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WYDARZENIA / REKLAMA

Słodkie gratulacje dla Mai

Kilkudziesięciu rowerzystów i
wielu mieszkańców stolicy Karkonoszy powitało w miniony poniedziałek Maję Włoszczowską, wicemistrzynię olimpijską w kolarstwie

górskim. Kolarka przyjechała do
miasta, w którym spędziła kilka
lat, ze srebrnym medalem z Pekinu.
Słodkim akcentem był tort, który
sportsmenka dostała od cukierni-

ków z „Bristolki”. Władze miasta
ofiarowały srebrnej medalistce tytuł
Zasłużonej dla Jeleniej Góry i czek na
10 tysięcy złotych.
(tejo)

mu miastu na urodziny w ramach
zakończonego w minioną sobotę
festiwalu Silesia Sonans. Gwiazdami wydarzenia byli Al Di Meola

Fot. Janusz Lewicki

Wybrzmiał Silesia Sonans

Jarosław Gałuszka (akordeon)
i Wojciech Wieczorek (skrzypce)
znaleźli się pośród wykonawców
niezapomnianego koncertu Moje-

Fot. Konrad Przezdzięk



(gitara) i kantor Joseph Malowany.
Organizatorzy nie pozwolili oficjalnie na fotografowanie artystów.

(tejo)

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 !!!

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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Jest wrzesień 2108 roku. Władze miasta podczas przebudowy placu Ratuszowego w związku z budową stacji
szybkiej kolei podziemnej Stare Miasto, odnajdują kapsułę pamięci, a w niej zapis życia Jeleniej Góry AD 2008
i pudełko z piernikiem, który – im starszy, tym lepszy.
Wyczytują, że została ona wmurowana równo 100 lat
temu ku pamięci przyszłych pokoleń jeleniogórzan.
To oczywiście futurologia,
ale nie do końca. Taką właśnie
kapsułę pamięci wmurowano
w minionym tygodniu przy
ratuszowej przybudówce. Do
skrzyni włożono rozmaitości z
życia miasta: list od prezydenta
do przyszłych jeleniogórzan,
wydawnictwa, płyty, gazety (w
tym poprzedni numer Tygodnika Jelonka), monety jeleni

Ivo Łaborewicz
kierownik oddziału
Archiwum Państwowego
Obyczaj przekazywania przyszłym
pokoleniom wieści ze współczesności danych miast ma już wiekową
tradycję. Umieszczano je głównie w
gałkach wież kościelnych i budynków
publicznych. Ostatnio zapoznano się z
zawartością takiej kapsuły zamkniętej
ponad 100 lat temu w Sobieszowie podczas remontu tamtejszego
kościoła. Typowymi pamiątkami są
monety, wycinki z gazet, książki i listy
hołdownicze do danego władcy.

płatniczych, prospekty, pudełko
z piernikiem jeleniogórskim i
dziecięcą twórczość. Być może
obejrzą ją wnuki przedszkolaków,
którzy dziś mają pięć lat.
W obecności prezydenta Marka
Obrębalskiego i jego zastępców:
Jerzego Łużniaka i Zbigniewa
Szereniuka, naczelniczki wydziału
informacji Katarzyny Młodawskiej, tłumku dziennikarzy, przedszkolaków z „Okrąglaczka” oraz
zainteresowanych jeleniogórzan,
dokonała się chwila historyczna.
Przy obiektywie kamer i błysku fleszy Katarzyna Młodawska osobiście
wkładała do kapsuły poszczególne
pamiątki, w tym Księgę Pamięci,
do której przez trzy dni mogli wpisywać się mieszkańcy miasta oraz
zostawiać w niej swoje zdjęcia.
– Opisałem dzieje Jeleniej Góry
i stan dzisiejszy miasta – mówi
Ivo Łaborewicz, kierownik jeleniogórskiego oddziału Archiwum
Państwowego. – W liście do jeleniogórzan roku 2108 przekazałem, że
jesteśmy dumni z Jeleniej Góry, że

Przeczytają nas za sto lat

Dzieci z „Okrąglaczka” zostawiają pamiątki. Być może dla swoich wnuków
jest to miasto piękne, które szczyci
się swoją historią. Wyraziłem przekonanie, że mieszkańcy za 100 lat
rzetelnie ocenią to, co dokonujemy
w roku 900-lecia – wyjaśnia Marek
Obrębalski.

– Namalowaliśmy wspólną jedną pracę: Jelenia Góra za 100 lat
– opowiada Małgorzata Bartecka
, nauczycielka z Przedszkola nr 27
„Okrąglaczek” o pracach swoich
wychowanków z grupy „Krasnale”.

– Są bardzo kolorowe kamieniczki,
zielone drzewa, dużo gołębi, bo
kojarzą się z Jelenią Górą.
Skrzynię pamięci wykonano w
zakładach PM Poland. Pracownicy
tej firmy zamknęli szczelnie kapsu-

Śmierdząca sprawa przy oczyszczalni

By zapobiec wydostawanie się
nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz oczyszczalni, jak na razie
wymieniono wkład kompostowy,
bo wcześniejszy nie przepuszczał
odpowiedniej ilości wody. Słomę
zbożową zastąpiono rzepakową,

trocinami i papierem z urzędowych
niszczarek – mówi wiceszef miasta,
Jerzy Łużniak.
To jednak nie przyniosło zamierzonych i zbyt odczuwalnych
skutków. Ze wstępnych analiz wynika, że żeby zatrzymać fetor na

Dobra pogoda tylko z Jeleniej Góry
Telewidzowie TVN 24 i TVN lecie. Pogodowe transmisje to
Meteo przez miniony weekend część tego przedsięwzięcia.
mogli poznać prognozę pogody
(tejo)
nadawaną ze stolicy Karkonoszy. To część medialnej promocji
jubileuszu 900-lecia miasta.
Wóz transmisyjny popularnej
stacji w równie popularnym
pogodowym prezenterem Tomaszem Zubilewiczem stanął
już w piątek na placu Ratuszowym. Zubilewicz przybliżył
telewidzom historię miasta i „przepowiedział”
pogodę. Wprawdzie
kilkanaście minut potem lunął deszcz, ale
po wkrótce znów
wyszło słońce. I o
takiej właśnie aurze
mówił znany „pogodowy” spec. Przewidział
słoneczną końcówkę lata w
drugiej dekadzie września,
choć nie wykluczył opadów
deszczu.
To właśnie TVN przygotowuje spot reklamowy,
w którym zachwalać ma
miasto i promować jego 900Tomasz Zubilewicz

terenie oczyszczalni należy jeszcze
zamontować pokrywę na zbiorniku
osadu wtórnego. Konieczne będzie
też przefiltrowywanie przez płuczkę
wodną powietrza, które wydostaje
się z hali kompostowej.
A fetor w dalszym ciągu, choć o
nieco mniejszym natężeniu, roznosi
się na okolicę, a sąsiedzi oczyszczalni
zatykają nosy. – Smród jest tak intensywny, że nie można wytrzymać w
domu a dzieci uciekają do kolegów i
koleżanek w centrum miasta – mówi
pani Ania z ulicy Grunwaldzkiej. Nie
możemy nawet otworzyć okien, ani
nikogo zaprosić do domu.

W najbliższym czasie ma zostać
zlecona kolejna analiza, a do końca
roku miasto planuje przygotować
niezbędną dokumentację. Założenie
pokrywy i zamontowanie filtra przewidziane jest natomiast na przyszły
rok. Nie ma jednak gwarancji, że
podjęte działania całkowicie wyeliminują problem.
– Niedawno odwiedziliśmy dużą
oczyszczalnię ścieków w Dreznie i

mimo zamontowanych tam brakujących nam elementów, uciążliwy
zapach w dalszym ciągu pozostawał
– mówi Jerzy Łużniak. – Na naszej
oczyszczalni również nie będziemy
go w stanie wyeliminować, mamy
jednak nadzieję, że zatrzymamy go
na terenie oczyszczalni.

Angelika Grzywacz

Perła fetoru
Smród fekaliów jest bardzo odczuwalny na fragmencie szlaku rowerowo-pieszego
przy Borowym Jarze w kierunku Perły Zachodu. Spacerowicze mawiają, że podobnie
śmierdziało tu w latach, kiedy swoje ścieki wpuszczała do Bobru Celwiskoza.

Polskie Koleje Państwowe
mają konkurencję. Spółka
Koleje Dolnośląskie dostała w
miniony piątek pozwolenie na
przewóz pasażerów. W przyszłym roku będzie prowadziła
składy ze Szklarskiej Poręby do
Harrachova.
A już od połowy grudnia
marszałkowskie pociągi ruszą po szynach na trasach
Międzylesie – Legnica oraz
Kłodzko – Wałbrzych. Póki co
samorządowcy przekonują,
że regionalna kolej oznacza
dla pasażerów same korzyści:
częstsze połączenia, tańsze bilety i lepsza jakość przewozu.
Na razie to tylko zapowiedzi,
bo SKD dopiero kompletują
sprzęt i załogę. Intencją samorządu jest jednak przejmowanie od PKP nierentownych
połączeń. Wśród tych są i takie,
po których już od dawna pociągi nie jeżdżą. Spółka planuje
także wniosek o dofinansowanie sumą 6 milionów złotych z
kasy sejmiku wojewódzkiego.

(tejo)

Roman Kwaśnicki nie jest
już szefem Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Po doniesieniach Dziennika o
potwierdzeniu części zarzutów
stawianych mu przez kontrolę
rządową, minister rolnictwa
Ma rek Saw ick i podpisa ł w
miniony czwartek po południu
dymisję jeleniogórzanina.
Kontrolerzy potwierdzili, że
w KRUS-ie kwitło kolesiostwo i
tworzono tam na zamówienie
specjalne stanowiska pracy dla
konkretnych osób. Zawierano
"niecelowe i niegospodarne"
umowy. Gazeta wyliczyła, że
Kwaśnicki był od stycznia do
lipca w 34 delegacjach, w tym
23 razy w rodzinnej Jeleniej
Górze. Pełni funkcję 188 dni,
a 114 z nich spędził w drodze.
Jego sł użbowe auto zuż yło
benzynę o wartości 30 tysięcy
złotych. Teraz sytuacją w Kasie
zajmie się Centralne Biuro
Antykorupcyjne.

(tejo)

Konrad Przezdzięk

Wandalizm
na Zabobrzu

Pijanego chuligana, który
zniszczył przystanek MZK
przy ulicy Różyckiego, po
pościgu złapali policjanci.
Do zdarzenia doszło w nocy
z ubiegłej środy na czwartek. W tym samym czasie
banda pijanych łobuzów
kopała kosze na śmieci i
rozrzucała odpadki na fragmencie ścieżki rowerowej.
Tych wandali nie udało się
złapać.

Groźny pożar
przy „Plusie”

Kwaśnicki bez stołka

Rusza kolej
marszałkowska

łę i zamurowali ją na podwyższeniu
przy przybudówce do ratusza.

KRÓTKO Z MIASTA

Fot. Konrad Przezdzięk

Zły wkład kompostowy, brak pokrywy na zbiorniku
osadu wtórnego oraz brak filtru przy wylocie hali kompostowej – takie przyczyny wydostawania się fetoru z
oczyszczalni ścieków przy ulicy Lwóweckiej wykazała
przeprowadzona analiza. Już rozpoczęto naprawę
usterek. Jednak możliwość, że odrażający smród przestanie uprzykrzać życie mieszkańcom, jest nikła.


Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

Niewiele brakowało, a
przy ulicy Wolności spłonąłby jeden z najstarszych
pawilonów handlowych w
mieście. W miniony czwartek wieczorem zapalił się
skład makulatury w jego
bezpośrednim sąsiedztwie.
Roz pr z e st r z en ien iu się
ognia zapobiegli strażacy.

Zapił się na umór

Roman Kwaśnicki

Zwłoki 40-letniego mężczyzny znaleziono w miniony czwartek przy ulicy
Rodzinnej w Jeleniej Górze.
Lokator nadużywał alkoholu i to było prawdopodobną
przyczyną zajścia. Policja
nie wyklucza jednak działania osób trzecich, dlatego
ciało denata zostanie poddane autopsji.

Roman Kwaśnicki zaczynał karierę jako zootechnik w Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „Przyszłość” w Chwaliszowie. Niektórzy jeleniogórzanie pamiętają
go jako nauczyciela w nieistniejącym już Technikum Weterynaryjnym. Później
skoczył został wicewojewodą jeleniogórskim w latach rządów koalicji SLD i PSL
(do 1997 roku). Od 1998 do 2006 roku dyrektorował Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie. Dwa lata temu bez powodzenia startował
w wyborach prezydenckich w Jeleniej Górze. Był także radnym rady miejskiej w
Jeleniej Górze w kadencji 1994 – 1998.
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WYDARZENIA

Zaszczyty dla (nie)zwykłych ludzi

Bez kłótni, utarczek, głosowań i politycznych knowań przebiegło piątkowe posiedzenie rady miejskiej. Nietypowe, bo
uroczyste. Rozdano tytuły honorowych obywateli Jeleniej
Góry, przedstawiono laureata Nagrody Miasta i wyróżniono
tych, którzy dla stolicy Karkonoszy się zasłużyli.

Zagraniczni honorowi jeleniogórzanie

Prof. Jerzy Regulski dziękuje
za wyróżnienie

Marian Sajnog dedykował nagrodę
Jerzemu Pietkiewiczowi

Mirosław Skowroński

– Nie zasłużyłam na tę nagrodę, ale cieszę się, że rada miasta
dostrzega takich szarych ludzi jak
ja – powiedziała Teresa Krasucka,
wieloletnia działaczka społeczna
wyróżniona tytułem Zasłużonego
dla Jeleniej Góry. – Tę nagrodę
przyznają mieszkańcy miasta, bo
to oni składają do rady wniosek o
uhonorowanie wskazanych osób
– mówił Hubert Papaj, szef rady
miejskiej.

Żywe legendy

Sesję, która odbyła się na dużej
scenie Teatru Jeleniogórskiego,
rozpoczął spektakl Teatrzyku Jelonka Górskiego „Z legend naszego
miasta” w reżyserii Bogdana Nauki.
Później zaszczytom, laudacjom,
honorom oraz podziękowaniom nie
było końca. Bohaterowie sesji, czyli
nagrodzeni, siedzieli na widowni
pośród radnych oraz zaproszonych
gości, w tym delegacji miast partnerskich.
Posiedzenie prowadził wspomniany Hubert Papaj wsparty przez
Korynę Opalę-Wnuk oraz Tadeusza
Wnuka z Teatru Jeleniogórskiego.
Im przypadło w udziale odczytywanie laudacji dla poszczególnych
nagrodzonych. Do gratulacji przyłączył się Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry, a zgromadzonych
pozdrowił także Marek Łapiński,
marszałek dolnośląski. Podkreślił,
że "centrali" zależy na Jeleniej Górze, a dowodem na to jest prezent
dla władz miasta: unikatowy Atlas
Dolnego Śląska ze szczegółowo rozrysowaną stolicą Karkonoszy.

Przez krzyż do światła

Czesław Czerniec - laureat Nagrody
Miasta Jelenia Góra

Dzieci z PSM I st. im. Garści

– Chyba trochę przesadziliście,
ale część prawdy w tym jest – żartował za chwilę ks. bp. Stefan Cichy, od
piątku honorowy jeleniogórzanin.
Wcześniej przedstawiono go jako
człowieka, który umiłował góry i
czynienie dobra dla innych. – Jestem
zaszczycony tym tytułem. Jelenia
Góra jest miastem, które w diecezji
odwiedzam najczęściej. Byłem tu
przeszło 40 razy – mówił bp Cichy.
Za wyróżnienie tytułem hono-

rowego obywatela dziękował prof.
Jerzy Regulski, były senator ziemi jeleniogórskiej po wyborach w czerwcu 1989 roku. To on współtworzył
odradzającą się po zmianie ustroju
samorządowość. – Ten tytuł ma dla
mnie szczególne znacznie właśnie
dlatego, że jest stąd. Mam poczucie
satysfakcji, że to co robiłem przez
dziesięciolecia, teraz ma swój skutek
– mówił profesor Regulski.

Za dobre serce

Honorowym jeleniogórzaninem
został też Chris Albertson z USA,
jedyny zagraniczny członek Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry,
który pomaga miastu i regionowi
od wielu lat. Znany jest zwłaszcza z
wsparcia książkami. Na uroczystość
nie mógł przybyć, ale – jak zapewnił
Andrzej Paczos, który w imieniu
Albertsona odebrał wyróżnienie
– uhonorowany doskonale orientuje
się w jeleniogórskiej rzeczywistości
i jest wiernym czytelnikiem portali internetowych poświęconych
miastu.
Do grona honorowych obywateli
dołączyło też małżeństwo filantropów z Aachen (Akwizgran) Ursula i
Walter Etschenbergowie. - Pomagają
dzieciom i rodzinom gorzej sytuowanym i czynią wiele innego dobra
– napisano w laudacji. Państwo
Etschbergowie bardzo emocjonalnie podziękowali za przyznany im
zaszczyt.

Nasi przyjaciele

Honorowymi obywatelami Jeleniej Góry zostali także zagraniczni
goście, którzy przyjechali do stolicy
Karkonoszy na szczyt miast partnerskich. Wśród nich Christian
Schramm, nadburmistrz Budziszyna, Roberto Zoffoli, burmistrz
Cervi, Ernst Dieter Bosche, burmistrz Erfstadt, Eckard Wuerzner
(Heidelberg), Petr Tulpa (Jabłoniec
nad Nysą), Henning Jansen Nyhuus
(Randers), Władimir Gryczyszyn
(Siewierodonieck), Markku Auvinen (Valkeakoski) oraz Aleksander
Rybakov (Vladimir). Wszyscy nie
kryli wzruszenia i dłużej lub krócej

Ofiarował tytuł
Marian Sajnog w swoim krótkim wystąpieniu powiedział, że swój tytuł ofiarowuje Jerzemu
Pietkiewiczowi – nauczycielowi wf ze Szkoły Podstawowej nr 2 i organizatorowi oraz
kierownikowi wyprawy na Annapurnę w 1979 roku. J. Pietkiewicz zaginął podczas tej
ekspedycji wiosną 1979 roku.

dziękowali za wyróżnienie. W imieniu Petera Tulpy oraz Aleksandra
Rybakova honorowe statuetki i dyplomy odebrali inni przedstawiciele
wspomnianych miast. Nagrodzono
także włodarzy meksykańskiej Tequili oraz amerykańskiego Taylor,
ale samorządowcy stamtąd nie
mogli przybyć na szczyt partnerski
do Jeleniej Góry.
Kolejny honorow y jeleniogórzanin, ostatni prezydent RP na
uchodźctwie Ryszard Kaczorowski,
rozchorował się i nie mógł przyjechać. Hubert Papaj zapowiedział,
że tytuł zostanie mu wręczony na
specjalnie zwołanej uroczystej sesji,
gdy tylko nagrodzony będzie mógł
przybyć do stolicy Karkonoszy.

Talenty na scenie

Na koniec uroczystości wspaniałą
ucztę muzyczną zaserwował Zespół
Smyczkowy z Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Janiny Garści,
który na finał zagrał międzynarodowy utwór „Przyjaciele”. Dzieci
pod kierunkiem Jolanty Popielarz,
żegnane były owacją.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

O jeleniogórskim zegarmistrzu Mirosławie
Skowrońskim i kolekcjonerze Władysławie
Stasieńce przeczytasz na stronie 13.

Grono zasłużonych

Osobną i równie liczną grupę
stanowili nagrodzeni jeleniogórzanie. Po odbiór wyróżnienia, oprócz
wspomnianej Teresy Krasuckiej,
wychodzili na scenę także Jerzy
Gadzimski (znany trener koszykówki), Wiesław Chachuła, Wiesław
Marcinkowski i Marian Sajnog
(ratownicy górscy), Tadeusz Lewandowski (były senator, poseł
i wiceprezydent miasta), Władysław Stasieńko (kolekcjoner
i inicjator wystaw w witrynie
najsłynniejszego zegarmistrza
jeleniogórskiego Mirosława
Skowrońskiego – który zresztą
także dostał wyróżnienie), społeczniczka Ewa Stasieńko oraz Marcin
Zawiła, pierwszy prezydent miasta
po 1989 roku, poseł i dyrektor Książnicy Karkonoskiej. Tytuł zasłużonego wręczono także Andrzejowi
Paczosowi. Przez 17 lat kierował
Muzeum Przyrodniczym. – Na
pewno w tym skromnym gronie
muzealników są osoby, które
na to wyróżnienie bardziej zasługują – podkreślił A. Paczos
dziękując za zaszczyt.
Wśród zasłużonych znalazła
się także srebrna medalistka
olimpijska w MTB Maja Włoszczowska, najmłodsza laureatka
tego wyróżnienia. Nie mogła
ks. bp Stefan Cichy
osobiście odebrać zaszczytów.
Nagrodę Miasta Jeleniej Góry
radni przyznali Czesławowi
Czerniecowi, długoletniemu i
zasłużonemu trenerowi zapaśników oraz sędziemu międzynarodowemu tej dyscypliny sportu.

Przygoda z Jelenią Górą
Biskup Stefan Cichy po raz pierwszy do stolicy Karkonoszy przyjechał w sierpniu 1963 roku
trzy lata po przyjęciu święceń. Był tu przejazdem. Teraz, nawet kiedy przejeżdża przez nasze
miasto, czuje, że gród to jest wyjątkowy. Będzie mógł się czuć tu jak u siebie. Duszpasterz
znany jest ze świetnej kondycji i uwielbia górskie spacery. Przemierzył Karkonosze od
Szrenicy aż po Śnieżkę.
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Rok szkolny z pompą

Krzesła uginał y się od
ważnych osobistości, które
przybyły na miejską uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego do Gimnazjum
nr 1. To najstarsza szkoła
w polskiej Jeleniej Górze:
powstała już w 1945 roku
dla pierwszych repatriantów. Jej absolwentami są,
między innymi, Marek Obrębalski, prezydent miasta
oraz Hubert Papaj, przewodniczący rady miejskiej.

Hałas niepożądany

Wezwaniem policji zakończyły się czwartkowe
próby do widowiska plenerowego, które odbyło
się w miniony piątek na
wzgórzach dziwiszowskich.
M iesz k a ńcom Zabobrza
przeszkadzał hałas. Z kolei
technicy musieli sprawdzić
urządzenia przed prapremierą. Na szczęście udało
się pogodzić z wa śnione
„strony”. Artyści zakończyli
próby wcześniej.

Działka z „maryhą”

Cz t er na śc ie k rze wów
marihuany o wysokości ponad półtora metra ujawniła
policja na działce posesji
jednego z mieszkańców
Mirska. Mężczyzna miał też
gotowe narkotyki. Uprawiał
zakazane rośliny na ogródku rodziców. Grozi mu kara
do trzech lat więzienia.

Galeria w Tesco

Znany hipermarket
zostanie rozbudowany o
kolejną powierzchnię handlową. Sklep rozrośnie się
na terenie dzisiejszego parkingu. Będą tam pawilony
z galerią pełną sklepików
i kafejek, parkiem i fontanną. W minionym tygodniu
inwestor dostał pozwolenie
na rozbudowę placówki.

Spadł z piątego
piętra

Do fatalnego w skutkach
zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w jednym z
bloków w Mysłakowicach
przy ulicy Polnej. Wewnątrz
budynku z wysokości piątego piętra spadł 18–letni
mieszkaniec Mysłakowic.
Chłopak jest ciężko ranny,
a okoliczności zdarzenia
nie są znane.

Oko w oko
z prezydentem

Jutro (wtorek) w kinie
Lot odbędzie się zorganizowana przez Karkono ską Koalicję Organizacji
Pozarządow ych debata z
prezydentem Markiem Obrębalskim. Podczas spo tkania każdy będzie mógł
zadać prezydentowi pytanie
dot yczące zauwa żonego
problemu z wią zanego z
naszym miastem. Początek
spotkania o godz. 17.

Zbiry na wyjeździe



To co się wydarzyło w Pilchowicach, oglądało się do
tamtej pory w brutalnych amerykańskich filmach.
Ponad dwudziestu bandytów pojechało czterema autami z Jeleniej Góry do Pilchowic obok Wlenia i wzięło
się za robienie „porządku” za pomocą kijów bejsbolowych, metalowych rurek i kamieni wyrywanych ze
strumienia.
Na spokojną dotychczas i zgraną
wieś padł strach. Skoro banda zbirów może bezkarnie przyjechać do
wsi, wybić szyby w sklepie i barze,
złoić każdego kto nie miał szczęścia i
wszedł im w drogę, czy można czuć
się bezpiecznie?
– Prawie każdy u nas postawił w
sieni ostrą siekierę a za drzwiami
stoją kosy i inne przydatne w czasie
napadu narzędzia. Oni wszyscy są
na wolności i grozili nam, że jeszcze
do nas powrócą – powiedział nam
pragnący zachować anonimowość
mieszkaniec wsi. – Moje znajome
boją się wyjść na spacer po Pilchowicach, do niedawna całkowicie
spokojnej miejscowości.

Damscy bokserzy

Jeleniogórzanin, S. znany z tego,
że żyje nie wiadomo z czego, przyjeżdżał od czasu do czasu do baru
przy sklepie w Pilchowicach pograć
na maszynach do pokera. Zawsze
towarzyszyła mu obstawa złożona
z chłopaków z „Pekinu”.
– Nie wiem czym się zajmował,
ale u mnie był grzeczny. Obstawa
zajmowała miejsca obok a on siadał
przy maszynie i grał, czasami długo
– opowiada właściciel baru i sklepu
Andrzej Wróbel. – W sobotę (tydzień
temu) przyjechał znowu i jak zwykle siadł do gry. W tym czasie jego
chłopaki chodzili po lokalu. Jeden
z nich zobaczył znajomego. Podszedł do niego i zamiast powitania
uderzył go w twarz i zaczął okładać,
żeby wyrównać jakieś rachunki.
W obronie bitego stanęła kobieta
która ze znajomymi przyszła do
baru. Zamiast zakończyć bójkę, młodzian z Jeleniej Góry zdzielił kobietę
na odlew i kilka razy poprawił. W
obronie bitej stanął jej krewny. Powstrzymał krewkiego agresora, ale
gdy na pomoc ruszyli jego koledzy
uciekł z lokalu. Ci pobiegli za nim,
ale nie zdołali go obezwładnić. Po
drodze pobili niepełnosprawnego,
który miał pecha stanąć im na
drodze.
Z kolei mieszkańcowi Pilchowic
na pomoc przybiegli mieszkający w
pobliżu, w tym policjant po służbie,
pracujący w Jeleniej Górze. Szybko
obezwładnili napastników. Gdy
jeden z nich rozpoznał funkcjonariusza w jego stronę posypały się

pogróżki – Ty pracujesz w Jeleniej,
poznaję cię, jak nas nie wypuścicie
to dostaniesz kosę w plecy – mówił
jeden z obezwładnionych.
– Zamiast przytrzymać ich do
przyjazdu policji, wypuścili ich, żeby
nie szkodzić sąsiadowi. To był ich
błąd – mówi świadek zdarzenia.

Vendetta w Pilchowicach

Mężczyźni pobiegli do samochodu po drodze odgrażając się, że
tutaj jeszcze wrócą i zrobią we wsi
porządek. Ludzie się przestraszyli,
ale większość sądziła, że już im
wystarczy emocji.
– Ja nie byłem pewien czy nie
dotrzymają słowa, bo widziałem,
że byli jak nakręceni, nie bardzo
kontaktowali co się dziele wokół,
ale na pewno nie byli pijani – dodał
świadek.
– Byłem na weselu u znajomych i
przez telefon dowiedziałem się, co się
wydarzyło – mówi Andrzej Wróbel.
– Postanowiłem pojechać do sklepu
i zamknąć wszystko wcześniej, tak
na wszelki wypadek. I to uratowało
nasz lokal przed kompletną demolką. O 21 wyprosiłem wszystkich z

W tym barze rozegrały się dantejskie sceny
niami wyciąganymi z rzeki. Zerwali
nawet flagę agencji pocztowej,
wiszącą 3 metry nad ziemią. W ich
ręce wpadło dwóch mężczyzn, którzy nie słyszeli zamieszania i wyszli
na drogę. Jeden z nich został pobity
do nieprzytomności, drugi dostał,
ale zdołał uciec. Gdy ze strumienia
brali kamienie do rozbijania szyb z
uliczki wyszła kobieta w ciąży. Jeden
z bandytów chwycił kamień i jak
nieprzytomny ruszył z nim na nią.
Na szczęście kobieta zdążyła uciec
przed nacierającym zbirem.
– Akurat, gdy zaczęła się bijatyka,
wyszedłem z moimi gośćmi na

Bogdan Mościcki
Powiedziałem do taksówkarza, żeby odjechał, a
nie woził bandytów. Powiedział mi żebym spier...
i to nie moja sprawa. Gdy mężczyźni podeszli do
aut, zobaczyli teściów mojej córki i ruszyli na nich.
Pobili oboje, a teścia gonili aż do schodów.
baru, chłopaki usiedli na ławce na
zewnątrz. Pozamykałem wszystko
i wsiadłem do samochodu, żeby z
córką pojechać na wesele.
Nagle zobaczyłem jak przy
przystanku zatrzymują się cztery
samochody, w tym dwie taksówki
spod Tesco i wysiada z nich ponad
dwudziestu mężczyzn uzbrojonych
w kije i rurki. Zawróciłem, podjechałem do sklepu i krzyknąłem do
chłopaków, żeby uciekali, bo idą z
pałami. Objechałem jeszcze okolicę,
żeby ostrzec wszystkich, którzy byli
na zewnątrz.

Demolka na całego

W tym czasie uzbrojeni bandyci
rozpoczęli demolowanie sklepu i
baru. Szyby tłukli kijami i kamie-

Pytania bez odpowiedzi
Ciekawy
– Czemu nic się nie pisze że samochody jakimi przyjechali z Jeleniej to taksówki
a panowie taksówkarze nie zauważyli że osoby wsiadające mają kije i rury?
Następnie spokojnie czekali na powrót z gościnnych występów swoich klientów.
Ja rozumiem, że może bali się o swoje auta i życie, ale czemu w czasie gdy czekali
na sprawców nie zadzwonili na policję że przewożą uczestników wybryków? Czemu
policja lwówecka po otrzymaniu informacji o zajściu nie porozumiała się z policją
jeleniogórską, by w drodze powrotnej zatrzymać sprawców? Czemu przyjazd policji
lwóweckiej trwał 40 minut od zgłoszenia 20 km? Czemu policjanci po otrzymaniu
informacji, że sprawcy się odgrażali nie wysłali patroli? Najgorsze jest to że „bydło”,
bo jak inaczej to nazwać, biegało i tłukło przypadkowych ludzi.
Wypowiedź z forum Jelonki.com

zewnątrz – opowiada burmistrz
Wlenia, mieszkaniec Pilchowic,
Bogdan Mościcki – Zobaczyłem
ich, jak wracali do samochodów
zaparkowanych koło mojego domu.
Powiedziałem do taksówkarza, żeby
odjechał, a nie woził bandytów.
Powiedział mi żebym spier... i to nie
moja sprawa. Gdy mężczyźni podeszli do aut, zobaczyli teściów mojej
córki i ruszyli na nich. Pobili oboje, a
teścia gonili aż do schodów. Wsiedli
w końcu do aut i odjechali.

Zawaliła prokuratura

Policjanci przyjechali kilkanaście

minut po wydarzeniu. Rozpoczęli
zbieranie informacji. Szybko ustalili,
kto był w bandyckiej grupie. Rozpoznano między innymi zawodnika
klubu Czarni Strzyżowiec. Czterej
wytypowani prowodyrzy trafili za
kratki już w niedzielę. Zostali rozpoznani przez wszystkich świadków, a
zeznania obciążają ich i pozostałych
bezspornie. Jednak we wtorek
prokurator rejonowy w Lwówku
Śląskim, Jerzy Szkapiak, nie składa
w sądzie wniosku o tymczasowy
areszt, a uwalnia zatrzymanych.
– To wywołało wielkie poruszenie
we wsi, bandyci, którzy polowali na
nas jak na kaczki zostali zwolnieni,
może za dobre sprawowanie? – pyta
oburzony mieszkaniec Pilchowic.
– W areszcie przetrzymuje się
ludzi za mniejsze przewinienia,
tymczasem zwolniono zbirów,
którzy przyjechali jak w średniowieczu zrobić porządek z wieśniakami – mówi oburzony burmistrz
Mościcki – Prokurator zlekceważył
mieszkańców i dał powód, żeby
mniej ufali państwu
– Wiem to nieoficjalnie, że policjanci są wściekli na prokuratora.
Zrobili wszystko, żeby złapać bandytów, a prokurator ich wypuszcza
na wolność. Teraz wszystko ustalą,
zwalą winę na jednego i będą się
z wszystkich śmiać – oburza się
mieszkaniec wsi.

Pokornie do aresztu

Główny dowodzący zamieszaniem, poszukiwany przez policję
sam zgłosił się na policję w czwartek. Przyznał się do winy i zapro-

ponował dobrowolne poddanie się
karze. Prawdopodobnie zostanie
zatrzymany na trzy miesiące w
areszcie. Za dowodzenie grupą
przestępczą i napadem grozi mu
co najmniej osiem lat więzienia.
Jednak przy dobrowolnym poddaniu się karze może liczyć na wyrok
o połowę mniejszy niż w czasie
pełnego procesu.
– Policjanci mówią nam, że
to może być dla nas lepsze rozwiązanie, gdyż w czasie procesu
sądowego, oskarżeni mogą czytać
akta. Dowiedzą się kto i co zeznawał przeciwko nim. A tak akta
będą dla nich niedostępne. Tak czy
owak to my się boimy ponownego
napadu, a nie bandyci siły państwa
– kończy rozgoryczony mieszkaniec
Pilchowic.

