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Czarna makabra
Na nieoświetlonych
przejściach giną ludzie.
Str. 4-5

Wykręt prezydenta

Marek Obrębalski nie spełnił jeszcze
przedwyborczego dekalogu obietnic.
Str. 14

Dobry Kredyt
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47

Tel.

(075) 75 24 054,
(075) 75 23 440
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Biznes Profit
Oferta dla maåych firm

12:41:20

Pakiety finansowe
na miarĮ Twoich potrzeb,
w tym:
z niskie koszty obsäugi rachunku
z atrakcyjne formy finansowania
z oferta dostosowana do specyfiki
prowadzonej dziaäalnoüci
gospodarczej

Twój biznes
rozkwitnie

Ojciec Ryszard Ś.,
zakonnik rodem z Kowar, jest podejrzany
o rozpowszechnianie w Internecie
pornografii z udziałem dzieci i zwierząt.
Str. 3

Jelenia Góra,
ul. Bankowa 8, tel. (75) 752 48 65/ −70
Szklarska Poręba,
ul. Mała 1a, tel. (75) 717 45 56

www.dominet.pl

0 801 101 102

(koszt rozmowy = 1 impuls
wg taryfy operatora)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

www.jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

7 stycznia 2008 r.
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NA JÊZYKACH

Postraszyć złego ducha
Przywitaliśmy
Nowy Rok kanonadą rakiet, wulkanów, rzymskich ogni, ognistych
much i innych wynalazków przywiezionych z Chin wśród wielu
zakazanych zabawek, których
połknięcie przez małe dzieci może
mieć fatalne skutki. Ale to właśnie
Chińczycy wynaleźli proch. I chwała
im za to. O ile chińska kanonada
ma za zadanie przegonić złe duchy,
o tyle Polacy z nich przykład tylko
powierzchownie biorą. Wydali setki
złotych jedynie po to, żeby poczuć
adrenalinę przy odpalaniu lontu
i radość z oglądania świetlnych
pióropuszy, ewentualnie ból przy

Wojewoda dolnośląski Rafał
Jurkowlaniec po raz pierwszy
jak zarządca województwa pojawił się w stolicy Karkonoszy.
Przyznał, że choć czuje się wrocławianinem, do Jeleniej Góry
ma wielki sentyment, bo spędził
tu 19 lat życia.
Poseł Marcin Zawiła pod
koniec ubiegłego roku chwycił gaśnicę w ręce. Jednak nie
po to, aby w najbliższych 12
miesiącach gasić konflikty w
Sejmie. Parlamentarzysta wraz

z radnymi podarował przyrządy
Schronisku dla Bezdomnych
Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
w Jeleniej Górze
Bogusław Kempiński, były
przedsiębiorca i właściciel firmy
KEMBUD, wraca na salony, ale
wciąż ma kłopoty. Tym razem
czepiła się go wałbrzyska staż
miejska zarzucając, że pan Bogusław nie sprząta swojej działki.
Sąd przyznał strażnikom rację,
ale działka już do Kempińskiego nie należy, bo zlicytował ją

komornik. Sprawa wróci na
wokandę, a jeleniogórzanin liczy
na uniewinnienie.
Mł. asp. Mariola Burzyńska
założyła narciarski kombinezon,
aby ćwiczyć szusy na stoku Łysej
Góry. Tam pod okiem instruktora
policjanci szkolili się, zanim
wyjadą pilnować porządku na
nartostradach w karkonoskich
kurortach.
Więcej o tym przeczytasz na
stronie 11.

(tejo)
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Fot. Marek Komorowski

Jedynka
z polskiego
A
CJ

Co można leczyć za pomocą niskich temperatur
				
Jakie efekty daje krioterapia?
NZOZ Centrum Osteocyt
Centrum Krioterapii
ul. Lwówecka 18 budynek 2
(Kolegium Karkonoskie)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 / 64 90 680

•
•
•
•
•
•

choroby reumatyczne
osteoporoza
choroby neurologiczne
choroby ortopedyczne
odnowa biologiczna
stany zmęcznia fizycznego
i psychicznego
• celulitis

Sporo pracy mieli stróże prawa
w noworoczną noc. Nie dziwiła
także obstawa mundurowych
przy tramwaju, atrakcji turystycznej, która stoi przy jeleniogórskim
ratuszu. Pilnowali porządku w
rynku podczas improwizowanej
zabawy sylwestrowej. Wandale
jednak nie próżnowali. Wybrali
noc, kiedy przy zabytkowym pojeździe szynowym nie było nikogo
i wybili dwie szyby wyrwaną z
nawierzchni kostką brukową. Nie
pomógł archaiczny monitoring,
który nadaje się tylko do wymiany. To tylko „mobilizuje” wandali
do dalszych działań. Czy miasto
będzie miało nowoczesny system
ochrony wizyjnej? Wszystko zależy od wydatków przewidzianych
w budżecie na 2008 rok. Przeczytasz o tym na stronie 4 – 5.

(tejo)

Fot. AGA, Angela, MAR

Za dwa lata będą nartostrady pod Jedlicą
– str. 11

Nowy Rok pod nadzorem

Fot. Tomasz Kościólek

DZIŒ W JELONCE

Jeleniogórski hipermarket
Tesco sprzedawał towary wystawione na paletach w przejściach pomiędzy regałami. Ze
zdumieniem wypatrzyliśmy
nową markę piwa. Puszka
wygląda znajomo, jak ta, co
ją piją twardzi mężczyźni w
telewizyjnych reklamach. Ale
nazwa jakby nie ta sama. I
raczej się nie przyjmie, bo jak
powiedzieć? – Skocz po dwa
strąki? Głupio jakoś...

Mar

oparzeniach. Złych duchów jednak nie przegonili, bo zło ma się
świetnie, a głupota kwitnie. Kiedy
patrzę w ekran telewizora, słucham
polityków, lekarzy czy działaczy
związkowych, którzy walczą o swoją
prywatę, a gadają o wspólnym
dobru, mam pewność, że ta wielka
sylwestrowa kanonada na pewno
ich nie oświeciła, a może nawet u
niektórych zagłuszyła ludzkie instynkty. Może w Chinach odwrotne
są skutki strzelania, bo skośnoocy
wierzą w cudowną moc sztucznego
ognia. A Polacy wiarę pokładają
jedynie w cudach, które nawet w
sylwestrową noc się nie zdarzają

Marek Komorowski

Nagrody za świąteczne

iluminacje

– konkurs na najpiękniej oświetloną
posesję i balkon rozpoczęty!
Podobnie, jak w ubiegłych latach, zachęcamy Państwa do udziału
w konkursie na Najpiękniej Oświetlona Posesję i Balkon. W jeleniogórskim
oddziale koncernu EnergiaPro nagrody otrzymają właściciele 3 najpiękniej
oświetlonych posesji i 3 najpiękniej oświetlonych balkonów. W kategorii
„posesja” nagroda za I miejsce wynosi 1000 zł za II – 600 zł i za III 300
zł. W kategorii „balkon” będzie to odpowiednio: 600, 400 i 200 zł. Zdjęcia
najpiękniejszych posesji i balkonów zostaną opublikowane w prasie po
rozstrzygnięciu konkursu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2008 r. (decyduje data
stempla pocztowego). Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony kupon konkursowy oraz zdjęcia iluminacji świetlnej. Ujęcia powinny być przynajmniej
dwa, ale nie więcej niż 5, w formacie nie mniejszym niż 9x13 mm. Można
również przysyłać zdjęcia o wielkości od 1 do 3 MB na nośniku elektronicznym. Zgłoszenie konkursowe należy wysłać na adres: EnergiaPro Koncern
Energetyczny SA Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500
Jelenia Góra lub pocztą elektroniczną na adres: nop@energiapro.pl
W tym roku dodatkowo zostanie wybrany „Złoty Laureat”. Nagroda
w wysokości 2000 zł będzie czekała na osobę, która przyśle zgłoszenie,
a została zwycięzcą w jednym z poprzednich konkursów.
Specjalnie powołana komisja konkursowa oceni
walory estetyczne iluminacji, dostosowanie projektu
oświetlenia do charakteru otoczenia, oryginalność
dekoracji, pomysłowe rozwiązania techniczne i pracochłonność wykonania. Laureaci konkursu otrzymają poza nagrodami ozdobną tablicę do umieszczenia
na zewnątrz budynku lub na balkonie.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz kupon
w wersji elektronicznej znajdują się na stronach internetowych:

www. energiapro.pl oraz www.jelonka.com

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

7 stycznia 2008 r.



Jeździł na misje do Ameryki Południowej i nawracał
tubylców. Tymczasem on sam potrzebuje nawrócenia.
Będzie miał czas na długą pokutę. Ojciec Ryszard Ś., zakonnik rodem z Kowar, jest podejrzany o rozpowszechnianie w Internecie pornografii z udziałem dzieci i
zwierząt. Grozi mu kara do ośmiu lat więzienia.
Zatrzymanie przez zamaskowanych policjantów Ryszarda Ś.
wstrząsnęło regionem na przełomie grudnia i stycznia i stało się
tematem numer 1 w Kowarach,
mieście skąd lubieżny mnich
pochodzi.
51-letniego franciszkanina zna
większość kowarzan. Jako misjonarz co roku prowadził specjalne
msze misyjne, podczas których
opowiadał o swojej pracy w Ameryce Południowej i o nawracaniu
tamtejszych owieczek. Zbierał też
datki na potrzeby misji.

Fot. tejo

Sieć na zboczeńców
Ryszard Ś. to kolejna osoba duchowna,
która wpadła w sidła policji z zarzutami
o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem nieletnich. Księża
byli w rozbitej przez stróżów prawa w
październiku ubiegłego roku grupie
55 osób, które zostały zatrzymane
za posiadanie dziecięcej pornografii.
Wpadli po szeroko zakrojonej akcji
przeszukania firm, domów prywatnych
oraz kafejek internetowych. Siedmiu
zatrzymanych przyznało się do zarzucanych im czynów. Poniosą taką
samą odpowiedzialność jak zakonnik
z Kowar. Policja przestrzega, że kończy
się era bezkarnej anonimowości w
sieci. Dzięki nowoczesnym technikom
i specjalnym wydziałom w komendach
policji udaje się namierzyć komputerowych przestępców i lubieżników. Tak
stało się w przypadku Ryszarda Ś.

Fot. MAR

WYDARZENIA

Diabeł w habicie

Zabrali go antyterroryści

Również i w tym roku przyjechał do rodziny w Kowarach.
Wcześniej jednak namierzyli go
policjanci z Rzeszowa, którzy
prowadzą większą sprawę o rozpowszechnianie w sieci pornografii z
udziałem dzieci i zwierząt.
Jak mówi rzecznik prasowy
jeleniogórskiej prokuratury, Violetta Niziołek, do Jeleniej Góry
trafiły akta dotyczące Ryszarda
Ś., gdyż jest na stałe zameldowany właśnie w Kowarach. Policja
ustaliła, że przyjechał do rodziny
na święta i tuż przed ponownym
wyjazdem na misje w Paragwaju,
gdzie ostatnio przebywał, został
zatrzymany.
– Stało się to 29 grudnia, a 30
grudnia po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, jeleniogórski
sąd rejonowy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zakonnika na trzy miesiące – wyjaśnia
prokurator Violetta Niziołek.

Nie mogą uwierzyć

– Ryszard Ś. jest jednym z czterech zakonników franciszkanów
z naszego miasta – mówi jeden z
kowarzan. Nie chce się przedstawić. Ludzie dużo mówią, ale boją
się ujawniać nazwisk.
– W naszym kościele co roku
biorą udział w uroczystych
mszach, opowiadają o trudnym
nawracaniu na chrześcijaństwo.
Wiele razy odprawiano też msze
za ich powodzenie na misjach.
A teraz zamaskowani policjanci
wpadają z hukiem do mieszkania

Wiadomość o zatrzymaniu Ryszarda Ś. wstrząsnęła Kowarami
i nad ranem wyprowadzają go
skutego, jak jakiegoś mafioso.
Tak się nie godzi – dodaje nasz
rozmówca.
Ludzie, z którymi rozmawialiśmy, zaznaczają, to na razie
podejrzenia. I trzeba poczekać,
aby zobaczyć, jak mocne dowody
ma prokuratura. – Ale jeżeli to się
okaże prawdą, to nie ma już komu
wierzyć – mówi starsza kowarzanka i załamuje ręce.
– A jak oni mogą udowodnić, że
to akurat on używał komputera?
Może ktoś inny korzystał z niego
pod nieobecność zakonnika? Jego

Stacja disco

Dziś (poniedziałek, 7 stycznia),
ma się odbyć spotkanie z odpowiedzialnymi za dworzec przedstawicielami PKP. Ci jeleniogórzanie,
których sprawa bulwersuje, mogą
się tam pojawić i wyrazić swoje
zdanie. Z nieoficjalnych doniesień

Milczenie rodziny

Spróbowałem dowiedzieć się, co
o aresztowaniu zakonnika sądzą
jego bliscy, do których co roku przyjeżdżał przez 30 lat służby zakonnej.
Wielorodzinny dom, jakich wiele
na osiedlu postawionym w latach
50. ubiegłego wieku. Dzwonię
przez domofon. – Dzień dobry – w
odpowiedzi dźwięk otwieranych
drzwi. Wchodzę na górę i myślę,

Będzie czyściej

Hol na dworcu głównym to jedno z największych tego typu
pomieszczeń w mieście. Czy będą tam głośne potańcówki?
Kolejarze chcą wydzierżawić
część budynku stacji Jelenia Góra
Główna na lokal rozrywkowy. Dlatego gmach ma być przebudowany.
Zniknie, między innymi, główne
wejście na hol dworcowy i wyjście
na perony. Entuzjaści kolejnictwa
zapowiadają protesty.
Tak wynika z niepotwierdzonej
jeszcze wieści. Według naszego
informatora takie są plany spółki
Nieruchomości PKP, która od dłuższego czasu nosi się z zamiarem
zagospodarowania części ziejącej
pustką stacji. Na budynku jest nawet stosowne ogłoszenie. Informator podkreśla, że przebudowa stacji
całkowicie zniszczy jej zabytkowy
charakter. Będą też kłopoty z ludźmi, którzy – po nadużyciu alkoholu
– mogą wpaść pod pociąg.

rodzina to tacy porządni ludzie.
Nikt w Kowarach złego słowa na
nich nie powie. Tacy byli dumni z
Ryszarda i jego pracy....

wynika, że nie zostało wydane
stosowne pozwolenie konserwatora zabytków. Nasz informator
zawiadomił o planach PKP urząd
konserwatorski.
Do sprawy wrócimy

(tejo)

Wszystko zamiast pociągów
Budynek jeleniogórskiego dworca powstał w 1886 roku. Został rozbudowany
w roku 1906 o wiaty peronowe, przejście podziemne oraz część poczekalni.
Od początku XXI wieku gmach podupada. Przestała wówczas działać kolejowa
świetlica, restauracja i bar. Te i inne pomieszczenia stoją puste i czekają na
dzierżawcę.
W regionie jeleniogórskim większość dworców niszczeje, bo ruch pociągów
jest coraz mniejszy. W niektórych są hurtownie lub sklepy meblowe. W innych
– nie ma nic. Jak choćby na największym po Wrocławiu dworcu kolejowym na
Dolnym Śląsku – w Lubawce. Nie wiadomo także, co będzie w nieczynnej stacji w
Karpaczu. Kupił ją prywatny przedsiębiorca, ale przetarg unieważniono. W planach
było urządzenie w środku domu kultury lub muzeum zabawek.

