechanicznych - 601 148 414

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Posprzątam biura, mieszkania,
umyję okna – 609 494 710
■ Rencista – 50 latek z samochodem
osobowym podejmie pracę – dorywczą
jako kurier, dostawca lub inne propozycje – 692 705 906
■ Chłopak 20 lat uczący się wieczorowo podejmie pracę na terenie Szkl.
Poręby od zaraz. Doświadczenie w
gastronomii 664 837 723
■ Pani 45-letnia, odpowiedzialna,
uczciwa poprowadzi obiekt wczasowy,
gastronomię, sklepik 509 698 341

29

PRZYJMĘ
Przyjmę kanapę, fotele, meble
pokojowe, kuchenne, lodówkę, pralkę,
telewizor 692 159 741 Dziękujemy.
■

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Piec elektryczny, z termostatem,
220V, 2500W, tanio - 691 328 721
■ Meblościanka 3 segmenty
207x110x32cm – kolor fronty olcha,
boki czarne, środek z szybą panoramiczną – stan bdb – cena 450 zł – 075
64 26 290
■ Wersalka cena 150 – wersalka 2
fotele, zestaw Orion 3r1 + 1 kolor
brązowy – stan bdb – cena 800 zł do
negocjacji – 075 64 26 290
■ Suknia Ślubna – biała + dodatki
– rozmiar 36 – bardzo tanio – 508
631 952
■ Solidny namiot turystyczny produkcji
czeskiej – typ DOMEK – 3 osobowy
– cena 400 zł – 692 705 906
■ Tanio, kafle piecowe, brązowe, na
piec kaflowy - 691 328 721
■ Hydrofory dwie sztuki po 350zł - piły
łańcuchowe, elektryczne po 150zł i
wiele innych narzędzi flexy wkrętarki itp.
bardzo tanio 661 832 156
■ Kosa spalinowa Einhella za 300zł
661 832 156
■ Wózek inwalidzki prawie nowy cena
sklepowa 800 zł interesuje mnie 400zł
możliwa negocjacja 510 815 943
■ Piec elektryczny (siła) 3 komorowy
697 183 433
■ Złote kolczyki kolka 6, 9 gr. 506
893 377
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Skoda Octavia 1.6 benzyna + gaz
– rok produkcji 2002 z salonu – jeden
użytkownik, garażowany – 606 360
443
■ Toyota Scarlet – pojemność 1.3 cm,
rok produkcji 1990 – cena 800zł – technicznie sprawny – 075 75 41 948
■ Ford Probe 2.2t tanio w całości lub na
części kpl.dok.pl - 504 168 706
■ Skuter Bleno 50Cm Rp - 2004 zarejestrowany - 509 850 517
■ Golf 3, 93r gt 1800 elektryczny
szyberdach, lusterka fotele kubełkowe
obniżony zielony metalic stan bdb.
sprowadzony 505 415 977
■ Citroena ax rok 1992 cm 1100
pięciodrzwiowy, stan techniczny dobry
oc i przegląd ważny cena 1350 zł - 723
203 474
■ Opel Omega 96/7 2,0 + gaz butelkowy klimatyzacja, bogate wyposażenie
elektryczne 10500 - 515 206 283
■ Części do Forda Eskorta 1,6 benzyna
89 rok - 515 206 283
■ Części do Forda Probe 89 2,2 turbo
- 515 206 283
■ Ford Eskort 1990 rok, poj.1.6 LPG +
benzyna alarm szyberdach uszkodzone
lewe drzwi ważne OC + rejestracja 607
592 054
■ Peugeot 1.1, benzyna, 1990 rok,
biały, bez korozji - karoseria ocynk, nie
wymagający napraw - cena 1500 zł.
603 078 076
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Dlaczego stolica Karkonoszy świętuje właśnie
we wrześniu? Bynajmniej nie z powodu jakiegoś
ważnego wydarzenia, które w przeszłości w tym
miesiącu miało miejsce. A do 1945 roku miejskie
fetowanie organizowano w… czerwcu.
Mieszkańcy stolicy Karkonosz y tak bardzo prz yzw yczaili się do Września
Jeleniogórskiego, że nie bardzo wiedzą, skąd pochodzą
korzenie tego święta. Warto
się przyjrzeć jego kulisom,
zwłaszcza w roku 900-lecia
założenia Jeleniej Góry. To
właśnie z tą legendarną datą
jest z wią zana feta , które
w yprawiali dawni jeleniogórzanie.