Kamil Markowski
„Prawdziwi” mężczyźni

Fighter
– Sami prawdziwi mężczyźni tam
byli...kopali kobiety i zlali niepełnosprawnego umysłowo...prawdziwi
wojownicy z miejskich siłowni silni w
grupie i to jeszcze ze sprzętem w dłoni... policja przy zatrzymaniu powinna
spałować ich tak jak za dawnych
czasów się to robiło… szybko by im
się odechciało podobnych akcji... do
czego to doszło jeżdżą sobie mieszczuchy na polowania po wioskach i
dzięki nieudolności policji czują się
zupełnie bezkarni...skandal.
Wypowiedź z forum Jelonki.com
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Sto razy Jelonka
Macie Państwo w rękach już setny numer naszego
tygodnika. Czas nieubłaganie mknie do przodu. Zanim się nie obejrzymy, będziemy obchodzili drugie
urodziny istnienia na jeleniogórskim rynku prasy. To
możliwe tylko dzięki Wam, drodzy Czytelnicy.
Robimy gazetę dla Was i z myślą
o Was. Często jesteście bohaterami
tekstów, bo to Wy zgłaszacie tematy,
które Was cieszą lub bulwersują.
Nasz tygodnik pisze także samo
życie: jest on odzwierciedleniem jeleniogórskiej rzeczywistości. Po części
jej kroniką, po części – analizą. Przez
minione 100 numerów nie obyło się
bez wpadek z naszej strony, za które
przepraszamy. Ale błędów nie robi

tylko ten, kto nie robi nic.
Staramy się prowadzić nasz
tygodnik inaczej niż przywykli do
tego Czytelnicy w Jeleniej Górze i
regionie. Uciekamy od sztampy,
szablonu i utartych schematów.
Stawiamy na jakość fotografii.
Patrzymy na jeleniogórską rzeczywistość nieco z ukosa. A przede
wszystkim otwieramy łamy dla ludzi
młodych, którzy stawiają pierwsze

kroki w reporterskim fachu. To oni
są przyszłością naszego miasta i
– jeśli w nim pozostaną – będą za
lat kilkanaście bacznymi obserwatorami i komentatorami zjawisk
oraz wydarzeń, którymi żyjemy
na co dzień.
Cieszymy się, że mamy grono
stałych Czytelników. Zdajemy sobie
sprawę, że możemy wydawać jeszcze lepszą gazetę i do tego wciąż dążymy. Często wbrew wielu przeciwnościom: spadającym czytelnictwie i
zmniejszonym zainteresowaniu słowem drukowanym. Nie ukrywamy,
że liczymy na to, że przekonamy do
Jelonki jeszcze więcej mieszkańców
naszego miasta i regionu, o którym
także piszemy coraz częściej.

Dziękujemy Wam za wytrwałość,
wyrozumiałość i cierpliwość.

Konrad Przezdzięk

redaktor naczelny Tygodnika
Regionalnego Jelonka.com

Galeria dwulatków
na nasze urodziny
25 września przypada druga rocznica
naszego wydawnictwa. Wszystkich
Czytelników, których dzieci urodziły się
we wrześniu 2006 roku, prosimy o nadsyłanie zdjęć swoich pociech na nasz
adres mailowy: redakcja@jelonka.com,
lub o dostarczenie fotografii do redakcji
Jelonki: ul. Skłodowskiej-Curie 13/2.
W wydaniu gazety w dniu 22 września
zamieścimy wielką galerię dwulatków,
rówieśników naszego pisma.

wasze fotki Nasze Pociechy

Czego oczekujecie Państwo od Jelonki.com?

Alex

Barbara Kędra
Czego oczekuję? Że będzie się rozwijać z
zdrowiu przez długie lata. Tego jej życzę,
długich lat trwania.

Dominika

Elektra

Gabrysia

Lidia

Patrycja

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

Daria Dujanowicz
Uważam, że jest w niej wszytko, co
jest mi potrzebne. Nic więcej moim
zdaniem nie trzeba. Jest dużo spraw
interwencyjnych, policyjnych i innych.
Ja jestem zadowolona.

Stanisław Ryś
Liczę na to, że będzie w niej dużo spraw
interwencyjnych i wierzę, że wiele
problemów uda jej się w tym mieście
rozwiązać. Jest sporo problemów, które
warto byłoby poruszyć i oczekuję, że
dziennikarze Jelonki.com się za to
wezmą.

Grażyna Nowak
Chciałabym, żeby było więcej informacji
na temat aktualnych imprez i szlaków
turystycznych, oraz wycieczek. Czasami
Jacek Mikołajewski kiedy siedzę w domu i nie mam co robić
Więcej informacji i opisów o imprezach chętnie poczytałabym w Jelonce.com,
młodzieżowych, bo obecnie jest tego co można zobaczyć, gdzie pójść i co
trochę za mało moim zdaniem, a poza ciekawego dzieje się w Jeleniej Górze.
tym jest ok.
Tego mi teraz brakuje.

Wojciech Klein
Więcej informacji policyjnych, interwencyjnych i społecznych oraz ogłoszeń.
Często z nich korzystam, i chciałbym
żeby było ich jak najwięcej.

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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Guano i mumie
Usłyszałem, że odnaleziono
zapisy, mówiące jak stworzyć eliksir na niewidzialność. Przyznam
się, że wykradłem przepis i czym
prędzej stworzyłem miksturę.
Zadziwiony natychmiastowymi
efektami (pomimo faktu, że płyn
nie wyglądał ani nie pachniał
zbyt apetycznie), zacząłem się
zastanawiać, co zrobić z darem
niewidzialności. Jakiś złośliwy
chochlik zechciał, że wpadła mi w
oko reklama fitness clubu. Pulchne
myśli tam właśnie mnie pognały.
Rzeczy, które ujrzałem, nie
mieściły się w głowie. Był to salon
piękności i fitness club w jednym!
Tuż przy wejściu znajdowała się
wielka sala z najróżniejszymi
urządzeniami. Po lewej stepper,
który rusza się cały jednocześnie.
Zachodziłem w głowę raczej jak z
niego nie spaść, a nie jak ćwiczyć.
Dalej były jakieś nadzwyczajne
przyrządy do rozciągania ciała i
wykręcania go.
Wyglądało to mniej więcej tak,
jakby aktualnie ćwicząca kobieta
założyła spodnie tył na przód, a
stopy miała przekręcona o 180
stopni. Za taką cenę organizmy
młodych i tych mniej młodych
dam stawały się gibkie i zwinne
niczym szympansy w głębokiej,
dzikiej i dziewiczej puszczy. Nie
ukrywam, że widok ten nieco mnie
przeraził. Konkretniej mówiąc,
uciekłem z wielkiej sali obawiając
się spotkania kogoś, kto będzie
miał biust w miejscu pleców. Zagłębiłem się w długi korytarz. Po obu
jego stronach były drzwi z różnymi
dziwnymi napisami. Pierwszy w
kolejce był napis „egyptos”. Przeszedłem przez drzwi.
Miłą panią stojącą na środku
pomieszczenia owijano od stóp
do głów bandażem, zupełnie jak
mumię. Jaki był cel tego zabiegu
– nie mam pojęcia, uciekłem jednak obawiając się sceny wycięcia
organów wewnętrznych.
Na kolejnych drzwiach widniał
napis „guam”, co wywołało jedynie
skojarzenie z guano. Okazało się,
że nie było to do końca błędem.
Wszyscy okładali się śmierdzącą,
brązowawą mazią, a następnie

pan Jan okręcał ich folią z uśmiechem (uśmiechała się nie folia, lecz
wspomniany pan Jan).
Kolejnych nazw już nie czytałem, żeby nie psuć sobie niespodzianki. Za drzwiami po prawej
stronie wszyscy stali w rządku i
razili się prądem. Muszę przyznać,
że to dość oryginalna metoda na
odchudzanie.
Skoro jesteśmy już przy odchudzaniu, w kolejnym pomieszczeniu
sprzedawano gacie wyszczuplające. Pani ekspedientka każdego po
kolei przekonywała, że wygląda
„o 3 rozmiary młodziej”. Jedyna
rzecz, jaką ja zauważyłem po naciągnięciu gumowych gaci przez
klientów, był wytrzeszcz gałek
ocznych i to dość znaczny.
Zza drzwi numer 5 dochodziły
głośne wrzaski, pognałem więc
tam na skrzydłach odwagi i bohaterstwa. Kilkanaście pań jednocześnie odrywało sobie od nóg plastry
z woskiem, krzycząc przy tym
niemiłosiernie. Zawiedziony, że
nie mogę pomóc, a ból wywołany
jest na własne życzenie, poszedłem
dalej długim korytarzem.
Natrafiłem na pomieszczenie,
w którym nakładało się maseczki.
Pierwsza z tych, które zauważyłem, była z jakiegoś błota. Oczywiście śmierdziała niemiłosiernie, ale
nie zdziwiłbym się, jakby właśnie
w tym smrodzie były zawarte
właściwości lecznicze. Następna
grupka okładała się... drożdżami z mlekiem. Jak można tak
drogocenne składniki, z których
powstałoby niejedno wspaniałe
ciasto zmarnować na okładanie
twarzy? To jednak nic! Inni okładali się ogórkiem, a jeszcze inni
(o zgrozo!) na komendę wcierali
sobie w twarzyczki kiwi. A Afryka
głoduje!
Oczywiście zabiegi mające na
celu polepszenie stanu ciała, takie
jak ćwiczenia, są chwalebne, ale
czy wcieranie w siebie owoców,
traktowanie prądem, przebieranie się za mumie czy okładanie
śmierdzącymi algami nie jest lekką
przesadą?

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Policjant miał tremę

Uczucie to, znane studentom przed egzaminami, nie
jest obce także stróżom prawa. Podinspektor Tomasz
Szczurowski, któr y podczas uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie
Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze, dowodził ceremoniałem, nie ukr y wał, że
ma tremę. Pan Tomasz na
co dzień nie porusza się
marszowym krokiem, ale
– przyznać trzeba – że w
miniony piątek poszło mu
to całkiem nieźle. Podobnie
jak insp. Zbigniewowi Ciosmakowi, który sprężystą
sylwetką dodawał blichtru
oprawie uroczystości i nie
ustępował gibkością w yćwiczonemu w ceremoniale
komendantowi głównemu,
inspektorowi generalnemu
Andrzejowi Matejukowi.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD M£ODOŒCI

– Nigdy nie ukrywaliśmy, że spośród
wszystkich epok

Kulą armatnią
w ratusz

Wystrzał z armat, który
dał sygnał do rozpoczęcia
Jarmarku Średniowiecznego na placu Rartuszowym,
okazał się za głośny dla szyb
w ratuszu. Pod naporem decybeli pękło szkło w oknach
łącznika między gmachem
głównym a przybudówką.
Nie wytrzymały też okna w
Urzędzie Stanu Cywilnego.
Złośliwi miłośnicy zabytków podkreślają, że szkoda,
iż armatnie odgłosy nie wybiły większości oszklenia
gmachu magistratu. Może
wówcza s byłby pretek st
do wymiany okien, zniszczonych przez czas i wiele
warstw olejnej farby.

– Jeleniej Górze najbliżej jest…

(anzol)
– do średniowiecza.

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

Marek Obrębalski, prezydent miasta Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak
i Zbigniew Szereniuk, jego zastępcy.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Pozwólmy spalić
wiedźmę
W Jeleniej Górze nie zapłonął
w miniony weekend stos z
symboliczną czarownicą. Zapowiedzianą inscenizację smutnej
rzeczywistości średniowiecza
oprotestowały środowiska politycznie poprawne z Ministerstwem Pracy włącznie. Wszystko
nagłośniła Gazeta Wyborcza i
sprawa się rypła. Bo współcześnie palić czarownic nie wypada.
Nie wypada też na nie polować
ani siać wśród młodej gawiedzi
zgorszenia.
Oczywiście – z dzisiejszego
punktu widzenia rzecz ujmując
– samo polowanie na czarownice

było plamą w dziejach Kościoła.
Ale, kiedy spojrzeć z perspektywy realiów średniowiecza,
nie jest to już takie oczywiste.
Błędem bowiem jest ocenianie
jakiejkolwiek epoki na podstawie
norm uznanych współcześnie
i kanonów wytyczonych przez
różnej maści poprawiaczy normalności.
Nie miejsce tu na wykład o
historycznych przyczynach zjawiska. Nie czuję się zresztą kompetentnym, by go przeprowadzić.
Historykiem nie jestem. Pochwalam jednak zdrowy rozsądek. Ten
każe mi potępić katów, którzy

– w imię Najwyższego – skazywali na śmierć niewinnych ludzi.
Ale jednocześnie widząc kontekst
epoki „ciemnogrodu” i smutnych czasów Świętej Inkwizycji,
ośmielam się zauważyć, że sama
kara śmierci była wówczas stosowana nagminnie i nie budziło to
w ludziach odruchu sprzeciwu,
tylko strach przed bezprawnym
występkiem.
Już w późniejszych epokach w
samej Jeleniej Górze zainstalowano na Wzgórzu Szubienicznym
„nowoczesne” urządzenia katowskie, które oprawcy – działającemu w imię ówcześnie obowiązującego prawa – pozwalały
na równoczesne powieszenie na
stryczku kilku skazańców. Takie
były czasy i żadna gazeta, żaden
pseudo autorytet ani inna mądra
głowa tego nie zmieni.

Idąc logiką tych, którzy oprotestowali jeleniogórskie palenie
czarownicy, należałoby zakazać
działalności muzeom. Choćby
tego, które działa na terenie
byłego obozu koncentracyjnego
w Auschwitz. I spalić na stosie historyczne książki. Trzeba by było
skazać na banicję werbalną Hitlera, zbrodniarzy nazistowskich
oraz Stalina i oprawców komunistycznych. A historię sprowadzić do elementarza wydarzeń
pełnych miłości i braterstwa.
Stworzyć nową międzynarodówkę, w której miałby powstać
wyklęty lud ziemi uwolniony z
jarzma tłamszącej go niewygodnej historii.
Porażająca jest obłuda takich
potępiaczy, którzy swoją moralnością chcą na siłę uszczęśliwiać
innych, a – co nietrudno udo-

wodnić – taką postawą więcej
rujnują niż budują. Zakazanymi
łowami na wiedźmę zwano w
latach transformacji ustrojowej
próby ścigania wszelkiej maści
ubeków i esbeków: świadomych
i gorliwych współpracowników
tajnych służb PRL.
Rzeczona Wyborcza wówczas także podniosła larum, że
„wiedźmy” są pod ochroną. Konsekwencje znamy. Rozliczenie
się z poprzednim systemem w
Polsce, po 19 latach od obalenia
komunizmu, wciąż jeszcze się nie
dokonało, a ówcześni zbrodniarze – nie spłonęli na symbolicznym stosie potępienia.
Za to banda degeneratów
wyhodowanych w inkubatorze
relatywizmu moralnego napada na Bogu ducha winnych
ludzi dla własnego widzimisię.

Bandyci czują się bezkarni, bo
przecież przed sądem zawsze
mogą przekonać sędziów, że
mieli trudne dzieciństwo. Surowe więzienia też nie są modne,
więc – nawet przy wyroku skazującym – będą mogli pakować
za kratami w siłowni. Czynią
to właśnie dlatego, że sami nie
czują katowskiej dyscypliny, a
w skrajnych przypadkach – miecza. I że nie widzieli palącej się
na stosie symbolicznej czarownicy. A takie właśnie katharsis,
choćby w postaci przywrócenia
średniowiecznej kary chłosty za
występki, szybko naprawiłoby
sumienie narodu.

Konrad Przezdzięk
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Matka omal nie zabiła syna
Fatalnie zakończyła się piątkowa awantura między 51-latką
a jej 30-letnim synem. Pijany
mężczyzna ubliżał matce, a ta w
pewnym momencie sięgnęła po
nóż i dźgnęła nim syna. Trafiła
w samo serce. Życie poszkodowanego ratowali lekarze w szpitalu wojewódzkim w Jeleniej
Górze. Do zdarzenia doszło w
Starej Kraśnicy blisko Złotoryi.
Poszkodowany w stanie krytycznym został przewieziony prosto

Kolejny jeleń na 900. urodziny

na stół operacyjny. Medykom
udała się pierwsza operacja
na ranie szerokiej na półtora
centymetra. Mężczyzna żyje, ale
jego stan jest w dalszym ciągu
ciężki. Nożownicze grozi kara
10 lat więzienia za uszkodzenie
ciała. Gdyby jej czyn zakwalifikowano jako próbę zabójstwa,
mogłaby w więzieniu siedzieć
do końca życia.

(tejo)

Pijak wszedł pod koła
Niefrasobliwość po wódce
omal nie skończyła się śmiercią
dla 50-latka, który pijany w
sztok przechodził w niedozwolonym miejscu przez al.
Wojska Polskiego. Tylko dzięki

refleksowi kierującej renault
Clio mężczyzna został tylko
lekko poturbowany. Odpowie
przed sądem za spowodowanie
kolizji drogowej.

Potężny byk dwunastak stanął
w minionym tygodniu na postumencie ustawionym przy przybudówce ratusza w rynku. Zwierzę
uwieczniła w pięknej rzeźbie Maria
Bor, znana artystka rzeźbiarka. Jej
jeleń ma w sobie coś z człowieka,
bo panią Marię inspirują głównie
ludzie. Posąg został ufundowany
przez samorząd dzięki wsparciu
z projektów współpracy polskoczeskiej. Dlatego figurę pokazali
miastu i światu Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry oraz Petr
Tulpa, burmistrz Jabłońca nad
Nysą, przy pomocy przedszkolaków z „Okrąglaczka”. A pod
jeleniem znalazła się Tablica Miast
Partnerskich, pod którą z kolei złożono kapsułę czasu z pamiątkami z
Jeleniej Góry. Zostanie ona otwarta
w 2108 roku.

(tejo)

(Angela)

Jak strasznie mieć sąsiada
Murakowie mieszkają na
parterze budynku przy al. Wojska Polskiego 52, w trzech pokojach oddzielonym od reszty
wspólnym korytarzem, który
dzielą z sąsiadem pijakiem.
Mężczyzna sprasza na libacje
kolegów i jest agresy wny. Z
jego mieszkania w ydoby wa
się odrażający smród, bo całe
towarzystwo nie uznaje ubikacji i załatwia się w pokojach.
Pani Małgorzata z mężem prosi
Za k ład Gospodark i Gospo darki Lokalowej „Południe” o
pomoc.
– W takim smrodzie nie da
się dłużej żyć – rozkłada bezradnie ręce pani Małgorzata.
Czuć nawet przez zamknięte
drzwi jego mieszkania. A gdy
je otworzy, to nie da się tego
opisać. Musimy wychodzić z
Ojczyzna i prawo – taki
napis wyhaftowano z jednej
strony sztandaru, który po
latach oczekiwań w miniony
piątek dostała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.
Uroczystość przekazania chorągwi wiązała się z ceremoniałem, jakiego Jelenia Góra
dawno nie widziała. Biskup
legnicki Stefan Cichy w obecności komendanta głównego
policji inspektora generalnego Andrzeja Matejuka odprawił okolicznościową mszę w
intencji stróżów prawa. Garnizon policji dostał sztandar
w asyście trzech kompanii
reprezentacyjnych mundurowych i orkiestry policyjnej.
Obecni byli włodarze miasta,
województwa i dostojnicy kościelni. Sztandar poświęcony
przez bp. Cichego przekazał
policjantom insp. Zbigniew
Ciosmak, komendant miejski
policji w Jeleniej Górze.

(tejo)

zatkanymi nosami – mówi.
Kobieta boi się o zdrowie
rodziny, bo opary wraz z robactwem i muchami przedostają
się z mieszkania Jana S. wprost
do kuchni, gdzie przygotowywane i spożywane są posiłki.
– Dzieci już zaczynają chorować na górne drogi oddechowe,
a ja ciągle się martwię, że z
tego smrodu pojawią się jakieś
wirusy czy epidemie – mówi
lokatorka.
A co na to ZGL „Południe”?
– Byłam w tym budynku już w
ubiegłym tygodniu i chciałam
skontrolować mieszkanie z
zaskoczenia, ale nikogo nie
zastałam – tłumaczy Renata
Janicka z działu eksploatacji
administratora. Dodaje, że wysłała zawiadomienie: wróci do
kamienicy przy Wojska Polskie-

go w nadchodzącą środę. Podkreśla, że jeżeli rzeczywiście
Jan M. nie stosuje się do zasad
współżycia sąsiedzkiego, grozi
mu nawet eksmisja. Problem w
tym, że takich upomnień przez
sześć lat do Jana S. trafiło już
kilka. Żadne z nich nie przyniosło rezultatu.
A smród to jeszcze ma łe
piwo w porównaniu do innych
„atrakcji”, jakie Jan S. funduje
sąsiadom. Upija się, zasypia i
zostawia jedzenie na włączonej
kuchence. Już kilkakrotnie
interweniowała staż pożarna,
bo uciążliwy mężczyzna spalił
obiad. Lokatorzy boją się, że do
podobnego zdarzenia dojdzie
kiedyś w nocy i nie zdążą wezwać na czas strażaków.
Na nic się zdają też prośby
ani próby rozmowy z M. Jego
kompani, którym pan domu
raz zwrócił uwagę, kiedy pijani rozrabiali w korytarzu,
pobili go i złamali mu nos. Choć
sąd skazał sprawców na karę

więzienia w zawieszeniu, nie
wyciągnęli lekcji. W dalszym
ciągu przez hol przechodzą
pielgrzymki spitych kolegów
Jana S.
A lokatorzy jak na zbawienie
czekają na pomoc. Cztery lata
temu były szef Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe” Jan
Wójcik, obiecał, że jeśli sąsiad
pijus dalej będzie rozrabiał,
administrator skieruje do sądu
wniosek o eksmisję. Obietnicy nigdy nie zrealizowano.
Zmienił y się władze ZGL, a
samorządowcy zasłaniają się
obowiązującym prawem i nie
mogą wyrzucić pasożyta na
bruk. Mówią, że w mieście
brakuje lokali socjalnych i
umywają ręce. A gehenna Muraków trwa dalej.

Agelika Grzywacz

Fot. Konrad Przezdzięk

Małgorzata i Michał Murak z dziećmi od sześciu lat
walczą o spokojne życie, które systematycznie zakłóca
im sąsiad, Jan S. Mężczyzna dużo pije i awanturuje się,
a administracja nie pali się z pomocą dla lokatorów.

– W takim smrodzie nie da się
dłużej żyć – rozkłada bezradnie
ręce pani Małgorzata. Czuć
nawet przez zamknięte drzwi
jego mieszkania.

Policjanci mają sztandar
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Kronikarz królewskiej wioski

Moje niewydane książki zajmują cały stół – pokazuje Emil Pyzik

Rozmowa z Emilem
Pyzikiem

– Z wykształcenia jest pan fizykiem, skąd więc zainteresowanie
historią?
Emil Pyzik: – Na przełomie osiemdziesiątego dziewiątego i dziewięćdziesiątego roku zostałem dyrektorem szkoły. Stwierdziłem wówczas,
że dzieci uczące się w naszej placówce,
powinny poznać historię miejscowości, w której mieszkają. Nikt wówczas
nie pisał o lokalnej przeszłości, a ci,

którzy posiadali jakieś informacje,
nie chcieli ich przekazywać.
Gdzie znalazł Pan najwięcej informacji dotyczących historii Mysłakowic, skąd Pan je czerpał?
Skarbnicą wiedzy okazało się archiwum w Jeleniej Górze. W dziewięćdziesiątym roku pojechałem do niego
razem z panią Jadwigą Tomaszewską,
bibliotekarką i polonistką, którą
zaangażowałem do poszukiwań i
spisywania historii naszego regionu.

Inaczej za postojowe pod Śnieżką
Znalezienie miejsca parkingowego w Karpaczu w
sezonie graniczy z cudem, dlatego też miasto planuje
wprowadzić zmiany, które mają poprawić sytuację.
musiał iść dłużej niż 20 minut
do miejsca, w którym zostawił
samochód – mówi Ryszard
Rzepczyński, zastępca burmistrza Karpacza.
Miasto planuje również
budowę nowych miejsc park i ngow ych. Z pewnością
ucieszy to stałych bywalców
Karpacza. Nie wiadomo tylko,
czy nowe ceny będą wyższe
od dotychczasowych. Rada
miasta jeszcze nie przyjęła
nowych stawek.
Ja k pod k reś la R ysza rd
Rzepczyński zmiany będą
wprowadzone w życie z myślą
o jednodniowych turystach,
dla których najczęściej brakuje miejsc postojowych.

Ania
Fot. Anna Pisulska

Sposób: jednolita polityka
cenowa za parkingi. Przypuszczalnie będzie nimi zarządzał
jeden operator. Zarządca parkingów będzie dysponował
kasami fiskalnymi. Zmienią
się także opłaty: zamiast za
dzień pieniądze będą pobierane za godzinę. Zmiany wpłyną
na ilość miejsc parkingowych
w mieście, ponieważ wymuszą na turystach korzystanie z komunikacji miejskiej
oraz parkowanie dalej od
centrum.
– Pomoże w tym również
system oznakowanych ścieżek, wprowadzanych pod
hasłem „parkuj i spaceruj”,
dzięki czemu turysta bardzo
szybko dojdzie do centrum
Karpacza. Chcemy, żeby nie

Parkingi w mieście są nieustannie zajęte

Ku naszemu zdziwieniu okazało
się, że spisana historia Mysłakowic
zajmuje całą szafę. Mogliśmy te materiały pożyczać i powielać, w ten
sposób stały się zalążkiem dalszych
prac związanych z utrwaleniem na
piśmie historii naszej okolicy.
– Informacje z archiwum
pozwoliły na napisanie jednej z
pierwszych książek, ale przecież
Pan napisał ich kilkanaście, co
zawierają te tomy?
Przeprowadziłem rozmowy z wieloma osobami przybyłymi na nasze
tereny po drugiej wojnie światowej,
oraz z tymi, których nie wysiedlono
do Niemiec. Każdy z nich miał własną, niepowtarzalną historię, która
złożyła się na ogólną historię naszej
okolicy. W Mysłakowicach została
też grupa Niemców, których wiedza

Ruszyli jakubowym
szlakiem

Z okazji przypadającego w
tym roku jubileuszu 900-lecia
Jelenia Góra została włączona
do głównego europejskiego
szlaku kulturowego i pątniczego,
Drogi św. Jakuba. Droga prowadzi z wielu zakątków Starego
Kontynentu do hiszpańskiego
Santiago de Compostela. Po odsłonięciu tablicy informacyjnej
o szlaku ustawionej przy Sanktuarium Podwyższenia Krzyża
Świętego pierwsi jeleniogórscy pątnicy wyruszyli na trasę
szlaku w kierunku Pilchowic i
kościółka św. Jakuba w Radomicach. Droga Jeleniogórska
(Via Cervimontana) poprowadzi
przez szlak na Perłę Zachodu i
dalej przez Siedlęcin, Radomice,
Lubomierz, Lubań. I dalej aż na
średniowieczny „koniec świata”,
za jaki uważano przylądek Finisterrae na atlantyckim wybrzeżu
Hiszpanii.
Odtwarzane od kilkunastu lat
pod patronatem Rady Europy
odcinki dawnymi traktami handlowymi i średniowiecznymi
trasami pątniczymi. Te ostatnie
pozostawiły swój ślad w postaci
średniowiecznych kościołów
pod wezwaniem św. Jakuba. W
zachodniej części Dolnego Śląska zachował się jeden z nich, w
Radomicach koło Wlenia. Szlak
nawiązuje więc do dawnego
traktu wzdłuż Bobru, ponad
którym powstał wszak gród
kolebka Jeleniej Góry, oraz traktu
wiodącego na Górne Łużyce.

Mar

była niezbędna do funkcjonowania
Zakładów Lniarskich „Orzeł”. Wówczas dawały zatrudnienie większości
mieszkańców.
Książek, które Pan opracował,
w większości nie można kupić w
księgarni. Dlaczego?
Ukazało się pięć moich publikacji:
Zabytki Gminy Mysłakowice, po polsku i po niemiecku, Mysłakowice dawniej i dziś – przewodnik turystyczny,

– W Pana książkach jest
bardzo dużo zdjęć z dawną architekturą gminy Mysłakowice.
Jak pan je zdobył?
Od wielu lat zbieram stare widokówki z Mysłakowicami i okolicą.
Poza tym sporo zdjęć robiłem sam,
sporo dostałem też od mieszkańców. Zdjęcia otrzymałem także od
syna ostatniego właściciela dawnego pałacu królów pruskich, Hansa
Urlicha Rudolpha, który przyjechał
do rodzinnej miejscowości kilka
lat temu. Od razu skierowano go
do mnie, i mogłem z nim długo
porozmawiać. Tak uzbierałem i
skatalogowałem bardzo dużo fotografii, łącznie z poszukiwanymi
odbitkami z XIX wieku. Ciężko mi
jednak powiedzieć, co stanie się z
tymi wszystkimi materiałami za
kilkanaście lat, w momencie, gdy
ja nie będę w stanie pracować.
Posiadam jeszcze sporo książek
w języku niemieckim, ale nikt nie
chce ich przetłumaczyć. Komu je
przekazać? Czy ktoś doceni moją
pracę i nie zmarnuje jej, albo
jeszcze gorzej, wyrzuci, bo i tak
czasem bywa. Może w Mysłakowicach znajdzie się miejsce na
moje zbiory?

– Czy Pańskie książki cieszą
się powodzeniem wśród czytelników?
Na podstawie moich publikacji
napisano parę prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Ostatnio
zwróciły się do mnie panie z Publicznego Przedszkola w Mysłakowicach,
z prośbą o przybliżenie historii naszej
miejscowości, ponieważ chcą ją
przekazać maluchom, co mnie bardzo cieszy.

rozmawiała
Anna Pisulska

Jak na „dzikim zachodzie”
– Przyjechał Pan pod Karkonosze z Podkarpacia? Dlaczego zdecydował się Pan zamieszkać w miejscowości, z której wiele
osób wysiedlono, a niektórzy zostali zmuszeni, żeby tutaj zostać?
– Przyjechałem tutaj za dziewczyną, Czesławą i od razu postanowiłem zostać. Na „dzikim zachodzie”, bo tak mówiliśmy o tych
terenach, wszystko wydawało mi się wspaniałe. Czesława, po ukończeniu pięcioletniego Technikum Włókienniczego w Krośnie,
podjęła pierwszą pracę w „Orle” w Mysłakowicach. Ja otrzymałem pracę w Państwowym Prewentorium Przeciwgruźliczym
w Miłkowie, a po jego zlikwidowaniu przeniosłem się do Mysłakowic, gdzie mieszkamy do dziś.

Dukat zamiast złotówki
Posiadacze Dukatu Lokalnego,
do trzydziestego września, mogą
używać go jako środka płatniczego w Karpaczu, w oznaczonych
punktach. Lokalna waluta to także świetny pomysł na pamiątkę z
Karkonoszy.
Celem akcji Dukat Lokalny jest
promocja Karpacza i naszego

regionu. Waluta ta jest dostępna
w obiegu od pierwszego czerwca
2008 roku. Dukat Lokalny posiada nominał czterech Talarów
Karkonoskich, które stanowią
równowartość czterech złotych.
Organizatorami akcji są Urząd
Miasta Karpacza i firma Kolekcjoner z Jeleniej Góry. Natomiast

eminentem lokalnej waluty jest
Mennica Polska S.A. Monetę
można wymienić na złotówki,
zapłacić za kupiony towar w
punktach oznaczonych hasłem
„Tu honorujemy”, albo, jak już
wspominaliśmy, zachować na
pamiątkę.

(Mar)

Rowerem śladami papieża
Sześcioro rowerzystów z Legnicy i Lubania wyruszyło 2
września z Legnicy i jedzie Dolnośląskim Rowerowym Szlakiem
Papieskim. To pierwsza taka
zorganizowana wyprawa traktem, który został ustanowiony
rok temu na pamiątkę wyprawy
z 1956 roku ks. Karola Wojtyły z
Bolesławca do Świdnicy. Uczestnicy rajdu urządzili sobie
postój w Jeleniej Górze w
minioną środę. – Koledzy
i koleżanki jadą na rowerach współczesnych, ja
natomiast przed wyjazdem
kupiłem stary rower
niemieckiej fir-

Fot. Marek Komorowski

Emil Pyzik jest emerytowanym nauczycielem fizyki,
człowiekiem, który poświęcił wiele lat życia na studiowanie historii Mysłakowic. W jego książkach możemy
przeczytać o dziejach wsi zamieszkałej kiedyś przez
Tyrolczyków, i obejrzeć zdjęcia, starych i pięknych
zabudowań. Niestety, ta skarbnica wiedzy nie jest w
większości dostępna w księgarniach.

Karpniki i okolice, Znam swoją gminę
– Pytania i Odpowiedzi oraz Mysłakowice, tyrolska wieś, których jestem
jednym ze współautorów. Pierwszą
z nich wydano dzięki przychylności
byłego dyrektora Szkoły Podstawowej
w Mysłakowicach, urzędu gminy i
pałacu Łomnica, drugą wydał urząd
gminy w 1994 roku, trzecią Akademia
Rozwoju i Filantropii w Polsce, dzięki
staraniom obecnego dyrektora szkoły
w Mysłakowicach Andrzeja Dąbka.
Reszta leży w szafie, nie zdobyłem
środków na ich publikacje, ani nikogo, kto sfinansowałyby wydanie.
Część z nich można przeczytać, ponieważ ich kopie znajdują się w Grodzkiej
Bibliotece Publicznej w Jeleniej Górze,
bibliotekach, gminnej i szkolnej w
Mysłakowicach. Swój udział w tym
wszystkim ma mój wnuczek Mateusz,
który nauczył mnie pisać i obsługiwać
komputer, dzięki czemu pracowałem
kilkakrotnie szybciej.

my Maico, aby zobaczyć, jak
im się jechało trasą na takich
właśnie pojazdach. Nie jest łatwo.
Na podjazdach trzeba jednoślad
prowadzić – wyjaśniał Marek
Śledź, członek grupy Bicicletta
Rowerowej Akcji Katolickiej.
Uczestnicy rajdu pojechali
sprzed kościoła Erazma i Pankracego do Sobieszowa i na Chojnik,
na który również wszedł ksiądz
Karol Wojtyła z przyjaciółmi w
1956 roku.