Kupiłeś nowy telewizor, a
chcesz wyrzucić stary? Nie zostawiaj go byle gdzie. W Jeleniej
Górze powstał specjalny punkt
dobrowolnego gromadzenia
odpadów. Oworzyło go Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej przy ul. Wolności.
Wyrzucać zużyty sprzęt mogą
tam jeleniogórzanie po okazaniu
dokumentu potwierdzającego
zameldowanie. Nie będą przyjmowane jedynie plastykowe
butelki PET. Jeszcze dziewięć
miesięcy na otwarcie podobnego
składowiska ma konkurencyjna
spółka SIMEKO, która także zajmuje się usuwaniem nieczystości
z Jeleniej Góry.

(Angela)

że może dowiem się, do kogo mają
pretensje bliscy zakonnika.
Dzwonię do drzwi, - kim pan
jest? słyszę zza drzwi. Przedstawiam
się… Nie zdążyłem skończyć i słyszę
– Proszę natychmiast odejść od
drzwi! Próbuję jeszcze rozmawiać,
ale odpowiada mi już tylko cisza.
– Za rozpowszechnianie pornografii z udziałem dzieci poniżej 15
roku życia i zwięrzętami grozi od 6
miesięcy do 8 lat więzienia – mówi
prokurator V. Niziołek.
Prawnik Ryszarda Ś. złożył zażalenie na tymczasowe aresztowanie
i wkrótce zostanie ono rozpatrzone

przez Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze.

Marek Komorowski

Grzech i kara
Zakonnik poniesie także konsekwencje religijne swojej postawy. Jakie?
Nie wiadomo: wszystko zależy od
reguły zakonnej. Najdotkliwsze może
być wykluczenie ze zgromadzenia i
obłożenie anatemą, czyli czasowym
wykluczeniem z Kościoła do czasu ponownego nawrócenia i odpokutowania
za swoje winy.

JELENIA GÓRA Przyszły na świat trojaczki

Potrójne szczęście
Dwaj chłopcy i jedna dziewczynka dołączyły do
grona jeleniogórzan w minioną środę. Maluchy są w
inkubatorach, ale czują się dobrze. Rodzicom dzieci
gratulujemy.
Lekarze na razie nie udzielają
bliższych informacji o stanie zdrowia dzieci. Wiadomo, że przyszły na
świat po cesarskim cięciu. Medycy
nie zgadzają się także na sfotografowanie trojaczków. To pierwszy
przypadek mnogich narodzin w
Jeleniej Górze od kilkunastu lat
i dobra prognoza na "wyżowy"
demograficznie 2008 rok.
Jak wskazują pierwsze dane
statystyczne, w minionym roku

utrzymał się wyż. W urzędzie
stanu cywilnego wydano w minionych 12 miesiącach blisko
1400 aktów urodzenia, czyli o
ok. sto więcej niż rok wcześniej.
W rejestrze USC są jednak i dzieci
urodzone za granicą lub w innej
części Polski, ale zarejestrowane
właśnie w stolicy Karkonoszy.
Zdecydowana większość jednak
to jeleniogórzanie.

(ROB)

Gotowi do pomocy
Wbrew obawom nie
zabraknie identyfikatorów dla chętnych do
udziału w finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który odbędzie
się już w najbliższą niedzielę. Początkowo zamówiono 200 plakietek,
ale chętnych było 300
osób. Na szczęście dla
harcerzy wolontariuszy
– w tym Igora i Maćka
(na zdjęciu) – identyfikatory już są. Rezerwo-

we blankiety dotarł y
z Legnicy. Skauci już
szykują się do zbiórki,
a miasto – do koncertu.
Policja zapowiada także
wzmocnienie patroli i
już apeluje do kwestujących o uwagę na złodziei
i nieznajomych. Więcej
o jeleniogórskim finale
WOŚP – na stronie 22.

(tejo)
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JELENIA GÓRA Na co władze wydadzą publiczne pieniądze w tym roku?

Trudne dzielenie
Jest koncepcja przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła
II i Grunwaldzkiej. Problem, że w projekcie tegorocznego
budżetu nie przewidziano na to pieniędzy. Za to niemal
na pewno rozpocznie się budowa obwodnicy południowej.
Sprawdziliśmy, na co prezydent i radni chcą wydać podatnicze złotówki w nadchodzących 12 miesiącach.
Odkorkować
skrzyżowanie

Kierowcy mogą się cieszyć z
innego powodu. Niemal na pewno
rozpocznie się budowa obwodnicy
południowej Jeleniej Góry. W planie finansowym władze Jeleniej

Straż w nowej siedzibie

roku miasto planuje wydać pół
miliona.

Mniej na kulturę,
więcej na sport

Tegoroczny rok nie będzie
zbyt dobry dla placówek kultury.
Większości z nich zmniejszono
pieniądze na utrzymanie. Za to 800
tysięcy złotych zarezerwowano na
obchody 900-lecia miasta.
W budżecie nie ma pieniędzy na
budowę centrum sportowo-rekreacyjnego na Zabobrzu. To dziwne
tym bardziej, że już w roku 2007
miała powstać dokumentacja.
Władze wtedy przesunęły te pieniądze na inne zadania, odkładając
budowę centrum na później.
Za to ruszy z miejsca sprawa
budowy sali gimnastycznej przy
„Mechaniku”. W tym roku ma
powstać dokumentacja (150 tysięcy
zł). Koszt tego zadania szacuje się
na 5 milionów złotych.
Ucieszą się uczniowie Gim-

Fot. Konrad Przezdzięk

Projektanci przygotowali 2
warianty przebudowy największego i najbardziej zakorkowanego skrzyżowania w mieście
– ulic Grunwaldzkiej i Jana Pawła II. Pierwszy zakłada budowę
ronda w tym miejscu. Wówczas
ruch odbywałby się płynnie i
kierowcy nie staliby w nieskończoność w korkach. Problem
jednak w tym, że budowa ronda
oznacza całkowite wyłączenie
tego skrzyżowania z ruchu na
blisko pół roku. – Nie wiem, czy
to jest realne. Samochody nie
będą miały którędy przejeżdżać
– mówi Wiesław Tomera, prze-

Ruszy obwodnica

Poziomkowej, Nowej i Borówkowej.
Radni złośliwie żartują, że pieniądze
na to zadanie znalazły się dlatego, że
zastępca prezydenta Jerzy Łużniak
mieszka właśnie na tym osiedlu.
– Przynajmniej będziemy mogli
wyjść spokojnie na ulicę po zmroku – cieszą się z kolei mieszkańcy,
którzy narzekali, że przez lata byli
pogrążeni w ciemnościach.
Lampy zostaną tez zamontowane
na ul. Małcużyńskiego.

Tasowanie rozkładu

Fot. Konrad Przezdzięk



Czy pasażerowie będą zadowoleni
ze zmian w komunikacji miejskiej?
W tym tygodniu Miejski Zakład Komunikacyjny planuje
wprowadzenie zmian w kursowaniu pojazdów. W środę
zostanie zlikwidowane bezpłatne połączenie osiedla
Orle z hipermarketem Tesco.
Linia TES nie pojedzie już do
Cieplic ze względu na zmniejszenie zainteresowania ciepliczan zakupami w jednym z jeleniogórskich hipermarketów.
Z pewnością miało na to wpływ
otwarcie pawilonu Lidla na Orlim. Utrzymane zostają tylko
kursy na trasie TESCO – Zabobrze
– TESCO, a ich liczba zostanie
zwiększona do ośmiu. Autobus
będzie kursował tylko w środy,
czwartki, piątki i soboty. Odjazdy
z przystanku TESCO w pełnych
godzinach od 10 do 18.
– Od 9 stycznia na odcinku
Czarnoleska – Powstańców Wielkopolskich (Mała Poczta) zostaną
uruchomione dodatkowe kursy
autobusów linii nr 25 – poinformował Leszek Chmielewski, szef
działu marketingu MZK.

Z kolei od 10 stycznia 2008
zostaną wprowadzone zmiany
w rozkładzie jazdy autobusów
linii nr 15. Odjazd autobusu z
Dworca PKP w Jeleniej Górze
w kierunku Dom Hauptmanna
zostanie opóźniony z godz. 18:10
na godz. 18:30.
Zaś odjazd z przystanku Michałowice Śnieżna w kierunku do
Jeleniej Góry w soboty, niedziele
i święta zostanie przyspieszony z
godz. 4:54 na godz. 4:46.
Pasażerowie korzystający z
„piętnastki” sprzed Domu Hauptmanna w kierunku Jeleniej Góry
odjadą zamiast o godz. 9.24 i
18.58 – o godz. 9:00 i 19:07. Ostatni kurs zjedzie do zajezdni.

(tejo)

JELENIA GÓRA Medyk i rajca złożył wypowiedzenie

Ordynator odchodzi
Znany chirurg i ortopeda Krzysztof Czerkasow odchodzi ze szpitala wojewódzkiego. Pozostanie radnym, bo
nie zamierza wyprowadzić się z miasta.

nazjum nr 2 w Jeleniej Górze.
Zwłaszcza ci, którzy lubią sport.
Przy szkole zostanie wybudowane
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią, za 330 tys. złotych.

Wciąż poprawiają
Góry zarezerwowały na to ponad
10 milionów złotych. Miasto ma
otrzymać na ta inwestycję ponad
50 milionów złotych z unijnego
programu PRO.
Lista inwestycji jest znacznie
dłuższa, jednak pozostałe zadania są
dużo mniejsze niż budowa obwodnicy. Ucieszą się mieszkańcy ulicy
Bartka Zwycięzcy, na remont tego
traktu przewidziano 740 tysięcy
złotych. Będą mieli nową drogę i
proste chodniki.
Z kolei na Osiedlu Czarne –
wbrew nazwie – będzie wyjątkowo
jasno. Ponad 300 tysięcy złotych
pochłonie budowa oświetlenia ulic
Malinowej, Jaśminowej, Wrzosowej,

W 2008 roku spełnią się marzenia strażników miejskich o przeprowadzce do nowej siedziby.
A to dlatego, że planowany jest
remont budynku przy ul. Armii
Krajowej, który przeznaczony
jest dla mundurow ych. Na to
miasto da 400 tysięcy złotych.
Młoty pneumatyczne zahuczą
także w budynku przy ul. Wyczółkowskiego, gdzie prezydent
planuje utworzyć mieszkania
socjalne. Miasto w 2007 roku
kupiło obiekt od Akademii Ekonomicznej. Jednak pier wsze
rodziny wprowadzą się tam
dopiero za rok. Remont będzie
rozłożony na dwa lata. W tym

To tylko niektóre inwestycje,
jakie miasto wykona w 2008 roku.
Co jeszcze zyskają mieszkańcy?
Do końca nie wiadomo. Radni
gorączkowo zgłaszają poprawki do
planu finansowego. Koncert życzeń
trwa. Ile z tych życzeń zostanie
uwzględnionych, przekonamy się
już wkrótce.

pieniądze – mówi ordynator.
Zastępca dyrektora Piotr Binek
nie widzi problemu. – Rozmowy
trwają cały czas i jestem dobrej myśli
– powiedział. I dodał, że ewentualne
odejście lekarzy nie sparaliżuje
pracy oddziału. – Jest dużo chirurgów chętnych do pracy w naszym
szpitalu – mówi.
Krzysztof Czerkasow pozostanie
radnym Jeleniej Góry. – Nie wyprowadzam się z miasta – zapewnił.

(ROB)

Szczyt niedbalstwa
Fot. Konrad Przezdzięk

wodniczący komisji rozwoju. Jak
wyliczyli fachowcy, przez skrzyżowanie w szczycie przejeżdża
1600 aut na godzinę.
Druga propozycja zakłada dobudowanie dodatkowych pasów
ruchu, przy byłym internacie
(po stronie Tesco) oraz tzw.
rozbiegówki przy Jana Pawła II,
dla kierowców wyjeżdżających
od Grunwaldzkiej w kierunku
Szklarskiej Poręby.
Przebudowa skrzyżowania,
jak szacują władze, to koszt od
1,8 mln. złotych (dodatkowe
pasy ruchu) aż do ok. 5 milionów (rondo). Radni liczą, że do
inwestycji dołoży się Castorama,
która chce budować przy skrzyżowaniu supermarket.
Wprawdzie w projekcie budżetu na 2008 rok władze nie
przewidziały na to ani złotówki,
jednak komisja rozwoju będzie
wnioskowała o wpisanie w ykonania dokumentacji na to
zadanie.

– Otrzymaliśmy propozycję pracy
w szpitalu nie daleko Jeleniej Góry.
Tam jest lepszy klimat i atmosfera
– nie ukrywa doktor Krzysztof
Czerkasow, od lat związany z jeleniogórskim szpitalem. Jest on ordytnatorem i współtwórcą oddziału
ortopedycznego, wcześniej wiele lat
pracował w starym szpitalu, przy ul.
Żeromskiego.
Jak twierdzi, jednym z powodów
odejścia jest brak rozmów z dyrekcją
placówki w Jeleniej Górze. – Dyrektor chciałby, abyśmy pracowali jak
najwięcej za możliwie najmniejsze

(ROB)

Dług wzrośnie
Planowane przychody miasta w 2008
roku to 269 milionów złotych. Władze
Jeleniej Góry chcą wydać 283 miliony.
Deficyt będzie wynosił blisko 14 milionów złotych. Dług miasta wzrośnie ze
134 milionów złotych (na koniec 2007
roku) do prawie 148 milionów.

Roman Kwaśnicki, kandydat
na prezydenta w 2006 roku, już
od kilkunastu miesięcy do dziś
zapewnia, że w Jeleniej Górze

warto żyć. Racja. Ale plakaty powyborcze też warto posprzątać.
Lepiej późno niż wcale…

(tejo)
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Fot. Konrad Przezdzięk
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Czarna makabra



Pomóżmy miastu
Tygodnik Jelonka.com wraz z Jeleniogórską Fundacją Bezpieczna
Droga zaprasza zainteresowane firmy
lub przedsiębiorców, którzy chcieliby
pomóc w doświetleniu najbardziej
niebezpiecznych przejść. Jeśli mają z
tym kłopot urzędnicy, to może szybciej
uda się chętnym do wsparcia ludziom?
Do sprawy wrócimy.
zachowania omal nie przypłaciła
życiem 24-letnia kobieta, która
wtargnęła prosto pod koła opla na
ulicy Różyckiego, na wysokości pawilonu JSM. Piesza była nietrzeźwa.
Podobnie jak młody mężczyzna,
który chciał sobie skrócić drogę
przy warsztatach szkolnych na ul.
Wolności w Cieplicach.

Kamizelki z szafy

Dzień po wypadku przy ul. Różyckiego policjanci pouczają
jeleniogórzan, jak należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę

Siedmiu pieszych zginęło w minionych 12 miesiącach na jeleniogórskich drogach. Pięciu po raz ostatni
przechodziło przez ulicę przez zebrę,
gdzie zabili ich kierowcy samochodów. Problem jest złożony. Przyczyną
tak ponurych statystyk bywają niedostatecznie oświetlone przejścia oraz
nierozwaga samych przechodniów
oraz ich stroje, które są za ciemne.
Odpowiedzialni za drogi urzędnicy
ten stan rzeczy bagatelizują.

Więcej światła

Niemal wszystkie jeleniogórskie
przejścia dla pieszych są nieodpowiednio oświetlone. Większość
latarni jest przeżarta przez rdzę. Pod
koniec minionego roku kierowca
osobowego auta tylko musnął jeden
słup, a ten złamał się jak zapałka. Po-

przejście przez ulicę Sudecką przy
nowym cmentarzu. Tam latarni nie
ma wcale lub jest ich za mało.
Z kolei przy ul. Mickiewicza,
Okrzei, Szkole Podstawowej nr
7 i Piłsudskiego obok chińskiej
restauracji w latarniach przepaliły
się żarówki.