Czerwiec Jeleniogórski

Przed 1945 miejskie obchody świętowano na Markcie, czyli dzisiejszym placu
Ratuszowym. W 1938 roku
650-lecie nadania praw miejskich fetowano od 16 do 24
czerwca. Przybyły nieprzebrane tłumy
– Do miasta zawsze przyjeżdżały tysiące gości z całego
Śląska i dalszych prowincji
Niemiec – mówi Ivo Łaborewicz, historyk i kierownik
jeleniogórskiego oddziału
Archiwum Państwowego.
„Czerwiec Jeleniogórski”
sprzed prawie 70 lat obfitował
w wydarzenia. Połączono go
z corocznym „Świętem Karkonoszy”. Zorganizowano,
między innymi, historyczną
inscenizację wjazdu cesarza Fryderyka II, który miał
m iejsce w rok u 1742. Na

ówczesnym rynku zagościła
przebra na w h istor yczne
stroje dworska świta. Odegrano także sztukę specjalnie
na tę okazję zamówioną, a
zatytułowaną „Między domami a wieżami” pióra Fedora
Sommera.
To właśnie wówczas Markt
jako żywo przypominał zatłoczony plac Ratuszowy, jaki
we współczesnych czasach
można oglądać w ostatnie dni
września z okazji Jarmarku
Staroci i Osobliwości.
Na zachowanych zdjęciach
nie widać starych mebli. Są za
to stragany pełne ziemniaków, pomidorów. Kobiałki
z wiśniami i czereśniami. I
mnóstwo ludzi.
Zresztą do tłoku w centralnym miejscu miasta ówcześni
jeleniogórzanie byli przyzwyczajeni. Także do zakupów.
Rynek był po prostu rynkiem,
gdzie na co dzień handlowano nie tylko żywnością.
Pierwszy jarmark w rynku
– zgodnie z kronikarskimi
zapisami – odbył się w maju
1519 roku. Miasto otrzymało
wówczas przywilej od króla
Ludwika Jagiellończyka na
ich organizowanie.

Fot. Archiwum

Tajemnice wrześniowego świętowania

Obchody "Czerwca Jeleniogórskiego" w rocznicę
założenia miasta w 1938 roku na Rynku.
sposób pot w ierdzony naukowo. A wręcz wykluczony
przez badania archeologiczne zarówno niemieckie, jak

Krzywousty). Postarała się o
to Eugenia Triller, pierwsza
powojen na jelen iogórska
archiwistka, która przejęła i

O dacie fety Jeleniej Góry zdecydowała niewydolność organizatorów pierwszej edycji „przodka”
Września Jeleniogórskiego.

Legenda wbrew historii

Po przejęciu miasta przez
Polaków w roku 1945 okazji
do świętowania od razu nie
było, choć miasto trafiło do
rąk administracji i osadników praktycznie nietknięte pożogą wojenną, która
zniszczyła choćby pobliski
Bolesławiec, czy Lwówek.
Pierwsza sposobność ku fecie
nadarzyła się w roku 1948,
właśnie z okazji kolejnego
miejsk iego jubileuszu. Ze
względów propagandowych
nagłośniono wówczas piastowskie dziedzictwo tych
ziem, a rok 1108 – jako czas
założenia miasta – wyznaczono ja ko pewn i k, choć
nie był on i nie jest w żaden