Mar

Papieska jazda
bez przerzutek
Jak wynika z zapisków uczestników
wyprawy z późniejszym papieżem,
Janem Pawłem II, również oni musieli
prowadzić pod górę rowery pozbawione przerzutek i innych ułatwień
tak oczywistych we współczesnych
bicyklach.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Na koń po puchar

13 września (sobota) lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego będzie po raz kolejny
areną zawodów jeździeckich
w skokach przez przeszkody o
Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. O godz. 10 zaczną się
zmagania czołowych jeźdźców
z województw: dolnośląskiego,
lubuskiego i wielkopolskiego
w pięciu konkursach. Dodatkową atrakcją zawodów
będzie konkurs na najpiękniejszy damski kapelusz, dlatego
organizatorzy proszą panie
o zabranie takiego właśnie
nakrycia głowy. Emocji nie
zabraknie!

Światłość bez emocji

Nie zachwyciła nowa iluminacja traktu śródmiejskiego
Jeleniej Góry. Wielu mieszkańców spodziewało się lepszych
efektów. Póki co niektóre zabytki starego miasta są oświetlone
niestarannie. Po próbie, która
odbyła się 4 września, jest jeszcze czas na dokonanie korekt.
System ma ruszyć pełną mocą
pod koniec miesiąca.

Trudny powrót pana
Bolka

Bolesław Osipik, który podczas kilkunastodniowej podróży odwiedził miejscowości
o nazwie Jelenia Góra, omal
nie przypłacił życiem swojej
rowerowej wycieczki. Cyklistę
uderzył w rękę mijający go TIR.
Na szczęście skończyło się tylko
na bólu. Osipik przez jakiś czas
nie mógł jeździć na rowerze,
ale zwalczył kontuzję i wrócił
do miasta.

Odwadniają
i odkrywają

Relikt ziemnego szamba
odkryto podczas prac budowlanych związanych z odbudową
systemu odprowadzania wód
opadowych w Pałacu Wilhelma
III w Mysłakowicach. Nie udało
się odkryć starszych założeń
dworskich, a wszystkie pozostałości wiążą się z pałacem z
drugiej połowy XVIII wieku.
Znaleziono także fragmenty
ceramiki nowożytnej i odsłonięto, owiane legendami, wejście
do piwnic.

Będzie logo
Szklarskiej Poręby

Miasto wybrało sześć propozycji z wszystkich nadesłanych
i doniesionych prac. Znaki
oceniają obecnie turyści, którzy wypełniają odpowiednie
ankiety. Logo, obok oficjalnego herbu miasta, będzie
pełniło rolę znaku firmowego
miasta.

Dziennikarze
na saneczki

Dziewiątego i dziesiątego
września na letnim torze saneczkowym na stoku Kolorowa w Karpaczu ścigać się będą
dziennikarze z całej Polski.
Organizatorami imprezy są:
Centrum Rekreacji i Sportu
„Kolorowa, Hotel Karkonosze
i Western City.

Prąd kopie ceną!
Zbliżają się chłodne miesiące. Beata Dąbrowska z Kowar doskonale wie, co to oznacza. Kolejny rok będzie
musiała marznąć, żeby zapłacić za prąd. Zarządca
zrobił jej niedźwiedzią przysługę: kilka lat temu zainstalował elektryczne grzejniki i piec, które pochłaniają
olbrzymią ilość energii.
– Dziewięć lat temu popsuł się
stary piec na węgiel, a pracownicy Zarządu Eksploatacji Zasobów
Komunalnych stwierdzili, że nie
można wstawić nowego, ponieważ groziłoby to zniszczeniem
budynku. Zaproponowano mi
więc zainstalowanie ogrzewania
elektrycznego, przy czym ustnie
zapewniono, że jest to wyłącznie
chwilowe rozwiązanie. Zgodziłam się więc, nie zdając sobie
sprawy, że będzie to niekończący
się problem. – mówi Beata Dąbrowska.
Ogrzewanie elektryczne nie
jest zbyt popularne nawet wśród

ludzi majętnych, ponieważ to
jedno z najdroższych rozwiązań.
W przypadku Pani Beaty problem
jest tym większy, że grzejniki nie
są już w dobrym stanie i nie dają
odpowiedniej ilości ciepła, żrą
prąd. Pani Beata nie pracuje, więc
jej sytuacja materialna nie jest dobra, a ogromne opłaty za energię,
powodują że zostaje jej niewiele
pieniędzy. Samotnie wychowuje
dwójkę dzieci, jedno z nich jest
chore na astmę, a wilgoć, jaka jest
w domu przez słabe ogrzewanie,
nasila chorobę. Nic więc dziwnego, że Beata Dąbrowska chciałaby
jak najszybciej pozbyć

Nauka kluczem do lepszej przyszłości
Beata Dąbrowska zobaczyła, że coś się dzieje wokół jej sprawy po naszej interwencji. Wcześniej wielokrotnie usiłowała zdobyć pracę, ale nieustannie słyszała, że nie
ma wykształcenia. Chciała skończyć kursy dla bezrobotnych, ale usłyszała, ze nie
ma minimalnego wykształcenia. W końcu zdecydowała się na podjęcie nauki, bo
ma nadzieję, że w ten sposób poprawi swoją sytuację materialną. – Do niedawna
wydawało mi się, że już wszyscy mnie opuścili, a urzędnicy u których szukałam
pomocy nie chcieli mnie chociaż wysłuchać. Teraz wiem, że mogę coś zrobić ze
swoim życiem – wyjaśnia pani Beata.

się drogiej i energochłonnej instalacji grzewczej.
Na wymianę jednak się nie
zanosi, bo kasa zarządcy świeci
pustką. – W bloku numer jedenaście przeprowadzono już remonty
za 15 tys. zł, które znacznie obciążyły wspólnotę mieszkaniową,
w związku z czym na kolejne
modernizacje nie ma funduszy. W
tym przypadku najlepszą alternatywą byłaby zamiana mieszkania,
w czym chętnie pomożemy.
Zgłaszają się do nas często osoby,
które chcą zamienić mieszkanie
na mniejsze lub większe, a my
umożliwiamy wymianę lokali
– mówi Anna Perłowska, dyrektor
Zakładu Eksploatacji
Zasobów Komunalnych.

Więcej poszkodowanych i więcej ofiar pochłonęły już
góry w tym roku w porównaniu do roku ubiegłego.
Wówczas ratownicy ruszali na pomoc 407 razy. Trzech
osób nie udało im się uratować. W minionych miesiącach góry zabiły czterech turystów, a goprowcy wzięli
udział w 424 akcjach.

Parku Narodowego kupiliśmy
kolejny śnieżny skuter. Takie
pojazdy zimą skracają nam akcję
ratowniczą kilkukrotnie.

– Powodem wzrostu liczby wypadków były małe opady śniegu,
ale też przecenianie swoich sił
– wyjaśnia Maciej Abramowicz,
naczelnik karkonoskiej grupy
GOPR.
Wiosną ratowników wspierały wojskowe śmigłowce. Ale
odleciały.
– Bez helikoptera będziemy o
wiele mniej sprawni w akcji. Kiedy znów tu przyleci, nie wiadomo.
Przy okazji stacjonowania śmigłowców na Górze Szybowcowej,
kilka razy odwiedzała mnie pani z
ochrony środowiska z donosami

Więcej samodzielności

w dłoni. A to zakłócanie spokoju
mieszkańcom Zabobrza, a to że
w mieszkaniach od huku spadają
garnki z kuchenki.
Żeby ratownicy górscy mogli
działać, muszą mieć możliwość
stopniowej wymiany sprzętu
eksploatowanego przez grupę. W
tym roku z puli ministerialnej do
Jeleniej Góry trafił pojazd marki
Land Rover.
– W ten sposób będziemy mogli
wymienić najstarsze, mocno wysłużone auto na nowe – wyjaśnia
naczelnik Abramowicz – Z kolei
za pieniądze od Karkonoskiego

Miody w Parku
Zdrojowym

– Ten grzejnik ledwo zrobi się ciepły,
a licznik kręcić się będzie jak oszalały
– pokazuje Beata Dąbrowska.

Maciej Abramowicz z nowym land roverem

Już po raz drugi w ciągu
dwóch tygodni poszli do urn
mieszkańcy gminy Lubomierz. Wybierali burmistrza
spośród dwóch kandydatów
którzy dwa tygodnie temu,
w pierwszej turze, osiągnęli
najlepszy wynik.
Kandydatami byli urzędujący tymczasowo burmistrz
Wiesław Ziółkowski i miejscowy nauczyciel Marek Misiewicz. Mimo ciszy wyborczej
przez cały tydzień trwała
w gminie walka na ulotki.
Lokale wyborcze we wszystkich miejscowościach gminy
zamknięto o godz. 20 już
po złożeniu do druku tego
wydania „Jelonki”.

(Mar)

Ania Pisulska

Nowy sprzęt
pomoże ratować
życie

Wybrali szefa miasta

Pogoda sprzyjała organizatorom IX Międzynarodowych
Warsztatów Pszczelarskich,
jakie rozpoczęły się w sobotę
w cieplickim parku i potrwały
do niedzieli. Kto szukał miodu
z rzepaku, litewskiego trójniaka, kosmetyków z miodem czy
piwa miodowego, znalazł coś
dla siebie. Na kilkudziesięciu
stoiskach rozłożono również
sprzęt dla pszczelarzy, wyroby
z wosku, pierniki, świece i
inne wyroby z naturalnego
wosku.

(Mar)

Luksusy w kurorcie
Budowa hotelów Gołębiewski i Sandra w Karpaczu już
na półmetku. Już w prz yszłym roku baza hotelowa
i rekreacyjna kurortu pod
Śnieżką co najmniej się podwoi. Hotel Gołębiewsk i
i centr um kongresowe to
prawdziwy gigant, w którym
wypoczywać będzie mogło aż
tysiąc pięćset osób. Wszyscy
skorzystają z aquaparku, kręgielni, zabiegów SPA i wielu
innych atrakcji. Liczne sale
konferencyjne będą mogły
pomieścić grubo ponad trzy
tysiące osób. Będzie to czwarty obiekt sieci Gołębiewski
po Mikołajkach, Wiśle i Białymstoku.
Hotel SandraSpa powstaje
na powierzchni 2,70 hektara.
Z jego oferty będzie mogło

skorzystać około pięciuset
gości naraz. Obiekt tego typu
zna już wiele osób z całej Polski, którzy odwiedzili Sandrę
w nadmorskiej Pogorzelicy.
Ta m często by wają a kto rzy, reżyserzy i znane osoby
show biznesu. W ofercie hotelu znajdą się liczne atrakcje
związane zarówno z odnową
biologiczna, jak i rekreacją.
– Mam nadzieję, że dwa
nowe obiekty przyczynią się
do podnoszenia standardów
w pozosta ł ych hotelach i
pensjonatach w Karpaczu,
co z pewnością w płynie korzystnie na liczbę turystów
w Karpaczu – powiedział Bogdan Malinowski, burmistrz
Karpacza.

(Mar)

Goprowcy chcą w połowie miesiąca
wybrać się do urzędu marszałkowskiego, żeby porozmawiać o zmianie
kryteriów korzystania z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego
przeznaczonych na bezpieczeństwo.
W tej chwili wnioski na zakup sprzętu
dla GOPR mogą składać tylko gminy.
Te jednak nie są zainteresowane
wydawaniem własnych pieniędzy na
wkład własny w takich projektach.
Postulują, żeby grupy górskich ratowników mogły samodzielnie składać
takie wnioski.

(Ania)
Fot. Anna Pisulska

RYTM TYGODNIA

Fot. Marek Komorowski
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REGION JELENIOGÓRSKI
Niewielkie sankcje poniósł kierowca, który po
du żej wódc e prowa d z i ł
sa mo c hó d w okol ic a c h
Złotor y i. Choć pope ł n i ł
przestępstwo, nie stracił
uprawnień do kierowania
pojazdem.
Męż c z y z n a m i a ł d wa
promile alkoholu w wydychanym powietrzu i… dwa
prawa jazdy. Polskie oraz
amerykańskie. Zatrzymany świętowa ł, bo sprze dał mieszkanie i wybierał
się właśnie do USA, gdzie
mieszka na stałe. Pijany
kierowca dobrowolnie poddał się karze i oddał polskie
prawko. Ale, kiedy wytrzeźwieje, będzie mógł w dalszym ciągu pić i jeździć,
przynajmniej w Stanach
Zjednoczonych. Polska policja nie może mu zabrać
prawa jazdy wydanego w
Ameryce, a przestępstwo,
którego się dopuścił w Europie, za oceanem nie spowoduje żadnych konsekwencji
wobec kierowcy lubiącego
jazdę na dwóch gazach.

Bankowo zajmą, co się da
Najlepiej położone lokale handlowe o wysokim
standardzie są wykupywane przez banki. W stolicy
Karkonoszy powstało aż sześćdziesiąt tych placówek
finansjery. Mieszkańcy często woleliby bar lub sklep,
a nie okienka kasowe i zimne bankomaty. Ale samorządowcy są zdania, że bankowość to dobry interes dla
miasta. Czy dla jego mieszkańców także?
Popularny sklep meblowy przy
ulicy Bankowej, w którym przez lata
PRL powstawały społeczne kolejki
po segmenty, a przed 1945 rokiem
– restauracja, został wykupiony
przez oddział jednego z niemieckich
banków trzy lata temu. Sama Bankowa nie bez powodu tak się właśnie
nazywa: to tu w Jeleniej Górze
banków jest najwięcej. Ale wkrótce
może stracić ten prymat: placówki
finansjery lokują się na pobliskim
placu Niepodległości (wyremontowany właśnie były gmach Społem)
oraz na rogu Pocztowej i 1 Maja.
Dawna „Bombonierka”, cukiernia kojarzona przez jeleniogórzan z
karmelkami, tylko przez ignorancję
nowych właścicieli omal nie straciła
zabytkowego wyposażenia wnętrza.
Na szczęście mieszkańcy zgłosili
samowolę do konserwatora i meble z
duszą oraz freski zostaną uratowane.
Co z tego skoro już nikt nie wpadnie

tam na ciastko, bo w lokalu ulokuje
się oddział jednego z banków z
kasami i zimną atmosferą pachnącą pieniędzmi, a nie słodyczami,
których woń weszła już niemal w
ściany sklepiku.
W innych punktach miasta – to
samo: gdzie nie spojrzysz, tam bank.
Poznikały dawne sklepy i lokale
gastronomiczne ustępując miejsca
krawaciarzom i paniom w garniturkach. W sumie w stolicy Karkonoszy
jest już 60 siedzib banków lub ich oddziałów! Na 86 tysięcy mieszkańców
to liczba nieproporcjonalna.
Jednak nie wszystkich to martwi. – Banki są potrzebne – mówi
Krzysztof Kajetan z Jeleniej Góry.
– Dzięki tak dużej liczbie możliwa
jest konkurencja, a przez to lepsze
warunki do oszczędzania pieniędzy
dla mieszkańców.
W zjawisku dobrych stron doszukują się również urzędnicy:

W dawnym klubie Gencjana w uzdrowiskowej części
miasta są projektor i ekran, ale stoją bezczynnie i
niszczeją. Na filmy jeszcze kilka lat temu przychodziło
sporo widzów. Dziś chętnych brak, choć w Cieplicach
mieszka kilka tysięcy osób. Znak czasu, czy brak
promocji?

– Na dojazd do Jeleniej Góry niepotrzebnie tracę wiele czasu.
– Kino jest potrzebne szczególnie ze względu na młodzież
i kuracjuszy uzdrowiska, choć
niewątpliwie wiele lat temu
zapotrzebowanie było większe
– zauważa Małgorzata Turowska.
– Po godzinie 22 praktycznie nie
ma możliwości, aby dostać się do
Cieplic autobusem, a taksówki
są drogie. Z drugiej jednak strony kiedyś, jak
powstanie multikino
i utworzy się nowe
połączenia autobusowe, taki

(tejo)

Bój o kino w Cieplicach przeprowadziło stowarzyszenie pasjonatów dzielnicy.
– Projektor został nam sprezentowany w momencie, gdy
likwidowano jednostkę wojskową przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej
Górze – opowiada Małgorzata
Turowska, szefowa Stowarzyszenia Miłośnicy Cieplic. Żołnierze
mieli swoje kino, ale gdy garnizon zniknął, sprzęt stał bezużytecznie. SMC chciało przekazać
aparaturę cieplickiemu teatrowi,
jednak w końcu znalazł się on w
rękach Fundacji Gencjana.
Jeszcze kilka lat temu na wyświetlane filmy przychodzili
uczniowie i kuracjusze uzdrowiska. Dzisiaj sala przeznaczona
do seansów jest zamknięta. – Nie
wiadomo, czy aparatura wciąż
działa – zastanawia się Małgorzata Turowska. – Prawdopodobnie

jest zaniedbana. Projekcje już się
nie odbywają.
Starsi ciepliczanie jeszcze
pamiętają kino Piast, które do
lat 80. minionego stulecia działało na placu Piastowskim. Dziś
w budynku, po remoncie, są
mieszkania oraz popularna
pizzeria. Po kinie śladu nie ma, a
ciepliczanie – chcą obejrzeć ekranową nowość – muszą dojechać
osiem kilometrów w jedną stronę do centrum
Jeleniej Góry.
Fakt, że
kino w
zdroju jest
potrzebne,
nie budzi
wątpliwości. – Oczywiście, że
tak – mówi
Magda.

Talerzyk z ratuszem na jubileusz

Czy na placu Ratuszowym są pamiątki z 900lecia?
Wioletta Urbańczyk, właścicielka galerii Folk Art – U
mnie są. Postarałam się i nawiązałam współpracę z osobami, które specjalnie dla mnie wykonały pewne rzeczy.
Głównie ręcznie malowaną ceramikę z napisami upamiętniającymi 900-lecie. Dzwoneczki, kubeczki, talerzyki,
breloczki i inne gadżety.
Miasto panią wspiera w promocji grodu Krzywoustego?
– Wręcz przeciwnie. Kiedy chciałam zachęcić urząd
i wskazałam, że mam takie souveniry, nie wyrażono
zainteresowania.
Więc działała Pani sama z siebie…
– Tak. Jako rodowita jeleniogórzanka nie wyobrażałam
sobie, aby turyści odchodzili z kwitkiem. Rzeczy nie są
drogie i nie zarabiam na nich wiele. Ceny są przystępne.
Pamiątkę z urodzin miasta można kupić już za 7 złotych
Dziękuję.

(tejo)

Ulica Bankowa straci niebawem prymat jeśli
chodzi o ilość banków na tym trakcie
– Jeśli na naszym rynku pojawi
się coraz więcej banków, to trzeba
się z tego cieszyć, bo to świadczy o
zamożności mieszkańców i o tym,
że inwestorzy uznali to miejsce za
godne inwestowania w nie – mówi
Kazimierz Piotrowski z wydziału

jak sklep z bielizną czy pieczywem.
Tyle tylko, że handlują pieniędzmi,
które później trafiają do ludzi, a
ludzie wykorzystują je do inwestycji
– dodaje.
Podobne zdanie ma również Jerzy
Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej

Nie było banku, jest (lub będzie) bank
Sklep meblowy przy ul. Bankowej
Sklep firmowy Adidas przy ul. 1 Maja
Cukiernia Bombonierka przy ul. 1 Maja
Dawna „Stylowa” przy pl. Niepodległości
Sklep spożywczy na rogu Wolności i Piłsudskiego

Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
– W ramach prawa, dla nas jest to
taki sam punkt handlowo- usługowy,

Góry. – Jeśli są chętni do stworzenia
kolejnego banku w naszym mieście
to znaczy, że tych banków jeszcze nie
jest za dużo – mówi. – Nikt nie będzie

dokładał do interesu. Jeśli przestanie
się opłacać prowadzenie banków to
zaczną być zamykane, nie trzeba
tego regulować odgórnie.
Tymczasem banki otwierają w
stolicy Karkonoszy głównie punkty
kredytowe, bo z nich mieszkańcy
korzystają najczęściej. A to już nie
świadczy o zamożności jeleniogórzan. Za kilka lat może się bowiem
okazać, że zamiast dostatku, jaki
miały przynieść placówki finansjery,
pozostaną jedynie długi z nie spłacanych zobowiązań. Już teraz wielu
kredytobiorców nie wywiązuje się z
umów zawartych z bankami.

Angelika Grzywacz

Nieme kino nie tylko w Cieplicach
obiekt w uzdrowiskowej części
miasta może okazać się zbędny
– dodaje pani Małgorzata.
Ale prognozy dla zdrojowej

kinematografii, jak i dla wszystkich mniejszych kin w Jeleniej
Górze, nie są pomyślne. Póki
jeszcze nie ma multipleksu (ma
powstać w Focus Parku przy ul.
Kilińskiego), przybytki X muzy
mają się jako tako. Kiedy powstanie – wisi nad nimi widmo
bankructwa. Swoje dokłada też

Internet: wielu kinomanów woli
mieć szybko „piracką” nowość
na małym ekranie, niż płacić za
wstęp i docenić magię wielkiego
ekranu.

Konrad Lipiński

Kadry z przeszłości
Kadry z przeszłościKiedy w Jeleniej Górze zorganizowano pierwszy pokaz
wynalazku braci Lumiere? Nie wiadomo. Możliwe, że było w znajdującym się
przy ul. Bankowej budynku kawiarni Wiedeńskiej (dziś sala widowiskowa JCK).
Pierwszym kinem z prawdziwego zdarzenia była dzisiejsza Marysieńka, zwana
od 1909 roku Welt-Theater. Później zmieniały się nazwy, a budynek był kilka
razy przebudowywany. Dzisiejsza pochodzi od imienia żony pierwszego dyrektora
kina po 1945 roku. Kino Lot powstało pod koniec lat 30 ubiegłego wieku jako
jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu. Nazywało się Capitol, a polska
nazwa powstała po przestawieniu ostatnich liter dawnego miana. W latach
międzywojennych działało kino Weltpanorama na placu Ratuszowym. Przy ul.
Krótkiej powstało kino Schauburg w sali koncertowo-balowej działającej tam
restauracji. Od 1945 do 1990 roku znane było jako kino Tatry, a po gruntownym
remoncie projekcje proponuje kino Grand. Trzeba też pamiętać o kinie KronprinztLichtspielhaus, po 1945 (Turysta). Zaprzestało działalności w latach 70-tych
ubiegłego wieku, a jego siedziba przy ul. Piłsudskiego popada w ruinę.
(tejo)

TRZY PYTANIA JELONKI
Fot. Konrad Przezdzięk

Popił i pojeździ

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 wrzeœnia 2008 r.

WYDARZENIA
FOT. JANUSZ LEWICKI/ KONRAD PRZEZDZIĘK

12

Średniowiecze bez czarownicy

Jarmark Średniowieczny,
wyjątkowo huczny, przeszedł
do historii. Były turnieje rycerskie, jadło, napitki i wiele
zabawy. Głównie dzięki braciom

Fot. Konrad Przezdzięk

Przyjaźń sformalizowana

Czechom, którzy wieki średnie
czują świetnie. Zabrakło inscenizacji spalenia czarownicy na
stosie, bo sprzeciwiło się temu
nawet Ministerstwo… Pracy.

Nasz komentarz przeczytaj na
stronie 7. Więcej zdjęć: www
jelonka.com

(tejo)

Zuchwały napad na hurtownię
Nieznaną jeszcze sumę pieniędzy ukradli w środę wieczorem
dwaj nieznani sprawcy z jednej z
hurtowni w Jeleniej Górze. Wcześniej zastraszyli ekspedientkę i

uciekli na… quadach.
Przestępcy byli zamaskowani.
Na głowach mieli kaski. Ekspedientka była pewna, że są
to ochroniarze przyjechali po

utarg i bez wahania otworzyła im
drzwi. Po dokonaniu zuchwałej
kradzieży bandyci szybko ulotnili
się z miejsca zdarzenia. Policyjna
obława nie przyniosła rezultatów.

Z relacji świadków wynika, że
złodzieje poruszali się czterokołowcami i uciekli jadąc wzdłuż
brzegu Bobru.

(tejo)

Komu, komu sześć milionów?
porozumienie o współpracy.
Historyczna chwila dokonała się
w Książnicy Karkonoskiej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Dobre fotki przy czekoladzie

Tłumy oglądały wystawę fotografii Aleksandry Śnieżek w
Galerii Czekoladowej. Autorka pochodzi z Sobieszowa, ale

studiuje fotografię w Opavie
(Czechy). Pokazała zdjęcia kominiarzy i… basenu.

Fot. Janusz Lewicki

Działkowicze pod krawatem

W garniturach i ze sztandarami uczcili miłośnicy ogródków
z całej Polski Dni Działkowca:

przeparadowali przez miasto i
złożyli kwiaty przed pomnikiem
Wolność i Niepodległość.

Na lata 2009 – 2013 w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Jelenia Góra pozyska z unijnej
kasy 6 milionów euro. Spotkanie było prezentacją zadań, na
jakie zostaną przeznaczone te
pieniądze.
– Konsultacje społeczne Lokalnego Projektu Rewitalizacji to
wynik wymogu unijnego, który
ma wyeliminować możliwość ujęcia w projekcie przypadkowych
zadań – tłumaczył Marek Obrębalski. W najbliższym czasie, czyli
23 września, zostanie to również
przedstawione radzie miejskiej,
która podda pod głosowanie
odpowiednią uchwałę.
Za najważniejsze sprawy, które
będą realizowane z pozyskanych
pieniędzy uznano rewitalizację budynków mieszkalnych, w
tym socjalnych m.in. na ulicach
Weigla, Lwóweckiej i Powstańców Śląskich. Inne zadania to
usprawnienie komunikacyjne na
terenach przemysłowych, przebudowanie krytej pływalni w Kolegium Karkonoskim, oczyszczenie
i udrożnienie kanału Młynówka,

Fot. Konrad Przezdzięk

Burmistrzowie i prezydenci
miast partnerskich Jeleniej Góry
podpisali w miniony czwartek

Co zostanie ujęte w ramach priorytetu, a co trafi
na listę rezerwową w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jeleniej Góry – o
tym debatowali w minioną środę jeleniogórzanie
z prezydentem miasta
Markiem Obrębalskim.
Konsultacje społeczne,
które odbyły się w Jeleniogórskim Centrum Kultury, zakończyła płomienna
dyskusja co do rozdzielenia pieniędzy.

Na zaniedbaną al. Wojska Polskiego wciąż nie ma środków
a także odbudowa i zagospodarowanie nadbrzeży jej kanału.
A co trafiło na listę rezerwową
projektu? Między innymi sala
sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, parking dla autokarów przy
ulicy Jana Pawła II i remont burs
szkolnej przy ulicy Kilińskiego.
– W większości przypadków są
to zadania, na które próbujemy
pozyskać pieniądze z innych
funduszy unijnych – tłumaczy
Marek Obrębalski.
Spotkanie nie zakończyło się
jednak na prezentacji. Ludzie
mogli zadawać pytania i wyrazić wątpliwości. Prezydentowi
zarzucano m.in. niepoinformowanie wszystkich wspólnot
mieszkaniowych o wydarzeniu.
Chciano wiedzieć, czy do projektu
uda się włączyć zaniedbaną aleję
Wojska Polskiego. Niestety, naj-

piękniejszy trakt Jeleniej Góry nie
znajduje się w jego granicach.
Poruszona została również
kwestia śmierdzącej oczyszczalni, zniszczonej ulicy Drzymały,
gdzie mieszkańcy domagali się
postawienia zakazu wjazdu dla
ciężarówek, przebudowy mostu
na ulicy Mostowej i inne.
Podczas debaty z mieszkańcami prezydentowi towarzyszyli
m.in. jego zastępca Jerzy Łużniak,
Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
Barbara Chrebor (naczelnik wydziału inicjatyw gospodarczych),

Magdalena Kwasiuk (naczelnik
wydziału architektury), Dorota
Więcek (szefowa wydziału gospodarki komunalnej).
Wśród mieszkańców zasiedli
natomiast m.in. przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych,
członkowie Stowarzyszenia Miłośników Alei Wojska Polskiego, Ivo Łaborewicz, kierownik
Archiwum Państwowego, oraz
radni: Jerzy Pleskot i Bożena
Wachowicz-Makieła.

Angelika Grzywacz

Część wspólnot skorzysta
O euro po raz pierwszy mogły starać się również wspólnoty mieszkaniowe, z czego
skorzysta tylko ich część m.in. z ulic Kilińskiego, Drzymały, Flisaków i Złotniczej
oraz Osiedla Robotniczego. Nie dla wszystkich wystarczyło bowiem pieniędzy. Z
pozyskanej kwoty na rewitalizację mieszkań miasto mogło przeznaczyć nie więcej
niż 25% przyznanej kwoty.
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Czucie
duszy
czasu

za Nysą i Odrą zawód zegarmistrza
traktowany jest muzealnie. Tam trzeba fachowca szukać w Internecie.
Nasi zachodni sąsiedzi, którzy znają
pana Mirosława, wolą tu przyjechać
osobiście.
A w zakładzie czuć duszę czasu,
który – mimo rytmicznego tykania
dziesiątek zegarków i zegarów
– sprawia wrażenie, że się zatrzymał.
Tu nie usłyszysz zgrzytu drukarki
komputerowej, hałaśliwie zamykanej kasy fiskalnej. Nie dostaniesz wydrukowanego kwitka czy paragonu.
Pan Skowroński, jak w 1957 roku,
ręcznie wypełnia kwitki i wręcza
je swoim klientom. – 20 złotych
będzie kosztowało – mówi jednemu
z nich, który przyniósł do naprawy
ceramiczny zegar kuchenny.

Człowiek z pasją

Mirosław Skowroński i Władysław Stasieńko za szybą wystawową zakładu przy ul. 1 Maja.

– Żeby pan czasem nie był zaskoczony, że nie usłyszy tego, czego chce
– słyszę od pana Mirosława, kiedy
w miniony czwartek proszę go o
krótką rozmowę w jego zakładzie.
Zewsząd dobiega tykanie zegarów.
Poniemiecka lada z etykietą w języku dawnych gospodarzy miasta. I
wiekowy sejf. – Tu trzymam zegarki
– zdradza Mirosław Skowroński.
Na etażerce dwie fotografie: pierwsza przedwojenna. – To już nie jest ta
kamienica. W latach pięćdziesiątych
chcieli poprzednią wyremontować,

ale się zawaliła. To postawili to
– mówi gospodarz pokazując na
wnętrze zakładu. Ale zegar został.
Był tu od „zawsze”. – To ostatni zegar
uliczny w Jeleniej Górze. Kiedyś było
ich kilka. Na Wolności był, i na Konopnickiej. I tam, naprzeciwko, na
1 Maja też – pokazuje zegarmistrz.
Padły, bo nie było komu się nimi
opiekować, a zegar bez opiekuna
staje się bezużyteczną atrapą. Druga
fotografia: dzieło Wojciecha Zawadzkiego z pamiętnego projektu „Portret
ulicy 1 Maja”.

Jacek Szczerbaniewicz wygrał konkurs „Jelenia Góra
i jeleniogórzanie 2008”. Otwarcie wystawy pokonkursowej było przy okazji początkiem obchodów
Września Jeleniogórskiego.
Zmagania zorganizowało już po
raz 12. Jeleniogórskie Towarzystwo
Fotograficzne przy wsparciu władz
miasta oraz Osiedlowego Domu
Kultury na Zabobrzu. Ale jeszcze
nigdy w historii konkurs nie miał
takiej oprawy: rekordowa liczba
uczestników i nadesłanych zdjęć,
coraz lepsza jakość oraz kolorowy katalog. – Jest to wydarzenie
szczególne, bo odbywa się w roku
900-lecia Jeleniej Góry – mówił
Janusz Pytel, prezes JTF, który wraz
z Markiem Obrębalskim, prezydentem miasta rozpoczęli oficjalną część
wernisażu.
Jurorom najbardziej podobał się

tryptyk Jacka Szczerbaniewicza
zatytułowany „Zmierzch”. Trzy
zdjęcia z różnych części śródmieścia,
sfotografowane ze statywu przy
długim czasie otwarcia migawki.
Obraz zarejestrował „tajemnicze”
smugi światła, które dodają zdjęciom nieco mistycznego i sekretnego
wymiaru.
Drugie miejsce przypadło Elżbiecie Bojczuk za śmiały „portret”
Sanktuarium Podwyższenia Krzyża
Świętego. Autorka wybrała górną
perspektywę i sfotografowała najpiękniejszą świątynię jeleniogórską
wyrastającą w lekkiej zimowej
mgiełce z dachów kamieniczek przy

Znawca z klasą

Pan Mirosław znany jest chyba
każdemu, kto ma mechaniczny
zegarek. Prowadzi swój zakład od
przeszło pół wieku. – Od 1957 roku
– precyzuje. Pan Skowroński to jedna
z postaci nadających tamtej Jeleniej
Górze niepowtarzalność. Wspomina
go większość jeleniogórzan. Z niemal
zegarmistrzowską drobiazgowością
odtwarzają zdarzenia z pachnącego
duchem czasu pogrążonego w nieustannym cykaniu zegarów wnętrza
warsztatu. Ale też i spoza niego.
Wpadają do niego handlarze czasomierzy z prośbą nie tylko o radę,
lecz także i fachową pomoc. Znawca
z klasą – mówią.
Choć jest już Jubiler pod arkadami,
tam gdzie za Niemca była winiarnia,
zawsze lepiej kupić od handlarza na
ulicy. Bo on ma wybór, a taki Jubiler
– puste półki lub radzieckie omegi.
Jeden z handlarzy ma srebrne
duże zegarki kieszonkowe. A że towar akurat cieszy się powodzeniem
u „dobrych Niemców”, sąsiadów zza
Nysy, przedsiębiorczy jeleniogórzanin ustawia się z zegarkami gdzieś
na staromiejskiej uliczce. Ale dla
„dedeerowca” cena jest zbyt wygórowana. Uparł się i nie kupi.
Na pomoc przybywa poproszony o przysługę Skowroński. Daje
Niemcowi wykład i ekspertyzę na
miejscu, po niemiecku. Klient słucha
z rozdziawionymi ustami i kupuje od
handlarza wszystkie zegarki.
Scence przygląda się grupa kibiulicy 1 Maja, pokrytych szronem
porannego przymrozku.
Trzecia pozycja to sukces Piotra
Mikołajczaka, czyli zdjęcie przedstawiające reakcję kobiety podczas
wystawy „Twarze jeleniogórskiej
bezpieki”. Choć fotografia zatytułowana jest „Rozpacz”, prędzej można
w niej dostrzec bezsilną zadumę w
poczuciu doznanych krzywd.
Nagroda młodzieżowa, już po
raz drugi z rzędu, trafiła do Macieja
Przemyka za dojrzały reportażowy
tryptyk zachowany w czarno-białej
tonacji przedstawiający szarą codzienność miasta uchwyconą bez
zbytniej ingerencji w kadr.
– Ten konkurs to zapach chwili,
zatrzymanie czasu w kadrze – mówił Janusz Nagórny, członek jury.
– Prac było bardzo dużo. Mieliśmy
duży problem ze wskazaniem tych

ców. – Wykład Skowrońskiego robi
kolosalne wrażenie a profesjonalizm mistrza wszystkich przytłacza
– wspomina po latach świadek
całej sytuacji.