Potrzebny odblask

Skutki tak dramatycznego zaniedbania sytuacji w mieście odczuwalne są zarówno przez kierowców, jak
i pieszych, którzy po wypadkach – o
ile przeżyją – zwalają winę wzajemnie na siebie.
– Sam jeżdżę po Jeleniej Górze
i wiem, że tuż po zmroku trudno
dostrzec osobę ubraną na czarno
czy szaro – mówi Adam Kruk, jeden
z kierowców. – Może jakby policja

Grzegorz Rybarczyk: – Wszyscy narzekają, że nic
nie robi się w kierunku poprawy bezpieczeństwa,
tymczasem to mieszkańcy nie chcą się angażować
i chronić siebie i swoich dzieci.
czątek stycznia już przyniósł groźne
zdarzenia na drogach. Wprawdzie
nie zawsze ciemność zawiniła, ale
kłopot pozostał.
Policja złożyła do magistratu
pismo z wykazem 23 przejść, które
powinny zostać doświetlone. Lista
liczy dziesięć ulic. – Teraz czekamy
na decyzję – mówi podinsp. Maciej
Dyjach, naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze.
Póki co urzędnicy nie reagują i
tłumaczą się brakiem pieniędzy,
a opieszałość może mieć fatalne
skutki, bo ciemne przejścia połączone z nierozwagą wielu pieszych to
przyczynki do kolejnych możliwych
tragedii.
Rutynową kontrolę przejść przeprowadziła również straż miejska.
W drugim dniu Nowego Roku naliczyła siedem miejsc, gdzie panują
egipskie ciemności. Należą do nich
między innymi ulica Kiepury między ZUS-em a pocztą, ulica Noskowskiego miedzy ulicami Jana Pawła
II a Bacewicz, ulica Moniuszki czy

zaczęła pieszych karać mandatami
za brak elementów odblaskowych,
to by pomyśleli dwa razy, zanim
wejdą na jezdnię. A zresztą piesi
nawet jak widzą jadące auto to i
tak wchodzą pod koła, bo uważają,
że mają pierwszeństwo jakby nie
mogli poczekać aż ono przejedzie
– podkreśla pan Adam.
Sytuacja staje się jeszcze bardziej
skomplikowana, kiedy rzecz dzieje
się tuż po zapadnięciu ciemności,
czyli o tej porze roku wyjątkowo
wcześniej, bo już około godz. 16.
Nasz rozmówca nie zauważył przechodzącej przez zebry kobiety z
dzieckiem. Zatrzymał się instynktownie, bo spostrzegł, że pojazd
nadjeżdżający z przeciwka też
stanął. Strach pomyśleć, co by było,
gdyby pojechał dalej.
Marek, inny kierowca, zauważył
ubranego na czarno pieszego w
ostatniej chwili. Ale swój refleks
przypłacił zgniecionym tyłem swojego auta, bo jadący za nim mężczyzna zahamował za późno.

Żółte nieskuteczne

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tłumaczy, że na doświetlenie wszystkich przejść nie ma pieniędzy. Samorządowcy starają się na bieżąco
doświetlać poszczególne przejścia.
Problem jednak w tym, że nikt nie
analizuje rezultatów swojej pracy.
– W ostatnim czasie rzeczywiście
na Wojska Polskiego nad kilkoma
przejściami powstało dodatkowe
oświetlenie, ale to nie jest takie
światło, jakie powinno być – mówi
Mariusz Synówka, szef Jeleniogórskiej Fundacji Bezpieczna Droga,
który od lat promuje bezpieczeństwo
na ulicach, a w roku poprzednim
zainicjował zajęcie się właśnie doświetleniem przejść dla pieszych.
To żółte światło, które jest rozproszone i mało efektywne. – Lepiej
zawiesić pionowo nad jezdnią białą
lampę halogenową, święcącą ostrym
strumieniem. A powinien być pionowo zawieszony nad jezdnią mocny
biały halogen. Tak oświetlone przejścia są w tej chwili na drodze E 65
przy dojeździe do praskiej autostrady
we wszystkich wioskach. Jest tam
kilka domków, ale na przejściu dla
pieszych jest ostry halogen. Sprawdzałem to w jednej z miejscowości i
pieszego, który wchodzi na jezdnię
w nocy widać tam z odległości
ponad 300 metrów – zaznacza M.
Synówka. W takim systemie widzi
rozwiązanie jeleniogórskich ciemnych kłopotów.

Kuszenie złego

Brak światła to na przejściach
najważniejsza przyczyna wypadków.
W wielu sytuacjach jednak zarówno
kierowcy, jak i piesi sami kuszą
los. Dziewczynka wpadła pod koła

samochodu, który wyprzedzał stojący przed pasami wóz nauki jazdy,
ponieważ właścicielowi spieszyło
się na lody.
Piesi przechodzą także tam, gdzie
nie wolno. W Nowy Rok takiego

Angelika Grzywacz
Mieszkańcy miasta, nie tylko młodzi,
łamiąc przepisy ryzykują życiem

Fot. Robert Zapora

Ciemnogród na jezdniach – tak krótko można by określić
to, co się dzieje na jeleniogórskich zebrach. Kierowcom
brakuje rozwagi, pieszym – jasnych strojów, a przejściom
– lamp ulicznych.

Na niewiele idzie wysiłek organizatorów akcji propagujących noszenie
kamizelek odblaskowych nie tylko
przez dzieci. To odzienie ochronne
jest szumnie rozdawane, a potem
wędruje do szafy, bo nikt z rodziny
ani znajomych nie zachęca najmłodszych do założenia kamizelki.
– Wspólnie z Mariuszem Synówką
zaangażowaliśmy w akcję niemal
wszystkie szkoły, rozdaliśmy tysiące
kamizelek, których niestety nikt
nie nosi – ubolewa mł. inst.. Grzegorz Rybarczyk ze straży miejskiej.
– Wszyscy narzekają, że nic nie robi
się w kierunku poprawy bezpieczeństwa, tymczasem to mieszkańcy nie
chcą się angażować i chronić siebie
i swoich dzieci – dodaje.
Jakie rozwiązanie? – Jasne! – odpowiadają Grzegorz Rybarczyk i
Mariusz Synówka. Zamontowania
oświetlenia, które pozwoli kierowcom na odpowiednio szybką reakcję
i wyhamowanie przed, a nie „na”
pieszym.
– Jeśli nie skutkują kamizelki
odblaskowe, nie skutkuje stara przedszkolna zasada: spójrz najpierw w
lewo, potem w prawo, i jeszcze raz
w lewo, to pozostały dwa wyjścia
– mówi Mariusz Synówka. – Albo
zostawiamy pieszych na pastwę losu
albo doświetlamy przejścia. Takie
rozwiązanie miało miejsce kilka lat
temu w Jeleniej Górze na ulicy Wolności przy garbatym mostku i bardzo
dobrze zdawało egzamin. Dlaczego
ten dobry przykład z przed wielu lat
nie może być kontynuowany nadal,
nie wiem – przyznaje.

Czarna lista przejść
Przejście koło dyskontu spożywczego
Plus na ulicy Wolności, gdzie w grudniu doszło do śmiertelnego wypadku,
wystarczyłoby przesunąć kilka metrów
w stronę sklepu pawilonu, dzięki czemu
auta wjeżdżające z podporządkowanej
Mickiewicza zobaczą pieszego.
Przejście przez ul. Wolności w Cieplicach
koło dawnej stacji Muellera, które
jest prawie niewidoczne za zakrętem.
Mimo świateł często są tam wypadki.
Wystarczyłoby przesunąć je o dziesięć
metrów w jedną lub drugą stronę i
bezpieczeństwo się zwiększy.

Fatalny stan latarni ulicznych: połowa nadaje się tylko na złom

Przejście przez ul. Flisaków za rogiem
Różyckiego i Złotniczej. Kiedy nie działa
sygnalizacja świetlna, to prawdziwy horror,
bo nadjeżdżający ze strony Zabobrza i
skręcający we Flisaków i Drzymały, nie
widzi pieszych, choćby ci założyli na siebie
migające światełka od choinki.
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Lekarze kazali pracować kobiecie, która ma omamy i widzi szatana

wasze fotki Nasze Pociechy

Danielek

Uzdrowiona na papierze

Kamilek

Halina Nowak jest niepełnosprawna, przeszła w domu
piekło i w opinii psychiatry ma zaburzenia psychiczne.
Mimo to, lekarze orzecznicy uznali, że kobieta może
podjąć normalną pracę. Po naszej interwencji jest
szansa, że sprawa zostanie wyjaśniona.

Wiktoria
z mam¹

Martynka

Ola

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz
masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: redakcja@jelonka.com

nie chciałam. Chciałam już iść do
nieba, żeby się nie męczyć. Jak się
wybudziłam straciłam pamięć. Nic
nie pamiętałam i nikogo nie poznawałam. Cofnęłam się o czternaście
lat wstecz. Nie wiedziałam, że
mam dzieci, chciałam rozmawiać
z ludźmi, którzy nie żyli od kilku
lat. Słyszałam i poznawałam tylko
kroki konkubenta. Krzyczałam, że
mnie zabije.
Pani Halina na dwa miesiące
trafiła do szpitala w Bolesławcu,
z którego po podleczeniu wyszła
na własne żądanie, bo nie miał kto
zająć się dwójką jej dzieci. Po powrocie do domu okazało się jednak,
że do utrzymujących się zaburzeń
psychicznych dołączyła depresja
i pogłębiły się stany lękowe. Te
zaburzenia potwierdził na piśmie
psychiatra, który badał kobietę. Lekarz stwierdził, że kobieta wymaga
stałego leczenia i nie jest zdolna do
pracy, gdyż stanowi zagrożenie
dla siebie i innych.
Zaburzeń nie dopatrzyli się
natomiast lekarze z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Jak wynika z orzeczenia, komisja nie wzięła pod uwagę orzeczeń

Fot. Angela

Karolina

– Nie jestem pijaczką czy narkomanką, jestem po prostu chora
– wyjaśnia Halina Nowak – ale
lekarze z komisji w ogóle nie wzięli
tego pod uwagę.
Kobieta ma zaburzenia psychiczne. To przez to, że – jak twierdzi
– przeszła piekło, żyjąc wiele lat
z konkubentem alkoholikiem.
– Przez cały czas pił i bił mnie.
Codziennie walczyłam o jedzenie
dla dzieci, codziennie chroniłam
je przed nim. Żyłam i walczyłam z
nim i sama ze sobą – mówi.
Problemy zaczęły się 3 lata temu,
po śmierci konkubenta. – W domu
nagle zrobiło się cicho. Nie mogłam
się przyzwyczaić do nowej sytuacji.
Nie wytrzymałam tego psychicznie
– opowiada pani Halina.
Pani Halina ma omamy i napady
duszności. – Wydaje mi się, że
konkubent jest w pomieszczeniu,
słyszę i czuję jego kroki. Czasami
on i szatan wstępują we mnie
i chcą mnie udusić od środka
– opowiada. – Czuję ogromny ból,
którego nie potrafię odpowiedzieć.
Kiedyś miałam taki atak, zdawało
mi się, że byłam w tunelu. Zapadłam w śpiączkę na cztery dni.
Lekarz chciał mi pomóc, ale ja

wydanych przez leczących kobietę
psychiatrów. Podczas badania
skupili się tylko na zwyrodnieniu
biodra, na które kobieta cierpi od
kilkunastu lat.
– Podczas badań nawet nikt nie
chciał mnie słuchać – mówi pani
Halina. – Powiedziałam, że jestem
chora psychicznie, że mam orzeczenia psychiatrów z Bolesławca,
którzy twierdzą, że muszę być
leczona bo stanowię zagrożenie dla
siebie i innych. Ale to
na nic.
– Dokumentacja, którą dostarczyła do nas
ta pani nie daje
podstaw, żeby
w ogóle wziąć
to rozpoznanie

pod uwagę – tłumaczy Magdalena
Magalewska-Barwik, przewodnicząca Powiatowego Zespołu d/s
Orzekania o Niepełnosprawności w
Jeleniej Górze. – Nie mamy żadnego
dokumentu, który potwierdzałby,
że pani Halina jest chora psychicznie. Owszem, była pod obserwacją.
Ale nie ma dowodów, że dalej jest
leczona.
Sprawa, miejmy nadzieję, zakończy się powodzeniem. Halina
Nowak posiada bowiem dokumenty o dalszym leczeniu. Tyle, że
nie przedstawiła ich komisji.
Pokazaliśmy je Malgdalenie
Magalewskiej-Barwik. Pani
doktor orzekłą, że są one
wystarczające.
– Wprawdzie decyzja już
zapadła i na odwołanie za
późno, jednak kobieta może
ponownie wystąpić o wydanie
orzeczenia – mówi.
Jest więc szansa,
że kobieta uzyska
spokój, przynajmniej
ze strony lekarzy
orzeczników.

Angela

- Boję się wychodzić z domu
– mówi Halina Nowak

PITAVAL JELONKI

BENEDYKT ŁYGAS

Jelenia Góra - Cieplice ul. Parkowa 8A
• okulary progresywne,
• okulary dla osób z poważnymi wadami wzroku
i dla niezadowolonych z dotychczasowych okularów,
w szczególności kierowców, księgowych,
bankowców, stomatologów, chirurgów,
• okulary lunetowe, binokulary, lupy,
czytniki telewizyjne dla bardzo
słabowidzących,
• współpraca i certyfikaty Hoya,
Carl Zeiss, Essilor, Eschenbach,
JZO,
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• wysokie kwalifikacje zawodowe
– technolog optyk i inżynier
optyk-optometrysta,
• gwarancja jakości i rabaty
do 25 %.

OPTYK

Dobre okulary to lepsza jakość życia
tel/fax 075 75 502 40 kom. 502 212 297

Zapraszamy pon.- pt. 10-18

sob. 10-13

To historia o wspaniałym
uczuciu, o zdradzie i rozstaniu. Bohaterami są Jarek i
Aneta. Byli szczęśliwi przez
wiele lat, ale skończyli tragicznie. Ona będzie kaleką
do końca życia, on czeka na
wyrok w sądzie.
Jarek prowadził gospodarstwo
nieopodal Jeleniej Góry. Każdy dzień
spędzał w polu. Wyprowadzał konie,
doił krowy. Dochód z gospodarki niewielki, ale wystarczało na
skromne potrzeby. Pomagała mu
Aneta, z którą związał się jakiś czas
temu. Każdy dzień spędzali razem. I
bardzo rzadko się kłócili. Kiedy 5 lat
temu urodziła się ich córka Monika,
oboje byli pełni szczęścia. Mieli przecież wszystko: dom, skromne – ale
jednak – źródło utrzymania, spokój.
Sąsiedzi wprawdzie plotkowali,
że żyją bez ślubu, ale dla nich nie
miało to znaczenia, nie spieszyli się
do kobierca.
Z czasem jednak było coraz gorzej.
On harował od świtu do nocy. A i
ona musiała poszukać sobie pracy.
I znalazła, w szklarni w sąsiedniej
wsi. Tam poznała Andrzeja. I to był
początek końca miłości do Jarka.
Spotykała się z nowym znajomym
potajemnie. W końcu zakochali się.
Jarek zorientował się, że coś jest nie
tak. Przypadkiem odczytał smsa,
którego ona wysłała do Andrzeja. I
choć zwykle był spokojny, doszło do
awantury. Aneta przekonywała, że to
tylko taka zabawa i nic więcej, Jarek

Fot. tejo

Zakład Optyczny Chciał zabić z miłości

jednak nie uwierzył. A że ona była porywcza, zagrała va banque. Wyprowadziła się od Jarka i zamieszkała u
Andrzeja. I tak oto rolnik został sam z
5-letnim dzieckiem. Kochał córeczkę,
sąsiedzi mówią, że zrobiłby dla niej
wszystko. Ale nie wyrabiał się, coraz
trudniej było pogodzić pracę w polu
z wychowaniem dziecka. To też było
powodem coraz częstszych kłótni z
Anetą, która raz w tygodniu przyjeżdżała w odwiedziny do dziecka.
Jarek nie chciał, żeby wróciła, ale
żeby zabrała dziecko.
Feralnego 7 października ona
przyjechała, jak zwykle, do dziecka.
Chwilkę porozmawiała z córką, aż
przyszedł Jarek. Wyszli do kuchni,
kłócili się, jak zwykle, o dziecko.
Jarek nie wytrzymał, złapał ją za
włosy. Doszło do szarpaniny, na
nieszczęście, w pobliżu był nóż. Ona
chwyciła go i zaczęła krzyczeć, ale

Jarek wytrącił jej narzędzie, podniósł
je i.... lekarze stwierdzili 4 rany kłute
w brzuchu, jedną w kolanie. Aneta
cudem przeżyła, ale będzie miała
ślad do końca życia.
Psychiatrzy orzekli, że Jarek był w
stanie wzburzenia i miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność
rozpoznawania czynu. On sam w
prokuraturze kajał się i przepraszał,
ale było już za późno. Laurkę podczas
przesłuchań wystawili mu sąsiedzi, którzy złego słowa o Jarku nie
powiedzieli. To spore okoliczności
łagodzące, ale nie ma co liczyć na
uniknięcie kary. Grozi mu do 10
lat więzienia. Proces rozpocznie się
przed jeleniogórskim sądem okręgowym na początku lutego.
Imiona niektórych bohaterów
zostały zmienione.