i polskie.
Nie przeszkadza to w uczynieniu z legendy pewnej świadomości historycznej, którą
przypieczętow uje łaciński
napis na ratuszu „Urbem Boleslaus Distortus Struxit A.D.
MCVIII” (Miasto w Roku Pańskim 1008 założył Bolesław

katalogowała pozostawione
przez Niemców zbiory, które
spoczywają na półkach do
dziś.
Sa m r a t u sz ow y n a pi s ,
który do dziś każdy może
przecz y tać, jest poniekąd
pozostałością tamtego święta
w roku 1948. Inny to tablica
wmurowana w ścianę kaplicy św. Anny świadcząca o
zorganizowanych wówczas
obchodach.

Feta z poślizgiem

Co ciekawe, nie planowano
zmiany ich daty i początkowo przewidywano, że święto
z okazji 660 rocznic y po wstania miasta odbędzie się
w czerwcu. Ale organizatorzy po prostu nie wyrobili się
na czas. Z trzymiesięcznym
poślizgiem odbyła się feta,
mająca charakter masówki.
Jej celem było ut wierdzenie ludzi, którzy zaledwie
od trzech lat mieszkali w
zupełnie nowej dla nich rzeczywistości, że miasto jest od

zawsze polskie, tylko wroga
postawa Niemców wyrwała
je na szemu na rodow i na
kilkaset lat.
Oczywiście trzeba pamiętać o atmosferze tamt ych
d n i , k iedy wc i ą ż je szcze
dochodziło do strzelanin,
zacz ynał y się czarne lata
st a l i n i zmu, a Urzą d Bezpieczeństwa rozwijał swoje
zbrodnicze macki w poszukiwaniu tzw. wrogów ludu.
Taki klimat, jak i mizeria
powojennej rzeczywistości,
z pewnością nie sprzyjał y
huc z nemu ś w ięt owa n iu .
A le podwa l i ny pod prz yszły Wrzesień Jeleniogórski
zostały położone. Pierwsze
święto miasta, już oficjalnie
zat y t ułowa ne jelen iogórskim wrześniem, zorganizowano dziesięć lat później,
po gomułkowskiej odwilży,
w roku 1958.
Św ięto m ia st a na biera
rozmachu w późniejszych
latach. W program Wrze śnia wchodzą coraz to inne,
ciekawsze imprezy, niektóre
n iema l o ogól nopol sk i m
znaczeniu, choćby Jeleniogórskie Spotkania Teatralne.
Złote czasy dla święta miasta
przypadają na lata 70. XX
wieku, kiedy to w związku z
utworzeniem województwa
jeleniogórskiego, feta nabiera większego prestiżu. Jednocześnie w czasach kryzysu
epoki Gierka daje możliwość
pokazania hojności władzy.
Na Jarmarku Karkonoskim,
który do roku 1981 gościł
na szerok ich chodnikach
ówczesnej a l. 15 gr udnia
można było kupić deficytowe, nieosiągalne w innych
sklepach towary.
Także w latach 70. XX wieku powstał Jarmark Staroci i
Osobliwości, którego pomysłodawcą i organizatorem do 1999
roku było Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Początki miał skromne, ale
zrobił ogólnopolską karierę. Swego czasu był jedną z
nielicznych tego typu imprez
w Polsce, zauważaną nawet
przez telewizję. Później rozrósł się obejmując swoim
zasięgiem nie tylko plac Ratuszowy, lecz także na pobliskie
uliczki.
Tylko co roku prawdziwych
staroci na nim coraz mniej.
Mieszkańcy chyba znaleźli
na strychach poniemieckich
kamienic większość tego, co
pozostawili dawni jeleniogórzanie. I handlują, czym popadnie. A ceny prawdziwych
antyków i jeleniogórskich
osobliwości z dawnych lat
raczej odstraszają potencjalnych nabywców.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

1 wrzeœnia 2008 r.

REKLAMA 31

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 6.09.2008

1 wrzeœnia 2008 r.

32 REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