Dzwonek nie milknie

Dziś w dobie elektroniki Mirosław
Skowroński nie ma już tylu klientów.
Zabrał mu ich postęp. Zegarki na
baterie psują się rzadziej, a jak się zepsują, to ludzie wyrzucają je do kosza
i kupują nowe. Często ładnie wyglądające, ale równie liche. Czasy, kiedy
porządne szwajcary przechodziły z
pokolenia na pokolenie, już minęły.
Ale do naszego zegarmistrza mimo
wszystko ciągle ktoś przychodzi.
– Ludzie wciąż mają stare zegary
szafkowe. Wraca na nie moda,
to i troszkę zamówień jest
– słyszymy. A pan Mirosław
jest specem od antyków.
Ma wśród klientów kilku
Niemców, bo

Kiedy rozmawiamy o panu
Władysławie, rozlega się charakterystyczny dzwoneczek i
próg przekracza rzeczony pan
Stasieńko. Jak na zawołanie,
choć się nie umawiali! – No
proszę, pan Władek, o wilku
mowa a wilk tuż – uśmiecha
się Skowroński. Dwaj panowie
już nie pamiętają, kiedy po raz
pierwszy zdecydowali się na
prezentację rarytasów z kolekcji
W. Stasieńki. – Przed stanem
wojennym? Chyba w latach 70. to
było – przekomarzają się.

Epilog

Teatr Jeleniogórski. 5 września. Koryna Opala-Wnuk – pośród kilkunastu wyróżnionych
tytułem Zasłużony dla Miasta
Jeleniej Góry – wyczytuje obydwa
wspomniane nazwiska. Sceniczne reflektory oświetlają zmierzających po odbiór symbolicznych
statuetek mężczyzn. – Dziękuję
państwu, że pamiętacie jeszcze o
rzemieślnikach – mówi wzruszony Mirosław Skowroński. – Przez
pół wieku zmierzył miliardy
sekund przeżytych przez wielu
jeleniogórzan – rzekła właśnie
pani Koryna. – Po prostu kolekcjoner! – mówi o Władysławie
Stasieńce. Nagrodzony powie do
mikrofonu skromne, ale jakże
wymowne „dziękuję”. Czekamy
na kolejne Jego wystawy i następne miliardy sekund mierzone
przez zegarki w pracowni pana
Skowrońskiego!

tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

Mirosław Skowroński przy pracy

Czarowanie chwili migawką

najlepszych. Wiele pokazywało te same motywy,
ale przecież każdy widzi
je inaczej – dodał. Laureaci i wyróżnieni odebrali nagrody nie tylko
od organizatorów, lecz także od
licznych sponsorów.
A fotografujący pokazali miasto
to samo, ale nie takie samo. Oprócz
wyidealizowanych, wypieszczonych zdjęć poddanych starannej
obróbce cyfrowej, były kadry pełne
weryzmu i pokazujące te zakątki
miasta, których raczej powinniśmy
się wstydzić niż nimi chwalić. Być
może właśnie taka naturalistyczna
fotografia uzmysłowi decydentom
fakt, że Jelenia Góra to nie tylko
ratusz i śródmieście.
Wszyscy uczestnicy dostali katalogi, a wiele zdjęć zawisło na wystawie
pokonkursowej. Jak zapowiedział

Fot. Konrad Przezdzięk

Naprawia zegary, które odmierzają miliony sekund
naszej, jeleniogórskiej rzeczywistości, a pod wielkim
czasomierzem wiszącym nad jego zakładem ludzie
umawiają się na spotkania i sprawdzają, czy aby nie
spóźnili się tam, dokąd zmierzają. Mirosław Skowroński. Kultowa postać Jeleniej Góry nierozłącznie
kojarzona z wystawami w witrynie. Te zaś to dzieło
Władysława Stasieńki. Zacny duet jeleniogórzan!

Warsztat pana Mirosława to jednak nie tylko stanowisko pracy dla
rzemieślnika. To miejsce ze wszech
miar „kultowe” dzięki okazjonalnym wystawom, które przy okazji
różnych świąt państwowych (i nie
tylko) można obejrzeć w skromnej
witrynie. A te ekspozycje to dzieło
Władysława Stasieńki, zapalonego
kolekcjonera i dobrego znajomego
pana Skowrońskiego. – Ha, panie,
to człowiek historia. On z żoną
miewa kłopoty przez swoją pasję
– śmieje się zegarmistrz. Ostatnio na
15 sierpnia, pan Władysław pokazał
eksponaty związane z Cudem nad
Wisłą. – Bolszewika goń, goń, goń.
To oni uratowali nas przed czerwoną zarazą – takie mocne hasło
czytali uczestnicy jeleniogórskich
obchodów Święta Wojska Polskiego.
W maju można było obejrzeć przedmioty związane z Duchem
Gór. Same skarby!
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Laureat kwituje odbiór nagrody.
Tadeusz Biłozor, komisarz konkursu, nie jest wykluczone, że jego kolejna edycja zwiększy zasięg i stanie się
ogólnopolska. A organizatorzy za-

proszą do fotografowania Jeleniej
Góry także pasjonatów obiektywu
z innych miast.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dadzą czadu na rockowisku
Jednym z największych
wydarzeń jubileuszowego Września Jeleniogórskiego będzie koncert Rock
jelenia. Pierwsza
edycja sprzed roku i
zainteresowanie fanów zachęciły organizatorów do powtórki. Wydarzeniem będzie występ
barda z Trzcińska Stanisława Nagajka z nieodłączną gitarą. Imprezie
patronuje portal i tygodnik Jelonka.com
13 września na stadionie
Miejskim przy ulicy Lubańsk iej pojawi się na dużej
scenie siedem czołow ych
z e s p o ł ów w t y m j e d n a
grupa z Niemiec – DRITTE
WAHL, która już jest znana
w Polsce. Pozostałe formacje
to Leniwiec, Prawda, Sex
Bomba, Farben Lehre, Armia
i Fort BS.
Prz y doborze zespołów
zdecydowało w dużej mierze połączenie stylów, tak
w i ę c b ę d z i e d o m i n o wa ł
melody jny punk rock ale

nie zabraknie też bajkowej
muzyki legendarnej ARMII
– zapowiada Andrzej Patlewicz, organizator imprezy
z Jeleniogórskiego Centrum
Kultury.
A R MI A za gra ponad 20
ut worów w t ym zarówno
ko m p o z y c j e z a l b u m ó w
„Czas i byt”, „Triodante” a
także te z pierwszego okresu
działalności grupy.
Finał imprezy będzie należa ł do jelen iogórsk iego
legendarnego zespołu FORT
BS, który właśnie podczas

Janis Joplin w męskim wydaniu
Stanisław Nagajek to barwna postać. Grywał w Jeleniogórskim Teatrze Animacji i we wrocławskim Teatrze Polskim. Dziś utrzymuje się głównie z gry na
gitarze i śpiewu, a swoją muzyką ubarwia codzienność traktu śródmiejskiego.
Mieszkańcy stolicy Karkonoszy różnie go nazywają: jest bardem, jeleniogórskim
Dywanem, Janisem (od Janis Joplin, kultowej wokalistki, którą charakteryzował ochrypły głos). Jego płyta nagrana w prywatnym studiu dotarła nawet
do Australii.
Niebiańskie prace

10 września o godz. 18
w Miejskim Domu Kultury
Myflon odbędzie się wernisaż
wystawy „Pomiędzy niebem
a ziemią”, na którą składają
się prace namalowane przez
uczestników letniego pleneru
w farmie artystycznej Dariusza Milińskiego.

JOAN OSBORNE – “Little Wild One”

wydawnictwo: Plum Records/ ADA Global Ltd.
Amerykańska wokalistka, którą
świat poznał w 1995 roku dzięki
albumowi „Relish” a właściwie

Zespół Tabu Duo w składzie: Agnieszka Szpargała
(śpiew), Paweł Wrocławski
(gitara) zagra 11 września w
Galerii Czekoladowej muzykę
smooth light jazz. Koncert
trwa w godz. 17.00-20.00 przy
ul. Sobieskiego 2

W góry z doktorem

Dzieci pochwalą
się sztuką

Od 12 września do 13 października będzie można oglądać wystawę pokonkursową
„Jestem kropelką letniego
deszczu” w Galerii „Kolor”
MDK „Muflon” w Sobieszowie. Składają się na nią prace
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 15 oraz uczestników pracowni pracowni plastycznej
„Muflona”.

certu – Jeleniogórskie
Centrum Kultury
przygotowując to całe
przedsięwzięcie daje
szansę młodym ludziom
wkraczać we wszechogarniający świat rocka w jego
różnych odmianach.

(tejo)
Start koncertu: „ROCK
– Jelenia” 13 września godz.
14. Wstęp wolny!

Lokalna legenda rocka
Zespół FORT BS powstał w siermiężnych czasach socjalizmu stanu wojennego w 1983
roku. - W naszych głowach rodzi się idea skomentowania słowem i dzwiękiem otaczającej
nas szarej rzeczywistości – czytamy na stronie grupy. Początkowo gra głównie na lokalnych imprezach, które dla wielu młodych ludzi są odskocznią od szarzyzny. Przepustką do
ogólnopolskiej kariery były dla muzyków sukcesy jeleniogórzan na kultowym festiwalu
w Jarocinie. W 1986 roku FORT BS zostaje jednym z laureatów.

Nowości ze świata muzyki

Czekolada przy jazzie

Kazimierz Pichlak, znany
lekarz, ale i fotograf oraz himalaista, opowie 12 września
w Muzeum Przyrodniczym
o Katmandu i Pokharze. Początek prelekcji ilustrowanej
przezroczami o godz. 19.

„ROCK Jelenia” będzie świętował 25-lecie istnienia. Przy
tej okazji nakładem firmy
Rockers Publishing ukaże się
ich najnowsza płyta.
Zabrzm ią st a re ut wor y
Fort BS, które doczekały się
już przeróżnych przeróbek
i t o w róż nych wer sja ch
ze ska włącznie. Przer w y
międz y zespołami będzie
uprzyjemniał jeleniogórski
bard – Staszek z gitarą. Tak
w ięc czek a na s 9 god zi n
muzyki z udziałem siedmiu
już zasłużonych zespołów.
G łówny organizator kon-

przebojowi „One of Us”, napisanego specjalnie dla niej przez
gitarzystę zespołu The Hooters,
Erica Baziliana, powraca z
nowym studyjnym albumem”
Little Wild One”(2008). Poprzednia płyta „Breakfast In
Bed” (2007) jakoś przeszła
bez echa. Tym razem Joan
Osborne przygotowując ten album pracowała z muzykami,
którzy wspierali ją również na
płycie „Relish”. Album ten 13
lat temu rozszedł się w ilości
5 mln. egzemplarzy a także
otrzymał aż 6 nominacji do

WALTER BECKER – „Circus Money”

wydawnictwo : Sonic 360/ ADA Global Ltd.
Jego poprzedni autorski album
„11 Tracks of Whack” ukazał się
w 1994 roku. Od tamtego czasu
niewiele się zmieniło w muzyce

Waltera Beckera, byłego muzyka
Steely Dan, która wiele lat temu
zawiesiła działalność a każdy z
dwojga muzyków zaczął odcinać kupony już pod własnym
nazwiskiem. Jednak to, co
współtworzył przed laty Walter
Becker z Donaldem Fagenem,
jest w dalszym ciągu widoczne
na tej nowej i zarazem drugiej
solowej płycie w karierze muzyka. Becker nie odżegnuje się
od jazz/rockowych korzeni,
klimat poszczególnych kompozycji przesycony jest muzyką
fusion lat 70. Nowatorskie
pomysły jakie powstawały w

nagród Grammy. Artystka wtedy
była na samym topie list przebojów. Najnowszy krążek „Little Wild
One” ( z wizerunkiem na okładce
bosonogiej Joan) to zbiór 11 kompozycji z interesującymi tekstami i
ciekawą muzyką, którą większość
artystka napisała wspólnie ze
swoimi przyjaciółmi z którymi
już miała przyjemność pracować
wcześniej m.in. Erickiem Bazilianem, Robem Hymanem i Rickiem
Chertoffem. Album otwiera pełen
uniesień „Hallelujah In the City”.
Kolejne utwory śpiewane charakterystycznym głosem przez Joan
Osborne mają podobny klimat
m.in. „Sweeter Than The Rest”,
„Cathedrals”, „Little Wild One”,
Steely Dan wykorzystuje również
na „Circus Money”. Pojawiło się w
utworach bardzo dużo modnych
elementów określnych na Wyspach Brytyjskich jako – „lovers
rock” oscylujących wokół muzyki
reggae poprzez charakterystyczne
uderzenie w werbel i pulsację
gitary. Zresztą producenci płyty
Sade Adu zatytułowanej właśnie
„Lovers Rock” odkryli te smaczki
już znacznie wcześniej. Walter
Becker w swoim muzycznym życiu
pracował z wieloma znaczącymi
muzykami i producentami. Tym
razem producentem tego albumu
jest zdobywca Grammy za album
„River: The Joni Letter” Herbie’go
Hancocka, Larry Klein. To znacząca postać w obecnym czasie,

Gershwin na początek

Andrzej Patlewicz
„Rodeo”, „To The One I Love”,
„Daddy – O”, „Meet You In The
Middle”, „Can’t Say No”, „Light
of This World”. Całość zamyka
numer “Bury Me On The Battery”
– stanowiący odę wokalistki do
Nowego Jorku, miasta w którym
dorastała. Joan Osborne śpiewa
na tej płycie w różnych stylach, jednak tu wyraźnie wraca do soulowo
– rockowych korzeni. Taką Joan
Osborne lubimy najbardziej.

zresztą produkował nowy krążek
„Rio” Till’a Bronnera. Larry Klein
ma szaloną wyobraźnię muzyczną
a jako producent zadbał, aby każdy
element, każda nutka i fraza w
tych 12 –tu utworach brzmiała
jak najlepiej począwszy od „Door
Numer Two”, poprzez „Downtown Canon”, „Bob Is Not Your
Uncle Anymore”, „Upside Looking
Down”, „Paging Audrey”, „Circus
Money”, „Selfish Gene”, „Do You
Remember The Name”, „Somebody’s Saturday Night”, „Darkling
Down”, „God’s Eye View”, aż po
wieńczący kawałek „Three Picture
Deal”. Każdy z wielbicieli Steely
Dan znajdzie w tym zestawie coś
dla siebie.

Znany pianista Krzysztof
Jabłoński będzie gwiazdą
koncertu inauguracyjnego
sezon artystyczny 2008/2009
w Filharmonii Dolnośląskiej.
W piątek, 12 września, zabrzmi
„Błękitna rapsodia” George’a
Gershwina, Koncert Fortepianowy F-dur tegoż kompozytora
oraz jego poemat symfoniczny
„Amerykanin w Paryżu”. Filharmonicy dolnośląscy pod
batutą Jerzego Swobody zagrają także Rapsodię Węgierską nr
2 Franciszka Liszta. Początek
koncertu o godz. 19. Bilety
kosztują 40,- zł i 30,-zł.

Góry w obiektywie

W nadchodzący piątek szykuje się gratka dla miłośników fotografii gór. Podczas XV
Biennale Fotografii Górskiej,
ogólnopolskiego konkurs fotograficznego, którego efektem
jest prezentacja wystaw w
jeleniogórskich instytucjach
kultury, zostaną zaprezentowane najlepsze prace. O godz. 12
odbędzie się poplenerowa wystawa „Samotnia 2007/2008” w
Muzeum Karkonoskim. O godz.
13.30 -wystawa laureatów Biennale 1980-2006 w Galerii „Korytarz” JCK. A o godz. 14. 30 - Fotografia tatrzańska 1839-1939”
cz. I w Galerii „Pod Brązowym
Jeleniem” JCK. Godzinę później
zdjęcia z Tatr z okresu 18391939” będzie można obejrzeć
także w Galerii „N…” DODN
przy ul. 1 Maja 43.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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DBAJMY O ZDROWIE
Tygodnik „Jelonka” służy naszym
Czytelnikom zainteresowanym
problemami związanymi zapobieganiem różnym dolegliwościom
zdrowotnym, utrzymywaniu dobrej
kondycji i dobrego samopoczucia
oraz skutecznemu leczeniu chorób.
Zamieszczane na tej stronie teksty
o zdrowiu, profilaktyce i leczeniu
chorób powstają przy współpracy z
Karkonoskim Centrum Medycznym
(KCM) i w oparciu o wypowiedzi na
ten temat specjalistów poszczególnych poradni tej placówki.

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

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

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

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

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

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

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

Choroby oczu – jaskra

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

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

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

Jakie są metody leczenia jaskry?
AP: Jaskra jest chorobą nieuleczalną,
a jej leczenie jest ukierunkowane na
powstrzymywanie lub zminimalizowanie pogarszania widzenia, które jest
nieuchronne w naturalnym rozwoju
choroby. Jej metody leczenia to: farmakoterapia w postaci kropli do oczu,
laseroterapia, operacje przeciwjaskrowe. Celem leczenia jest obniżenie
ciśnienia śródgałkowego do poziomu,
przy którym nie następuje dalsze
uszkadzanie nerwu wzrokowego. Te
metody leczenia niestety nie poprawiają widzenia bezpowrotnie utraconego w
wyniku choroby.

Lek. Agnieszka Piekarska, Poradnia Okulistyczna,
Karkonoskie Centrum Medyczne

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

Pytania mogą państwo przesyłać
na maile redakcji oraz KCMu
oglos@jelonka.com
kcm@kcmed.pl
ul. Piłsudskiego (na przeciwko filharmonii)

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA / FOTOREPORTA¯

900 lat w pigułce

szafy

owe
wne
wnęk wi przesurderoby
ga
drz

Projektant 0 508 477 393
Autoryzowany przedstawiciel To i Owo
Karola Miarki 58, 58-500 Jelenia Góra
www.indeco.pl

KINGWAY MOTOR POLAND
Autoryzowany

COLIBER

1999 zł

Serwis Fenix
!
CJA

MO
PRO
Ponad półtorej godziny
zajęło pomysłodawcom wielkiego widowiska historycznego przeprowadzenie około
dwóch tysięcy jeleniogórzan
przez dzieje ich małej ojczyzny. Tadeusz Wnuk z Jarosławem Gromadzkim stworzyli
rzecz niepowtarzalną i bez
precedensu. Żadne miasto w
Polsce nie może się pochwalić taką adaptacją własnej
historii odegranej zresztą
przez samych mieszkańców,
którzy – obok aktorów profesjonalistów – wystąpili w miniony piątek na wzgórzach
prz y k rz yżu milenijnym.
Trudno nie dostrzec pewnych braków: przede wszystkim kiepskiej widoczności ze

strony widowni. Ale pomimo
tych mankamentów było to
wielkie wydarzenie godne
histor ycznego jubileuszu
Jeleniej Góry i inauguracji
urodzinowego Września Jeleniogórskiego. Szkoda, że
władze miasta nie zadbały o
promocję tego wydarzenia
dzięki relacji telewizyjnej.
Sztuka, wsparta komiksem z
dziejów naszego miasta, okazała się pożyteczną lekcją lokalnej historii i patriotyzmu
w najlepszym wydaniu.

(tejo)

zdjęcia: Janusz Lewicki

KONKURS
08.09.2008 do 22.09.2008
Odpowiedź na pytania. Do wygrania dwie książki:
1. Katarzyna Grochola – „ Trzepot skrzydeł „
2. W. Somerset Maugham – „ Malowany welon „
Kupon należy dostarczyć do siedziby redakcji Jelonki na ulicę M. C.
Skłodowskiej 13/2 najpóźniej do 18 września 2008. Fundatorem nagród
jest salon Empik w Jeleniej Górze.
PYTANIA:
1. Którą rocznicę istnienia świętuje w obecnym roku Empik?
A. 30
B. 60
C. 10
2. W Jeleniej Górze salon Empik znajduje się:
A. przy ul. 1 Maja 16/18
B. przy ul. Paderewskiego 13
C. przy ul. M. C. Skłodowskiej 13/2

Imię.........................................
Nazwisko................................
Kontakt...............................

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

BIURO
POMOCY
ZADŁUŻONYM

www.oddluzenia.com

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

ODDŁUŻENIA
www.millenniumkredyty.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA / WYDARZENIA
Renault Dzięciołowski Sp. z o.o.
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
ul. Paderewskiego 20 Jelenia Góra
tel. (075)7645000 kom. 0604132720

ul. Bohaterów Getta 11, 59- 700 Bolesławiec
Tel. (48-75)7353208
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. Dacia
Logan
1.4 75KM, rok
przebieg
99 tys. zkm,
cena 18.900,1.
Renault
Clio Grandtour
1.52006,
dCi 85
KM (diesel)
klimatyzacją,
z klimatyzacją
rok prod.2008, przebieg ok. 10.000 km, kolor – srebrny metalik
4. Renault Clio 1.4 16V automat, rok 2002, przebieg 36 tys. km,
Cena23.900
60.150
zł, rabat 7.650
zł, cena po rabacie 52.500 zł
,- z klimatyzacją
cena
automatyczną
5. Renault
Grandtour 1.91.2
dCi TCE
120KM,100
rok 2004,
2.
R enaultLaguna
Clio Grandtour
KM (benzyprzebieg 103 tys. km, cena 34.900,n
a
)
z
k
l
i
m
a
t
y
z
a
c
j
ą
,
r
o
k
p
r
o
d
.
2
0
8, prze6. Renult Grand Scenic 2.0 16V 140KM automat, rok02004,
,przebieg
170 tys.
km, cena
38.900
bieg ok.
3.500
km,
kolor
– grafitowy metalik
7. Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 105KM, rok 2007,
Cena 54.350 zł, rabat 6.850 zł, cena po rabacie 47.500 zł
przebieg 6700 km, cena 49.000,3.
D acia logan
MCV
105
KM
(benzyna)
8. Megane
Coupe 2.0
IDE1.6
140 16V
KM, rok
2001,
przebieg
72 tys., – 7
cena
21.900,- z klimatyzacją, rok prod.2008, przemiejscowy
9. Avantime 3.0, rok 2002, przebieg 101 tys, cena 45.900,-

bie g ok . 4 .0 0 0 k m , k olor – s r ebr ny m etalik
Cena 48.950 zł, rabat 5.150 zł, cena po rabacie 43.800 zł
4. R
 enault Laguna Grandtour 2.0 dCi 150 KM z klimatyzacją,
rok.prod.2008, przebieg ok. 5.500km, kolor-czarna perła
Cena. 117.700zł, rabat 23.000zł, cena po rabacie
94.700zł
OFERTA SPECJALNA
SAMOCHODÓW NOWYCH
1. R e n a u l t Tw i n g o 1 . 2 1 6 V 7 5 K M z k l i m a t y zacją, rok prod.2008, kolor – czarna perła
Cena 39.550 zł, rabat 3.000 zł, cena po rabacie 36.550 zł
2. R enault 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
3. R enault Kangoo Express 1.5 dCi 85KM z klimatyzacją, rok prod. 2008, kolor – biel polarna
Cena 55.650 zł netto, rabat 13.000zł, cena po rabacie
42.650zł netto
OFERTA SAMOCHODÓW UZYWANYCH
1. Renault Thalia 1.4 75KM, rok 2002, przebieg 122 tys.
km, cena 12.800,2. 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 45.900,6. Renault Megane Sedan 1.6 16V, rok 2007 – gwarancja,
przebieg 14tys. km, cena 46.900,7. Renault Masater L2H2 2.5 dCi 115 KM,przebieg 151tys.
km,rok 2005/I rejestracja 2006, żółty, cena 49.000,brutto
8. Renault Twingo 1.2 16V TURBO 100KM, rok 2007 – przygotowany do KJS, cena 35.000,9. Renault Clio 1.4 16V, rok 2003/I rejestracja 2004, przebieg
85tys. km, cena 17.900,-

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

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

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

www.jg.media4.pl
Posiada jeszcze wolne miejsca
w Szkołach Policealnych na kierunkach:
technik informatyk, technik mechatronik
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
osobisty lub telefoniczny z sekretariatem szkoły
50-573 Piechowice ul. Świerczewskiego 21
tel. 075 / 75 - 530 - 60

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

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

Internet dla Ciebie

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I LICEALNYCHW PIECHOWICACH
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KONKURS

Z tym ogłoszeniem do 13.09.2008

markowa odzież dziecięca

JG ul. Okrzei 11

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT

Nasze dziewczyny powalczą o medal
W ubiegły weekend (6/7 września) rozpoczęły się rozgrywki o
mistrzostwo Polski w piłce ręcznej kobiet tego sezonu. Nasza
drużyna spotkała się w hali przy ul. Złotniczej ze Zgodą Ruda
Śląska. Mecz zakończył się już po zamknięciu tego wydania
naszego tygodnika, dlatego relację z tego spotkania podajemy
w Portalu Jelonka.com, a poniżej zaprezentujemy potencjał i
zamierzenia Carlos Astol w tym sezonie.
Nabytkami Carlos Astol są: Anna
Polonkai (Węgry – skrzydłowa), Olena
Pylypniuk (Ukraina – kołowa), Mirella
Kaczyńska (Zagłębie Lubin - leworęczna skrzydłowa i rozgrywająca),
Roksana Przybysz (AZS AWF Kusy
Kraków – rozgrywająca), i Karolina
Konsur (wróciła z SMS Gliwice - leworęczna skrzydłowa.
W skład drużyny wchodzą również: Danuta Skompska i Aleksandra Baranowska (bramka), Anna
Fursewicz (Dyba) – kołowa, Marta
Gęga – kołowa, Sabina Kobzar
– rozegranie, Agnieszka Kocela
– skrzydło, Irina Lastyszewska
– rozegranie, Monika Odrowska – rozegranie, Marta Oreszczuk i Mnarzena Stochaj (Buchcic)
– skrzydło.
Podobnie jak przed rokiem w
rozgrywkach uczestniczy 12 zespołów, które walczyć będą w dwóch
rundach. Pierwsza systemem każdy z
każdym wszystkie drużyny i druga w
play off (czołowa ósemka) lub każdy z
każdym o miejsca od 9 do 12. Do pierwszej ligi zdegradowane

zostaną dwie drużyny. Tytułu mistrzowskiego broni SPR Safo Lublin.
Kierownictwo klubu nie ukrywa, że w tym sezonie pierwsza
drużyna seniorek (ekstraklasa)
prowadzona przez Zdzisława
Wąsa będzie walczyć o medalowe miejsce a drugi zespół (I liga) prowadzona
przez Dilę Samadową też
o czołowa lokatę w tej klasie
rozgrywkowej.
Zdzisław Wąs jest ostrożny w
wypowiedziach na temat szans
jego drużyny w tych rozgrywkach, ale
nie ukrywa, że czas najwyższy zdobyć
medal z podopiecznymi. – Należy to
się przede wszystkim naszym wiernym
kibicom, którzy bardzo często są naszym
dodatkowym wzmocnieniem – podkreślił Z. Wąs. Jednak dodaje, że wiele
zespołów zmieniło i wzmocniło składy i
w tej sytuacji trudno wyczuć, które z nich
będą się liczyły w rozgrywkach. Jednak
tradycyjnie już prym będą wiodły kluby
z Lublina, Gdańska i Lubina.
Janusz Cwen
Zdjęcia: Janusz Lewicki

Drużyna Carlos Astol w komplecie

Co słychać u innych?
Przekazujemy informacje o drużynach, które liczyły się w ubiegłym sezonie. będą zapewne rywalizowały z naszymi dziewczynami
w walce o „miejsce na pudle” w tym sezonie.

SPR Asseco BS Lublin

Wielokrotny mistrz Polski jest głównym kandydatem do ponownego zdobycia tego tytułu. Został solidnie wzmocniony: powracającymi do Lublina Kristiną Repelewską i Agnieszką Wolską. Jedyne,
co może niepokoić zarząd klubu to poszukiwania nowego trenera
po odejściu Jana Packi.
Bramkarki: Magdalena Chemicz, Jolanta Pierzchała.
Rozgrywające: Beata Aleksandrowicz, Katarzyna Duran, Olga Figiel, Justyna Łabul, Edyta Malczewska, Dorota Malczewska, Kristina
Repelewska, Izabela Puchacz, Aukse Rukaite, Kamila Skrzyniarz,
Katarzyna Wojdat, Agnieszka Wolska.
Obrotowe: Ewa Damięcka, Katarzyna Więciorek, Monika Marzec.
Skrzydłowe: Sabina Włodek, Małgorzata Majerek, Małgorzata
Rola.

Interferie Zagłębie Lubin

Do Lubina wróciła z Islandii Natalia Ciepłowska. Ponadto Zagłębie
wzmocniła także Kinga Byzdra.
Bramkarki: Izabela Czarna, Monika Maliczkiewicz, Katarzyna
Demiańczuk, Natalia Tsvirko.
Rozgrywające: Natalia Ciepłowska, Kinga Byzdra, Klaudia Pielesz,
Jelena Kordić, Iwona Niedośpiał, Joanna Obrusiewicz, Elżbieta
Olszewska, Renata Jakubowska, Karolina Semeniuk.
Obrotowe: Aleksandra Jacek, Agnieszka Ziółkowska
Skrzydłowe: Aneta Piekarz, Agnieszka Jochymek, Monika
Gunia.

AZS Politechnika Koszalińska

Politechnika utrzymała skład z poprzedniego sezonu. Trener
Waldemar Szafulski ma w zespole dwie nowe twarze: 19-letnie absolwentki SMS Gliwice - Agnieszkę Kwiecień i Malwinę Leśkiewicz.
Zapowiada się więc kolejny, udany sezon zachodniopomorskiej
ekipy.
Bramkarki: Iwona Łącz, Anna Morawiec, Agnieszka Kwiecień.
Rozgrywające: Joanna Dworaczyk, Ewa Jarzyna, Aleksandra
Kobyłecka, Malwina Leśkiewicz, Dorota Skipor, Iwona Szafulska,
Maja Janikowska
Obrotowa: Marta Goraj.
Skrzydłowe: Joanna Chmiel, Natalia Borowska, Katarzyna
Cieśla, Dorota Czekaj, Marta Szostakowska, Dagmara Zaniewska,
Anna Żołynia.

Dablex AZS AWFiS Gdańsk

Jerzy Ciepliński po raz kolejny zbudował nowy zespół. Z gdańskiej
drużyny ubyło kilka znaczących zawodniczek, a ich miejsce zajęły
zdolne juniorki. Jerzy Ciepliński jednak nie po raz pierwszy radził
sobie z takim kłopotem.
Bramkarki: Małgorzata Sadowska, Patrycja Mikszto, Dominika
Brzezińska, Alicja Rostankowska.
Rozgrywające: Agnieszka Białek, Katarzyna Drobińska, Aleksandra Kempa, Anna Knitter, Dorota Kowalewska, Milena Malich, Anna
Rostankowska, Karolina Szwed, Alina Wojtas.
Obrotowa: Aleksandra Mielczewska.
Skrzydłowe: Aleksandra Bielas, Katarzyna Koniuszaniec, Aleksandra Jędrzejczyk, Anita Kordunowska, Patrycja
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Koszykarze Sudetów przygotowani do ciężkich prób w I lidze

Korzystne sprawdziany
Nasi koszykarze po przyjeździe z obozu kondycyjnego w Rudnie sprawdzili w zawrotnym tempie
swoją formę w wielu sparingach. Wypadli bardzo
dobrze. Jak będzie w mistrzowskich meczach,
które rozpoczynają się już
20 września. Zobaczymy.
Przypomnijmy, że nasi koszykarze najpierw spotkali się z
Górnikiem w Wałbrzychu (ekstraklasa), który wystąpił w niekompletnym składzie i przegrały
minimalnie 67:70. potem wzięli
udział w turnieju w Łodzi przegrywając z ŁKS Łódź 73: 97 i AZS
PWSZ OSRiR Kalisz 53:73.
Po turnieju w Łodzi dwukrotnie
spotkali się w meczu (4x12 min.)
z Polpharmą Stargard Gdański
(ekstraklasa) i raz w ostatnich
sekundach zremisowali: Sudety
Jelenia Góra – Polpharma Starogard Gdański 90:90 (22:21, 25:32,
15:23, 28:14), drugim razem przegrali: 64:79. Obaj szkoleniowcy
Sudetów: Ireneusz Taraszkiewicz
i Artur Czekański podkreślają, że
cieszy ich postawa podopiecznych
w każdym meczu, bo nie boją się
przeciwników i walczą z każdym
o zwycięstwo. Jednak podkreślają

Sudety to młoda i bardzo waleczne drużyna
sparingi służą temu, by zagrał
w meczu każdy zawodnik, bez
względu na dyspozycję, stąd
czasami nawet wysokie przegrane, bo tutaj walczy się o formę i
zgranie zespołu, a nie o wynik.