(OBE)
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Ptasia grypa
na skróty
Smakosze coraz częściej rezygnują z kulinarnych uciech nad delikatna pulardą, solidną pieczenią z
indyka albo wzniosłą – jeśli dobrze
przyrządzona – kaczuszką, którą
tradycja zza granicy prawie niewidocznej przez układ z Schengen
każe podawać z kapustą przez Czechów pięknie nazywaną modrą, a
u nas brutalnie – czerwoną.
Hodowcy drobiu liczą straty, dzikie ptactwo łowne sypia spokojnie i
bez koszmarów, bo była kaczka czy
gęś groźna się wydaje jak Godżilla
albo Obcy z Nostromo. A wszystko
przez ptasią grypę.
W czasie poprzedniej pandemii
choroby ptactwa – a było to ponad
dwa lata temu – do lekarzy weterynarii zgłaszali się masowo zapłakani – albo przynajmniej smutni
– ludzie niosący w pudełkach czy
koszykach koty i domagają się ich
zabicia. Z lęku, że kot zarazi się
ptasią grypą i przeniesie wirusa
na swych ludzkich gospodarzy,
ranili własne uczucia do zwierzaków, co im mruczały w domu i
chcieli je uśmiercić, żeby ustrzec
się wirusa.
Weterynarze odmawiali, bo
przecież od leczenia są, a nie od
zabijania. Wyobraźnia nasuwała
im jednak okrutne wizje starszych
pań, które jęte lękiem przed zarażeniem się ptasią grypą, szlochając
rozdzierająco z żalu za ulubieńcami, topią koty w umywalkach albo
wannach, duszą je albo zarąbują
kuchennymi tasakami.
Panikę wywołał pewien kot, który obżarłszy się mięsem chorego
ptaka, zaraził się wirusem i zszedł
na ptasią grypę.
Kot nikogo wtedy nie zaraził, ale
wystraszył cale mnóstwo rodaków.
Poszedł na skróty nie licząc się z
konsekwencjami, a koci gatunek
srogą poniósł za to karę.
Nie tylko koty chodzą na skróty.
Od wielu lat pleni się wśród rodaków naszych pragnienie pobicia
rekordu. Do niedawna rekordy
zastrzeżone były dla sportowców.

Nie wszystkich oczywiście, ale
tych, którzy pokonali tysiące albo
i setki tysięcy konkurentów, bo największe talenty potrafili połączyć z
najcięższą praca na treningach ze
szczęściem w zawodach. Nagrodą
są medale, pieniądze i przede
wszystkim sława.
Ci, co zazdroszczą sportowcom
sławy, ale brakuje im talentów
i wytrwałości, jęli bić rekordy w
dziedzinach, w których konkurencji nie ma.
Dziwne, że nikt nie bije rekordu
Guinessa w piciu wodki. Na czas
albo na ilość. Ten dopiero byłby
szanowany! W Polsce utarło się
przecież, że ani upicie się, ani
pijackie brewerie to nie przestępstwa ani nie przyczyny wstydu, ale
przeciwnie, powody do dumy.
Niby żaden kodeks opilstwa
wprost nie zakazuje. Tylko czy
na pewno nie zakazuje? Prawo
zabrania przecież obrażania
publicznej moralności. Właśnie
za łamanie tego zakazu karani
są ekshibicjoniści. Czy jednak
człowiek, który półprzytomny z
opilstwa zatacza się wywrzaskując
na lewo i prawo obelgi albo pełza
po chodniku niezdolny wstać,
nie obraża publicznej moralności, poniewierając swą – ludzką
przecież – godność? Nie wiem,
czy bardziej niż ktoś publicznie
wywijający genitaliami, czy tak
samo, czy też może trochę mniej,
ale jednak obraża.
A może jednak to nie opilstwo
a profilaktyka? Tak przynajmniej twierdził pewien człowiek
leżący w podcieniach rynku, ale
próbujący pod życzliwym okiem
policjantów wstać na nogi.
Kiedy policjant zapytał go:
– Gdzieś się pan tak urżnął?
Bojownik z grawitacją odrzekł
z godnością:
– Tylko nie urżnął! Ja się napiłem, żeby nie dostać ptasiej
grypy.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Rodzinne toasty…

… wznosili samorządowcy
z okazji nadejścia Nowego
Roku 2008. Tradycyjne bale dla
działaczy partyjnych i państwowych, wraz z duchem nowych
czasów inicjatywy obywatelskiej, odchodzą do lamusa.
Teraz modnie jest sylwestra
spędzać z najbliższymi. Szampana we własnych czterech
kątach pili, między innymi,
prezydent Marek Obrębalski i
jego zastępca Jerzy Łużniak.

Strategiczne
skrzyżowania…

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Agnieszka Gierus

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE



– A co słychać
w filharmonii?

… z zamontowanymi nowymi światłami mają posłużyć
jeleniogórskim krótkodystansowcom jako miejsce treningu
przyspieszenia. Zielone pali się
tak krótko, że zawodnicy nie
tylko sprawdzą swój refleks,
lecz także będą mogli ocenić,
jak szybko dobiegną z jednego
końca ulicy na drugi. Treningi
mają się odbywać w godzinach
szczytu i w obecności policji,
która ukarze mandatem spóźnialskich sportowców.

– Właśnie ćwiczymy na
przyszłego Hubertusa ….

Koń podejrzanym…

… o udział w kradzieży drewna? Pewien woźnica ukradł z
lasu dęby i klony, a porąbane
drewno załadował na furmankę. Policja dostała cynk i złodzieja złapała. Był kłopot z koniem,
który złodziejski pojazd ciągnął.
Funkcjonariusze zastanawiają
się, jak potraktować zwierzę,
które zostało wykorzystane
w przestępstwie. Podejrzenie
o współudział już jest gotowe
do podpisania przez władze
zwierzchnie.

– wariacje na temat: „Pojedziemy na
łów, na łów, towarzyszu mój”.

(anzol)

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

Zuzanna Dziedzic, dyrektorka Filharmonii Dolnośląskiej,
Hubert Papaj, przewodniczący rady miasta

AGA&anzol

OKIEM NACZELNEGO Zdmuchnijmy 900 świeczek w kształcie wieży Krzywoustego

Jubileusz
czas zacząć
Mamy jeleniogórski rok jubileuszowy. Choćby z tej okazji mogła
się odbyć nieco wystawniejsza
feta niż ta, która przy ratuszu
zgromadziła w sylwestra miłośników tłuczenia butelek o bruk
staromiejski.
Lepiej późno niż wcale. Dlatego
ośmielę się zaprezentować – ku
uwadze władz odnośnych – szkic
programu prologu obchodów
święta, które zdarza się tylko raz
na 900 lat.
Sędziwej jubilatce jakoś do tej
pory nikt nawet kwiatków nie
przyniósł. Włodarzom proponuję poczekać do gorącego maja,
aby z zaprzyjaźnionej Cervi we
Włoszech przywieźć cały klomb.
Niech mieszkańcy stolicy Karko-

noszy powąchają osobiście – a
nie nosami swoich przedstawicieli – urodzinowe kwiaty z ziemi
włoskiej do Polski dostarczone w
służbowej prezydenckiej octavii
dla swojej Matki Małej Ojczyzny.
Na razie nie ma prezentu. Ale
i z tym problemu nie będzie, bo
władza nie takim wyzwaniom
ze szwagierką pewną sprostać
potrafiła. Potrzebne jest do tego
pole oraz popis. Pole jest – i to
coraz szersze – z popisem gorzej,
niestety. A starowinka Jelenia
Góra vel Hirschberg z wiekiem
ma coraz bardziej wygórowane
zachcianki. Aquapark, na ten
przykład, by chciała. Ewentualnie
pas startowy z samolotami. Co
prawda niektórzy złośliwcy prze-

bąkują, że gdyby byli babcią Jelenią Górą, to by co poniektórych
włodarzy do samolotu wsadzili
fundując im bilet w jedną stronę
na koniec świata. Ale… to tylko
marne złośliwości.
Symbolicznym darem będzie
tort. Niekwestionowany rekwizyt
urodzinowy, w tym przypadku
musi być inny niż wszystkie. Taki
tort na miarę 900-lecia miasta a
jednocześnie – możliwości córek
i synów Jeleniej Góry. Kształt
– oryginalny najlepiej. Taką mam
koncepcję. Ratusz wydaje się
wzorcem dość opatrzonym. Jeleń?
Tak samo. Kopyto już było, rogi
jakoś pasują do wszystkiego, do
męskich głów zwłaszcza, ale nie
do urodzinowego wypieku.
Najbardziej okrągłe w mieście
budowle, które swoją formą najlepiej wpisują się w cukiernianą
rzeczywistość, to oczyszczalnie
ścieków, więc – rotundy odpadają.
A może Hotel Sudety z Krakow-

skiej. Tak! To jest to. Idealny do
pokrojenia. Żeby łatwiej było, ząb
czasu już go nadgryzł, więc przy
podziale na 86 tysięcy porcji z
hakiem (ja – osobiście – słodyczy
nie lubię) nie powinno być najmniejszych kłopotów.
Do tego świeczki. Koniecznie
900. W kształcie wieży Bolesława
Krzywoustego każda. I wielka
akcja propagandowa zachęcająca
mieszkańców jubileuszowego
dmuchania, aby – po wzmocnieniu żądz mocy – w jednej chwili,
za jednym potężnym wydechem
86 tysięcy par płuc owe świeczki
zgasiło. Świece oświetlające milionami kandeli godną podziwu
drogę przeszłości naszego miasta
jubilata oraz dających symboliczny blask ku jeszcze chwalebniejszej przyszłości.
Jubileuszowe dmuchanie będzie
zarazem ucieleśnieniem jedności
jeleniogórzan, którzy wspólnie,
ramię w ramię – niezależnie od

romansowania ze Wspólnym
Miastem, Platformą Obywatelską, Prawem i Sprawiedliwością,
stowarzyszeniem NIE, Kołem
Gospodyń Miejskich, czy Towarzystwem Miłośników Rudych Kotów
– swoim dmuchnięciem dadzą
materialny wyraz uwielbienia
swojego miasta.
Oprawą muzyczną będzie stanowił hejnał Jeleniej Góry rozpisany na chór składający się z 900
osób. Co prawda do hejnału nie
ma słów, ale zawsze można coś
wymyślić.
Choćby: „O, nasze miasto, jak
miło! 900 lat Ci strzeliło! W Twe
zacne urodziny, mamy wesołe miny”. Zaintonowana przez
Jerzego Łużniaka stojącego na
krużganku ratuszowej wieży
pieśń rozniesie się echem szerokiem, od karkonoskich szczytów,
aż po fale Bałtyku, wszem i wobec
ogłaszając rozpoczęcie jubileuszowego święta.

To oczywiście tylko i aż na
preludium, bo potem…objedzonym tortem mieszkańcom odechce się świętowania. Będą się
delektować smakiem słodyczy
czytając wiekopomne dzieło:
spisane przez Ivo Łaborewicza
wszystkie obietnice samorządowców. Od księcia Bolesława
Krzywoustego zaczynając na
Marku Obrębalskim kończąc.
Oby tylko na owo przedsięwzięcie starczyło papieru w jeleniogórskich hurtowniach.
A potem będzie jedyny element urodzin, które rządzący
miastem już zapowiedzieli,
czyli sylwestrowy pokaz ogni
sztucznych przy ratuszu na
zakończenie hucznych obchodów Anno Domini 2008, roku
jubileuszowego 900-lecia miasta
Jeleniej Góry.

Konrad Przezdzięk
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Do jeleniogórskiego sądu wpłynie sprawa dotycząca
schronów mieszczących się pod Wzgórzem Kościuszki. Miasto, nie biorąc pod uwagę poniesionych przez
niego kosztów, wypowiedziało dzierżawcy umowę,
bo nie płacił czynszu. Andrzej Kuchcicki, który lochy
dzierżawi, zapowiada, że nie podda się bez walki i nie
odda dawnych szańców. Zainwestował tam oszczędności całego życia.
Stan, w jakim Andrzej Kuchcicki przejął to miejsce w 2000 roku,
był opłakany. – Kiedy podpisałem
z miastem umowę dzierżawy 15
lutego 2000 roku, która miała
obowiązywać co najmniej przez
dziesięć lat, podejrzewałem, że
będzie mnie to sporo kosztowało,
nigdy jednak nie przypuszczałem,
że będę musiał w to miejsce włożyć
tak kolosalne sumy i tyle pracy
– mówi pan Andrzej. Zainwestował 350 tysięcy złotych. Z racji
łudzącego podobieństwa do aktora
Marka Perepeczki, nieżyjącego
już odtwórcy roli Harnasia, znany
przez wszystkich jako Janosik.

Coś z niczego

W lochach nie było żadnych
mediów, dokumentacji, po prostu
nic. Nikt nie zrobił tu nawet inwentaryzacji budowlanej Wszystko
musiał zrobić na własny koszt.
– Jedyne, co dostałem od miasta
to dwie zardzewiałe kłódki i drzwi.
Po otwarciu tych drzwi okazało się
jednak, że w powietrzu unosi się
niemiłosierny smród po dawnych
magazynach rybnych, a na ziemi
leżą ogromne ilości gruzu. W 2000
roku w grudniu otworzyłem ten
obiekt jako lokal gastronomiczno- kulturalny, a międzyczasie
prowadziłem kolejne remonty. Na
chwilę obecną jest tam wszystko
– opowiada pan Andrzej.
Ale szczęście się od Janosika
odwracało. Rozchorował się, a
młodzież rozpoczęła exodus z
Jeleniej Góry i już tak chętnie do
Lochów – jak nazwał lokal Kuchcicki – nie przychodziła.
– Zacząłem mieć pewne zaległości w płaceniu czynszu. Pisałem
do miasta prośby o umorzenie
na poczet poniesionych przeze
mnie kosztów. Jak ma się bowiem
zadłużenie w wysokości nawet 50

tys. złotych do wydanych przeze
mnie 350 tysięcy, które mam
tylko w ramach samych faktur,
nie mówiąc już o dodatkowych
kosztach i robociznie? – pyta
przedsiębiorca.
– Włożyłem w to miejsce całe
swoje oszczędności życia. Wszystko co miałem, a teraz miasto chce
mi to zabrać – dodaje bezsilnie.

Fot. Archiwum



Za dobry biznes
Janosika

Spacerkiem
po katakumbach

Sęk w tym, że dzierżawca ślepo
zaufał włodarzom naszego miasta
i podpisał wyjątkowo niekorzystną
dla siebie umowę, wierząc, że
urzędnicy i prezydent docenią jego
poświęcenie i zaangażowanie.
Janosik nie tylko zainwestował
w lochy pieniądze, ale i snuł wokół
tego tajemniczego miejsca wiele
marzeń. Choćby urządzenie trasy
spacerowej. Blisko jest Muzeum
Karkonoskie i chętnych na pewno
by nie zabrakło, tym bardziej, że o
lochach krążą różne legendy.
Andrzej Kuchcicki mógłby przy
okazji zafundować zwiedzającym
również ciepłe posiłki i kawę.
Obecnie podjął już rozmowy z
nowym inwestorem, który miałby
pomóc w wyremontowaniu kolejnego odcinka podziemi i zagospodarowaniu na trasę turystyczną.
Problem jednak w tym, że miasto
nie chce dać mu kolejnej szansy.
– Wiadomo, że jako lokal
rozrywkowy nie będzie już tu
funkcjonować, ale chciałbym
wyremontować kolejny kilometr
trasy turystycznej i udostępnić go
do zwiedzania – mówi Andrzej
Kuchcicki. – Wysłałem w tej
sprawie kilka pism do prezydenta
miasta z taką propozycją, ale nie
dostałem żadnej odpowiedzi,
poza wspomnianym wypowiedzeniem.

Schrony w październiku 1999 roku

Za czasów Andrzeja Kuchcickiego
do Lochów wróciło życie
Błędne koło

Zastępca prezydenta Jerzy
Łużniak tłumaczy natomiast, że
magistrat na każde pismo pana
Kuchcickiego odpowiadał. – Nic
nie wiem o pismach ze strony
pana Kuchcickiego, które miałby
pozostać bez odpowiedzi. Z tego,
co wiem, gdyby jednak pan Kuchnicki do tej pory wykazał się jaką-

pisemnej zgody ze strony miasta.
Prezydent natomiast nie odpisując na pisma zamykał błędne
koło, po czym wysłał do Andrzeja
Kuchcickiego wypowiedzenie.
Warto jednak zastanowić się nad
słusznością tej decyzji. Ale nie ma
żadnej pewności, czy znajdzie się
ktoś, kto zechce zainwestować w
lochy. Pozostaje też kwestia uczci-

– Nie ma zbyt wielu chętnych do przejęcia
tego lokalu, ponieważ utrzymanie tego miejsca
wiąże się z ogromnymi kosztami i niewielkimi
możliwościami wykorzystania
kolwiek dobrą wolą, ten obiekt w
dalszym ciągu pozostałby w jego
rękach. Na chwilę obecną jego zadłużenie wobec miasta wynosi 50
tysięcy złotych, dlatego prezydent
miasta podjął decyzje wypowiedzenia umowy – tłumaczy zastępca
szefa Jeleniej Góry.
Jak się jednak okazuje, dzierżawca nie mógł zrobić nic do czasu

wości. Skoro Janosik zainwestował
swoje pieniądze, miasto powinno
mu je zwrócić.
– Nie ma zbyt wielu chętnych
do przejęcia tego lokalu, ponieważ
utrzymanie tego miejsca wiąże się
z ogromnymi kosztami i niewielkimi możliwościami wykorzystania
– powiedział nam tymczasem
wiceprezydent.

To samo miejsce po zagospodarowaniu

Te słowa potwierdza również
fakt, że przed wydzierżawieniem
tego przez Andrzeja Kuchcickiego,
nikt nie chciał się zająć podziemiami. Jeleniogórskie lochy to nie
tylko karta przetargowa miasta,
ale przede wszystkim jedyny
zagospodarowany schron dla
naszych mieszkańców. Wszystkie
pozostałe bowiem nie spełniają
warunków bezpieczeństwa.

Światełko w lochu

Zastępca prezydenta Jerzy
Łużniak uspokaja jednak, że nie
wszystko stracone i lochy mogą
jeszcze wrócić do dzierżawcy.
Teraz jednak po złożeniu przez
miasto wypowiedzenia trzeba
będzie powtórzyć całą procedurę
przetargową.
– Nikt nie powiedział, że pan
Andrzej Kuchcicki ten lokal straci
– zaznacza Jerzy Łużniak. – Musi
on jednak spłacić dotychczasowe

zadłużenie lub udowodnić nam
poniesione koszty, na podstawie
czego miasto mogłoby umorzyć
mu dług. Ponadto musi również
przedstawić nam przekonujący
nas sposób zagospodarowania
tego miejsca oraz ewentualnego
wspólnika, który będzie dla nas
wiarygodny i zapewni miastu
płacenie na czas opłat za lokal
– dodaje.
Miasto nie może bowiem
cofnąć decyzji wypowiedzenia
umowy, ale można podpisać ją
na nowo. Wszystko to musi się
jednak odbyć zgodnie z prawem,
dlatego sprawa musi jak najszybciej trafić do sądu, gdzie biegli
zweryfikują posiadane przez
dzierżawce faktury poniesionych
kosztów.

Angelika Grzywacz

Sekrety lochów pod Cavalierbergiem
Podziemia mieszczące się przy ulicy Chełmińskiego wykonane zostały w miejscu
dawnych umocnień pochodzących jeszcze z okresu wojny trzydziestoletniej. Za
niemieckich czasów ich część zagospodarowano na funkcjonującą tu piwiarnię
Felsenkeller (Piwnica Skalna), która należała do restauracji mieszczącej się na
Cavelierbergu (dzisiejsza siedziba LOK). W latach II Wojny Światowej Niemcy
rozbudowali podziemia dostosowując je do potrzeb militarnych z obawy przed
natarciem wojsk Armii Czerwonej. Ale front Jelenią Górę ominął. Za polskich
czasów katakumby przekształcono w magazyny Centrali Rybnej, które mieściły
się tam aż do początku lat 90. Później podziemia stały puste. W 2000 roku
udostępniono je z przeznaczeniem na lokal rozrywkowy. To trzy pomieszczenia o
szerokości sześciu, długości piętnastu i wysokości około ośmiu metrów. Zostały
pięknie wyremontowane i odrestaurowane. Znalazła się tam sala koncertowa i
pub, gdzie do niedawna odbywały się koncerty. To jednak tylko fragment podziemnego labiryntu. W planach jest stworzenie tu trasy spacerowej. Według
różnych przekazów Niemcy mieli połączyć Cavalierberg (Wzgórze Kościuszki)
z Fischerbergiem (Wzgórze Partyzantów) korytarzami podziemnymi. W jednym
z nich miałaby jeździć podziemna kolejka łącząca dworzec kolejowy z pobliżem
dzisiejszej ul. Chełmońskiego.
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Śmietniki, klatki schodowe, pustostany, jamy wykopane w ziemi, ogródki działkowe – to miejsca, w których
bezdomni szukają schronienia podczas zimowych
nocy. Po ostatnich mrozach zapełniły się też miejsca
w Schronisku im. Św. Brata Alberta.
Okres jesienno-zimowy to dla
bezdomnych najtrudniejsze miesiące roku. Mroźne noce mogą
dla niektórych z nich oznaczać
śmierć.

Po kielichu
nie przyjmują

Fot. Angelika Grzywacz

Ciepły posiłek, prysznic i łóżko zapewnia Schronisko Brata
Alberta, które w Jeleniej Górze
funkcjonuje już od siedmiu lat.
– Mamy 76 miejsc, ale obecnie
w schronisku przebywa 100
osób. Do tego dochodzi 40 miejsc
w placówce przy ul. Wolności,
która przeznaczona jest dla osób
starszych i niepełnosprawnych
– wyjaśnia Aleksander Adamczyk,
kierownik schroniska.

pomocą społeczną w jej mieście.
Zdarza się, że osoby bezdomne
dowożone są też przez patrole
straży miejskiej lub policji – mówi
A. Adamczyk.
Zaznacza, że osoba, która zgłasza się do schroniska nie może
znajdować się pod wpływem
alkoholu. – Wielu nie decyduje
się na mieszkanie w noclegowni.
Ci, którzy nocują po śmietnikach
czy klatkach schodowych robią to
z własnego wyboru – stwierdza.
-– Wolą „wolność”, nawet gdyby
mieli przypłacić ją śmiercią.
Nie godzą się na ograniczenia i
nakazy, o której godzinie mają
wstawać lub chodzić spać. Do
tego dochodzi obowiązujący w
schronisku wymóg abstynencji.
Dla niektórych jest on nie do przeskoczenia, gdyż są alkoholikami
– dodaje jeden z pracowników
noclegowni.

Pasożyt w klatce

Aleksander Adamczyk
Dodaje, że każdemu stara się
udzielić schronienia. – Kierujemy się doktryną brata Alberta
i staramy się, aby nie zostawić
nikogo w potrzebie, nawet jeśli
jest spoza Jeleniej Góry. Organizujemy wtedy takiej osobie pobyt
i kontaktujemy się telefonicznie z

W tym sezonie zimowym straż
miejska odebrała już od mieszkańców Zabobrza kilkanaście
zgłoszeń dot ycząc ych osób
bezdomnych przebywających
w przejściach między klatkami. – Raz spotkałem się z taką
sytuacją i wiem, że ludzie reagują różnie – mówi Radosław
Rdzanek, mieszkaniec bloku
przy ul. Różyckiego. – Sam
dałem bezdomnym starą bluzkę
i kanapkę, ale zdecydowana
większość nie chce widzieć w
swoim otoczeniu takich osób
i dzwoni po straż miejską lub
policję. Zresztą nie ma się co
dziwić – dodaje.
– Najczęściej bezdomni wybierają ostatnie kondygnacje

Fot. Archiwum
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Zima
w norze

Grzegorz Rybarczyk przy kanałach ciepłowniczych,
gdzie często koczują bezdomni
pięter. Nie mamy nic do samego
faktu, że ktoś tylko śpi, a rano
pozbiera się i pójdzie. Gorzej,

dla świętego spokoju, bo np.
wydzwaniają po kilkanaście
razy. – Przestrzegamy, aby dwa

Można natknąć się na resztki lisa, który
najwyraźniej służył za posiłek. Smród i brud
sprzyjają nie tylko rozwojowi różnych chorób,
ale utrwalają negatywny obraz osoby bezdomnej
gdy osoby bezdomne będące pod
wpływem alkoholu są zagrożeniem dla mieszkańców i samego
budynku, bo np. powodują zagrożenie pożarowe, zostawiając
wśród kartonów palącego się
papierosa. Otrzymujemy również wiele zgłoszeń, że często
takie osoby znajdują się pod
wpływem alkoholu i załatwiają
na korytarzu swoje potrzeby

razy pomyśleć, czy to aby na
pewno listonosz dzwoni do nas
późnym wieczorem. Nie powinniśmy też otwierać drzwi, gdy
dzwoni „kurier”, a my niczego
nie zamawialiśmy.
Musimy zdać sobie sprawę, że wpuszczając na klatkę
schodową osobę będącą pod
wpływem alkoholu, narażamy
bezpieczeństwo dzieci lub osoby
starszej, które mogą zostać zaczepione lub zaatakowane przez
takie osoby – dodaje Grzegorz
Rybarczyk.

naprawy po włamaniu. Dla nich
bezdomni mogą tam sobie spać,
byle by ich nie dewastowali.
Niestety, często w upojeniu alkoholowym, bezdomni niszczą
altanki lub zaprószają ogień
– dodaje G. Rybarczyk

Ciągły kłopot

– Problem nie kończy się z
nastaniem wiosny, wtedy zaczynają się np. eksmisje i trafia
do nas wiele osób. Problem
bezdomności istnieje w Polsce
cały czas i niestety skala zjawiska rośnie z każdym rokiem.
Jeszcze do niedawna był to
temat tabu – dodaje Aleksander
Adamczyk.

Dlatego gdy jest bardzo zimno i widzimy osobę leżącą na
ziemi, nie udawajmy, że ich nie
widzimy. Wystarczy powiadomić policję albo straż miejską.
Każdy bezdomny w Polsce może
w trudnej sytuacji zgłosić się do
funkcjonariusza publicznego,
który w najgorszym wypadku
udzieli mu informacji, gdzie
może
otrzymać pomoc – apeluje
straż miejska.

Tekst i zdjęcia:
Agnieszka Gierus

Lis na obiad

Ludzie bez dachu nad głową żyją ze zbieractwa złomu.
Wózek to dla nich majątek

U nas nikt nie zamarzł
Według oficjalnych danych Komendy Głównej Policji w Polsce od początku zimy
2005/2006 zmarło w wyniku mrozów 159 osób (w nieogrzewanych mieszkaniach, na ulicach i w miejscach nieprzystosowanych do bytowania człowieka w
okresie zimy). Dzięki działającemu od siedmiu lat schronisku Brata Alberta w
Jeleniej Górze nie doszło do śmiertelnego zejścia wśród bezdomnych.
Problem bezdomności w ostatnich dwudziestu latach narasta w Polsce lawinowo.
Brak jest dokładniejszych informacji o skali tego zjawiska. Liczbę osób bezdomnych
określa się od 30 do nawet 300 tysięcy. Jedynym miarodajnym źródłem wiedzy
w tym zakresie jest liczba osób, którym formalnie udzielona została pomoc przez
ośrodki pomocy społecznej.

fizjologiczne – mówi mł. insp.
Grzegorz Rybarczyk.
Wyjaśnia, że częściowo takiej sytuacji winni są sami
mieszkańcy, którzy wpuszczają
bezdomnych do bloków często

Klatki schodowe to nie jedyne
miejsca, gdzie koczują bezdomni. Są nimi również altanki w
ogródkach działkowych czy betonowy element konstrukcyjny
w pobliżu estakady. – Położony
jest na ciągu ciepłowniczym,
więc jest idealnym miejscem
podczas mroźnych nocy. Niestety, bardzo często nocują tam
osoby zdegenerowane, będące
pod wpływem alkoholu, które
zostawiają po sobie tony śmieci
i fekaliów. Można też natknąć
się na resztki lisa, który najwyraźniej służył za posiłek.
Smród i brud sprzyjają nie tylko
rozwojowi różnych chorób, ale
utrwalają negaty wny obraz
osoby bezdomnej – wyjaśnia
Grzegorz Rybarczyk.
Stra ż miejska dodaje, że
problem jest też z ogródkami
działkowymi. – Rozmawiałem
z działkowcami, z których wielu
zostawia nawet otwarte altanki
na zimę, żeby uniknąć kosztów

Takie obrazki to codzienność na
jeleniogórskich ulicach

Upadek bez domu
Jak podają ośrodki pomocy społecznej, w sensie ścisłym bezdomność odnosi się do osób całkowicie pozbawionych jakiegokolwiek schronienia. Są różni bezdomni i wiele
przyczyn znalezienia się w takiej sytuacji – rozpad rodziny, eksmisja, brak stałych dochodów, przemoc w rodzinie, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania,
choroby psychiczne, kalectwo. Brak domu uniemożliwia normalny rozwój człowieka i wpływa negatywnie na stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Deprawacji ulegają
właściwie wszystkie poziomy potrzeb, począwszy od najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych.
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Policjanci z Kowar zatrzymali w miniony czwartek 23-letniego mieszkańca Mysłakowic,
który podejrzany jest o kradzież
i wyrąb drewna należącego
do nadleśnictwa Śnieżka w
Kowarach.
Anonimowy informator powiadomił oficera dyżurnego
Komisariatu Policji w Kowarach o mężczyznach kradnących drewno z lasu. Policjanci
we wskazanym miejscu zatrzymali wóz konny prowadzony
przez mieszkańca Mysłakowic.
Towarzyszyło mu dwóch mężczyzn którzy pomagali mu przy
załadunku drewna.
Policjanci ustalili, że na wozie znajduje się drewno dębowe,
wycięte z lasu kilkanaście dni
wcześniej. Funkcjonariusze
znaleźli też wycięte i przygotowane do wywózki klony i
jawory.
Ponieważ mężczyzna był już
raz skazany za takie samo przestępstwo, czyli kradzież drewna
z państwowego lasu, trafił na
policyjny dołek jako recydywista. Za ten czyn grozi mu do 5
lat odsiadki w więzieniu.
Dąb i klon to nie są drzewa
na podpałkę w piecu, służą
jako materiał budowlany (np.
Na podłogi, schody, itp.). Mężczyzna zresztą przyznał się, że
kradł drewno pod konkretne
zamówienie. Prawdopodobnie
miało trafić do jednego z setek
domków jednorodzinnych
wyrastających jak grzyby po
deszczu w całej Kotlinie Jeleniogórskiej. W tartakach i
składach drewna jego cena
jest wysoka.
Ciekawe czy policja wytropi
też zleceniodawcę.