Udany turniej

Ostatnim sprawdzianem formy
Sudetów był Turniej im. Korwina
w Jeleniej Górze.
W pierwszym spotkaniu Sudety zmierzyły się z AZS KS Siarka
Tarnobrzeg (z tą drużyna zagrają
20 września w pierwszej kolejce
I ligi) i wygrały zdecydowanie
85:68, dzięki znakomitej postawie
całego zespołu, a szczególnie
Artura Grygiela i braci Niesobskich.

KS Sudety Jelenia Góra – AZS
KS Siarka Tarnobrzeg 85:68
KS Sudety: Rafał Niesobski 17,
Czech 14, Łukasz Niesobski 14,
Grygiel 13, Wojdyła 10, Jankowiak
5, Skrzypczak 4, Wilusz 4, Tarasiewicz 2, Matczak 2, Sterenga i
Minciel.
W drugim meczu z ŁKS (78:72)
było podobnie, ponieważ ponownie nasi koszykarze przeważyli
szale zwycięstwa w ostatnich
dziesięciu minutach potyczki.
KS Sudety- ŁKS Łódź 78:72 (
27:15, 42:33, 57:56 )
Sudety: Czech 17, Wojdyła 13,
R. Niesobski. 12, Jankowiak 10, Ł.
Niesobski 9, Grygiel 8, Wilusz 6,
Tarasewicz 3, Matczak, Sterenga,
Skrzypczak i Klimek

Trener Ireneusz Taraszkiewicz niekiedy udziela ostrej
reprymendy swoim podopiecznym

Tomasz Wojdyła (z piłką) staje się liderem drużyny

W następnym spotkaniu jeleniogórzanie po raz kolejny udowodnili, że są mistrzami końcówek,
dzięki czemu pokonali Polonię
Warszawa po bardzo zaciętym
boju 73:62. Decydujące było ostatnie pięć minut meczu, kiedy Sudety doprowadziły do remisu. Od
tego momentu nasi koszykarze
grają jak z nut, nie pozwalając
rywalom na oddanie celnego
rzutu i dzięki temu odnoszą pewne zwycięstwo. warszawiaków
skutecznością gromiąc ich aż 24
:7, a w cały meczu 73:62.
KS Sudety – Polonia 2011 Warszawa 73:62.
KS Sudety: Wilusz 17, Ł. Niesobski 15, Jankowiak 12, Wojdyła
10, Grygiel 7, Matczak 6, Czech 2,
Sterenga 2, R. Niesobski 2, Skrzypczak i Tarasewicz.
W czwartym meczu Sudety
przegrały z bardzo wymagającym
rywalem – drużyną Zestalu Zielona Góra 78:82 i nie przynosi im to
ujmy, bo Zastal to kandydat numer
jeden do awansu do ekstraklasy.
W tym spotkaniu jeleniogórzanie po raz kolejny pokazali
charakter. Kiedy na początku
ostatniej kwarty przegrywali
60:70, wydawało się, że jest po
meczu, ale gospodarze sprężyli
się i omal nie doprowadzili do
remisu na sekundy przez końcową
syreną.
KS Sudety Jelenia Góra – Zastal
Zielona Góra 78:82
Sudety: Wojdyła 12, Jankowiak
11, Tarasewicz 10, Grygiel i Czech
po 10, Wilusz 9, Ł. Niesobski 7,
Matczak 5, Sterenga 2, R. Niesobski
2 i Skrzypczak.
W ostatnim dniu turnieju nasi
koszykarze spotkali się z MMKS
Dąbrowa Górnicza i wygrali 84:75,
odnosząc w sumie spory sukces,
bo zostali zwycięzcami całego
turnieju.
Sudety wypadły w tym turnieju
w starciu z silnymi drużynami I ligi
bardzo dobrze, ale trener Ireneusz
Taraszkiewicz przestrzega przed
zbytnim optymizmem. Podkreśla,
że sparingi to nie to samo co mecze
mistrzowskie. Tutaj każdy będzie
przypominał „walkę o życie”, bo
drużyny grają już na całego, a
często w meczach towarzyskich
celowo nie ujawniają wszystkich
swoich możliwości i taktycznych
sztuczek.
Pożyjemy, zobaczymy.

Mateusz Banaszak/JEN
Zdjęcia: Benny

Wrzutka z autu
Ty m r a z e m
nie będzie wielkich narzekań,
choć trudno nie oprzeć się
wra żeniu, że prezentacja
n a sz ych c zo łow ych d r u żyn na Placu Ratuszowym
wypadła blado, bo nie była
odpowiednio przygotowana
i rozreklamowana.
Szkoda, bo przecież nie
można powiedzieć, że nie
mamy wiernych i oddanych
k i b i c ó w, k t ó r z y n i e o d puszczą ani jednego meczu
swoich ulubieńców, a tym
bardziej okazji do obejrzen ia w sz y st k ich ra zem w
jedny m m iejsc u. Tr udno,
stało się może następnym
razem będzie lepiej. Szkoda
t ylko sportowców, którz y
mogli odnieść wrażenie po
tej częściowej klapie organizacyjnej, że kibice nie bardzo
ich kochają.
To się okaże, kiedy szczypior n i s t k i , ko sz y k a rk i i
koszykarze rozpoczną mistrzowskie mecze i fani tych
klubów będą zapełniać hale
sportowe. Na pewno pełna

będzie przy ul. Złotniczej, bo
Carlos Astol ma niezłą pakę i
wstęp na mecze ekstraklasy
żeńskiego szcz ypiorniaka
będzie wolny. Nie inaczej
będzie na meczach, mam
nadzieję, koszykarek Finepharm KK AZS, bo zarzą tego
klubu, a przede wszystkim
spon sor – Ja n Cza r neck i
skompletowali niezły skład
na ekstraklasę koszykówki
kobiet.
Największe jednak emocje
wśród kibiców wzbudzają
rozważania na temat formy
i szans koszykarzy Sudetów
w rozgrywkach I ligi. Jeleniogórscy fani pamiętają bowiem sukcesy w ekstraklasie
Spatakusa i trwa u nich ciągle tęsknota za dobrą męską
koszykówką. Wydaje się że
znakomitym kontynuatorem
tej tradycji jest zbudowana
ostatnio przez szkoleniowców: Ireneusza Taraszkiewicza i Artura Czekańskiego
- drużyna Sudetów.

Janusz Cwen

Cenne punkty Karkonoszy
W sobotę (6 września) nasi futboliści pokonali Chojnowiankę w Chojnowie i są to cenne punkty w dorobku
naszej drużyny na początku rozgrywek w dolnośląskiej IV ligi w piłce nożnej. Dzięki temu awansowali
na piąte miejsce w tabeli.
Po pierwszych minutach w rzelewski, Daniel Kotarba (70.
miarę wyrównanej gry, ze wska- Biskupski) – Mateusz Durlak,
zaniem na miejscowych, do głosu Łukasz Kowalski (82. Jacek
zaczęli dochodzić goście i 10 min. Kołodziejczyk), Maciej Krupa
zdobyli prowadzenie po pięknym (46. Paweł Walczak).
uderzeniu z woleja w wykonaniu
W następnej, szóstej kolejce
Łukasza Kowalskiego. Potem rozgrywek IV ligi Karkonosze
przycisnęli gospodarze i mieli Jelenia Góra spotkają się u siebie
okazję do zdobycia bramki, ale w derbowym pojedynku z BKS
nie wykorzystali tego. To się ze- Bobrzanie Bolesławiec, którym
mściło i w 28 min. zrobiło się 2:0 ostatnio wiedzie się nienajlepiej,
dla Karkonoszy, kiedy po szybkim ale derby dawnego województwa
kontrataku przyjezdnych ponow- jeleniogórskiego zawsze mają
nie Ł. Kowalski wpisuje się na listę swój smaczek.
strzelców. Do końca pierwszej
polowy wynik nie uległ zmianie.
JEN
Również druga część
meczu nie przyniosła goli,
Tabela
ale mogło być inaczej gdyby Ł. Kowalski nie trafił w
1. Górnik Wałbrzych
5 13 12:0
poprzeczkę w 58 min. a
2. Ślęza Wrocław
5 12 11:7
zawodnicy obydwu zespo3. Miedź II Legnica
5 11 17:9
łów wykorzystali choćby po
4. Kuźnia Jawor
5 10 12:8
jednej bardzo dobrej okazji
5. Karkonosze J. Góra
5 9 16:8
do zdobycia gola.
6. Prochowiczanka
5 9 8:5
Chojnowianka Choj7. 1985 Szczawno Zdrój 5 9 6:5
nów – Karkonosze Jelenia
8. Górnik Złotoryja
5 7 4:7
Góra 0:2 (0:2)
9. Victoria Świebodzice
5 6 4:7
Bramki: Łukasz Kowal10. Olimpia K. Góra
5 6 9:16
ski 10 i 28 min.
11. Lechia Dzierżoniów
5 6 6:6
Karkonosze: Tomasz
12. GKS Kobierzyce
5 5 5:14
Ciepiela – Marek Sia13. Polonia Trzebnica
5 4 5:7
trak, Robert Rodziewicz,
14. BKS Bobrzanie
5 4 7:10
Wojciech Bijan – Łukasz
15. Puma Pietrzykowice 5 1 2:8
Kusiak, Maciej Wojtas
16. Chojnowianka
5 1 1:8
(Smoliński), Leszek Ku-

Pozostałe wyniki:
Górnik Wałbrzych – Lechia Dzierżoniów 		
BKS Bolesławiec – Puma Pietrzykowice 		
GKS Kobierzyce – Miedź II Legnica 			
Ślęza Wrocław – Polonia Trzebnica 			
Kuźnia Jawor – Olimpia KG 			
Victoria Świebodzice – 1985 Szczawno Zdrój 		
Prochowiczanka Prochowice – Górnik Złotoryja 		

2-0
2-1
2-6
2-1
4-2
0-1
3-1
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ROZRYWKA

HOROSKOP

NA WESOŁO

Spotykają się dwie przyjaciółki. Jedna z nich mówi:
- Wiesz, mój syn ma trzy miesiące i już siedzi!
- Tak, a za co?

MIŁOSNY

BARAN
Zadbajcie nieco o zdrowie i bardziej racjonalnie się odżywiajcie. Pomimo chwilowej
słabszej witalnosci, całą energię będziecie skupiać na pracy. To bardzo sprzyjający moment
na zaprezentowanie swych wybitnych predyspozycji zawodowych. Może nastąpić chwilowe
pogorszenie w sprawach uczuciowych – możliwe krótkotrwałe kłótnie, które ustaną pod
koniec tygodnia, ale będą dobrą szkołą życiową.

- Ile żyje dżdżownica złapana przez wędkarza?
- Dwa dni z hakiem.

BYK
Niektórym z was wyjątkowo uda się urlop, pomimo pewnych ograniczeń zawodowych
i domowych. Ci, którzy muszą pracować, "padną ze zmęczenia", ale będą zadowoleni i
wyróżnieni przez swych zwierzchników – zwłaszcza w postaci finansowej. Możliwe nowe
znajomości zawodowe i fascynujące romanse – a sprzyjajacymi warunkami będzie praca.
W tym tygodniu uwagę skoncentrujcie na swoim układzie nerwowym, postarajcie się
mocno wyciszyć, a wszystko będzie w porządku.

Na klasówce nauczyciel nagle mówi:
- Słyszę jakieś głosy!
Na to odzywa się Jaś:
- Mnie też się to czasem zdarza, ale ja się leczę!
Nauczycielka do Jasia:
- Świetny rysunek, ale przyznaj się, kto go robił? Ojciec czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem.

KRZYŻÓWKA

BLIŹNIĘTA
Zadbajcie o sprawy czysto domowe. To czas remontów i przemeblowań. Niektórzy będą
musieli większą uwagę skupić na najbliższych członkach rodziny, zwłaszcza rodzicach. Ale
nie martwcie się – rekompensatą za ten wysiłek będą podróże, przygody miłosne i liczne
niespodzianki, które już pod koniec tygodnia przyniosą wam wiele radości.
RAK
W tym tygodniu nie zmuszajcie się do kontaktów koleżeńskich czy sąsiedzkich,
ponieważ nie byłyby to najciekawsze spotkania. Lepiej ten czas poświęcić dzieciom i
rodzicom, a to dlatego, że dużo będzie się działo – i to w pozytywnym znaczeniu – w
waszych domach rodzinnych. Dowiecie się o nowych sytuacjach i planach ze strony
najbliższych dla was osób.
LEW
Lwy będą silne i nieugięte. Wszelkie rozmowy będą prowadzić ostrożnie i z wielkim
dystansem. W sprawach zawodowych mogą wykazać dużo siły wewnętrznej i poczucia
sprawiedliwości wobec współpracowników, żądając jednoczesnie lojalności wobec siebie.
W luźnych kontaktach towarzyskich mogą się zapomnieć i ulec urokom płci przeciwnej.
Będą sprzyjające sytuacje na zawarcie szczerych i trwałych układów przyjacielskich.
PANNA
Najważniejsze teraz będą dla was w pracy deklaracje ze strony zwierzchników w
sprawie awansów zarówno funkcyjnych, jak i finansowych. Ale to wy musicie rozmawiać
dyplomatycznie i stawiać swoje żądania. Waszą siłą jest determinacja i świadomość własnej
wartości. Miłości i wszelkim porywom serca sprzyjać będzie wybitnie ciepłe podejście ze
strony płci przeciwnej. Zadbajcie teraz o zęby, mogą ostro dokuczyć.
WAGA
Czujecie chwilowy brak witalności, osłabienie i totalne zmęczenie, które jest wynikiem
przepracowania i brania na siebie zbyt wielu obowiązków – nie tylko zawodowych. Należy
się wam odpoczynek, jednakże ten tydzień będzie burzliwy i przepełniony nadmiarem
spraw, które trzeba szybko załatwić. Mimo tak wielu problemów, będziecie otoczeni przyjaźnią i miłością. Jest wiele osób, które was kochają i wspierają. Dzięki nim przezwyciężycie
wszystkie trudności i tydzień zakończycie sukcesem.
SKORPION
Ten tydzień przyniesie wam spełnienie największych marzeń i nadziei. Możecie liczyć
na dużą pomoc ze strony przyjaciół i wsparcie zwierzchników w sprawach zawodowych.
Mimo tych sukcesów w pracy i licznego grona przyjaciół, mogą pojawić się problemy
osobiste z płcią przeciwną. Ale taka stagnacja uczuciowa potrwa krótko i koniec tygodnia
przyniesie korzystne zmiany w tym zakresie
STRZELEC
Będzie to tydzień szczególnej zawodowej aktywności, dużych sukcesów, awansów i
nagród finansowych. Niektórzy otrzymają wsparcie ze strony zwierzchników i uznanie za
całokształt pracy. Poprawią się relacje wśród przyjaciół i współpracowników. To również
tydzień, który zaoferuje wam prawdziwą miłość, przyjaźnie i udane partnerstwo. Mimo
tak wspaniałych zawodowo i uczuciowo dni, powinniście zatroszczyć się nieco o swoje
zdrowie, a przede wszystkim o kręgosłup.

SUDOKU

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

KOZIOROŻEC
Niektórzy z was zdecydują się podjąć na nowo naukę na wyższych uczelniach, nie tylko
w Polsce, ale i za granicą. Dla wszystkich Koziorożców jest to bardzo dogodny moment na
dalekie podróże, a nawet na dobrowolne osiedlenie się na jakiś czas w innym państwie.
Ten tydzień będzie również sprzyjał wszelkim negocjacjom w sprawach zatrudnienia, a
także w egzekwowaniu roszczeń względem pracodawców. W uczuciach nastapi chwilowy zastój i emocjonalne wyciszenie. Zdrowie będzie dopisywało, choć czasami mogą
wystąpić kłopoty żołądkowe.
WODNIK
Macie szansę na spadek rodzinny, ale nie w wyniku straty bliskiej osoby – to spadek,
który otrzymacie jako dowód zaufania i uznania. Nadchodzi również czas na wzmocnienie
własnego statusu społecznego i zawodowego. Kobiety mogą liczyć na poważne propozycje,
także małżeńskie. Mężczyźni zaś mogą zostać zaskoczeni nagłą, niespodziewaną miłością,
która może przerodzić się w długotrwałe partnerstwo. Nie trwońcie pieniędzy. Lepiej
pomyśleć o spłacaniu długów.
RYBY
To dobry czas na przeprowadzanie wszelkich procesów sądowych, ponieważ zwycięstwo będzie po waszej stronie. Spokojnie możecie zawierać kontrakty zawodowe i
wchodzić w spółki. Nowe znajomości przyniosą wam korzyści finansowe. W układach
osobistych, partnerskich pewne ożywienie. W sprawach uczuciowych tydzień będzie
bardzo udany. Ale uwaga: starajcie się słuchać swoich partnerów, wykażcie więcej zainteresowania. Oni teraz tego potrzebują.
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"Piosenki dla ludzi, którzy lubią się bawić"
Paweł Stasiak, wokalista grupy Papa D (kiedyś Papa
Dance), opowiada o nowej nazwie zespołu i nowej płycie
"Bezimienni", współczesnej scenie muzycznej oraz o
udziale w programie "Taniec z gwiazdami".

To jest dobre dla albumu, że w
momencie jego premiery piosenki na nim się znajdujące są
śpiewane na koncertach.

nie zamyka możliwości niespodzianek, które na płycie się znajdują. Będą inne brzmienia, ale
mieszczące się w tym wszystkim
i odbierane jako "nasze".

Jak widzisz i oceniasz obecną sytuację w muzyce?
Paweł Stasiak: Teraz jest zdecydowani więcej możliwości,
więcej profesjonalizmu, jest
lepszy sprzęt i lepsze brzmienie
na koncertach. Nie ma już takiej
sytuacji, jaka nas kiedyś spotkała, że jedynym oświetleniem na
koncercie był potężny reflektor
skierowany prosto w nas. A
przy szybszych utworach ktoś
stał z teczką przy nim i machał,
by osiągnąć efekt migotania.
Dzisiaj pracuje się w zupełnie
innych warunkach. Podczas letnich koncertów często mieliśmy
okazję występować na dużych
scenach ze świetną oprawą
świetlną i piękną scenografią.
To oczywiście nadaje utworom
głębi, nam muzykom w takich
warunkach lepiej się te piosenki
wykonuje. Tamte czasy oczywiście też miał swój urok. To
wszystko nie było przemysłem,
biznesem. Byliśmy wszyscy
młodzi i bardziej beztroscy.

Czy odczuwasz jeszcze tremę z okazji premiery nowego
albumu?
Paweł Stasiak: Trema zawsze
jest przed taką odsłoną, ale jednocześnie to jest jeden z najfajniejszych dni dla wykonawcy. To
jest zakończenie pewnego etapu,
a ten etap w przypadku "Bezimiennych" trwał bardzo długo.
Album zaczęliśmy nagrywać w
październiku zeszłego roku, a
skończyliśmy w czerwcu. Czyli to
było dziewięć długich miesięcy.
Należy wspomnieć, że to
pierwsze wasze "dziecko" pod
szyldem Papa D...
Paweł Stasiak: Tak. Z nowości
trzeba wspomnieć także o nowym producencie muzycznym,
my znaleźliśmy się w nowej
sytuacji, w której musieliśmy
się odnaleźć. To jest pierwsze
nasze wyjście, od kiedy Mariusz
Zabrocki, który pisał wszystkie
piosenki dla zespołu Papa Dance
od początku kariery w 1984 roku,
już z nami nie współpracuje.
Fani mieli okazję słyszeć
singel "Bezimienni". Czy ta
piosenka pokazuje nowe oblicze Papa D?
Paweł Stasiak: Oczywiście, ten
utwór pokazuje kierunek, który
obraliśmy. Ale z drugiej strony

Dla kogo jest ta muzyka? Do
którego pokolenia?
Paweł Stasiak: Trudno jest
dzielić fanów na grupy wiekowe.
Przecież nie zastanawiamy się,
dając piosenkę do promocji,
czy to jest target "15+", czy jakiś inny. Nasze piosenki są dla
ludzi, którzy lubią się bawić.
Którzy szukają muzyki, która
ich będzie fajnie nakręcała. Mam
nadzieję, że właśnie taką energię
spotkają w naszej muzyce i to ich
naładuje. Na przykład podczas
jesiennych wieczorów, które
będą trochę smutniejsze niż te
wakacyjne.
Jakie macie plany koncertowe?
Paweł Stasiak: My gramy właściwie od maja trasę plenerową.
Wiadomo, że w tych miesiącach
jest dużo możliwości wystąpienia dla licznej publiczności.
Mieliśmy świadomość, że jeżeli
teraz nie pokażemy nowych
piosenek szerokiej publiczności
i nie sprawdzimy ich przed momentem, kiedy ukaże się płyta,
to potem będzie na to za późno.

Muzyka w tych czasach
stała się produktem. Liczy się
oprawa, otoczka... Zgadzasz
się z tym?
Paweł Stasiak: Jeżeli wykonawca nie ma tożsamości, to
rzeczywiście może zginąć wśród
produkcji muzycznych. Na pew-

no dziś jest tak, że liczy się cały
produkt. Dziś zupełnie dziwne
utwory stają się przebojami, bo
mają taki moment, który wszyscy zapamiętują. I to nie jest głos
wykonawcy czy jakiś motyw
melodyczny, tylko zupełnie coś
innego. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale takie są czasy, a
my musimy walczyć o to, by nie
stracić swej tożsamości.

trwają od 4 do 6 godzin dziennie. To naprawdę nie jest łatwe.
Trzeba pamiętać o tylu elementach podczas tańca, który trwa
tak 2 minuty. Po zatańczeniu
jednego układu jestem cał y
mokry, z drżącymi mięśniami.
Nie sądziłem, że to będzie aż
tak wyczerpujące. Zwłaszcza że
dzieje się to w momencie, kiedy
promujemy nową płytę.

Bierzesz udział w kolejnej
edycji "Tańca z gwiazdami".
Jak się czujesz po treningach?
Paweł Stasiak: Koszulki są
zmieniane kilkakrotnie podczas
takiego treningu. Ćwiczenia

A jak widzisz swoje szanse?
Paweł Stasiak: Dla mnie najważniejsze jest to, by się jak
najwięcej nauczyć. Udział w
tym programie to jest inwestycja
w siebie. A reszta? To jest tak

Zalety szpinaku
Szpinak pochodzi z terenów
dawnej Persji, gdzie był uprawiany już przed dwoma tysiącami lat. Do Europy został sprowadzony najprawdopodobniej
przez Arabów, którzy uprawiali
szpinak w Hiszpanii w IX wieku.
Rozpowszechnienie upraw y
nastąpiło jednak dopiero w XVI
wieku.
Szpinak zawiera wiele witamin, szczególnie A, z grupy B, PP
i C. Ma też dużo przyswajalnego
żelaza, manganu, magnezu,
miedzi, wapnia, fosforu i jodu, a
także niezbędnych mikroelementów, takich jak sód czy potas.
Nadmierne spożywanie szpinaku może jednak zwiększyć
zawartość kwasu szczawiowego,
a co za tym idzie szczawianu
wapnia w organizmie. Dlatego
też nie powinien być spożywany przez osoby cierpiące na
artretyzm, reumatyzm, choroby
wątroby i nerek.
Przez kilkadziesiąt lat uważano, że szpinak zawiera bardzo
duże ilości żelaza, jednak okazało się to pomyłką wynikającą
z przesunięcia przecinka dziesiętnego. Do sławy szpinaku jako
zdrowego warzywa przyczynił
się więc błąd pewnej sekretarki,
która zamiast wpisać w raporcie
amerykańskiego naukowca, że
100 g szpinaku zawiera 3 mg że-

laza, wpisała 30. Kolejny rozgłos
przyniosła mu przed II wojną
światową reklama producentów amerykańskich. Już wtedy
doceniano jego właściwości
lecznicze.
Spożywanie szpinaku w rozsądnych ilościach ma niewątpliwie dobroczynny wpływ na nasz
organizm, bowiem:
- pomaga w zwiększaniu masy
mięśniowej (najnowsze badania
naukowców z Rutgers University
dowiodły, że składniki zawarte
w szpinaku zwiększają wzrost
tkanki mięśniowej do 20 %);
- reguluje odkładanie tłuszczu
w organizmie;
- zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób nowotworow ych,
zwłaszcza raka płuc, szczególnie
polecany palaczom zarówno
czynnym, jak i biernym;
- pomaga w chronicznych
schorzeniach trzustki;
- pomaga w leczeniu zaparć i
nadciśnienia;
- surowy pomaga chorym na
anemię;
- liście szpinaku gotowane w
oleju stosuje się jako okład przy
opryszczkach, liszajach, trudno
gojących się ranach i łuszczycy.
Zaletą szpinaku jest jego niskokaloryczność (100 g to 20-30
kcal). Warto pamiętać, że mrożony traci swoje właściwości.

naprawdę statystyka. Ilość smsów, kto to akurat obejrzy, komu
się spodoba...
Nie masz obaw przed programem emitowanym na
żywo?
Paweł Stasiak: Jedyną moją
obawą jest to, by nie zawieść
mojej partnerki, bo ona tyle nade
mną pracuje. Najważniejsze
jest to, żeby ona była ze mnie
zadowolona.
Dziękuję za rozmowę.

Awokado z owocami
Awokado często jada się
z owocami morza. Równie
wyśmienicie smakuje jednak
z bananem, pomarańczą i
innymi owocami.

Składniki:

- 2 awokado,
- 1 banan,
- 1 pomarańcza,
- 6 łodyg selera naciowego,
- 1 cytryna,
- 1 jajko na twardo,
- zielona pietruszka (5-6 łodyżek),
- sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Do spożycia przeznacza się
owalne, okrą gło-owalne lub
trójkątnie strzałkowate liście o
zabarwieniu jasnym do ciemnozielonego. Mogą być one
bł yszczące lub matowe, lecz
najcenniejsze – pod względem
biologicznym i smakowym – są
wyłącznie liście młode. Liście
wyrośnięte są twardsze, mniej

smaczne i mają mniejszą wartość
odżywczą.
Choć szpinak ma wielu przeciwników ze względu na smak i
nieapetyczny wygląd, nie można
nie docenić jego właściwości
zdrowotnych. Być może o niechęci do niego często decyduje
forma prz ymusu stosowana
przez rodziców.

1) Banany kroimy na cienkie plasterki i skrapiamy sokiem z
cytryny. Obraną ze skórki pomarańczę kroimy na cienkie
plasterki, które z kolei przecinamy na ćwiartki. Seler
pozbawiamy włókien, kroimy na cienkie i krótkie słupki.
Wszystkie te składniki wrzucamy do miski, którą wstawiamy
do lodówki.
2) Jajko na twardo siekamy w kostkę. Mieszamy je z drobno
posiekaną pietruszką.
3) Owoce awokado dzielimy na pół, wyciągamy pestki. Miejsca
przekrojenia skrapiamy starannie sokiem z cytryny. Wydrążamy miąższ i kroimy go w kostkę.
4) Do owoców w misce dokładamy pokrojone składniki. Mieszamy delikatnie. Dodajemy sól i pieprz. Można też dodać nieco
soku z pomarańczy lub cytryny.
5) W wydrążone skórki awokado nakładamy czubato sałatkę.
Wierzch posypujemy drobno posiekaną pietruszką.

Jak podawać?

Zaraz po przygotowaniu. Tak przyrządzone awokado można
podać na podwieczorek lub jako delikatną przystawkę.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

USŁUGI
BUDOWLANE
■ Remonty mieszkań, gładzie na mokro,
regipsy, panele, malowanie, tanio i solidnie
– 511 752 773
■ Budowlane usługi - tanio solidnie - 782
807 192
■ Cyklinowanie bezpyłowe - układanie parkietów, renowacja podłóg - 692 679 891
■ Dachy - krycie - konserwacja, ocieplanie,
remonty - 602 884 480
■ Ekipa budowlana - Ekipa budowlana
- 667 100 405
■ Firma Izotech - oferuje usługi ogólnobudowlane oraz instalacyjne. Gwarancja
503 328 314 izotech.jgora@wp.pl - 503
328 314
■ Gładzie bez pyłu - ścianki i sufity z regipsu
panele itp. 20 lat w zawodzie robimy szybko i
tanio - 510 172 938
Montaż ścianek działowych,
sufitów podwieszanych,
wyrównywanie ścian płytą
gips-karton. Przykładowy
koszt: Sufit podwieszany
na stelażu-35zł/m2, ścianki
działowe z wełną mineralną40zł/m2, płyta gipsowa na
klej-15zł/m2, tel. 602 483 664

Gładzie tynkowe na mokro - - Bez szlifowania wykonam - 665 208 696
■ Hydraulika technika grzewcza - - montaż
c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia i
odbiory HYDROKLIM Rafał Klimczak Jelenia
Góra - 696 484 516
■ Instalacje elektryczne - pomiary domy
pensjonaty, ośrodki - 515 565 811
■ Koparko-ładowarka - wywrotki 15t.
Roboty ziemne, wykopy, zwietrzelina, gruz
- 501 313 877
■ Koparko - ładowarka - wywrotka 10t.
Wszelkie usługi ziemne związane z robotami
ziemnymi, oraz dowóz ziemi ogrodowej itp. na
potrzeby klienta - 607 540 408
■ Malarz do wynajęcia - Malarz do wynajęcia
- 668 983 516
■ Montaż płyt gips-karton od 15 - Oferujemy montaż ścianek działowych, sufitów
podwieszanych, wyrównywanie ścian płytą
gips - karton. Przykładowy koszt: -Sufit
podwieszany na stelażu - 35zł/m2 -Ścianki
działowe z wełną mineralną-40zł/m2 - Płyta
gipsowa na klej-15zł/m2 Zapraszamy - 602
483 664
■ Montaż płyt gipsowokartonowych - Oferujemy montaż ścianek działowych, sufitów
podwieszanych, wyrównywanie ścian płytą
gipsowo-kartonową. Konkurencyjne ceny.
Zapraszamy - 602 483 664
■

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

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

29 VIII 2008 godz. 14:00 – 06 IX 2008 godz. 1:13
Podnośnik koszowy! - Oferuje usługi podnośnika koszowego P-183, wys.18m wysięg
boczny 8m. Doświadczony operator- bezproblemowa współpraca! - 502 508 265
■ Prace ogólnobudowlane - 721 321 115
■ Prace remontowe - zabudowy K-G, podwieszane sufity, gładź, malowanie, panele i
inne - tanio i solidnie - 601 163 093
■ Prace remontowe tanio! - tanio! prace
wykończeniowe - zabudowy k-g, podwieszane
sufity, gładź, malowanie, panele, glazura,
suche tynki i inne - szybko, tanio i solidnie
- 884 287 704
■ Prace remontowe tanio! - prace wykończeniowe - zabudowy k-g, podwieszane
sufity, gładź, malowanie, panele, glazura,
suche tynki i inne - szybko, tanio i solidnie
- 884 287 704
■ Remonty - płytki, tapety, gładzie, malowanie, tynki, regipsy, panele. Solidnie, tanio
- 604 828 577
■ Remonty - wymiana okien, drzwi, panele,
gładzie, malowanie - solidnie i niedrogo
- 506 623 977
■ Remonty kompleksowo - profesjonalnie
tanio solidnie - 602 250 728
■ Remonty mieszkań - Szeroki zakres
wykonywanych robot - 665 208 696
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936 900
■ Remonty mieszkań - Remonty mieszkań i
usługi budowlane - 500 289 971
■ Remonty mieszkań - pełny zakres usług
- 886 174 031
■ Remonty mieszkań - Gładzie, regipsy,
panele ścienne i podłogowe - 691 936 900
■ Remonty: płytki, tapety - gładzie, malowanie, tynki, regipsy, panele. Solidnie, tanio
- 604 828 577
■ Remonty: tapety - gładzie, malowanie,
tynki, regipsy, płytki, panele. Solidnie, tanio
- 604 828 577
■ Remonty, wykończenia solidnie, - gładzie,
panele, kafle, zabudowy, instalacje grzewcze
– tanio, szybko, solidnie - 507 408 229
■ Sprawdzona firma - budowlana buduje,
wykańcza i remontuje - fachowo, solidnie i
pewnie - 504 233 411
■ Tanie solidne remonty - malowanie, kaflowanie, tynki ozdobne, hydraulika, elektryka
inne - 516 153 339
■ Układanie glazury - Układanie glazury
- 691 986 259
■ Usługi ogólnobudowlane - Remonty
mieszkań i domów. Konkurencyjne ceny
- 604 828 577
■

USŁUGI
TRANSPORTOWE
■ Usługi transportowe, przewóz rzeczy
drobnych – mebli – 785 970 229 – 607
517 482
■ Berlin Hamburg Bremę – okolice – 075
75 18 255 – 607 222 369
■ Stuttgart - Monachium – Jezioro Bodeńskie i okolice – 075 75 18 255 – 607
222 369
■ VIP – przewozy, lotniska – BERLIN
– PRAGA – 607 222 369, 663 222 369
■ Dar-Pol – przewozy osobowe Niemcy z
adresu na adres – super cena – 075 75 18
255 – 607 222 369
■ Bus do dyspozycji - posiadam CHRASLERA
GRAND VOYAGERA 99R 7-osobowego do
dyspozycji - wynajmu przewozy weselne itp.
tanio - 662 358 704
■ Mpt - Przewozy Regionalne, obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra VAT
tel/fax 75 71 740 25, 607 763 204, e-mail
maklarite@vp.pl - 75 71 740 25
■ Mpt przewozy regionalne - przewozy
osobowe do Czech – całodobowo F-ra VAT
Tel fax 075 71 74 025 , e-mail maklarite@
vp.pl - 607 763 204
■ Przeprowadzki - transport międzynarodowy tanio sprawdź - 500 452 760
■ Przeprowadzki transport - międzynarodowy tanio sprawdź - 500 452 760
■ Przewiozę rzeczy - do 1.5 tony z Jeleniej
Góry i okolic miedzy innymi meble, artykuły
budowlane, przywiozę, zawiozę pomogę przy
przeprowadzkach - 693 074 632
■ Przewozy do Niemiec 004915771837455 - 693 331 170
■ Przewóz osób lotniska - cała UE, obsługa
wesel z adresu na adres, klimatyzacja, kombi,
max 4 osoby. TANIO - 693 800 490
■ 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
■ Zlecę przewiezienie - mebli do Monachium
- 500 315 323
USŁUGI
MUZYCZNE
■ Nauka profesjonalna - nauka gry na
pianinie i na instrumentach klawiszowych,
korepetycje z zasad muzyki i kształcenia
słuchu - 608 700 184