Fot. Archiwum

Mar

KOWaRY Szpital walczy o przywrócenie dobrej opinii i odzyskanie płynności finansowej

Wychodzenie z dołka
Szpital w Kowarach zmniejszył zadłużenie o 300 tysięcy złotych. Stało się to po tym, jak stanowisko prezesa
spółki objęła Wiesława Gajewska. Jak zapowiada pani
prezes, to dopiero początek poprawy sytuacji.
– Połączyłam funkcje prezesa
spółki i dyrektora szpitala – wyjaśnia Wiesława Gajewska. – To
obniżyło koszty administracji ale
też umożliwi mi racjonalne gospodarowanie kosztami, bo o każdym
wydatku ja decyduję i wiem na co
nas stać.
Jak mówi pani prezes, szpital zawarł już ugody z większością wierzycieli i sytuacja finansowa staje
się stabilna. Teraz trwa liczenie
kosztów utrzymania oddziałów.
– Zamierzam zrobić z Bukowca
dobry szpital – deklaruje prezes
Gajewska. – Teraz najważniejsze
to podpisanie nowego, dobrego
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od tego, czy dostaniemy więcej pieniędzy, będzie
zależało, jak szybko będziemy
pozbywać się starych zaległości i
stan zmodernizowania placówki.
Na razie pracownicy zgodzili się
na obniżenie im płac o 10 procent.
I stało się to z akceptacją rady
zakładowej i wszystkich związków
zawodowych funkcjonujących w
szpitalu. Widzę też, że zmieniło
się nastawienie załogi do pracy,
ludzie zaczynają wykazywać inicjatywę.
Szpitalowi pomógł również burmistrz Kowar, Mirosław Górecki,
który umorzył 43 tysiące zaległych
podatków od nieruchomości. Jak
mówi prezes Gajewska, bieżące

raty podatku szpital płaci już w
terminie.
W szpitalu zacznie funkcjonować
bezpłatna poradnia ginekologiczno-położnicza. Poradnia przyjmie
każdą potrzebującą pomocy kobietę
a do szpitala będzie można dojechać
autobusami Krycha-Bus z Jeleniej
Góry. Za dojazd z odległości większej
niż 20 kilometrów szpital będzie
zwracał koszty przejazdu.
W ten sam sposób do szpitala
będą mogli dojechać pacjenci chirurgii plastycznej, będą tam operowane
miedzy innymi powłoki brzuszne,
ale te zabiegi będą płatne.
Szpital zatrudnił też dwóch specjalistów z Wrocławia, okulistę i
ortopedę, którzy na razie pracę
w Bukowcu dzielą z zajęciem we
Wrocławiu. Natomiast od stycznia na pełen etat została przyjęta
ginekolog położnik z Poznania,
która przeprowadziła się w okolice
Jeleniej Góry.
Jak zapewnia Wiesława Gajewska, to dopiero początek zmian,

Zdjęcie zrobione podczas pierwszego spotkania z czeskimi
esperantystami u stóp Śnieżki, w 1986 roku.

Pamiętam gdy w moje ręce, gdy
miałem kilkanaście lat, wpadła
poniemiecka mapa całych Karkonoszy, na której zaznaczone były
turystyczne trasy łączące stronę
czeską i niemiecką. Wydawało mi
się to takie dziwne. Mogli chodzić
po górach bez przeszkód? Nie
strzelano do nich? Przekonanie
o ważności granic wzmogło
się w czasie stanu wojennego,

gdy zwykła wycieczka w góry z
dziewczyną oznaczała ciągłe kontrole i tłumaczenie, że nie chcemy
robić nic złego, tylko podziwiać
widoki. A potem wyprawa w
gronie jeleniogórskich esperantystów, którzy chcieli spotkać
się z czeskimi esperantystami z
Trutnova. Kilkakrotne oficjalne
prośby Polaków i Czechów o
pozwolenie wyjazdu za granicę,

które powinny w przyszłym roku
spowodować, iż szpital odzyska
swoją pozycję na rynku usług
medycznych. Władze powiatu i
pacjenci będą na to czekać z niecierpliwością.

Sprzedadzą udziały?
– Szpital po przekształceniu go w spółkę kilka lat temu, nadal popadał w
długi. Zbyt duże. To doprowadziło do kolejnej zmiany zarządu – wyjaśnia
starosta jeleniogórski Jacek Włodyga. – Ochrona zdrowia mieszkańców jest
zadaniem powiatu, ale musi się to odbywać w granicach naszych możliwości
finansowych.
– Jeżeli nie będzie innego wyjścia, będziemy musieli ogłosić konkurs na wykup
udziałów w spółce zarządzającej szpitalem – dodaje starosta. – Ale na razie
nie będzie to konieczne. Szpital dostał od powiatu na początku listopada 1
149 000 złotych na ustabilizowanie sytuacji finansowej, a przede wszystkim
na uregulowanie zadłużenia w ZUS-ie.
Wykupem udziałów zainteresowana jest firma Euromedicar, która przejęła
w podobny sposób pakiet większościowy między innymi w szpitalu w Ząbkowicach Śląskich. Teraz tamtejszy szpital rozwija się, z czego zadowoleni
są i pacjenci i pracownicy.
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Jak zaoszczędzić?
Zmniejszenie kosztów to jeden z warunków wyjścia na prostą. Sporo pieniędzy
zaoszczędziło zamontowanie czujników ruchu na klatkach schodowych, które
wcześniej były oświetlane bez przerwy. Szpital zmieni też system ogrzewania.
Zamontowany kilka lat temu piec olejowy zostanie wymieniony na piec gazowy.
Gaz jest tańszy. Znacznie bardziej gospodarnie wykorzystywane są leki. Ich zużycie
rozliczane jest na każdego leczonego pacjenta a nie na oddziały szpitalne. To już
przyniosło 30 procentowe oszczędności w ich zużyciu.

Wreszcie bez barier

Dzień w którym można bez żadnych przeszkód przejść
granicę w dowolnym miejscu to dla mnie, człowieka który
pół życia spędził w realnym socjalizmie, wielka chwila.

Odział położniczy dysponuje między innymi nowoczesnym
inkubatorem podarowanym przez Wielkią Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

żeby odwiedzić sąsiadów, były
odrzucane przez władze obydwu
krajów. W końcu zdecydowaliśmy
się spotkać na granicy, bo tylko
tak mogliśmy to zrobić bez pozwolenia. W roku 1986 pierwsze
spotkanie odbyło się na szlaku
wiodącym na Śnieżkę. Było nas
30 z obydwu krajów. To było
niesamowite uczucie, gdy bez
żadnych pozwoleń, zgód i pieczątek uścisnęliśmy ręce i przez
godzinę rozmawialiśmy o życiu,
spotkaniach i bezsensie granicznych zakazów. Ponieważ tam

byliśmy wystawieni na widok i
baliśmy się „wsypy”, na następne
spotkanie umówiliśmy się na
przełęczy Okraj, która miała być
bezpieczniejsza. Skąd mogliśmy
wiedzieć, że na ten sam pomysł
wpadli działacze Solidarności
Polsko-Czechosłowackiej?
Rzeczywiście, spotkaliśmy się
na szlaku po czechosłowackiej
stronie, znaleźliśmy dobre miejsce żeby usiąść, porozmawiać,
coś zjeść i się napić. Zaczęliśmy
też wymieniać się wydawnictwami esperanckimi, polskimi i
czeskimi. I nagle z lasu i zza drogi
wyszli cywile w towarzystwie
WOP-istów, wyjęli legitymacje
służbowe, Czechom kazali iść
precz a nas zaprowadzono do
strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza na Okraju. Kilka godzin trwały
przesłuchania i sprawdzanie, co
jest napisane w broszurach które
daliśmy i dostaliśmy od Czechów.
Gdy z widocznym zawodem śledczy zrozumieli, że nie ma tam
nic o polityce, a są same teksty o
przyjaźni między narodami oraz
opowieści podróżników, zostaliśmy zwolnieni. Okazaliśmy się
tylko niegroźnymi marzycielami o
swobodzie i szacunku między narodami a nie wrogami państwa i
ustroju. Minęło 20 lat i te nieśmiałe
marzenia stały się rzeczywistością.
Teraz można granicę przechodzić
bez obaw. Piękny czas.

Marek Komorowski

Ostatnia służba na Okraju
Układ z Schengen, który w Polsce i Czechach wszedł w życie w nocy z 21 na
22 grudnia, został powitany również na przejściu granicznym Okraj, łączącym
Kowary i leżącą tuż za granicą czeską Malą Upę.
Około dwustu osób spotkało się na przejściu granicznym już dwie godziny przed
północą, gdy formalnie na całej granicy polsko-czeskiej zawieszono kontrolę
graniczną. O 24 w górę poszedł szlaban a Polacy i Czesi mogli przekroczyć granicę
tak jak granicę gminy czy województwa.
Polacy i Czesi ściskali się, gratulowali i opowiadali o latach życia w cieniu
granicy, jeszcze kilkanaście lat temu ściśle strzeżonej. O karach dla tych, którzy
w poszukiwaniu grzybów czy na nartach zapuścili się na terytorium „bratniego”
kraju i musieli długo tłumaczyć, że nie są szpiegami ani przemytnikami.
- To wielki dzień dla nas, mieszkańców Karkonoszy, które przestały w końcu
dzielić nasze narody a zaczynają nas łączyć – mówił starosta (czyli wójt) Malej
Upy, Lubomir Macl.
Fot. MAR

Kradł na zamówienie

Fot. MAR

10

Od lewej burmistrz Kowar, Mirosław Górecki, Piotr Niciejewski
– ostatni strażnik pełniący służbę na Okraju, starosta Malej
Upy Lubomir Mencl oraz Jan Giereło, emerytowany strażnik
który pełnił służbę na tym przejściu w latach 1964-2005
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Amator aktów i lasek
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Policja na stokach
Na Łysej Górze w Dziwiszowie szkolili się policjanci z Jeleniej Góry i z
Karpacza, którzy pełnią
służbę na nartach. Kurs
prowadzony przez Michała Rażniewskiego był
sprawdzianem umiejętności na progu sezonu
zimowego.

(JEN)

PIECHOWICE – Uświadomię rodakom, że warto tu
przyjechać – mówi Joan Perda

Rumuni w Karkonoszach
Do Jeleniej Góry i Piechowic
przyjechał konsul generalny
Ambasady Republiki Rumunii w
Polsce, Joan Preda. Wraz z małżonką odwiedził miedzy innymi
grupę Polkolorit-Marconi, która
produkuje coraz więcej ceramiki
na rynek Rumuński.
Pańska wizyta w Kotlinie
Jeleniogórskiej wiąże się ze
sprawami konsularnymi?
- Nie. Przyjechałem tutaj na
zaproszenie firmy, która w znaczący sposób zwiększyła sprzedaż
swoich wyrobów w Rumunii. Po
wielu latach niezbyt wysokich
obrotów handlowych między
naszymi krajami, po przystąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej
notujemy gwałtownie rosnącą
sprzedaż polskich produktów
na naszym rynku. Produkty
Polkoloritu skierowane są do
ludzi bardziej zasobnych co też
oznacza, że Rumuni zaczęli się
bogacić i stać ich na dobry towar.
W tym roku kupiliśmy od was
towary o wartości 1,5 miliarda
euro.

Czy możemy się spodziewać, że w Karkonosze zacznie
przyjeżdżać więcej turystów z
Rumunii?
- Niewiele mogę teraz powiedzieć, gdyż to jest moja pierwsza
wizyta w tym regionie, a jestem
już w Polsce od 5,5 roku. W Rumunii mamy góry i nie sądzę,
żeby w najbliższym czasie liczba
turystów znacznie się zwiększyła.
Ale na pewno postaram się uświadomić moim rodakom, że warto
przyjechać w Karkonosze.

Rozmawiał: Mar

Fot. MAR

Polska i Rumunia wspólnie
zmagają się z dziedzictwem
komunizmu. Czy Rumunia

korzysta z polskich doświadczeń?
- Oczywiście, bardzo uważnie
obserwujemy to co się dzieje w
Polsce. Wasz kraj rozwijał się
szybciej niż nasz i teraz mamy
sposobność obserwowania u was
co przynoszą zmiany po kilku latach. Możemy też unikać waszych
błędów. Liczymy też na pomoc
Polski w ustanowieniu specjalnych relacji Unii Europejskiej z
Ukrainą i Mołdawią. Dla Rumunii
i Polski współpraca z tymi krajami
jest bardzo ważna.

Konsul – Joan Preda z tłumaczką

Policjanci w karnym
szyku na zakończenie
szkolenia.
cjonariuszy z wszystkich komisariatów na terenie miasta i
powiatu. Będą oni patrolować
trasy narciarskie w Karpaczu,
Szklarskiej Porębie oraz na Łysej
Górze. – wyjaśnia rzeczniczka
prasowa jeleniogórskiej policji
nad. kom. Edyta Bagrowska.
Wszyscy mundurowi jadą na
narciarskie patrole poza przydzielonymi im obowiązkami. Ale jak
mówią, dla wielu możliwość wyjazdu na taką służbę to również
sposób na odstresowanie się.
– Jak w domu powiedziałem,
że zgłosiłem się na dodatkowe służby na nartach to żona
popukała się w czoło – mówi
jeden z funkcjonariuszy – ale ja z
tych patroli nie zrezygnuję. Tym

– Już jeździłam na Łysej Górze
– mówi Mariola Burzyńska
bardziej, że właściciele i zarządy
stoków mówią nam, że od kiedy
pojawiliśmy na trasach, gwałtownie spadłą liczba szalejących
narciarzy, a kradzieże sprzętu
narciarskiego praktycznie już się
nie zdarzają.
Również prowadzący ośrodki
narciarskie mówią, że nie spo-

dziewali się, iż pojawienie się policjantów na nartach spowoduje
aż tyle zmian na lepsze. Narciarze
którzy widzą policyjną kamizelkę, czują się bezpieczniej i często
sami proszą funkcjonariuszy o
interwencję czy o pomoc.