■ Poszukujemy basisty - Klimaty: postrock,
indie, ambient, electronica. 100% zaangażowania. Szykujemy trasę koncertową. Próby w
JG popołudniami - 509 988 595
■ Wesele Marzeń zespół Prestiż - Wesela,
zabawy karaoke demo na naszej stronie
e-mail kontakt@zespolprestiz.pl - 517 900
425
■ Zespół ALTER - rodziny Wyrostków demo
na e-maila GG 5795496 darka1@wp.pl
- 605 328 731
■ Zespół muzyczny ELEAR - Zespół
muzyczny ELEAR - 606 778 341
■ Zespół muzyczny Music Party - zaprasza
do czadowej zabawy na: weselach, bankietach, studniówkach. Kontakt: music-party@
wp.pl - 605 450 117
■ Zespół Saxband - 609 325 08

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
– 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. 075 755 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
■ Hydraulika – woda, gaz, odbiory – 609
172 300 – 75 242 66
■ Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów i tapicerek
– 609 172 300 – 75 242 66
■ Koszenie trawy – 511 097 022
■ Chemia – korepetycje w domu ucznia
– 667 393 959
■ Angielski wszystkie poziomy - Uczniowie w
każdym wieku. Zabobrze - 503 110 844
■ Biuro rachunkowe - ALIZEE 075 646
15 80, ul. Wolności 252 Jelenia Góra.
Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa
spółek, firm i os.fiz. jeden m-c 50% ceny
- 665 664 774
■ Chcesz wiedzieć co Twój pracownik robi
w czasie pracy? Chcesz wiedzieć czy pracuje
rzetelnie, zadzwoń. - 793 060 523
■ Dekarsko ciesielsko - -blacharskie montaż
obróbek blacharskich wstawiamy okna
dachowe itp. - 693 788 140
■ Deska podłogowa sosna - gr. 27mm49.00 netto . Deska boazeryjna świerk
gr.12- 19 od 26.00 netto. Podłoga dąb,
jesion, buk - naturalny od 120.00 netto
- 509 411 748
■ Doradztwo - zawieranie umów pierwszorazowych i transferowych - 510 292 432
■ Elektroinstalacje - 668 040 022
■ Firma Kryrom - naprawa i konserwacja
komputerów. Naprawimy uszkodzone kom■

Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15
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
putery, stworzymy serwis www, nauczymy
obsługi Office itp. - 502 150 066
■ Fotografia studyjna - ślubna, artystyczna,
portrety, profesjonalne portfolio. Atrakcyjne
ceny gg:4240950 - 692 448 225
■ Fotografia ślubna - i okolicznościowa
- cena dostosowana do Twoich możliwości
- 660 854 939
■ Instalacje gazowe - budowa, odbiory,
przeglądy, remonty, faktura vat 605 326 247
lub 697 999 894 - 605 326 247
■ Instalacje zbiornikowe - na gaz płynny
LPG i systemy solarne próżniowe i płaskie
doradztwo, kontakty - 606 852 034
■ Język norweski - Poszukuje kursu podstawowego języka Norweskiego w Jeleniej Górze
607 260 000 - 607 260 000
■ Kompleksowa organizacja ślubów i wesel
oraz imprez okolicznościowych. Konsultanci
ślubni 666 848 492 - 607 110 724
■ Kursy języka - niemieckiego i angielskiego
- 607 244 457
■ Odchudzam zdrowo i skutecznie - Oferuję
najpewniejszy i najzdrowszy sposób na
pozbycie się zbędnych kilogramów. Zajmuję
się trudnymi przypadkami otyłości. Prowadzę
do uzyskania ustalonego efektu. Gwarantuje
stuprocentową skuteczność. Zapewniam
w trakcie odchudzania i kształtowania
sylwetki, całodobowy kontakt i opiekę. - 607
122 636
■ Podejmę pracę - usługi - na weselach
bankietach jako pomoc w zmywaku i do
dekoracji sali - 503 347 936
■ Pogotowie komputerowe - Naprawa i
modernizacja komputerów, w domu lub firmie
Klienta. Usuwanie wirusów. Bezpłatny dojazd
na terenie Jeleniej Góry - 695 299 500
■ Poręczenie - Szukam osoby, która udzieli
mi poręczenia na rok czasu w PUP Miasto:
Jelenia Góra Jako zabezpieczenie proponuje
umowę notarialną - 506 780 549
■ P.P.H.U. Kontakt - stolarnia produkuje
schody drewniane wolno stojące (najwyższa
jakość, najniższe ceny). We wrześniu promocja - 509 509 091
■ Przedłużanie włosów - Przedłużanie
włosów - 500 837 279
■ Pyszne domowe ciasta - na wszelkie okazje, również dla sklepów i restauracji - ceny do
uzgodnienia, dowóz - 693 676 304
■ Szałas biesiadny - Lisia Góra ul. Sudecka
100 Jelenia Góra organizuje imprezy okolicznościowe, imprezy integracyjne dla firm
zapraszamy - 607 260 000
■ Szybka pożyczka - do 40 000 pln bez
poręczycieli w jeden dzień - 509 265 800
■ Zabieg kosmetyczny - Zabieg pokazowo
- pielęgnacyjny na twarz połączony z mini
kursem kosmetycznym. Kosmetyki najnowszej generacji Nouri Fusion. Promocyjna
cena - 30 zł Efekt gwarantowany. Poczuj
różnicę i podaruj sobie odrobinę luksusu.
- 607 122 636
■ Zabudowa wnęk - szafy z drzwiami
przesuwnymi lustra komody i inne meble na
wymiar - 500 452 760
■ Zakładanie ogrodów - Zakładanie ogrodów
- 606 918 651
■ Zakład stolarski - wykona schody, zabudowy, balustrady, meble z litego drewna,
partyszyny. Pełen zakres - 791 734 758
■ ZUS, US, listy płac, KPiR, księgi handlowe,
PITY i wiele innych. Jelenia Góra - ul. W.
Polskiego 54 - obok sądu alakow@onet.eu
- 601 837 677

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Mieszkanie 2 pokojowe, 40m, ul. Wyczółkowskiego – właściciel – 516 722 333
■ 100m w Cieplicach-natychmiast - Cieplice, 4 pokoje, dwie łazienki, nowe instalacje, stolarka, ogrodzony teren i miejsce
parkingowe. Po kapitalnym remoncie. Dobra
lokalizacja, rozsądna cena. Zadzwoń. GNK
- 502 068 168
■ 100m za 275000 - w kamienicy trzy
pokojowe dwa balkony, ogródek, parking
- 691 466 704
■ 1/2 domu 140m2 - działka 1800m2
okolice JG 330 tys. zł Nieruchomości - 601
435 070
■ 2 działki szeregówki - Cieplice. Cała
dokumentacja projekt, zezwolenie na budowę
609 299 524 lub zamienię na mieszkanie
- 609 299 524
■ 2 pokojowe - w Sobieszowie z garażem
191000 - 500 122 448
■ 2 pokojowe - 145000 zł Zabobrze, 3 piętro, rozkładowe. Okna nowe, podłogi panele i
parkiet. Niski czynsz - 500 122 447
■ 2 pokojowe 40m - Wyczółkowskiego
właściciel - 516 722 333
■ 2 pokojowe Kiepury - mieszkanie 40m
- 509 949 961
■ 2 pokojowe Sobieszów - Ładne rozkładowe mieszkanie na pierwszym piętrze
- 500 122 447
■ 3 pokojowe w centrum Mieszkanie w
ścisłym Centrum 80 m 3300 za m2 do
negocjacji - 662 009 400
■ 3 pokojowe - Mieszkanie 80 m w ścisłym
Centrum 3300 za m2 do negocjacji - 662
009 400
■ 3 pokojowe - Zabobrze - umeblowania
- 509 940 044
■ 3 pokojowe na Karłowicza 195000
- 500 122 448
■ 3 pokojowe mieszkanie - 112m2, III piętro,
w centrum Jeleniej Góry - 691 596 024
■ 3 pokojowe na Zabobrzu - 3 pokojowe na
Zabobrzu - 607 824 245
■ 4 pokoje - Zabobrze3, 83m, 345 tys., po
remoncie, bez pośredników - 600 045 877
■ 51m 3 pokojowe - w centrum Szklarskiej
Poręby 230000 - 500 122 448
■ Bezpieczne 65 m w Jel. Górze - 3 pokoje
w dobrej dzielnicy, mieszkanie nie wymaga
nakładów finansowych.135m ogrodu. Rozsądna cena. GNK - 502 068 168
■ Deweloperskie M-4 - właściciel 52m2
w J. Górze, jasne, środkowe, I p., wysokie
3,4m, budynek oddany w 2007, wspólnota
mieszkaniowa, widok na JG, Śnieżkę - 885
851 234
■ Dom - 698 628 127
■ Dom poniemiecki i do remontu z murowana stodoła 24 ary. Cena do negocjacji
- - 603 054 235

Dom wolnostojący w Jeżowie Sudeckim,
atrakcyjna cena - 662 009 700
■ Duża kawalerka - mieszkanie blisko
centrum : pokój, kuchnia, łazienka. Pow.
użytkowej około 40m Cena 150 tys. - 509
949 961
■ Duży dom w Sobieszowie 450000 zł
- 606 247 833
■ Dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu
II . Powierzchnia 40m2. W mieszkaniu
znajduje się salon połączony z kuchnią i pokój.
Mieszkanie wolne , do zamieszkania od zaraz.
Kontakt Jeldom ) - 602 727 242
■ Dwupoziomowe 98m w centrum - Piękne
mieszkanie dwupoziomowe w centrum
sprzedam. - 602 727 242
■ Działka w bliskiej okolicy Jeleniej Góry
1600 m2 - 509 318 410
■ Działka - 509 698 136
■ Działka budowlana o powierzchni 2010
m2 w Jeżowie Sudeckim - 606 137 418
■ Działka budowlana - Działki w Mysłakowicach Dziwiszowie Jeżowie 662 009 400
nieruchomości - 662 009 400
■ Działka budowlana o pow. 900m2 - położona 5 km od Jeleniej Góry. W pobliżu sklep
i przystanek. Płd kraniec działki wyznacza
strumyk. Cena 53000 pln - 664 499 812
■ Działka w Marczycach - piękna działka z
lasem 16000 m2 - 509 318 410
■ Działki 1,1ha JG - ok.0,4ha - Podgórzyn,
0,165 ha- Jeżów Sudecki B Nieruchomości
- 601 435 070
■ Garaż na ulicy Podchorążych - Garaż
na ulicy Podchorążych 13 500 PLN - 694
237 577
■ Grunty rolno - siedliskowe - 70000 m/2.
Lokalizacja okolice Jeleniej Góry. Cena za
m/2 4,30 zł - 662 009 700
■ Kawalerka w spokojnej dzielnicy, okolice
Teatru - 721 120 017
■ Kawalerka na ul. Karłowicza, 26m, 4
piętro, cena 95 000, bez pośredników - 888
027 949
■ Kawalerka 36 m w Jeleniej Górze, I piętro
nowe instalacje, do wymiany okna, opłaty
35 zl miesięcznie cena 84 tys. zł Sudety
- 721 824 886
■ Kawalerka w centrum - Sprzedam kawalerkę w centrum na I piętrze po kapitalnym
remoncie z balkonem, dużą piwnicą i ogródkiem. cena 134 000zł. - 666 830 830
■ Kawalerka Zabobrze 1 - Cena
145.000, bez pośredników - 607
049 474
■ Lokal użytkowy w centrum Piechowic, 26m - 885 448 412
■ Ładne mieszkanko w Cieplicach
poddasze wykończone w drewnie,
bezczynszowe, ogródek, garaż nie
wymaga remontu widok na góry
075 75 58 871 - 504 091 818
■

M3 na Placu Ratuszowym - 2 piętro 50m2
po remoncie - 600 227 515
■ Mam do sprzedania mieszkanie na
Zabobrzu 3 w standardzie deweloperskim.
Powierzchnia 45 m/2, nowa atrakcyjna
cena! 3.150 za m/2 - 662 009 700
■ Mickiewicza 65m - 237000 zł - 500
122 448
■ Mieszkanie 2 pokojowe - na parterze
- Jelenia Góra. Cena 159 - 504 891 144
■ Mieszkanie 3 pokoje - 61m2 Kiepury
- 606 678 807
■ Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach
65m na wysokim parterze z balkonem- B
Nieruchomości - 601 435 070
■ Mieszkanie 3 pokojowe Zabobrze III
- Urządzone ładne mieszkanie 3 pokojowe z
balkonem sprzedamy Nieruchomości EuroDom - 601 540 292
■ Mieszkanie 40 m - na 3 piętrze z balkonem - 661 991 555
■ Mieszkanie 48m - do remontu. Cena 150
tys. 3 piętro, Różyckiego. Czynsz 200zl. Ładny
rozkład, z balkonem - 508 240 821
■ Mieszkanie 4 pokojowe - z ogrodem 110
m2 w Cieplicach - 692 265 128
■ Mieszkanie 54m2 - w centrum JG na
parterze, 2 pokoje. co - paliwo stale. zadbane
200 tys. zł - 691 176 546
■ Mieszkanie 78m - 1p po kapitalnym
remoncie - 600 219 019
■ Mieszkanie, dwupoziomowe - 110m,
pierwsze piętro, np. idealne na biuro, gabinety
- 603 298 214
■ Mieszkanie dwupoziomowe - po remoncie
w Leszczyńcu cena 170000 do zamieszkania
od zaraz - 502 246 228
■ Mieszkanie na Zabobrzu 3 - w standardzie
deweloperskim. Powierzchnia 45 m/2,
nowa atrakcyjna cena! 3.150 za m/2 - 662
009 700
■ Mieszkanie po remoncie - 39m. Okna
drewniane, panele, szafa wnękowa. Moniuszki
8. 159 tys. - 509 314 384
■ Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe na
Armii Krajowej - 662 009 400
■ Mieszkanie w centrum - 55 m/2 - 662
009 700
■ Mieszkanie w centrum 127m - Mieszkanie
w centrum 127m. Referencja SM165. Lokal
mieści się na II piętrze , częściowo wyremontowany. Zachowane stiuki , piękne drewniane
■

Abc

podłogi i drzwi . Dwa bardzo słoneczne
balkony. Kontakt Jeldom 602 72 72 42
■ Mieszkanie w Cieplicach - parter 50 m w 3
rodzinnej kamienicy NM - 500 122 446
■ Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim - Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim - 509 296 640
■ Mieszkanie w Legnicy - 65m, 3 pokojowe,
7 piętro, ul. Heweliusza, 210 tys. do negocjacji - 609 125 509
■ Mieszkanie w Mysłakowicach - pokój,
kuchnia, łazienka, mały balkon, 36m, 1 piętro,
CO etażowe, odświeżone, panele podłogowe.
Cena 99000 do negocjacji - 501 264 773
■ Mieszkanie w Podgórzynie - po remoncie
do wykończenia 115m2, parter domu:3
pokoje i ok. 1500 m2 działki. Bez pośredników. Cena 260 tys. - 510 250 607
■ Mieszkanie Zabobrze 2 pokojowe Mieszkanie na Zabobrzu IV ładne i zadbane,
po kapitalnym remoncie. Referencja SM 161.
Kontakt Jeldom - 666 830 830
■ Mieszkanie Zabobrze 3-pokojowe - Sprzedam mieszkanie III pokojowe na Zabobrzu.
63m2 - 602 727 242
■ Mieszkanie z ogrodem - przy ul. Mickiewicza - 509 949 961
■ Nowa kawalerka - tylko 128000 PLN
Roksanes Zukowski - 508 240 831
■ Nowe mieszkania - dwupokojowe i trzypokojowe w centrum Obrońców Pokoju. Ceny juz
od 3 550 pln/m2. Roksanes Żukowski ABN
Stępień - 508 240 831
■ Nowe mieszkania - dwupokojowe i trzypokojowe ceny już od 3550pln/m2 Roksanes
Żukowski - 508 240 831
■ Nowy dom sprzedam - Sprzedam nowo
wybudowany dom jednorodzinny z pięknym
ogrodem w dobrej lokalizacji. Referencja SB
168. JELDOM - 602 727 242
■ Nowy dom sprzedam - pięknie położony.
Bardzo ładnie zaaranżowany ogród. Okolice
Jeleniej Góry. Kontakt Jeldom 0 602 72 72
42 - 0 602 72 72 42
■ Oferta sprzedaży - działki budowlanej w
ok. Malej Poczty. 1100 m2, DWZ na budynek
mieszkalny wielorodzinny - 792 877 202
■ Okazyjnie! sprzedam 3-pokojowe - Okazyjnie sprzedam 3-pokojowe na Zabobrzu
III na II piętrze. JELDOM , referencja SM 105
- 666 830 830
■ Pensjonat Świeradów Zdrój - Idealne położenie komercyjne. Blisko najnowocześniejszej
kolejki gondolowej w Europie 35 miejsc
noclegowych. Pełne zaplecze kuchenne.
Parking dla autokaru i samochodów. Kolonie,
zimowiska, grupy turystyczne, imprezy.
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Obiekt nie wymaga nakładów finansowych.
GNK - 502 068 168
■ Pilnie i tanio - sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 40m/2 na Różyckiego po
remoncie 134000 zł - 503 111 099
■ Połowę bliźniaka - do częściowego
remontu z ogrodem atrakcyjna okolica
Cieplice cena 370 tys. - 725 432 509
■ Pół bliźniaka - w Cieplicach z działką
600m2, spokojna okolica - 504 289 423
■ Pół domu - okol Akademii Ekonomicznej
435000 - 500 122 448
■ Prywatnie Różyckiego - 146.000, 2
pokoje, III piętro, 37 m2, czynsz 120 zł, nowe
okna, panele, stoi puste, tylko prywatnie
- 692 722 686
■ Słoneczne - parterowe mieszkanie na
Wańkowicza 606 637 677 LUB PO 17 075
643 67 52 - 075 643 67 52
■ Sprzedam 67m2 w kamienicy - 2 pokoje,
blisko centrum, na II piętrze, z zagospodarowanym terenem zielonym. Referencja SM
110. - 602 727 242
■ Sprzedam kawalerkę na Zabobrzu. Bardzo
dobra cena 120 000 zł., po kapitalnym
remoncie - 602 727 242
■ Sprzedam lub zamienię - pół domu
poniemieckiego w Jeżowie Sudeckim na
mieszkanie pośrednikom dziękuję - 075
612 09 57
■ Super cena - 138 000zł. - Pilnie sprzedamy mieszkanie -3 pokoje- 48m2, położone
w centrum miasta, na jednym z zielonych
osiedli,, z dala od miejskiego zgiełku. Cena138 000 zł. GNK - 502 322 289
■ Szeregówka z duszą - po remoncie w
okolicy Żeroma NM - 500 122 446
■ Urocze mieszkanko - w cudnej dzielnicy!
Pelkom - 603 845 848
■ Zebrzydowa 185000 zł - 85m2 - okolice
Bolesławca 12 km. 4 pokoje, 2 kuchnie,
2 łazienki garaż, 450 m działka - 603
760 546
■ 3 pokojowe - 1 piętro po kapitalnym
remoncie - 600 219 019
■ Ładne 2 pokojowe - mieszkanie w Maciejowej - 607 824 245

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Dom kupię w Cieplicach, najchętniej nowy
140 - 180 m2 z garażem. Pośrednicy proszę
nie dzwonić. Kontakt e-mail: easy1003@wp.pl
- 509 208 799
■ Działkę w Siedlęcinie - Kupię działkę
budowlaną w Siedlęcinie o powierzchni ok.

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

R
NUME

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 wrzeœnia 2008 r.
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OG£OSZENIA

1000 m. Pośrednikom dziękuję. Proszę
dzwonić po 18 - 606 671 679
■ Halę lub grunt pod budowę hali - Kupie
halę produkcyjną dla zakładu ślusarskiego ok.
700 m2 lub mniejszą z możliwością rozbudowy - konieczny plac manewrowy lub grunt
pod budowę hali ok. 3000 m2 w Jeleniej
Górze lub okolicach. - 662 158 974
■ Kawalerka w Lubaniu - 784 514 378
■ Kto sprzeda nieruchomości - kupię nieruchomości za 1000 zł. - 506 444 125
■ Kupię mieszkanie do 80 tys. w Kowarach
lub Kostrzycy lub Mysłakowicach - może być
do delikatnego remontu) - 508 257 179
■ Kupię działkę budowlaną w bliskiej
lokalizacji Jeleniej Góry. Może być Jeżów,
Dziwiszów, Staniszów, Marczyce, działka
o pow. około 2000m2, bez pośredników
- 504 289 423
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe po remoncie lub odświeżenia o powierzchni całkowitej
do 45m bez pośredników na terenie Jeleniej
Góry - 664 043 532
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe powyżej 40
m2, z balkonem, maksymalnie do 2 piętra,
ogrzewanie CO, w Jeleniej Górze lub w bliskiej
okolicy do 140.000 zł. - 791 021 515
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe - bez
pośredników na osiedlu Orle - 792 821
859
■ Kupię mieszkanie 1- lub 2-pokojowe w
Cieplicach na Oś. XX - lecia lub w centrum
Cieplic - 502 377 461
■ Kupię zdecydowanie - mały domek,
szeregówkę w Cieplicach lub Sobieszowie za
rozsądną cenę kupię - 600 785 745
■ Pilnie kupię - Pilnie kupię mieszkania 2 lub
3 pokojowe w wieżowcu do 4 piętra Sudety
- 721 824 886
■ Zdecydowanie lokal za gotówkę - Zdecydowanie kupie za gotówkę tani, mały lokal do
30.000zł. 075 61 37 652 - 668 127 006
Kupię mieszkanie do
remontu w cenie około
120 tys., Jelenia Góra,
Cieplice lub okolice,
gotówka od ręki 601 714 864

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
■ Duży dom na Wrocławskiej – na sklep,
hurtownię, biura – 075 75 216
■ Noclegi dla pracowników – blisko centrum
– atrakcyjna cena – 600 391 015
■ Pokój z możliwością garażowania – 075
75 215 95 – 695 605 043
■ Lokal do wynajęcia 40m2, parter na ul;
Wojska Polskiego – 516 722 333
■ Mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, osobne wejście, parking – cisza,
spokój, przyroda – Wojcieszyce – 605
209 637
■ 101m2 do wynajęcia - 3 pokoje wysoki
standard nowe AGD wszystko nowe parking
elektryczna brama - 507 627 514
■ Wynajmę mieszkanie dla dwóch osób,
umeblowane, zadbane, osobne wejście – w
Sobieszowie – 075 75 534 20
■ 2os. pokój dla studentek, blisko (12,5 min
spacerkiem) KK i UE. 275zl/os +rachunki.
Net bezprzewodowy. Łazienka nowa po
remoncie. Mieszkanko sympatyczne, właściciele również :) - 501 584 022

2 pokojowe dla studentów - Wynajmę
mieszkanie 4 studentom, 15 min od AE,
bardzo ładne, nowe, wyremontowane, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, 300 zł/os. - 507
738 737
■ Do wynajęcia od 1 października 3 pokojowe mieszkanie w centrum Świeradowa
Zdrój z aneksem kuchennym i balkonem na
4 piętrze bloku mieszkalnego. Cena wynajmu
1000 złotych + opłaty + kaucja za jeden
miesiąc z góry. Kontakt: kingaimarcin@yahoo.
com lub telefonicznie 0017782170760.
- 0017782170760
■ 4 pokojowe do wynajęcia - 4. pokoje,
2 balkony, 84 m2, IV/IV piętro, w pełni
wyposażone, AGD, w pobliżu małej poczty,
1200 + opłaty (woda, prąd, gaz, Internet
ok.300) - 510 238 546
■ Do wynajęcia umeblowane i częściowo
wyposażone mieszkanie - piętro willi z
balkonem w cichej i ładnej części Cieplic.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrodzone miejsce postojowe. Studentom
dziękuję. 1100 zł plus liczniki (ogrzewanie w
cenie). Wymagana kaucja. Proszę dzwonić
do 19.00 - 607 206 888
■ Dla 2 osób - Wynajmę pokój parze lub 2
studentom/kom w mieszkaniu 3pokojowym
w centrum miasta (Podwale) 15min.do
KK. Pokój jest duży z dostępem do kuchni
i łazienki - także pralka. 275zł. od osoby
+media. Internet bezprzewodowy w cenie
pokoju. Miłe towarzystwo - 603 477 482
■ Dla studentów 3 pokojowe - wynajmę
studentom mieszkanie 3 pokojowe w centrum Jeleniej Góry, parking, ogródek, parter,
nowe, łazienka z wc oraz osobne wc, aneks
kuchenny - po 11 - tej. - 691 266 299
■ Do wynajęcia 2 pokoje - 74m/2 2 pokoje
łazienka, wc kuchnia z dużą jadalnią, balkon.
Kuchenka, lodówka kablówka, Internet
- bieżąca ciepła woda, centralne ogrzewanie.
Mieszkanie na Zabobrzu III. Najchętniej
studentkom/om. 1000zl + opłaty miesięczne
(Internet, kablówka, czynsz, woda, prąd,
gaz w sumie kolo 600-700zl/mies) - 501
737 088
■ Do wynajęcia 3 pok. mieszkanie - do
wynajęcia mieszkanie 3 pok. II piętro, Zabobrze III. Bez mebli. Dla rodziny. Cena 600 zł +
liczniki + kaucja 1000 zł. - 503 451 149
■ Duża kawalerka w spokojnej dzielnicy,
częściowo umeblowana z możliwością wstawienia własnych mebli - 695 416 628
■ Pomieszczenia 200m, siła 60kw, telefon,
dobry dojazd na przedmieściu Jeleniej Góry
- 509 677 809
■ Mieszkanie dwupokojowe umeblowane
pow. 43,2 m - Oś. XX Lecia - 507 087 106
■ Do wynajęcia 3 pokoje 101m2 - wysoki
parter, taras, wszystko nowe wysoki standard
piwnica parking el brama - 507 627 514
■ Do wynajęcia 3 pok. mieszkanie - do
wynajęcia mieszkanie 3 pok. II piętro, Zabobrze III. Bez mebli. Dla rodziny. Cena 600 zł +
liczniki + kaucja 1000 zł. - 503 451 149
■ Do wynajęcia duża kawalerka blisko
centrum 35 m2. Cena- 750 zł + prąd i
woda( media około 60 zł miesięcznie) - 609
039 985
■ Kawalerka na Zabobrzu - Centrum 2 osobom studentkom lub studentom niepalącym
- 075 75 217 55
■ Do wynajęcia kawalerka, umeblowana
usytuowana na Zabobrzu przy ul Bacewicz
- 500 107 848
■

Do wynajęcia lokal użytkowy - hala o pow.
225 m2 w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
Idealny na hurtownię lub usługi Np. motoryzacyjne. Nieruchomości - 508 240 823
■ 2 pokoje + sypialnia + salon z aneksem
kuchennym, wc 50m2, (piwnica) w okolicy
sadu w JG + możliwość najmu garażu - 783
873 862
■ Do wynajęcia samodzielne mieszkanie
w willi w Karpaczu – 3 pokojowe, kuchnia,
łazienka, balkon - 075 76 184 46
■ Dwupokojowe w willi - Ładne mieszkanie
ok. 50 m2, dwa pokoje kuchnia, łazienka
przedpokój osobne w willi w Sobieszowie
- wynajmę - 600 030 275
■ Dwupokojowe, Zabobrze - Dwupokojowe,
cieple i słoneczne mieszkanie na Zabobrzu.
Wyposażona kuchnia i nowa łazienka.
Szafy (2 duże) w zabudowie + komplet
wypoczynkowy (2 duże kanapy rozkładane).
Do wynajęcia od początku września. Koszt
1.000 zł/m-c (w tym czynsz) + Internet +
kablówka + liczniki - 609 316 250
■ Ekskluzywne 3 pokoje - wszystko nowe
wysoki komfort parking taras kompletne agd
101m2 - 507 627 514
■ Murowany garaż z prądem a Jeleniej
Górze przy ul. Podchorążych bratan@poczta.
fm - 608 080 888
■ Hala do wynajęcia w Łomnicy - o
powierzchni 370 m2, wysokość w najniższym
punkcie 4,10 m, długość 30m, szerokość
12.5m. - 075 71 314 71
■ Jelenia Góra lokal w centrum - 603
347 415
■ Kawalerkę mała odnajmę /aneks
kuchenny, łazienka, garderoba, pokoik/wyjście oddzielne bezpośrednio na dwór. cena
za wynajem łącznie z licznikami 750 zl. udostępniamy tez pralkę - czekamy najchętniej
na młodą parę lub dwie młode osoby lubiące
klimat wiejski i przyrodę - 600 719 930
■ Kawalerka - Chętnie wynajmę małą kawalerkę, aneks kuchenny łazienka garderoba,
pokój, wyjście bezpośrednio ma dwór - cena
za wszystko 750 zł - mogą być 2 osoby - proszę cierpliwie dzwonić - 600 719 930
■ Kawalerka do wynajęcia – duża, blisko
centrum 35m2. 750 zł + liczniki (woda i
prąd) - 609 039 985
■ Mam do wynajęcia kawalerkę około
40m2 w Sobieszowie 075 75 54 148
- 518 564 347
■ Do wynajęcia duża kawalerka, przy
ul. Podleśnej os. Czarne Mieszkanie duże
umeblowane, z dostępem do Internetu i
możliwością wyjścia na ogródek. Blisko znajduje się sklep spożywczy i przystanek MZK
(bezpośrednio pod KK) - 695 416 628
■ Do wynajęcia kawalerka z aneksem
kuchennym, 21 metrów, parter, szafa wnękowa, lodówka, kuchenka, Internet, telewizja
kablowa - 800 zł (w tym czynsz, Internet,
kablówka) + liczniki, kaucja 1000 złotych,
2 miesiące płatne z góry. W pobliżu żabka i
pętla autobusowa. mail: mmarkowicz1980@
wp.pl - mail
■ Kawalerka Kiepury z aneksem kuchennym, 21 metrów, parter, szafa wnękowa,
lodówka, kuchenka, Internet, telewizja
kablowa - 800 zł (w tym czynsz, Internet,
kablówka) + liczniki, kaucja 500 złotych, 2
miesiące płatne z góry. W pobliżu żabka i pętla
autobusowa. - 662 230 067
■ Kawalerka w Piechowicach przy pętli
autobusowej kuchenka, łazienka, garderoba,
sypialnia/ładna okolica spokój, kontakt z
■

przyroda- wynajmę najchętniej parze lub
jednej osobie ZAPRASZAMY - 600 719 930
■ Kawalerka w centrum tanio - do wynajęcia
kawalerka blisko centrum na ul. Wolności z
wyposażonym aneksem cena 700 + opłaty
(max 100 zł miesięcznie) stan mieszkania
dobry - 609 172 878
■ Kawalerka w centrum tanio - z aneksem
wyposażonym blisko centrum na ul Wolności
cena700 + opłaty - 609 172 878
■ Klimatyczny domek na imprezy: urodziny,
imieniny, osiemnastki, półmetki, wieczory
kawalerskie i panieńskie i inne. 3 poziomy
- miejsce do tańczenia, miejsce do siedzenia
(kanapy stoliki), miejsce do leżenia. Kromnów
10 km od Jeleniej Góry, Dobry dojazd z JG.
- 793 610 490
■ Lokal w centrum Szklarskiej Poręby
- 783 032 707
■ 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 86m Zabobrze - Nowy lokal, bardzo
widoczny, super lokalizacja, w pobliżu 2
markety (Kaufland, Jysk), doskonały pkt. na
doradztwo finansowe, biuro, gabinet lub inne
502 538 710 - 501 730 905
■ Lokal biurowy - Do wynajęcia lokal biurowy w centrum. Powierzchnia ok. 95m2, 1
piętro. Cena z ogrzewaniem 1800 zł netto +
prąd. Nieruchomości - 508 240 823
■ Lokal biurowy - Do wynajęcia mały lokal
biurowy, ul. Konopnickiej, 1 piętro. Kwota
najmu 500 zł netto + prąd. Nieruchomości
- 508 240 823
■ Lokal do wynajęcia - usługowy Kowary
- 605 297 060
■ Lokal na 1 Maja - Mały lokal w ścisłym
centrum, idealny na sprzedaż wyrobów
jubilerskich. Opłata najmu 7000 zł netto.
Nieruchomości - 508 240 823
■ Lokal użytkowy wraz z zapleczem w centrum Lwówka Śląskiego - 692 503 470
■ Lokal w centrum Karpacza 80m2 lub 160
m2, wynajmę - 600 030 275
■ Lokal w Świeradowie Zdój o powierzchni
80m na działalność gospodarczą lub inne propozycje w rozsądnej cenie - 603 782 236
■ Mam do wynajęcia pokój w mieszkaniu
studenckim dwóm studentom - 667 521
731
■ Mieszkania 2 pokoje ul. Sudecka - mam
do wynajęcia nowe, 2 pokojowe mieszkanie
o powierzchni 34 m2 - II piętro (winda
- budynek III piętrowy), duży balkon, przy ul.
Sudeckiej - Park Sudecki. Cena najmu 1000 zł
+ opłaty CO ciepła i zimna woda - wg liczników
oraz czynsz do wspólnoty) Wymagana kaucja
3000 zł - 606 393 911
■ Mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach - w
nowym bloku, wyposażone, ze sprzętem AGD.
Koszt 900 zł +liczniki - 609 539 293
■ Mieszkanie 2 pokoje - Mieszkanie 2
pokoje, ładne, po remoncie, pralka lodówka,
Internet od zaraz. Zabobrze, Elsnera, w pobliżu
Szpitala. Może być dla pary + 1 osoba lub 2
osoby?.900 zł + media /kaucja/, cena do
negocjacji. - ira45@onet.eu - 693 067 202
■ Mieszkanie 2 pokoje - Mieszkanie 2
pokojowe na Zabobrzu wynajmę ,najchętniej małżeństwu. W pełni umeblowane (
nowa pralka, lodówka) z dużym balkonem.
Mieszkanie jest słoneczne, przestronne i
zadbane. Wolne od października. Cena 950
zł plus media. Kontakt mailowy: serenat@op.pl
- 609 497 103