Mar

KOWARY Budowa wyciągów i sztucznego naśnieżania stają się coraz bardziej realne

Narciarz nie pogardzi
Na narty do Kowar za dwa lata? – To jest coraz bardziej
realne – mówi burmistrz Mirosław Górecki, który jutro
(wtorek, 8 stycznia) podpisze we Wrocławiu umowę
założycielską spółki o nazwie Stacja Sportów Zimowych
i Paralotniarstwa w Kowarach.
Gmina będzie miała w spółce
10 procent udziałów, pozostałe 90
należy do prywatnych inwestorów,
głównie z Wrocławia.
– Wszyscy udziałowcy mają
doświadczenie w realizacji takich
inwestycji, a jeden z nich już zbudował stację sportów zimowych
w Sudetach – wyjaśnia burmistrz
Górecki. – Podpisanie aktu notarialnego powołującego spółkę to koniec
bardzo dla nas ciężkiego etapu, gdy
musieliśmy przekonać radnych,
mieszkańców, lasy państwowe, że
nasze marzenia o narciarzach w
Kowarach są realne.
Stacja będzie działała na dwóch
stokach, na Sulicy, gdzie stanie
wyciąg wynoszący narciarzy na
wysokość 940 m n.p.m. oraz na
górze Czoło, gdzie wyciąg dotrze

na wysokość 1000 m n.p.m. To są
północne stoki, gdzie słońce zimą
świeci stosunkowo krótko i gdzie
pokrywa śnieżna utrzymuje się
wyjątkowo długo.
- Są tam idealne warunki do
sztucznego naśnieżania, bez którego nie obejdzie się już żaden
stok narciarski – tłumaczy burmistrz. – Prace zaczną się zaraz
po podpisaniu umowy i w tym
roku chcemy wykonać projekty, dokonać uzgodnień i zdobyć
wszystkie niezbędne pozwolenia.
Jeśli zdążymy, zaczną się też prace
budowlane. Natomiast pierwszych
narciarzy na gotowych już trasach
spodziewamy się w sezonie zimowym 2009-2010.
Kowary z wielkim wysiłkiem
dołączają do dwóch karkonoskich

narciarskich ośrodków, czyli Karpacza i Szklarskiej Poręby. Na razie
w roli początkującego ucznia, ale
jeśli utrzymają tempo, to za kilka
lat staną się kolejną
zimową atrakcją
naszego regionu. A pomyśleć, że kilka
lat temu, kiedy
poprzedni burmistrz i

właściciele ośrodka Jelenia Struga
zaczynali zabawę na saniach
rogatych, wszyscy pukali się w
czoło. – Kowary i sporty zimowe? Śmiechu warte! – takie były
opinie. Trudno się dziwić, przez
kilkadziesiąt lat ludzie żyli tutaj
z górnictwa i przemysłu, a turystyka i sport wydawały się zbyt
niepoważnym zajęciem, żeby
traktować je serio. Gusty się zmieniają.
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– Wierzę, że uruchomienie stacji sportów
zimowych rozrusza nasze miasto
– mówi burmistrz Mirosław Górecki

Fot. MAR

rysunku i rzeźby. Czynna będzie
do końca lutego.
Jerzy Jakubów zajmuje się nie
tylko przedstawianiem kobiecego ciała. Od lat zbiera laski i
pastorały oraz przedmioty związane z życiem wędrowców.

Fot. MAR

AKT – to tytuł wernisażu wystawy Jerzego Jakubowa, który
odbył się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Kowarach.
Wystawa AKT ukazuje 30–letni dorobek twórcy w zmaganiu
się z artystyczną transformacją
kobiecego ciała różnymi technikami malarskimi, graficznymi,

– Dla nas służba na stoku to
połączenie przyjemności z pożytecznym działaniem. Na stoki
wyjeżdżamy po wypełnieniu swoich codziennych zajęć. Ale nikogo
nie trzeba namawiać do wyjazdu
do takiej pracy – mówiła mł. asp.
Mariola Burzyńska z I Komisariatu Policji na Zabobrzu. – Ja już w
ubiegłym roku pełniłam służby
na Łysej Górze, gdyż to jest obszar
działania naszego komisariatu.
Kilkakrotnie interweniowaliśmy
gdy młodych ludzi poniosła fantazja i zbyt szarżowali. Raz z kolegą
złapaliśmy też złodzieja nart, który krótko tutaj grasował.
– Po raz pierwszy jeleniogórska
policja poprosiła nas o przeszkolenie grupy funkcjonariuszy. Uczyli
się, jak poradzić sobie na stoku w
każdych okolicznościach, jak dojechać w każde miejsce na stoku.
Umiejętności funkcjonariuszy są
różne, ale każdy z nich bez problemu wykona zlecone mu zadania
– wyjaśniał prowadzący zajęcia
instruktor Michał Rażniewski.
– Do służby w patrolach narciarskich zgłosiło się 25 funk-
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Dziewczynę namierzyłem nie przez przypadek, ale z pełną premedytacją. Wystarczyło dobrze poszukać. Nie wertując książki telefoniczne i telefonując po znajomych z zapytaniem o adres i numer telefonu. Znalazłem koleżankę
w sieci, zaplątaną w setki innych znajomości i wspomnień, które odżywają dzięki kilku kliknięciom na magicznym
portalu. Kto nie wierzy, niech sam spróbuje. Warto.
– Wiesz, gdyby nie to zdjęcie,
to bym cię nie poznał – mówi mi
przypadkowo spotkany kolega z
dawnej szkolnej ławy, jeszcze z
podstawówki. Ja jego zresztą też.
Dopiero po kilkusekundowej analizie rozpoznaję faceta, z którym
lat temu… (ile to już będzie…),
chodziłem do „dwójki”. A w zasadzie nie jego, tylko to, co stało się z
nim po tym czasie. I co już widziałem właśnie w tym magicznym
Internecie. Na zdjęciu 40-latka na
„Naszej-klasie”.

W sieci (nie)znajomych

Tu kontakt rodzi kontakt. Grzegorz Niedźwiecki, znany opozycjonista jeleniogórski i inicjator
jedynego jak do tej pory referendum o odwołanie władz miasta w
2000 roku, który kiedyś umieścił
mnie na „czarnej liście” osób
szkodliwych dla Jeleniej Góry, dziś
zaprasza mnie do swojej klasy.
Do szkoły z panem Grzegorzem
nie chodziłem, poglądy mamy

podstawówki. Co prawda nie moje
(niestety, te z IIIa gdzieś zawieruszyłem), ale niemal identyczne w
klimacie, robione tego samego dnia
roku 1977 w sąsiednich klasach. Na
tym samym charakterystycznym
papierze ORWO z nienaturalnym
kolorkami. Z gromady dziesięciolatków poznaję niemal wszystkich.
W wersji dzisiejszej nie poznałbym
raczej nikogo.

Potęga wirtualnej ławy

Tłumaczyć dziś komuś, czym
jest „Nasza-klasa” to tak samo, jak
opowiadać, co jest w herbie Jeleniej
Góry. Na portalu zarejestrowało
się prawie cztery miliony osób.
Ilu z tego jest jeleniogórzan? Rozrzuconych po całej Polsce i całym
świecie? Tam, gdzie tylko jest
dostęp do Internetu. Takich statystyk nikt nie prowadził. Ale potęgę
„Naszej klasy” niech zilustruje fakt,
że zarejestrowało się tam ponad
1200 uczniów Szkoły Podstawowej
nr 11, największej podstawówki

mi. Wiek może być jedynie miarą
popularności zawierania kontaktów dzięki temu medium. Starsi
mają mniej znajomych, młodsi
– setki. Ja mam trzydziestu trzech.
Ale nie wyobrażam sobie mieć
ponad stu. Przecież tyle osób nawet
mnie nie zna! – Każdy tak myślał,
ale rzeczywistość zaskakuje, bo tak
naprawdę zna nas znacznie więcej
ludzi niż sądzimy. „Nasza-klasa” to
uświadamia.

Tyle się zmieniło

– Jeszcze w kwietniu minionego
roku naszej szkoły i klasy nie było
na portalu. W ciągu kilku miesięcy
popularność serwisu wzrosła tak
bardzo, że zostały założone już
54 klasy, a do rocznika opiekunek
1997-2001 należy już 18 osób
– mówi Agnieszka, absolwentka
Zespołu Szkół Medycznych.
– Stany Zjednoczone, Niemcy,
Francja, Wrocław, Gdynia... Porozjeżdżałyśmy się po świecie, ale
dzięki „Naszej-klasie” mamy w

się, że w tym samym lokalu spotkały się oprócz nas jeszcze dwie klasy,
które też umówiły się na portalu
– dodaje Magda Marczak.
– Cieplutko się robi na same
wspomnienia... Gdy kończyłyśmy
liceum, gadu-gadu nie było „modne”, numery telefonów dość często
się zmienia i niestety kontakty się
pourywały. Dobrze, że powstał taki
portal, możemy „się zobaczyć” i
dowiedzieć, co u której słychać.
Pozmieniałyście się, ale każda trzyma pion – zadbane i uśmiechnięte.
No w końcu kobiety jak wino, im
starszy rocznik tym lepsze. Dobrze,
że mamy znów kontakt – pisze na
forum klasowym Wioletta, która
obecnie przebywa w USA.
– Cieszę się, że dołączam do was,
bo widzę, że sporo się u każdej
pozmieniało – dodaje Ania Mężyk,
nauczycielka j. niemieckiego w
gimnazjum. – To bardzo skuteczny
sposób na nawiązanie i odnowienie
naszych kontaktów... Zbierajmy się
więc i łączmy w tym wirtualnym
świecie – zachęca Ewa Pietruszka,
pracująca w Niemczech.

Fot. Agnieszka Gierus

12

Ta „Nasza

Popłynęły lata

Byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 po latach
w mieście. To mniej więcej tylu,
ilu tam uczęszcza na co dzień.
Niewyobrażalne, ale prawdziwe:
cała szkoła w zasięgu sieciowego
cudu. Stworzył społeczność, którą
już dziś można nazwać pokoleniem
„Naszej-klasy”.
Dziwne to pokolenie, bo w sumie
data urodzenia nie gra żadnej roli.
Pięćdziesięciolatki siedzą w jednej
wirtualnej ławce z jedenastolatka-

miarę dobry kontakt. Udało nam
się nawet zorganizować spotkanie
po świętach. Niektóre z nas nie
widziały się od ukończenia szkoły.
A okazuje się, że w ciągu siedmiu
lat pozmieniało się bardzo wiele
– dziewczyny powychodziły za
mąż, urodziły dzieci. Miło tak oderwać się na chwilę od codzienności
i powrócić myślami do szkolnych
czasów. Śmiałyśmy się, bo okazało

się, że jest i nawet zapisało się do
niej kilka osób. Mam nadzieję, że
będzie nas coraz więcej. To świetny
sposób na odnowienie znajomości,
bez względu na to, ile ktoś ma lat
– dodaje.
Półtora miesiąca temu „Naszaklasa” wciągnęła Danutę Romanowską, absolwentkę Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Warszawskiej (rocznik ‘63-‘71) i Liceum
Medycznego (rocznik ‘71-’76).
– Pamięć jest zawodna i z czasem
człowiek zapomina o niektórych
ludziach. Taki portal jest doskonałym sposobem na odświeżenie
znajomości. Z racji mojego panieńskiego nazwiska pisze do mnie
wiele osób, które pamiętają mnie
jako córkę Zbigniew Kaszyckiego,
dyrektora „czwórki” – mówi p. Danuta. Dodaje, że na „Naszą klasę”
zagląda codziennie. – Odbieram
wiadomości i cieszę się, jak znajdę
coś miłego. Ostatnio było to moje

zdjęcie z czasów szkoły podstawowej, które zamieścił kolega.

Gdyby nie Internet…

– Spotkaliśmy się po 16 latach.
Wszystko dzięki „Naszej klasie”
– opowiada Ewelina Sadowska,
absolwentka Szkoły Podstawowej
nr 1 w Jeleniej Górze. Chodziła do
klasy „B”, ukończyła podstawówkę
w 1991 roku.
– Od tego czasu nasze drogi się rozeszły. Z niektórymi nie widziałam
się ani razu – mówi jej koleżanka
Patrycja. - I pewnie nigdy bym ich
nie spotkała, gdyby nie Internet.
Uczniowie spotkali się najpierw
wirtualnie. Potem umówili się
na spotkanie w rzeczywistości
namacalnej. Przyszło 12 osób, czyli
połowa klasy. Mieli sobie sporo do
powiedzenia, bo spędzili w jednej
z restauracji sześć godzin. Przy
okazji, wyjaśniło się kilka szkolnych
tajemnic.

Fot. Archiwum

raczej różne, ale co tam. Nie wypada odmówić. Wchodzę. Wśród
znajomych G. Niedźwieckiego
widzę kilku moich znajomych.
Nawet pojęcia nie miałem, że oni
się znają…
Jeden chodził do równoległej
klasy Szkoły Podstawowej nr 3
im. Broniewskiego, zanim jeszcze
zmieniła się w „ósemkę”. Tam
odnajduję zdjęcia klasowe z trzeciej

„Nasza-klasa” łączy również
pokolenia, które ukończyły szkoły
nawet dwadzieścia czy trzydzieści
lat temu. Na portalu odnalazło się
kilkoro absolwentów Technikum
Mechanicznego „Mechanik”, (klasa A 1970 – 1975).
– Zachęcam wszystkich absolwentów budowy maszyn z 1975
roku i nauczycieli, którzy męczyli
się z nami do zapisywania się do
naszej klasy. Proszę o propagowanie idei kontaktu między nami
poprzez ten portal. Mam nadzieję,
że tą drogą uda nam się dotrzeć do
koleżanek i kolegów, którzy nie
byli na spotkaniu w 2000 r., bo po
prostu nie wiedzieli o nim – apeluje
Jan Nowakowski.
– Już wcześniej udało nam się
zorganizować spotkania klasowe,
ale myślę, że w ten sposób będziemy mieć jeszcze lepszy kontakt
– mówi Maria Dul, absolwentka
rocznika ’75. Dodaje, że wcześniej
nie interesowały jej internetowe
portale, ale z czasem coraz częściej słyszała o „Naszej-klasie”.
– Zapytałam w końcu córkę, na
czym to polega i z ciekawości
sprawdziłyśmy, czy moja klasa w
ogóle w internecie istnieje. Bardzo się ucieszyłam, gdy okazało

Klasa A Technikum Mechanicznego na wycieczce w Wieliczce w 1971 roku

Ci sami uczniowie na spotkaniu klasowym w 2000 roku

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REPORTA¯
Grzegorz Niedźwiecki

a-klasa”

Dziewczyny z klasy „B”, dzisiaj
już dojrzałe kobiety, dowiedziały się
też, którzy z chłopaków podlądali
je na wycieczce szkolnej, kiedy były
pod prysznicem.

Zakochani od
pierwszej klasy

Z kolei Adam i Wioleta to przykład szkolnej miłości, która przetrwała do dziś. Zakochali się jeszcze
w podstawówce. Dzisiaj mają
dwoje dzieci i są szczęśliwi.
– Bałam się tego spotkania, że
nie będziemy miały sobie nic do powiedzenia po tak długiej przerwie
– mówi Ewelina. Ale zanosi się, że
to dopiero początek ogrzewania
starych znajomości. – Proponuję
spotkanie przy ognisku, latem – napisał na forum Janusz
Szerszeń.

Dzisiaj nie poznałaby na ulicy
Marcina, tak się zmienił. – A przecież tyle czasu spędziliśmy w szkole
– mówi.
Ewelina opowiada też, jak z
Patrycją związywały się rękawami
fartuchów, a potem nie mogły się
rozwiązać. – Wiele razy przez to nauczyciele wypraszali nas za drzwi. A
my, zamiast wykazać powagę, nie
mogłyśmy wytrzymać
ze śmiechu – mówi.