Mieszkanie 2 pokojowe przy Akademii
- do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe usytuowane 34 sekundy od uczelni. Doskonałe
dla 3 - 4 osób - 500 107 848
■ Mieszkanie 3 pokojowe do wynajęcia
- nowe - centrum Jeleniej Góry z parkingiem
i ogródkiem, parter godz.11 - tej - 691
266 299
■ Samodzielne mieszkanie w Nowej Kamienicy (gmina Stara Kamienica) w domu wolno
stojącym, 45m kwadratowych. Umeblowane,
dwa pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój. Cena 400 zł/ miesiąc + świadczenia
- 697 241 100
■ Mieszkanie w Cieplicach - wynajmę
mieszkanie dwupokojowe w Cieplicach z
sprzętem AGD tanio - 788 634 175
■ Dam mieszkanie za opiekę nad domem w
Szklarskiej Porębie - 664 126 601
■ Parter willi 130m dla firmy - wynajmę dla
firmy na dłuższy okres czasu parter willi ponad
130m w centrum Jeleniej Góry niedaleko
Malej Poczty kolo Zeto mieszkanie nadanie
się na gabinety, biura itp. wynajem za około
5 tys zł miesięcznie - 694 972 047
■ Do wynajęcia utwardzony, ogrodzony plac
ok. 300m2, mieszczący się w Jeleniej Górze
przy ulicy Grunwaldzkiej. Nadający się np. na
komis samochodowy, skład materiałów itp.
- 798 523 542
■ Poddzierżawię miejsce dla fryzjerki - 507
870 086
■ Podnajmę cześć lokalu - Lokal znajduje
się na ulicy Bankowej i jest to pomieszczenie
obok działającego tam solarium, bardzo
dobrze na daje się na usługi kosmetyczne
typu fryzjerstwo lub paznokcie - 502 623
828
■ Pokoje dla studentów - Wynajmę studentom pokoje z dostępem do Internetu w
Cieplicach - 075 75 515 15
■ Pokoje dla studentów - Do wynajęcia
pokoje dla studentów. Do wyłącznej dyspozycji umeblowana kuchnia, Łazienka z
pralką automatyczna i strzeżone miejsce
parkingowe. Pokoje na ulicy podchorążych
500m od KK - 603 845 853
■ Pokoje dla studentów - Cieplice - mam
do wynajęcia pokoje dla studentów w okolicy
politechniki, pełen komfort za niską cenę
- 075 755 03 97
■ Pokoje koło Kolegium Karkonoskiego
- Pokoje 2 i 3 osobowe z Internetem. 200m
od szkoły. również z niezależnym wejściem.
Oferta skierowana tylko do chłopaków.
Jelenia Góra ul. Grunwaldzka76 - 798
523 542
■ Pokój w mieszkaniu studenckim - 4
pokojowym, umeblowany, z 3 studentkami,
balkon, ogrzewanie bez liczników, 300zł za
miesiąc, ul Ogińskiego - 660 699 254
■ Pokój - Poszukuję pary lub dwojga
studentów/studentek do mieszkania. Oferuję
duży pokój. Mieszkanie w centrum (Podwale)
15 min. drogi do Kolegium Karkonoskiego.
300zł.od osoby + media. Internet nieodpłatnie. Zależy mi na czasie - proszę o szybki
kontakt. - 603 477 482
■ Pokój 1-osobowy - Witam. Szukam
współlokatorki do mieszkania 2-pokojowego
w Jeleniej Górze. Do dyspozycji jest 1
pokój. Koszty wynajmu tego pokoju to
300 zł+opłaty. Mieszkanie znajduje się
na ul. Elsnera. Mile widziana studentka
Uniwersytetu Ekonomicznego. Mieszkanko
w b. dobrym stanie, jest dostęp do Internetu
- 693 808 348
■

Pokój 1 - os. z własnym wejściem, w pełni
umeblowany, kuchnia i łazienka wynajmę
spokojnej osobie od 10 września. Pokój duży
z tarasem w cichej dzielnicy Cieplic, 3 minuty
do przystanku MZK. 500 zł/mc w tym są już
wszystkie opłaty - Ania - 604 054 348
■ Pokój 2-osobowy dla studentów - Wynajmiemy duży pokój dla dwóch osób od
października. Mile widziani studenci UE. Blisko
uczelni 250zł/osoba + opłaty. Zapraszamy
studenci UE 668 381 086 - 788 986 534
■ Pokój dla dwóch osób - Do wynajęcia
pokój dwuosobowy, po remoncie, nowe
meble, w mieszkaniu mieszkają dwie pary a
jeden pokój jest wolny. Internet + kablówka
za free, pralka kuchenka lodówka - wszystko
jest. Blisko Tesco - Centrum - Kolegium
Karkonoskie na Osiedlu Robotniczym. Cena
500 zł (250 zł od osoby) Polecam - 606
924 559
■ Pokój dla studentek - Do wynajęcia pokój
w domku jednorodzinnym koło Małej Poczty
dla 2 studentek. Osobne wejście i kuchnia
075 7648818 - 609 444 171
■ Pokój dla studentek - Blisko(12,5 min
spacerkiem) UE i KK. 275 zł/os + media,
net bezprzewodowy. Wymagana umiejętność
utrzymywania porządku, nie palące z IQ >115
- 501 584 022
■ Pokój dla studentki/ek - Pokój duży,
przestronny z wyjściem na balkon umeblowany + 2 tv, istnieje możliwość podłączenia
do Internetu. w mieszkaniu 2 pokojowym
w którym zamieszkuje już jeden chłopak.
Mieszkanie z osobną łazienką/toaletą, duża
kuchnia - 510 797 010
■ Pokój (około 30m2) dla trzech osób
w mieszkaniu studenckim z balkonem. W
mieszkaniu znajdują się 2 łazienki i kuchnia
- przy ulicy Poznańskiej 150m od dworca PKS,
blisko Heinekena - 604 170 458
■ 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 wynajmę - Potrzebuję do mieszkania
parę/dwoje studentów lub studentek. Oferuję
duży pokój z dostępem do kuchni i łazienki.
Mieszkanie w centrum (Podwale) 15 min. do
Kolegium Karkonoskiego. 300zł. od osoby
+media. Internet gratis. Zależy mi na czasie
- proszę o pilny kontakt - 603 477 482
■ Pokój dla studentów, własna kuchnia,
łazienka, niekrępujący. Dla osoby niepalącej.
Zabobrze. Przystanek pod domem. tel.
602405042 ważny do niedzieli - 603 400
331 - 602 405 042
■ Pomieszczenie warsztatowe - 100m2 do
tego pomieszczenie sanitarne w Sosnówce
- 601 789 268
■ Przyjmę na mieszkanie do domku w
Sosnówce/ k Jel.Góry dziewczynę, w zamian
za pomoc w drobnych pracach domowych.
Hania GG 397540 - 510 292 409
■ Stancja - (pokój) dla jednej, maksymalnie
dwóch osób, niepalących(mile widziane
dziewczyny) 100m od liceum "Żerom",
300m od Akademii Ekonomicznej, stacji i
autobusu. Możliwość korzystania z kuchni i
łazienki. Możliwość dostępu do Internetu. Bez
dodatkowych opłat za media. Od 2 września.
- 885 410 658
■ Stancja: Os. Orle - 2 pokoje 1 osobowe
350 zł. z mediami - 607 561 612
■ Poszukujemy dwóch osób (studenci)
do pokoju dwuosobowego w mieszkaniu
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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które zamierzamy wynająć gg 3125572
- 698 396 882
■ Sympatyczne studentki, poszukują współlokatorki do mieszkania 2-pokojowego, na
ulicy Kadetów, bardzo blisko do Kolegium
Karkonoskiego. Cena za wynajem po 250
zł+ opłaty. Mieszkanie nowe, umeblowane,
z balkonem. Bardzo dobre warunki. - 664
176 667
■ Szukamy( 2 studentki) współlokatorki
do mieszkania 2- pokojowego na Zabobrzu.
Mieszkanie nowe osobny pokój 280 zł +
rachunki. Mieszkanie znajduje się na ul.
Złotniczej. Kontakt: aniamigotka@op.pl.
proszę nie dzwonić kontakt przez maila
- 509 718 091
■ Studentka szuka miłej, spokojnej współlokatorki (z kk) Mieszkanie znajduje sie na
Zabobrzu. Koszty wynajmu są niskie. Całe
mieszkanie jest ładnie odremontowane. W
pokoju nie ma mebli, ale uważam że to nie
jest problem - mój e-mail mieszkanko_kk@
wp.pl - mail
■ Studentka szuka miłej współlokatorki(z
KK). Kawalerka znajduje się na Zabobrzu,
niskie koszty wynajmu - 514 325 963
■ Szukam współlokatora do jednoosobowego pokoju w 2 pokojowym mieszkaniu
studenckim. Cena to 300 zł + rachunki za
prąd, wodę, gaz - 692 566 287
■ Szukam współlokatorki do mieszkania 3
pokojowego, o wysokim standardzie, nie jak
dla studentów, łóżko do spania i nic więcej.
Full wyposażenie + Internet bezprzewodowy,
wspólna kuchnia, w pełni wyposażona,
łazienka (pralka) i pokój dzienny z TV+
tvsat. 600 pln Kontakt: lokatorka.jg@wp.pl
- 4358757

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

Współlokator/ka - do wynajęcia pokój
w mieszkaniu studenckim 350 zł plus
woda i prąd - wszystkie media. w samym
centrum (obok atrapy) gg 9378387 - 502
999 022
■ Współlokatorki szukam - poszukuje
współlokatorki do mieszkania 2 pokojowego
- GG2405522
■ Współlokator tanio - Szukam współlokatora do mieszkania jest to duże mieszkanie
w bloku na Zabobrzu 3 na pierwszym piętrze
400 złoty za miesiąc + liczniki na pół - dwa
pokoje przedpokój kuchnia osobno ubikacja
i łazienka. - 519 707 061
■ Wynajmę garaż pod zakład samochodowy
lub inne usługi wiadomość pod telefonem
663 58 10 52 - 75 713 98 62
■ Wynajmę - 2 pokoje - centrum Jelenia
Góra - 075 75 25 479
■ Wynajmę dla dwóch osób pokój - 075
642 12 03
■ Wynajmę pokój w mieszkaniu studenckim
na Zabobrzu - tanio - 667 521 731
■ Wynajmę do wynajęcia pomieszczenie o
powierzchni 40 m na stacji paliw w Podgórzynie , z osobnym wejściem z możliwością
wykonywania różnej działalności 75 76 21
882 - 507 038 038
■ Wynajmę pokój dla studentów w Jeleniej
Górze Zabobrze I w mieszkaniu studenckim/
w drugim pokoju mieszka jedna osoba/ tanio
- 667 521 731
■ Wynajmę - wynajmę pokój dwuosobowy
- 663 334 282
■ Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu dla studentów kontakt w dni
powszednie po godzinie 16 - 607 541 310
■

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

Wynajmę mieszkanie - 3-pokojowe na
ul. Zachodniej, co, wyposażone, 2- piętro,
słoneczne - 075 762 14 80
■ Wynajmę mieszkanie - kawalerka - do
wynajęcia kawalerka Zabobrze I 2 osobom
studentkom lub studentom niepalącym - 075
75 217 55
■ Wynajmę z ogródkiem i garażem - Ładne
umeblowane AGD z ogródkiem i garażem
- wynajmę - 600 030 275
■ Zabobrze - zadbane, tanie w utrzymaniu
mieszkanie na Zabobrzu - 2 pokoje z kuchnia.
Bardzo cieple. Pełne wyposażenie kuchni i
nowa łazienka. Wolne od początku września.
1200 zł/m-c (w tym czynsz, kablówka,
Internet) plus liczniki - 663 892 444
■

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
■ Chce wynająć pilnie mieszkanie - 661
050 640
■ Poszukuję od zaraz garażu do wynajęcia
w okolicy ul. Morcinka w Jeleniej Górze
- 606 587 980
■ Kowary mieszkania 2 pokojowego - 508
422 927
■ Lokal przy ul. 1 go Maja - lokal w atrakcyjnym miejscu 41m 7000 tys. - 500
122 448
■ Szukam lokalu w dobrej lokalizacji w
Jeleniej Górze, na Zabobrzu lub w Cieplicach.
Około 30 m2, z witryną - 505 148 303
■ Para wynajmie mieszkanie - Młoda para
bez nałogów dzieci i zwierząt, pracująca,
wynajmie mieszkanie za rozsądną cenę.
Kawalerka lub dwa pokoje - 723 113 708
■ Para zaopiekuje się mieszkanie - Para
studentów zaocznych, bez nałogów, chętnie
zaopiekuje się mieszkaniem w zamian
za mieszkanie. Rachunki opłacimy - 693
502 132
■ Pilne - Jestem studentką KK. Chcę
wynająć pokój najlepiej jak najbliżej Kolegium.
Bez nałogów ! Utrzymująca porządek - 667
219 350
■ Pilne!! - Studentka II roku UE poszukuje pilnie pokoju do wynajęcia kontakt:

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!

gg 2993765, e-mail:leninkaa@wp.pl
0048691881058 004915155424505
■ Pilnie - Para wynajmie na terenie Kowar
- 781 951 973
■ Pilnie poszukuję 2 lub 3 pokoi - 3 studentki Kolegium Karkonoskiego poszukują 2
lub 3 pokoi do wynajęcia od 1 października
b.r - 691 175 446
■ Pilnie szukamy mieszkania - 3 studentki
wynajmą pilnie mieszkanie 2 pokojowe 609
577 612, 781 815 812, lub 664 196 987
■ Pilnie wynajmiemy - (3 STUDENTKI,
niepalące) mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu lub w centrum proszę o kontakt:
609 577 612, 781 815 812, lub 664 196
987 - 781 815 812
■ Poszukuję do wynajęcia - mieszkanie
na Zabobrzu I-II. 2 lub 3 pokojowe - 660
043 938
■ Poszukuję do wynajęcia umeblowanego
pokoju z kuchnią i łazienką z niezależnym
wejściem na dłuższy okres czasu poszukuję.
Pracuję + emerytura - 663 505 647
■ Poszukuję do wynajęcia - Poszukuje do
wynajęcia mieszkanie na Zabobrzu 2 lub 3
pokojowe - 660 043 938
■ Poszukuję do wynajęcia od października
- Rodzina poszukuje do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe w Jeleniej Górze lub okolicach
umeblowane od października 2008r. Proszę
o kontakt na adres mail liddka@vp.pl - 603
459 937
■ Poszukuję garażu w okolicy ul Karłowicza
- 604 888 013
■ Wraz z koleżanką poszukuję kawalerki
lub pokoju dla dwóch osób. Od października.
Monika - 661 391 175
■ Małżeństwo z dzieckiem szuka 2 pokojowego mieszkania do wynajęcia w Szklarskiej
Porębie na dłuższy okres czasu. Może być
umeblowane - 693 974 251
■ Pracująca studentka - poszukuje kawalerki lub mieszkania dwupokojowego w
Piechowicach, najlepiej okolice Mickiewicza.
Pilne! - 667 540 448
■ Rodzina poszukuje - Rodzina (5 osób)
poszukuje mieszkania za opiekę lub tylko za

opłaty w Jeleniej Górze lub niedalekiej okolicy.
- 505 155 529
■ Szukamy 2 pokojowego mieszkania - Para
z dwójką dzieci poszukuje dwupokojowego
mieszkania najlepiej w okolicach "Małej
Poczty" - 517 626 224
■ Szukamy mieszkania - spokojna miła
para szuka mieszkania do 600+liczniki
- 503 328 860
■ Studentka UE szuka lokum ( pokoju bądź
miejsca w takowym jako współlokatorka).
Ze wszystkim można się dogadać - 502
332 314
■ Szukam mieszkania w Jeleniej Górze - od
października niedaleko ratusza(centrum) do
800zl + media - 793 312 375
■ Szukam pensjonatu - Wezmę w dzierżawę pensjonat kontakt majcz@0p.pl - 604
147 034
■ Szukam pilnie do wynajęcia mieszkania
400-500zl małżeństwo z dzieckiem w
Jeleniej Górze lub w okolicach pilnie - 665
131 161
■ Szukam pokoju - jestem studentką 1 roku
na UE i szukam pokoju do wynajęcia w pobliżu
UE - GG4202857
■ Szukam pokoju 1 osobowego - niedrogiego pokoju jednoosobowego na terenie
Jeleniej Góry. Jestem studentem 3 roku
pedagogiki (nie palącym) - 692 566 287
■ Poszukuje pokoju 2 osobowego najlepiej
na Zabobrzu dla mnie (chłopaka) i dla mojej
dziewczyny. Obecnie oboje pracujemy. Jesteśmy spokojną parą i nie sprawiamy kłopotów
Proszę o kontakt na GG (7749847) lub na
numer telefonu - 511 298 966
■ Szukam pokoju jednoosobowego - szukam pokoju 1-os .W cenie do 300zł. Jestem
studentem 3-go roku KK. Spokojny i niepalący
- 516 485 171
■ Szukam współlokatorki do pokoju
dwuosobowego. Mieszkanie jest nowe,
dwupokojowe, znajduje się niedaleko Akademii Ekonomicznej. Czynsz 250 złotych +
rachunki - 602 733 643
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Szukam pokoju 1 osobowego na terenie
Jeleniej Góry, studentka (nie paląca) - 607
803 992
■ Szukam pokoju 1 lub 2 osobowego,
studentka, od zaraz - 512 306 238
■ Cztery osoby(studenci) szukają 3 lub
4-pokojowego mieszkania. Najlepiej blisko
Centrum w Jeleniej Górze od października
- PILNE - 509 495 589
■ Wynajmę garaż w Mysłakowicach - 506
279 897
■ Wynajmę kawalerkę - zdecydowanie na
dłużej. Czekam tylko na normalne oferty
tzn. mieszkanie nie musi być luksusowe
ale w stanie nadającym się do przyzwoitego
zamieszkania. Cena jaka mnie interesuje to
700zł (z wliczonym już czynszem)+liczniki
- 508 453 274
■ Jestem zainteresowany wynajęciem
lokalu w ścisłym centrum Jeleniej Góry min
70 m2 - 508 184 204
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe - Dwie
spokojne studentki - w Jeleniej Górze jola.
stu@onet.eu
■ Wynajmę pokój w Kowarach lub okolicy
- 513 65 2651
■ Wynajmę pokój w mieszkaniu - Student
drugiego roku wynajmie pokój w mieszkaniu
studenckim w okolicach UE Do 500 PLN
- 695 939 640
■ Wynajmę pomieszczenie, garaż, piwnice,
strych albo inne miejsce dla kapeli muzycznej
( Próby max 2 razy w tygodniu po 3 - 4 godz.)
Otryt_b@o2.pl - 783 498 117
■ Poszukuję mieszkania do wynajęcia w
Kowarach 2 pokojowego - 511 122 360
■ Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do
wynajęcia w Kowarach - 505 619 451
■ W Szklarskiej wynajmę mieszkanie lub
pokój - 693 393 335
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Lądek Zdrój koło Kłodzka. Mieszkanie
własnościowe w centrum i księgą wieczystą
– 34,30m2 – 2 pokoje, parter, jasna
kuchnia, przedpokój, łazienka, własne
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200 znaków
się w Tygodniku
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iej 13/2
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C.O., gazowe, zamienię na mieszkanie
własnościowe, 2 pokojowe w Jeleniej Górze
– 074 8147 477
■ Kwaterunkowe 63m2, 3 pokoje, Zabobrze
III na małe do 45m2 w bloku, najchętniej
własnościowe, ale nie koniecznie – 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
■ Zamienię 70m2 na mniejsze do I piętra
– 075 75 14 507

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
■ Młody 21 lat, pilnie poszukuje pracy (na
budowie jako pomocnik lub kierowca b, c)
503 465 956
■ Rencista – 50 latek z samochodem
osobowym podejmie pracę – dorywczą jako
kurier, dostawca lub inne propozycje – 692
705 906
■ Pilnie poszukuję mieszkania lub biura do
posprzątania tanio – również prasowanie
– 601 511 416
PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnię murarzy. Doświadczenie 793
525 556
■ Agencja Ochrony zatrudni pracowników
ochrony z terenu Szklarskiej Poręby i okolic
- 605 097 861
■ Akompaniator - Przedszkole zatrudni akompaniatora do zajęć rytmicznych dla dzieci. Czas
pracy - godziny poranne /9 - 11/, dwa razy w
tygodniu. Bliższe informacje pod numerem
telefonu 075/64-69-374 - 792 453 921
■ Dołącz do prężnej firmy i zarabiaj!!! W
ofercie firmy FM jest ponad 100 perfum, feromony, dezodoranty, wody po goleniu, żele pod
prysznic oraz balsamy o zapachach znanych
światowych marek (np. davidoff, hugo boss,
chanel itp.) - 663 911 800
■ Barmanka/kelnerka - Zatrudnimy barmanko-kelnerkę do małej restauracyjki, baru
"Na Winklu" w Szklarskiej Porębie. Bardzo
pilnie. - 721 233 431
■ Budowlańców na etat - Firma budowlana
przyjmie na umowę o prace murarzy, tynkarzy,
cieśli, wysokie zarobki. Kontakt w dni robocze
od 16-18 - 503 069 600
■ Damy pracę - roboty wykończeniowe:
wnętrza oraz elewacje. Cenimy pracowitość
- doświadczenie zdobędziesz u nas - 603
10 60 77
■ Dam pracę - Firma zajmująca się niskimi
prądami zatrudni kilku instalatorów. Praca w
delegacji. Umowa o prace. Nocleg oraz dojazd
sa po mojej stronie. Nie wymagam doświadczenie a jedynie pracowitości - 512 269 451
■ Dam pracę kelner, recepcja - Hotel *** w
Szklarskiej Porębie przyjmę do pracy kelnera i
recepcjonistkę - wymagania: znajomość języka
niemieckiego, miła prezencja, mile widziany
staż pracy na takim samym lub podobnym
stanowisku. Proszę o przesyłanie CV na adres
mailowy bosman@ta.pl lub kontakt osobisty
- 075 717 43 65
■ Dla kosmetyczek - Do naszego oddziału w
Jeleniej Górze poszukujemy pań uczących się
bądź pracujących w zawodzie kosmetyczek.
Zgłoszenia (CV+LM) prosimy kierować na
adres rekrutacja@infowellness.pl z dopiskiem
"kosmetyczka" - 607 122 636
■ Dołącz do nas praca dla każdego - Zostań
konsultantką firmy FM.W ofercie jest ponad

100 perfum, feromony, deo, wody po goleniu,
żele, balsamy o zapachach znanych światowych marek(np. Hugo Boss, Chanel itp.) Cena
sprzedaży 32,00-30 ml. Zapach jest bardzo
trwały i utrzymuje się do 20 h Każdego na
nie stać dlatego ty zaczniesz zarabiać - 667
268 964
■ Doradca ds. kondycji i zdrowia - Gabinet
doradztwa żywieniowego i pielęgnacji ciała.
Poszukuje 5 osób: które moglibyśmy przeszkolić i umiejscowić jako konsultant-doradca ds.
Kondycji zdrowia i figury; zgłoszenia: CV E-mail:
wellnestrend@op.pl z dopiskiem „konsultantdoradca - trener Wellness” - 601 681 183
■ Doradca finansowy-Jelenia Góra - Commercial Union poszukuję doradców ubezpieczeniowo - finansowych i specjalistów OFE. Od
kandydatów oczekujemy: min.śr. wykształcenia, podstaw znajomości komputera. Chętnych
prosimy o wysłanie CV na adres mailowy:
biurowbk.cu@o2.pl - 756 465 050
■ Do elewacji budynków - przy elewacji
budynków - 511 870 128
■ Do oddziału w Jeleniej Górze - Działamy
w sektorze odżywczym i kosmetycznym. Do
naszego oddziału poszukujemy osób o wysokiej
kulturze osobistej, min. śred. wykszt. oraz z
cechami przywódczymi. Oferujemy szkolenia
w kraju i za granicą oraz osiągnięcie finansowej
niezależność - 607 122 636
■ Poszukuję osób do pracy na budowie
- 661 961 708
■ Zatrudnimy pracowników do składania
elementów wentylacyjnych, montowania
konstrukcji stalowych z blach czarnych, kwasoodpornych i aluminiowych oraz innych prac
ślusarskich. info@kk-eng.eu - 501 092 469
■ Salon Prasowy IN-MEDIO w Jeleniej Górze
ul. Konopnickiej 4 poszukuje osób na stanowisko sprzedawcy. Wiek preferowany +
40 email: kopk@poczta.onet.pl lub kontakt
osobisty w salonie w godzinach 8,00 do 11,00
- 695 434 981
■ Zatrudnię Osobę na stanowisko sprzedawca
Serwisant wiadomość osobiście ul.Drzymały 37
od 9-17 693 693 955 - 075 64 155 00
■ Poszukujemy firmę do wykonania parkingu
w Jeleniej Górze. Wiadomość - 513 018 455
■ Zatrudnimy pracowników do składania
elementów wentylacyjnych z blach cienkich
ocynkowanych, montowania konstrukcji
stalowych z blach czarnych, kwasoodpornych
i aluminiowych oraz innych prac ślusarskich.
info@kk-eng.eu - 501 092 469
■ Firma Media 4 - Media 4 Sp. z o.o. Oddział
w Jeleniej Górze poszukuje kandydata do pracy
na staż - osoba zarejestrowana i skierowana
przez Urząd Pracy. Dokumenty aplikacyjne
proszę przesłać na e-mail: rekrutacja-jg@md4.
pl - 075 755 65 03
■ INTERTECH - Firma budowlana poszukuję
pracowników: ogólnobudowlanych z doświadczeniem. Umowa o pracę. - 600 929 200
■ INTERTECH - Firma budowlana poszukuję
pracowników: tynkarzy z doświadczeniem,
tynki maszynowe gipsowe i cementowowapienne. Umowa o pracę. - 600 929 200
■ Potrzebuję modelek na sesje delikatnych
aktów. Oferty i nr tel na fotosmarek@interia.
pl - 600 222 542
■ Getin - Finance zatrudni - Doradców finansowych. Oferujemy umowę o pracę, pensję stałą
+ prowizję. Pracę w młodym dynamicznym
zespole. Szkolenia Oczekujemy: Wyższego
wykształcenia, mile widziane doświadczenie. CV
i list motywacyjny prosimy przesyłać; slawomir.
bozenta@getin-finance.pl - 517 338 931

Hotelarstwo , gastronomia - Bank Informacji
Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki - posiadamy
aplikacje specjalistów z branży hotelarskiej,
turystycznej i gastronomicznej w zawodach:
manager hotelu, recepcjonista, kucharz, kelner,
barman - CRK Centrum Rekrutacji Kadr, Jelenia
Góra ul. Wiejska 29, 075 75 439 65, biuro@
crk-kadra.pl - 605 661 481
■ W związku z rozbudową SPA, Hotel Fenix
przyjmie do pracy fizjoterapeutów. Uwaga! tylko
forma samozatrudnienia - 503 961 418
■ Szukamy Pani modelek z terenu Dolnego
Śląska do określonych pokazów, organizujemy
nabór na który przyjeżdża nasz fotograf i wizażystka. e- mail: cindycrowford6@wp.pl 697
141 129 Jacek Ziółkowski - 506 780 549
■ Kelner - Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu
zatrudni KELNERA/KELNERKĘ - 605 154
020
■ Restauracja w Cieplicach poszukuje kelnera/barmana - kelnerki/barmanki. Wymagania: znajomość języka zachodniego (
niemiecki lub angielski), uczciwość, rzetelność
odpowiedzialne podejście do powierzonych
obowiązków - 665 501 228
■ Poszukuję kierowcy C+E transport międzynarodowy - 601 758 873
■ Kierowca taxi Anglia - Adviser w imieniu
angielskiego pracodawcy poszukuje kandydatów do pracy w charakterze kierowca TAXI.
Wymagane doświadczenie, komunikatywna
znajomość j.angielskiego. Zapewnione przeszkolenie . Praca stała w północnej części
Anglii. CV na e-mail: info@advisergroup.pl - 077
44 25 577
■ Konsultanci i doradcy - Międzynarodowa
firma poszukuje konsultantów kosmetycznych
oraz doradców żywieniowych. Oferujemy:
- pełne przeszkolenie i wdrożenie w obowiązki,
- system szkoleń krajowych i zagranicznych,
- duży zakres samodzielności, - indywidualne
dopasowanie godzin pracy. - 607 122 636
■ Konsultant kosmetyczny - Poszukujemy
pań kosmetyczek, kosmetologów (również
uczących się tego zawodu) Zgłoszenia: pocztą
elektroniczną Na adres ; e-mail: agata091983@
wp.pl List motywacyjny + CV z dopiskiem
"praca" - 886 402 140
■ Do punktu PLAY GERMANOS w Jeleniej
Górze zatrudnimy Konsultantów ds. Sprzedaży.
Dołącz do nas! Nie wahaj się. Ile takich okazji
będziesz mieć w życiu? CV prześlij na adres:
praca.sprzedaz@playmobile.pl wpisując w
temacie maila: Jelenia Góra - jelonka.com
- 790 030 101
■ Konsultant żywieniowy-manager - Międzynarodowa firma poszukuje dynamicznych
konsultantów – Managerów - sprzedażDystrybucja Zdrowej Żywności - Oferujemy:
- przeszkolenie z zakresu produktu, - stałą
pracę opartą umowę kontraktową, duży
zakres samodzielności. CV kierować na adres:
wellestrend@op.pl - 601 681 183
■ Kosmetyczki i kobiety aktywne - Firma
branży WELLNESS poszukuje ambitnych,
kreatywnych kobiet do pracy na stanowisku
doradca kosmetyczny. 3 miesiące wdrożenia;
kobiety o wysokiej kulturze osobistej, dbających
o nienaganny wygląd - 601 681 183
■ Kucharz, barman kelner(ka) - Od ok. listopada przyjmę do nowo powstającej restauracji
kucharza, barmana (kę)- kelnera(kę) Poważne
oferty wraz z cv proszę składać na adres
mailowy cino28@o2.pl - 501 082 543
■ Lakiernik-stolarnia - Zatrudnimy lakiernika
wyrobów drewnianych. Miejsce pracy - sto■

larnia. Kontakt w godz. 8.00 - 14.00 - 075
75 532 51
■ Lektorzy - Poszukujemy lektora języka
włoskiego 695 980 507
■ Lektorzy angielski, niemiecki - Poszukujemy
lektorów języka angielskiego i niemieckiego.
kontakt czyjawiem@gmail.com - 695 980
507
■ Nieruchomości Stępień - praca - Do biura
nieruchomości zatrudnimy osoby młode,
kreatywne, znające obsługę komputera,
posiadające prawo jazdy i samochód. Jeśli
jesteś taka osobą i chcesz dobrze zarabiać
wyślij CV na: biuro@stepien.org.pl - mail
■ Oferta dodatkowego dochodu - Poszukuję
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
■ Oferta pracy - Pilnie poszukiwany elektromechanik przemysłowy z doświadczeniem.
szkolenie we Francji, nie wymagana znajomość
języka. Praca w Jeleniej Górze. zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:
ewa.andrys@sogat.com - 513 044 540
■ Oferta współpracy - Firma FM Group World
daje okazje uzyskania dużych dochodów
ze sprzedaży odpowiedników oryginalnych
perfum. Zysk na produkcie ponad 40%!
Mało? Chcesz więcej? skontaktuj się z nami
mario1969@op.pl , gg 723272 lub podaj nr.
telefonu, a ja zadzwonię - 663 777 093
■ Okazja dla handlowców - Do sprzedania
osprzęt do telefonów komórkowych, słuchawki,
kabury, pokrowce, panele, baterie ok. 1000
sztuk. Ponadto piły ręczne o różnych długościach. Towar jest nowy, pochodzi z wyprzedaży
TANIO!!! - 510 354 556
■ Operatorka linii 0700 - zdalna - Firma
Phonesat poszukuje Pań Wymagamy: Posiadania telefonu stacjonarnego - Miłego,
ciepłego, seksownego głosu - Gotowości do
rozmowy na różne tematy - Nie normowany
czas pracy - Umowa zlecenie lub dzieło - 022
49 266 04
■ Opieka goppingen (Stuttgart) - Opieka nad
małżeństwem w Goppingen, Pan po wylewie,
porusza się samodzielnie za pomocą chodzika.
cierpi na lekką demencję starczą. Wyjazd od
13.09.2008 Agencja Zatrudnienia INTELMET,
ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań (075) 724
89 60, - 604 656 360
■ Opieka Niemcy - Niemiecka firma szuka
opiekunek, płaca 1200-1600 euro miesięcznie.
Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Warunek konieczny - posiadanie dział. gospodarczej
pod. w Polsce lub Niemczech lub gotowość
do jej założenia. Nie pobieramy żadnych
prowizji! Kontakt praca.niemcy76@tlen.pl
- 602 320 892
■ Osoby do zieleni - Praca Holandia. Osoby
z doświadczeniem jako ogrodnik w wieku
powyżej 23 lat. Praca w utrzymaniu zieleni.
Stawka 6.40E/godz./netto, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie płatne 22.50E/tydz.
Wyjazd 6-7-8 wrzesień z Opola odpłatnym
transportem. CV na email: info@advisergroup.
pl - 774 425 577
■ Pilnie kierowców C - SIMEKO zatrudni
kierowców z kat. C, osoby zainteresowane
prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Firmy,
Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33-teren SIMETU,
w godz. 8-15

Pizzeria zatrudni osoby na stanowisko:
osoba do rozwożenia pizzy ( mile widziana
znajomość topografii miasta), kelnerkę - 512
380 308
■ Podwykonawców szukamy - Podejmiemy
współpracę z małymi firmami, elewacje, tynki,
wykończenia, remonty - 503 069 600
■ Pomocnik konserwatora - Zatrudnimy
osoby na stanowisko pomocnika konserwatora
urządzeń dźwigowych (windy schody ruchome)
- 605 490 756
■ Poszukujemy barmankę/kelnerkę do
restauracji, baru w Szklarskiej Porębie "Na
Winklu". Bardzo pilne!! - 513 050 742
■ Poszukiwany basista - Zespół bluesowy
poszukuje basisty z Jeleniej Góry lub okolicy.
Kontakt Andrzej - 693 056 760
■ Poszukiwany zespół muzyczny bądź Dj
do poprowadzenia imprezy sylwestrowej.
Świeradów - Zdrój - 501 125 614
■ Poszukiwany sprzedawca - Zatrudnię od
zaraz do pracy na stanowisku kasjer - sprzedawca 664-747-304 - 075 64 47 628
■ Poszukujemy managerów - Zajmujemy się
rekrutacją i szkoleniem współpracowników dla
międzynarodowej korporacji z branży wellness,
światowego lidera w produkcji i dystrybucji
produktów odżywczych. Zainteresowane
osoby prosimy o wysłanie swojego CV oraz
listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@
infowellness.pl - 607 122 636
■ Potrzeba pani do prac domowych Potrzebna Pani do prac domowych typu
sprzątanie, prasowanie, zmywanie, mycie
okien, pranie, gotowanie itp. Dwa dni w
miesiącu po 8 godzin pracy. Wynagrodzenie
100 zł za dzień. Miejsce: Jeżów Sudecki. Dojazd
we własnym zakresie. Wymagana solidność i
wydajność - 756 118 058
■ Praca dla kobiet w Niemczech przy sortowaniu butelek - 695 656 182
■ Praca dla cieśli i dekarzy - przyjmę cieśle i
dekarza - 603 455 968
■ Praca dla fizjoterapeuty/ki od października.
Miejsce pracy - Świeradów Zdr., Gryfów. Mile
widziane prawo jazdy i znajomość języka
niemieckiego. Kontakt przez email : masaz@
konto.pl - 691 499 946
■ Praca dla każdego - dodatkowa - Zostań
konsultantką firmy AVON. Co przemawia za tym
żeby dołączyć do nas: Dla nowych konsultantek
super prezenty, dodatkowy dochód, taniej
kosmetyki dla siebie, szkolenia kosmetyczne.
Każdego na nie stać dlatego ty zaczniesz
zarabiać. - 667 268 964
■ Praca dla konsultantów - Chcesz zarobić?
Dołącz do Oriflame! Baw się sprzedając świetne
kosmetyki w dobrych cenach! Dla Ciebie 30%
marża i prezenty 20 zł, 30 zł i Mp3! Chcesz
wiedzieć więcej napisz na angee4@wp.pl i
umów się na spotkanie - 603 364 882
■ Praca dla lektora - hiszpański - Szukamy
lektorów języka hiszpańskiego do prowadzenia
zajęć dla dorosłych w godzinach popołudniowych. Możliwość dojazdów za Jelenią Górę.
CV prosimy przesyłać na adres e-mail: szkola.
jezykowa@o2.pl Praca od 15.09.2008 - 792
535 867
■ Zatrudnię na pełny etat do sklepu meblowego mężczyznę z prawem jazdy kat.B.
Doświadczenie w handlu mile widziane - 075
75 52 090
■ Praca dla pośrednika pracy - Poszukujemy
pośrednika do Agencji Pośrednictwa Pracy dla
osób niepełnosprawnych - 667 749 996
■ Zatrudnimy osoby uczące się (pełnoletnie)
do pracy na terenie hipermarketu w Jeleniej
■

Górze na stanowisku kasjer i pracownik hali
wymagana książeczka sanepidu. Atrakcyjne
wynagrodzenie - 664 043 530
■ Praca doradca klienta - Na stanowisku
doradca klienta w sklepie Teletorium na
pasażu Tesco w Jeleniej Górze. Sprzedaż
telefonów komórkowych i akcesoriów gsm.
Wynagrodzenie 1500 zł netto + prowizja
od sprzedaży. Cv + list motywacyjny proszę
wysyłać na adres: stoisko075@teletorium.pl
lub osobiście - 506 220 616
■ Praca fizyczna dla mężczyzny - Praca
fizyczna dla młodego, sprytnego mężczyzny
w Pracowni Ceramiki Artystycznej w Jeleniej
Górze-Cieplicach. Płaca 6-7 zł netto/h płatne
tygodniowo. Proszę dzwonić w godzinach 8-16
- 607 307 977
■ Praca na stacji paliw - Praca polegająca na
pomocy klientom w tankowaniu paliwa oraz
prace porządkowe - 075 75 449 00
■ Praca na stacji paliw - Szukasz pracy?
Zgłoś się do nas!!! Praca na stacji paliw w
Szklarskiej Porębie. Atrakcyjne wynagrodzenie,
praca w miłym zespole i elastyczne godziny
pracy. To wszystko i nie tylko, czeka na Ciebie!
Więcej informacji pod numerem telefonu lub
na stacji. Zapraszam wszystkich chętnych
- 663 936 039
■ Praca okolice Stuttgart - Opieka nad
mężczyzną, 84 lata, w okolicach Stuttgartu, u
Pana stwierdzono początki choroby Parkinsona,
porusza się samodzielnie, cierpi na Diabetyzm,
bierze tabletki Agencja Zatrudnienia INTELMET,
ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań - 075
724 8960
■ Praca przy inwentaryzacji - Zatrudnimy
osoby w wieku 18-26 lat przy inwentaryzacji
w sklepie stawka 5zł. Przedstawiciel FX WORK
- 664 043 532
■ Praca przy opiece w Niemczech - Praca
dla Pań przy opiece nad starszymi osobami
w Niemczech(okolice Frankfurtu)Wynagrodzenie od 900 euro plus zwrot kosztów za
dojazd w wysokości 150 euro. Zapewnione
zakwaterowanie i wyżywienie. Szczegółowe
informacje pod nr 077 43 54 075 Tomasz
Bira - 511 844 939
■ Praca przy roznoszeniu ulotek - Firma Ap
Edukacja zatrudni studentów oraz uczniów do
roznoszenia ulotek na terenie Jeleniej Góry.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny
075 75 412 97 bądź osobiste przyjście na
ul. Konopnickiej 10. Wysokie zarobki - 075
75 41 293
■ Praca - restauracja Karlsruhe - Włoska
restauracja zatrudni pomoc kuchenną od zaraz
,wymagany język niemiecki - 503 857 578
■ Praca w Anglii - Zatrudnimy pracowników
do pracy przy skubaniu i pakowaniu indyków
na farmie w Anglii. Wyjazd 27/10/2008
na 2 miesiące. Stawka 5,73 GBP brutto/
godz, zakwaterowanie w domu za opłatą 32
GBP/ tydzień. Nie wymagana znajomość
j. angielskiego ani doświadczenie. OSKAR
Agencja Rekrutacyjna, nr cert. 3826/1b
- 618 504 848
■ Praca w Belgii - Poszukuje osób zdecydowanych do podjęcia stałej pracy w Belgii.
Minimalne wymagania: angielski lub francuski
lub niderlandzki w stopniu komunikatywnym,
własna działalność gospodarcza. Pomogę
załatwić wszelkie formalności. Szczegóły dla
zainteresowanych pod adresem: gorgi_pl@
orange.pl 509 282 801 - +32493420684
■ Praca w Czechach - Szukamy osób do
pracy na terenie Czech, przy pracach budowlano-remontowych. Stawka od 100kc. hasło:
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Jelenia Góra tel +420-48-75-20-409 - +420
77 648 63 55
■ Praca w domu - Pracownik do obsługi
e-mail poszukiwany!!! Praca w domu 15
godzin tygodniowo według twojego rozkładu!
Wszystkiego, czego potrzebujesz to komputer
z łączem Internetowym i skrzynka e-mail oraz
chęć dokonania zmiany! Skontaktuj się, pisząc
mail na meg75@poczta.onet.eu . Pozdrawiam i
gorąco zachęcam. - mail
■ Praca w Holandii - Potrzebni technicy
(elektrycy, budowlańcy, mechanicy technicy
i inni) do pracy w Holandii. Zainteresowanych
proszę o kontakt – 0031616195457
■ Praca w Niemczech - Opieka nad kobietą,
87 lat, w Bad Gronebach (okolice Monachium),
Pani porusza się samodzielnie, ma problemy ze
stawami, po operacji Baypassów. Wyjazd od
13.09.2008. Agencja Zatrudnienia INTELMET,
ul. Przemysłowa 4b, 59-800 Lubań (075) 724
89 60 - 604 656 360
■ Praca w Niemczech - Zatrudnimy - spawaczy w technologii MIG-MAG,TIG - kierowników
kontraktów na warsztatach mechanicznych
ze znajomością języka niemieckiego - monterów konstrukcji aluminiowych (okna, drzwi,
elementy fasad) do pracy na warsztatach w
Niemczech. b.giertuga@prestomax.pl - 683
244 861
■ Praca w ochronie dla dyspozycyjnych na
obiekcie w Jeleniej Górze - 792 080 331
■ Sklep Komfort przyjmie dwóch sprzedawców(Jelenia Góra ul Podwale 25) - 75 33 250
■ Praca w solarium - Poszukujemy do pracy
w Solarium w jeleniej Górze osób - Komunikatywnych - dyspozycyjnych - uczciwych - praca
zmianowa - 607 101 116
■ Praca z zakwaterowaniem - Zatrudnię
samotną panią do pracy w pensjonacie.
Konieczność zakwaterowania - 075 76
15 110
■ Praca - opieka Niemcy - Opieka osób
starszych-region Niemcy, praca od zaraz
- 503 857 578
■ Praca - sklep internetowy - Zatrudnię
osobę do pomocy przy prowadzeniu sklepu
internetowego. Wymagania bardzo dobra
znajomość języka angielskiego (w mowie i
piśmie) oraz obsługi komputera (Word, Excel).
Mile widziana podstawowa znajomość HTML i
obsługi Photoshopa. Kontakt: biuro@paratec.
com.pl - 602 716 000
■ Pracownik BOK - „Media 4” poszukuje
Pracownika Biura Obsługi Klienta. Nasze
wymagania: wysoka kultura osobista, łatwość
nawiązywania kontaktów, znajomość MS Office,
zdolność szybkiego uczenia się. Prosimy o
przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na:
rekrutacja-jg@md4.pl - 075 755 65 03
■ Praktyki zawodowe - Przyjmiemy uczniów
na praktyki w zawodzie sprzedawca. Meble
To My Jelenia Góra ul. W. Pola 8 - 075 75
23 618
■ Promocja - Praca dodatkowa 3 dni w
tygodniu po 5 godz. - 698 205 511
■ Przyjmę budowlańców od a do z z doświadczeniem - 511 870 128
■ Przyjmę do pracy do wykończeń - zatrudnię
fachowców z doświadczeniem na dobrych
warunkach (kuchnie, łazienki, panele, drzwi i
okna montaż) - 511 870 128
■ Przyjmę na staż - Witam Przyjmę na
staż chętną , sprytną dziewczynę - niepalącą
-na stanowisko w sklepie z odzieżą w Jeleniej
Górze. wiadomość: sklep 075 64 55 385
- 697 057 905

Recepcja - Hotel 3-gwiazdowy w Karpaczu
zatrudni pracownika RECEPCJI - 605 154
020
■ Recepcjonista/tka - Hotel w Cieplicach
poszukuje kandydata na stanowisko recepcjonisty. Wymagania: znajomość języka zachodniego, uczciwość, rzetelność w wykonywaniu
obowiązków, odpowiedzialność, komunikatywność. Atutem będzie wykształcenie kierunkowe.
- 665 501 228
■ Recepcjonistka/kelnerka - Rezydencja
Biały Jar w Karpaczu zatrudni osobę do pracy
w recepcji oraz w restauracji w godzinach popołudniowych/wieczornych. Kontakt bezpośredni
z hotelem. - 075 76 189 58
■ Telefonia Dialog SA poszukuje kandydatów
do pracy w charakterze Reprezentanta handlowego. Umowa-zlecenie, wynagrodzenie
powiązane z wynikami pracy 3000 - 4000,-zł
e-mail: danuta.kutkowska@dialog.pl - 605
221 281
■ Reprezentant handlowy - Telefonia Dialog
SA poszukuje kandydatów do pracy w charakterze Reprezentanta Handlowego /Jelenia
Góra , Bolesławiec, Lubań, Zgorzelec, Bogatynia/. Umowa - zlecenie, wynagrodzenie
powiązane z wynikami pracy 2500-4000zł.
Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na
e-mail :danuta.kutkowska@dialog.pl - 605
221 281
■ Restauracja - praca w kuchni - Niemcy
wyjazd 07.09,restauracja-zmywanie.
Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione.
- 503 857 578
■ Roznoszenie ulotek - Praca przy roznoszeniu ulotek- mile widziani studenci i
uczniowie. Chętnych prosimy o osobiste
stawienie się w sekretariacie na ulicy
Konopnickiej 10 w Jeleniej Górze bądź
kontakt telefoniczny 075 754 12 93 - 075
75 41 297
■ Sekretariat - 2500 netto - od zaraz
zatrudnię sekretarkę do biura handlowego, znajomość języka angielskiego mile
widziana, nie wymagam doświadczenia,
praca w sekretariacie połączona z działem
handlowym - 507 561 170
■ Sekretarka - asystent prezesa - FX Sport
Sp. z o.o. – firma z branży odzieży sportowej
ogłasza nabór na stanowisko - Sekretarka
- asystent prezesa - kadrowa. Wymagamy
znajomości języka angielskiego. Mile
widziane doświadczenie na w/w stanowisku. - 75 645 08 30
■ Serwisanta maszyn miele - Szukam
technika – inżyniera - elektronik CMC, PLC,
który chciałby opiekować się serwisowo
maszynami pralniczymi, solidnego - 601
558 501
■ Serwisant sieci internetowych - „Media
4” poszukuje Pracownika działu technicznego. Nasze wymagania: znajomość
budowy i funkcjonowania LAN i WLAN,
dobra znajomość systemów operacyjnych
Windows, zdolności manualne, prawo jazdy
kat.B. Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem
oraz listu motywacyjnego na: rekrutacja-jg@
md4.pl - 075 755 65 03
■ Zatrudnię osobę do pracy w sklepie
internetowym. Pełny etat. Wymagana
bardzo dobra znajomość angielskiego i
obsługi komputera (Office). Mile widziana
podstawowa znajomość HTML i Photoshopa
oraz prawo jazdy. Atrakcyjne warunki
płacowe. Kontakt: biuro@paratec.com.pl
- 602 716 000
■

Zatrudnię ślusarza z doświadczeniem
- obróbka blach - Mile widziana znajomość
obsługi pras krawędziowych - 510 250
554
■ Spawacz elektroda Holandia - Adviser
w imieniu holenderskiego pracodawcy
poszukuje spawaczy (elektroda) z komunikatywna znajomością j.ang. lub j.niem.
Praca w stoczni w Rotterdamie. Spawanie
rur elektroda (w których będą biegły
przewody elektryczne.) CV na email: info@
advisergroup.pl - 774 425 577
■ Sprzątanie - Poszukuję pani do sprzątania w okolicy Kostrzycy - 693 312 066
■ Staż - Operator sieci Internetowych
\"Media 4\" szuka osób chętnych do
odbycia stażu w serwisie i biurze obsługi
klienta. Po odbytym stażu oferujemy
zatrudnienie - 75 75 56 503
■ Stażysta - Telefonia Dialog SA w Jeleniej
Górze poszukuje kandydata do pracy na
staż/osoba zarejestrowana i skierowana
przez Urząd Pracy/.Dokumenty aplikacyjne
proszę przesłać na e-mail: danuta.kutkowska@dialog.pl - 605 221 281
■ Agencja reklamowa/drukarnia przyjmie
na staż mężczyznę, praca w Jeleniej Górze.
Wymagania absolwent, wiek do 25 lat,
znajomość podstaw Corela, Internetu, chęci
do pracy - 507 738 737
■ Staż w Holandii - Stowarzyszenie PEGAZ
poszukuje chętnych osób w wieku 18-28
lat na wyjazd na staż do Holandii. Praca w
rolnictwie. Zapewnione zakwaterowanie i
ubezpieczenie. - 075 75 23 230
■ Szukam osoby, która udzieli mi poręczenia rok czasu w PUP Miasto: Jelenia Góra
Jako zabezpieczenie proponuję umowę
notarialną W zamian mam sprzęt i mogę
prowadzić z kimś np. firmę lub zatrudnię w
sektorze finansowym Bardzo proszę o pilny
- 506 780 549
■ Szukamy modelek, fotomodelek - Szukamy modelek, fotomodelek. Dostarczyć
wszelkie dane osobowe oraz wymiary,
a także wszystkie zdjęcia jakie Panie
posiadają - elektronicznie. E - mail: cindycrowford6@wp.pl - 506 780 549
■ Szukam kelnerki - pilnie przyjmę kelnerkę lub kelnera - tylko odpowiedzialnych
solidnych - poważne oferty, praca stała
od zaraz wynagrodzenie 1000zł/praca
w systemie dwa dni dwa wolne. - 510
440 082
■ Szukam opiekunki do dwuletniej dziewczynki. najlepiej z Wlenia lub okolic. - 785
793 804
■ CRK Centrum Rekrutacji Kadr(Agencja
Pośrednictwa Pracy) posiada w swoich
bazach aplikacje pracowników z różnych
branż (pracownicy budowlani, mechanicy,
elektrycy, kierowcy, informatycy, księgowi,
pracownicy biurowi i wiele innych). Jelenia
Góra ul. Wiejska 29, e-mail:biuro@crk-kadra.
pl 075 75 43 965, - 605 661 481
■ Szycie firan - "Kora" - zatrudnię panie
do szycia firan. Jelenia Góra - Cieplice
- 508 083 175
■ Telemarketer - Telefonia Dialog SA
poszukuje kandydata do pracy w charakterze Telemarketera. Umowa - zlecenie,
wynagrodzenie powiązane z wynikami
pracy 1500-2000zł.Dokumenty aplikacyjne
proszę przesyłać na adres e-mail:danuta.
kutkowska@dialog.pl - 605 221 281
■ Uczeń na praktykę - Przyjmę ucznia
na praktykę małej gastronomii. Szczegóły
■

pod numerem tel. 075/ 7678641 lub pod
adresem TaDo ul. Karola Miarki 44, Jelenia
Góra. - 075 767 86 41
■ Uczniów - Firma Meble To My przyjmie
uczniów na praktyki w zawodzie SPRZEDAWCA. Ul. Grunwaldzka 53, ul. W. Pola 8
- 075 752 36 18
■ Uczniów praktykantów - Do sprzedaży i
do serwisu gsm/rtv 693 693 955 - 075
64 155 00
■ Ulotki - Poszukujemy osób do roznoszenia ulotek na okres dwóch tygodni września.
KONTAKT: 69 59 80 507 czyjawiem@gmail.
com - 69 59 80 507
■ Ulotki - Potrzebujemy osoby do ulotek.
6 zł za godzinę centrum Jeleniej Góry
- 695 980 507
■ Wokalistka - Szukam wokalistki do
zespołu muzycznego. shumi1981@wp.pl
- 509 669 437
■ Wróżka zdalna - Firma Phonesat
poszukuje Wróżek do zdalnej obsługi
połączeń ezoterycznych 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 26 604
■ Wróżka - praca zdalna - Firma Phonesat
poszukuje : - Wróżek do zdalnej obsługi
połączeń ezoterycznych - Wymagana
wiedza i doświadczenie z zakresu ezoteryki
- Godziny pracy elastyczne - Może to być
Twoja dodatkowa praca - Umowa dzieło
- 022 49 26 604
■ Wspólne prowadzenie gabinetu - Opracowywanie profili diet dla poszczególnych
osób. Poszukujemy osoby na stanowisko
: ASYSTENT - Konsultant: Praca stała
lub dodatkowa. Umowa kontraktowa
Zgłoszenia: List motywacyjny + CV e-mail:
crw.team@wp.pl z dopiskiem ”diety" - 605
208 508
■ Wykładziny obiektowe - Poszukujemy
ekip gotowych podjąć współpracę w
zakresie montażu wykładzin obiektowych.
Praca na terenie całego kraju. Bardzo
dobre warunki wynagrodzenia. Zapewniamy
szkolenie dla osób niedoświadczonych.
Kontakt: Grzegorz Krawętkowski 603 953
716 - 603 953 716
■ Zarejestruj się w bik hit - 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 doświadczonych kucharzy w
kuchni włoskiej, Pizzeria w Jeleniej Górze.
Zarobki netto od 2200zl.Tylko poważne
oferty - 606 991 160
■ Zatrudnię - do prac ogólnobudowlanych
izotech.jgora@wp.pl - 503 328 314
■ Zatrudnię dekarza od zaraz - 508
368 631
■ Zatrudnię do ochrony - Zatrudnię do
ochrony sklepu spożywczego w Jeleniej
Górze - 606 991 160

Zatrudnię kelnerkę/kelnera - Restauracja w Karpaczu zatrudni na stałe kelnerkę/
kelnera - 075 76 18 299
■ Zatrudnię kierowców - Firma KRY-CHA
Wojciech Chadży zatrudni kierowców
autobusu: Wymagania: Prawo jazdy kat D
+ kurs na przewóz osób. Więcej informacji
pod telefonem lub w siedzibie biura przy ul.
Groszowej 49/2 - 075 75 35 600
■ Zatrudnię kucharzy 2200 netto - Zatrudnię doświadczonych kucharzy ze znajomością kuchni włoskiej w Jeleniej Górze.
Wynagrodzenie od 2200zł netto. Tylko
poważne oferty - 606 991 160
■ Zatrudnię mechanika - Zatrudnię mechanika samochodowego lub zaraz po szkole.
Praca od zaraz! Telefon czynny od 8:30 do
16:30 !!! - 075 75 21 282
■ Zatrudnię na budowę w Karpaczu
- Zatrudnię murarzy, zbrojarzy i cieśli - 695
513 335
■ Zatrudnimy dekarzy - Zatrudnimy dekarzy z doświadczeniem i znajomością języka
niemieckiego lub angielskiego. Cv proszę
przesłać na adres: regess@interia.eu - 075
644 20 73
■ Zatrudnimy hydraulików - Zatrudnimy
hydraulików z doświadczeniem i znajomością języka niemieckiego lub angielskiego.
Cv proszę przesłać na adres: regess@interia.
eu - 075 64 42 073
■ Zatrudnimy murarzy - Zatrudnimy
murarzy z doświadczeniem i znajomością
języka niemieckiego lub angielskiego. Cv
proszę przesłać na adres:regess@interia.
eu - 075 644 20 73
■ Zatrudnimy na produkcję - Zatrudnimy
pracownika produkcyjnego. Cv proszę
przesłać na adres regess@interia.eu - 075
644 20 73
■ Zatrudnimy piekarzy. Praca w systemie
dwuzmianowym. Piekarnia przy ul. Karola
Miarki. Informacje pod numerem telefonu
75 75 22 112 lub osobiście - Społem PSS
ul. Matejki 1a pokój nr 2 w godzinach od
7.00 do 15.00 - 75 75 22 112
■ Zatrudnimy recepcjonistę - Hotel znajdujący się w Cieplicach zatrudni recepcjonistę
ze znajomością języka niemieckiego lub
angielskiego. Preferowane wykształcenie
hotelarskie - 665 501 228
■ Zatrudnimy pokojową - Hotel w Cieplicach zatrudni pokojową. Wymagany staż
na zajmowanym stanowisku min pól roku
- 665 501 228
■ 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
■

RÓŻNE
SPRZEDAM
■ 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
■ Meble używane tanio – wersalka,
komplet wypoczynkowy, 3+1+1, segment
pokojowy, stół z krzesłami, lampy – 075
642 62 90
■ Rower górski z pełnym oświetleniem
- sygnał dźwiękowy, światło stop, bagażnik
niklowany, błotniki – 160 zł – 764
73 35
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Telewizory używane – Trilux, Philips
– sprawne – tanio – 691 658 006
– wieczorem
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane
na miejscu i na wynos - dla osób z M.O.P.S
i firm JG ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6 - 502
108 290
■ Piec C.O - 7kw 0,6m2 firmy Kotmet
rok produkcji 08.07 używany 1 sezon
na gwarancji stan bdb. cena 1.000 zł do
negocjacji 505 415 977
■ Oryginalny niemiecki 10 kg uniwersalny proszek do prania Senti-Mat 609
172 300
■ Zbiornik plastikowy 1000 l w stelażu
metalowym na palecie metalowej euro.
Cena 180 zł. 603 223 922
■

RÓŻNE
PRZYJMĘ
■ Narożnik pokojowy rozkładany, fotele,
lodówkę, kuchenkę garażowaną oraz stół i
krzesła kuchenne – 609 494 710
MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Każde auto w rozsądnej cenie. Przyjmę
również za wyrejestrowanie 669 022
821
KUPIĘ TOYOTĘ
model – rocznik
- Carina 1 lub 2 dowolny
- Corrola – 1985-1995
- Hiacie – 1985-1995
- Lite Ace – 1985-1995
* odbiór od Klienta
888 872 887; 605 631
661; 516 346 494

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Opel Kadet 1.4 – czerwony, 1991,
ważny przegląd + OC + koła zimowe – 075
71 30 476
■ Opel Astra 1.7 TD, rok 1994, biały, 3
drzwiowy Isuzu – 693 374 916
■ Volkswagen LUPO – 1999r, 1.2 TDI,
Automatyk, klimatyzacja, przebieg 128
tys. Km Cena do uzgodnienia - 075 76 46
334 , 607 275 044
■ Volkswagen Golf, 1.9 SDI, 50kw,
klimatyzacja, 4 poduszki, przebieg 250
tys. Km, cena do uzgodnienia – 075 76
46 334 , 607 275 044
■ Skoda Octavia 1.6 – benzyna + gaz,
rok produkcji 2002 z salonu, pierwszy
właściciel – 606 360 443
■ Golf 3,93r gt 1800el szyberdach,
lusterka fotele kubełkowe, obniżony zielony metalic stan bdb. sprowadzony 505
415 977
■ Kawasaki KXF250 cross 2005r. - 514
585 525

SPRZEDAJ, ZAMIEŃ,
KUP - AUTO * każdy model i rocznik,
* całe lub uszkodzone,
* części samochodowe,
* odbiór od Klienta
888 872 887;
605 631 661;
516 346 494

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Powiększenia z dawnego świata
W szczegółach może nie tkwi „diabeł”, ale na
pewno sporo można w nich podpatrzeć. Zwłaszcza
na zdjęciach analizując ich powiększenia. Dziś
wycieczka w przeszłość śladem spostrzeżeń często
pomijanych przez oglądających fotografie dawnej
Jeleniej Góry oraz uwiecznione na nich miejsca,
które przecież ostały się do dziś.
Który to rok? Nie wiadomo.
Pewnie początek XX wieku. Na
pewno jest godzina piętnasta
i cztery minuty wskazywana
przez ozdobny uliczny zegar
wieńczący elewację kamienicy,
w której od połowy 19. stulecia
mieścił się zakład zegarmistrzowski (najpierw Fritza Hampela,
później – Heinricha Mentzela.
Raczej ciepła pora roku. Leniwa
Schiladeuerstrasse (dziś Konopnickiej).
Zdyscyplinowani przechodnie
kroczą dystyngowanie chodnikami. Nobliwe małżeństwo: on coś
jej czyta na głos nie patrząc na
drogę. Ona – zdaje się nie zwracać specjalnie uwagi na partnera,
lub w skupieniu słucha.
Para z córką. Dziecko, które
jako jedyne na obrazku, wnosi
trochę żywiołowości podskakując na trotuarze. Dwie damy,
pewnie przyjaciółki. Panowie w
surdutach.
Mijają bez większego zainteresowania witryny składu
materiałów lnianych Haehnela
oraz sklep z towarami różnymi
Central Bazar. Przechodnie na
zakupy nie przyszli: nie mają
żadnych toreb, jedynie parasolki, chyba przeciwsłoneczne. W
oddali zatrzymuje się dorożka.
Jeszcze dalej sunie jeden z nielicznych wówczas automobilów.

Śródmiejska popołudniowa
sielanka, której czas odmierza
wspomniany zegar, obrazek
niemal wyidealizowany w porównaniu z dzisiejszym zabieganiem.
Ale prawdziwy.

Odwiedziny na rynku

Markt, czyli plac Ratuszowy:
epoka mniej więcej ta sama,
sądząc po strojach dwóch dam
zmierzających ku ratuszowej
przybudówce, siedmiu kamieniczkom kupieckim, zwanymi
także „Siedmioma Domami”.
Na ich parterach – wytworne
sklepy i punkty usługowe. Od nasłonecznionej strony (jest letnie
popołudnie) nieco ochłody i cienia dają modne wówczas i praktyczne markizy zamontowane w
wielu kamienicach: zarówno nad
witrynami jak i oknami.
Jedynie dwie kamienice od
strony magistratu mieszczą biura urzędników, dla których w
ratuszu zabrakło miejsca. Ale
– jeśli zdjęcie zrobiono przed
1910 rokiem – wciąż mieszkają
tam kupcy, którzy na parterze
prowadzili, rozbudowane o kilka
metrów w głąb Marktu, sklepy.
Nie widać jeszcze charakterystycznego łukowatego łącznika,
którym można przejść z głównego gmachu magistratu do jego
przybudówki.

Za to w tle majaczy się wejście
do ratuszowych podziemi, do
restauracji Rathaus Keller, która
pod magistratem działała blisko
200 lat. Z przyczyn nieokreślonych przybytek zamknięto.
Nobliwe panie raczej tam nie
idą: gośćmi piwnicy byli raczej
mężczyźni. Legenda głosi, że
na piwo przechodzili tamtędy
rajcy miejski, znudzeni sesjami.
Korzystać mieli z tajnego przejścia… Jak to legenda, pewnie
część prawdy zawiera. Związaną
zwłaszcza z konsumpcją przez
ówczesnych samorządowców
złocistego trunku.
Piwnice pozostały zamknięte
do 2004 roku, kiedy otwarto
tam „Piwnicę rajców”. Wcześniej
jedno z pomieszczeń dawnego
wyszynku służyło… funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa,
którzy zainstalowali tam odbiorcze urządzenia podsłuchowe podłączone do telefonów niektórych
mieszkańców placu Ratuszowego
jak i (podobno) urzędników
pracujących w magistracie.
Centralkę rozebrano dopiero
na początku XXI wieku podczas
remontu piwnicy przeprowadzonego przy okazji robót wykopaliskowych w ratuszowych
podziemiach.
Bohaterki zdjęcia nie myślą
na pewno o aż tak odległej przyszłości. Udają się – być może do
jednego z najwytworniejszych
salonów fryzjerskich (dla pań i
panów), zakładu rodziny Wecke.
Salon, oprócz finezyjnych
fryzur, miał w ofercie mydła
najlepszych gatunków i najwytworniejsze pachnidła.
Mniej więcej tam, gdzie znaj-

dowało się wejście do wspomnianego przybytku, jest dziś dziwna
konstrukcja z bruku, wykonana
podczas remontu nawierzchni
placu Ratuszowego przeprowadzonego pod koniec XX wieku.

Droższa dorożka

Oprócz tramwajów, szybkim
i w miarę wygodnym – choć
droższym – środkiem transportu
były dorożki. Oczywiście w ciepłych porach roku. Zimą bywały
zastępowane saniami.
Często znajdują się one w
kadrach fotografii obrazujących
dawne miasto. Dorożkarze działali na własny rachunek. Mieli
kilka miejsc postojowych (między
innymi blisko dworca głównego)
skąd wozili głównie spieszących
się klientów, którym nie chciało
się czekać na tramwaj, lub wybierali się tam, dokąd tory nie
prowadziły.
I choć linia wiodła ku hotelowi
Drei Berge (dzisiejszy Hotel Europa) na Banhofstrasse (1. Maja),
podróżni – którzy chcieli się tam
zatrzymać na noc – często wybierali właśnie konny transport.
Pewnie zdarzali się także klienci, którzy dorożką wybierali się na
zakupy do pobliskich sklepów.
Wszelkiej marki tytonie, cygara
i papierosy w niewielkim salonie
tytoniowym, a tuż obok (tam,
gdzie dziś jest salon Empik-u
oraz sklep z odzieżą) piętrowy
skład z towarami do wyposażenia
mieszkań, głównie z meblami i
akcesoriami kuchennymi, należący do nijakiego Jentego.

(tejo)

Ciąg dalszy w następnym
numerze ...
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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

SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

Kredyty

TAXI

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

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

pon.- pt. 9 -17, w sobotę nieczynne

Auto Komis Alfa

Tel. 075 64 72 111

ŚNIEŻKA

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

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051

RADIO "TAXI" ŒNIE¯KA

96 21

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria

AUTO KOMIS

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

JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29

do OBRAZÓW

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

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

Magda Czaprowska

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

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

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

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

8 wrzeœnia 2008 r.

32 REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