Przepis na „Naszą klasę”

Trzecioklasiści z "trójki" - 1977 rok

dosłownie ze szkolnej ławy, bo
siedział rząd przede mną.
Jarek ożywia forum klasowe
przed świętami opisując potrawy
i podkreślając, że kiedy już to
wszystko pochłonie, to sobie
pęknie. Odpisuje Ewa Grabowska,
taka „najpiękniejsza w klasie, bez
dwóch zdań”. Dziś w Danii, w Aalborg, gdzie założyła rodzinę.
– Mogę sobie tylko pomarzyć i
bezproduktywnie pomlaskać. Dopiero w przyszłym (czyli w tym
– RED) roku przywiozę tu moją
mamę i nie dam jej spocząć, póki
nie przygotuje pełnego zestawu z
barszczem i uszkami na czele, a
moja duńska rodzina, dla której
zupa z buraków jest daniem
kosmicznym, spróbuje tego, co
najlepsze na świecie.
Małgorzata Pierzchała wyjechała po szkole do Berlina i…
tam się jej zostało. Ma męża i
dwoje dzieci. Wigilię robiła polsko-niemiecką. Bo jak pogodzić
tradycyjną sałatkę z kartofli i gorące kiełbaski z polskim karpiem,
kutią i innymi świątecznymi
smakołykami? Kompromisem

Klasa VIIc, Szkoła Podstawowa nr 2, rok 1981

Niektórzy się do mnie nie przyznają,
choć nie pożyczałem od nich na wódkę.
Badają grunt, albo udają, że mają ograniczony dostęp do Internetu. To dla mnie
niezły papierek lakmusowy sprawdzania
przyjaciół. Warto też zaprosić dużo
pięknych kobiet, wówczas wychodzi
się na duszę towarzystwa. Tylko broń
Boże nie pokazywać później tej strony
żonie, bo będzie szukać twoich byłych
narzeczonych lub obecnych kochanek
i wyjdzie z tego niezła awantura. Każdy
zresztą ryzykuje.

Uczennice popularnego Medyka spotkały się kilka
lat po maturze dzięki "Naszej-klasie"
– Już wiem, dlaczego Andrzej w
szóstej klasie miał złamane dwa
nadgarstki – napisała na forum
Patrycja. Nam nie chciała jednak
nam zdradzić tajemnicy. – Niech to
pozostanie w kręgu klasy – mówi z
uśmiechem.
– A Marcin i Agnieszka podkochiwali się, i to już w pierwszej klasie!
– wyznaje Ewelina Sadowska.
– Wtedy nic o tym nie wiedziałam,
dopiero po 16 latach wyszło to
na jaw.

13

Wprawdzie umówić się nie jest
łatwo, gdyż „klasowicze” rozjechali się po Europie. Asia i Janusz
mieszkają w Warszawie, Adrijana
wyjechała aż do Brukseli.

Potęgę „Naszej-klasy” niech zilustruje fakt, że zarejestrowało się tam ponad
1200 uczniów Szkoły Podstawowej nr 11, największej podstawówki w Jeleniej
Górze. To mniej więcej tylu, ilu tam uczęszcza na co dzień. Niewyobrażalne, ale
prawdziwe: cała szkoła w zasięgu sieciowego cudu.
– Na pewno znajdziemy jakiś
dogodny termin. A może do tego
czasu będzie nas więcej – mówią.

okazała się zupa grzybowa ze
zbieranych przez rodziców Małgorzaty borowików.

Dobrotliwy wirus

Lista (nie)obecności…

A moja klasa? Jej uczniowie też
się „zlepiają” po latach, dopiero
od niedawna. Mnie „Naszą-klasą”
zaraziła Agnieszka. Ja przeniosłem
wirusa na Jarosława Gromadzkiego, dziś dyrektora Jeleniogórskiego
Centrum Kultury, a mojego kolegę
z „Żeroma”, nie

Pożegnanie absolwentów I LO im. Żeromskiego w czerwcu 1987 roku

… wciąż jest długa, bo w większości klas wirtualnych – również
i w moich – „siedzi” niewielu rzeczywistych koleżanek i kolegów.
Choć nie jest tak źle. W liceum
w IV e było 18 osób. W „Naszej
klasie” jest dziewięciu uczniów.
Połowa mniej więcej. Pozostałe
puste internetowe krzesła czekają. Co jakiś czas zapisuje się
ktoś nowy. Ostatnio – Joanna,
perfekcjonistka polonistka, która
wylądowała na dyrektorskim
stołku w Lubomierzu, w tamtejszym liceum.
Ale „Nasza-klasa” to przecież
nie tylko klasa. Może akurat
spotkasz kogoś, kogo od lat nie
widziałeś, a chciałbyś kontakt
odnowić. Tak było z Katarzyną.
Ostatnio spotkałem się z nią
lat temu sześć lub siedem, nie
pamiętam. Teraz ponownie. Na
„Naszej-klasie”, choć nie chodziła
ze mną do szkoły. Mamy zobaczyć
się wkrótce.

Konrad Przezdzięk
(AGA, ROB)

Klasa IV e. I LO im. Żeromskiego. Kwiecień 1986

III d z "trójki" - rok 1977

Pochwal się klasowym zdjęciem
Masz fotografię ze szkolnych lat i chciałbyś, aby znalazła się ona w Jelonce? A może
chciałbyś podzielić się ciekawymi losami uczniów z Twojej klasy z naszymi Czytelnikami? Przyjdź do nas (ul. Klonowica 9) lub napisz na adres redakcji. Nie każdy ma
komputer z dostępem do Internetu. Papier pozostaje w zasięgu wszystkich. Może
warto uwiecznić Twoje wspomnienia w druku? Zapraszamy!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI

Wykręt prezydenta

Fot. ROB
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– Marek Obrębalski przed wyborami na piśmie obiecał, że naprawi drogę, jak
zostanie prezydentem. A teraz nas zwodzi – mówią mieszkańcy ulicy Saneczkowej
w Jagniątkowie. I zapowiadają protest pod ratuszem. – Dotrzymam obietnicy, ale
jeszcze nie teraz – zapewnia szef miasta.

PRACA

ciągowa, prowadząca do ośrodka
Grzybowiec – wyjaśnia Lucyna
Woźniak. Później na zmianę są
wertepy, zwężenia drogi, wystające
skały. Na długich odcinkach nie ma
szans, aby dwa samochody się bez
kłopotu minęły.
– Proszę spojrzeć na tych ludzi
– Krzysztof Korczewski z ulicy
Saneczkowej pokazuje na młode
małżeństwo, z trudem pchające
wózek z małym dzieckiem. – Wystarczy się poślizgnąć i wózek leci
dobre kilka metrów w dół. Przecież
może dojść do tragedii.

Szef się tłumaczy

Mieszkańców na dobre rozzłościło pismo zastępcy prezydenta
Jerzego Łużniaka z grudnia 2007
roku, w którym informuje on,
że remont Saneczkowej będzie
możliwy najwcześniej w 2010 roku.
Uzasadnia też, dlaczego stworzenie
dokumentacji nie znalazło się w
projekcie budżetu na 2008 rok.
– To przecież będzie praktycznie
koniec kadencji. Kto nam zapewni, że prezydent się nie wykręci?
– mówi Józef Gajewski.
I pokazuje porozumienie zawarte przed drugą turą wyborów.
W zamian za poparcie, kandydat
na prezydenta Marek Obrębalski
zobowiązuje się w nim do zreali-

zowania 10 postulatów mieszkańców. Remont ulicy Saneczkowej
wymieniony jest w punkcie 2. – My
wywiązaliśmy się z danego słowa
w stu procentach – mówi Józef Gajewski. – W pierwszej turze Marek
Obrębalski przegrał w Jagniątkowie
z Miłoszem Sajnogiem. W drugiej
– wyraźnie wygrał.

Ma jeszcze czas

– Dotrzymam słowa – uspokaja prezydent Marek Obrębalski.
– Porozumienie zawierało więcej
punktów. Z niektórych już się
wywiązałem. Kadencja jeszcze
trwa, więc mam trochę czasu. A co
do ulicy Saneczkowej, to droga w
trudnym terenie górzystym, bardzo
specyficznym, jej remont będzie
kosztowny. Samo sporządzenie
dokumentacji to duży wydatek.
Dlatego też nie umieściliśmy tego w
projekcie budżetu na 2008 rok.
Prezydent jak dotąd zadbał o realizację remontu ulicy Karkonoskiej,
nadal istnieje i istnieć będzie szkoła
podstawowa w Jagniątkowie – to
też jeden z warunków umowy. Rozebrane zostały też szpecące ruiny
Grunwaldu. To kolejny z punktów
porozumienia. – Mieszkańcy mogą
być spokojni o realizację kolejnych
zobowiązań – mówi Marek Obrębalski.

PRACA

PRACA

POLCOLORIT S.A., ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Koordynator
Rynków Zachodnich
Wymagania:
- doświadczenie w handlu;
- wykształcenie wyższe
kierunkowe;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- mile widziana znajomość języka
niemieckiego;
- prawo jazdy kat. B

Laborant
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
-m
 ile widziane osoby z doświadczeniem na w/w stanowisku;
- r zetelność, sumienność w wykonywaniu obowiązków;
- umiejętność szybkiego uczenia się

Księgowa

Technolog

Wymagania:
- praca w księgowości w firmie
produkcyjnej
- obsługa komputera (EXCEL)
- znajomość prawa podatkowego
i bilansowego
- mile widziana znajomość specjalnych stref ekonomicznych

Wymagania:
- wykształcenie wyższe ceramiczne lub
chemiczne;
- mile widziane osoby z doświadczeniem na w/w stanowisku;
- rzetelność, sumienność w wykonywaniu obowiązków;
- umiejętność szybkiego uczenia się

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres firmy: POLCOLORIT S.A.,
ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice. Dział Kadr lub mailem jkarwin@polcolorit.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

– Tą drogą nie da się jeździć
– mówią mieszkańcy ulicy Saneczkowej
Radni przyszli z pomocą

Wydaje się, że sprawa ulicy Saneczkowej ruszy z miejsca. Józef
Gajewski interweniował u klubów
radnych opozycji. Na posiedzeniu
komisji rozwoju wpisano remont
tej ulicy do projektu budżetu na
2008 rok. Teraz jeszcze swoje poprawki może nanieść prezydent
i pozostałe komisje. Na końcu
budżet musi jeszcze przegłosować
rada miejska. – To dobrze, że radni
wpisali Saneczkową – powiedział
Marek Obrębalski i zapewnił, że nie
skreśli tej propozycji.

Robert Zapora

Dziesięć przykazań dla kandydata
Porozumienie zawarte kandydata na prezydenta z mieszkańcami to nowatorski
pomysł. I choć pismo nie ma mocy prawnej, mieszkańcy Jagniątkowa są w komfortowej sytuacji. Mogą rozliczyć skrupulatnie szefa przed kolejnymi wyborami. Co
w skróconej wersji zawiera pakt Marka Obrębalskiego z mieszkańcami?
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Jagniątkowa.
2. Budowa i modernizacja pięciu dróg (w tym wspomnianej Saneczkowej).
3. Wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
4. Budowa kładek dla pieszych przy mostach przy ul. Karkonoskiej i Michałowickiej.
5. Utrzymanie sześcioklasowej szkoły podstawowej i przedszkola w Jagniątkowie.
6. Utworzenie i finansowanie świetlicy dla młodzieży.
7. Likwidacja ruin w centrum Jagniątkowa, m.in. Grunwaldu i Fabryki Mebli.
8. P rzyśpieszenie działań zmierzających do odzyskania nieruchomości
po pogotowiu opiekuńczym. Utworzenie tam nowych miejsc pracy.
9. Sprawne przeprowadzenie remontu ulic Karkonoskiej i Michałowickiej.
10. Powołanie rady osiedla Jagniątków.

JELENIA GÓRA Z poprawczaka na przestępczą drogę

Szesnastoletni recydywista
Kilkanaście kradzieży z włamaniem ma na swoim koncie
młody jeleniogórzanin, który po
raz kolejny wpadł w ręce policji.
Grozi mu umieszczenie w domu
wychowawczym, z którego niedawno wyszedł.
– 16–letniego jeleniogórzanina
podejrzewa się o kradzieże i kradzieże z włamaniem. Policjanci
ustalili, że w okresie ostatnich
kilku miesięcy 2007 roku nieletni popełnił, co najmniej 11
przestępstw przeciwko mieniu
Fot. Angela

– Zawarliśmy porozumienie z
prezydentem. Jednym z najważniejszych punktów jest remont
ulicy. To chyba najgorsza droga
w Jeleniej Górze – mówi Józef Gajewski, który występuje w imieniu
mieszkańców.
– Nie mamy jak dojechać do
swoich domów – denerwuje się
Lucyna Woźniak. Kobieta sama
dba o ulicę, posypuje ją piaskiem i
popiołem. – Pługi najpierw odśnieżają największe drogi w mieście.
Potem jeszcze jeżdżą do Jeżowa
Sudeckiego, a na koniec do nas.
Przecież nie możemy tyle czekać,
jakoś przejechać trzeba – mówi
kobieta.
Przy Saneczkowej mieszka około stu osób. Droga mieści się w
centrum Jagniątkowa, dosłownie
kilkadziesiąt metrów od kościoła. Co z tego, podjazd od strony
świątyni jest tak stromy, że zimą
wjechanie tędy graniczy z cudem.
Mieszkańcy muszą jeździć na około,
nadrabiając dobre dwa kilometry.
Okrężna droga to jednak także nie
lada wyzwanie. Wjazd na Saneczkową zaczyna się w lesie, między
Jagniątkowem a Michałowicami.
Później leśny dukt zamienia się w
lodowisko. Tafla jest grubsza niż na
lodowisku miejskim w Cieplicach.
– To dlatego, że pękła rura wodo-

– poinformowała nadkom. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
Kratownica, dwuskrzydłowe
drzwi, blachy, a ostatnio – kabel
energetyczny: oto łupy młodego
złodzieja, który już przebywał w
ośrodku szkolno-wychowczym
we Wrocławiu. Długo tam nie
zabawił, bo go wypuszczono, i
powrócił do swojej przestępczej
działalności.
Młody złodziej skradzione
elementy metalowe sprzedawał

na jednym z jeleniogórskich
punktów skupu złomu. Nieletni
był wielokrotnie notowany za
kradzieże elementów metalowych. W marcu 2007 roku został
zatrzymany za kradzież rur spustowych oraz rynien z budynków
mieszkalnych w Jeleniej Górze. Za
popełnione czyny 16–latek i tym
razem trafi przed oblicze Sądu
Rodzinnego i Nieletnich w Jeleniej
Górze. Najpewniej powróci do
poprawczaka.

(tejo)

Mali Trzej Królowie

W niedzielę obchodziliśmy
święto Objawienia Pańskiego,
czyli popularnych Trzech Króli
– Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Pamiętali o tym nie tylko wierni
w kościołach, lecz także dzieci z
Przedszkola nr 4, które pokazały
okolicznościową szopkę. Placów-

ka bierze także udział w naszym
plebiscycie. Więcej – strona 31.

Angela
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REKLAMA
Job & Trade Intenational Company Sp. z o.o.
ul Bankowa 36 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 227 09 fax 075 75 212 88

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

SZUKASZ PRACY?

job.trade@vp.pl

tel. kom. 0 608 553 783

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

AUTO KOMIS

ALF
A

tylko u nas wiele atrakcyjnych
ofert pracy
doradzimy jak założyć firmę,
jak sporządzić umowę
i jak legalnie podjąć pracę
za granicą!!
złóż swoje cv już dziś
nie pobieramy żadnych opłat
za pośrednictwo!!!
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Auto Komis Alfa

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

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

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

Jelenia Góra

Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 2/1
I piętro, nad sklepem Reebok

Tel./fax (075) 75-250-45
www.eurodom-nieruchomosci.pl
CENTRUM TECHNICZNE

Izabela
Oleksy

Zimowa Promocja

Elektronarzędzi

Duże Rabaty d
d
atrakcyjne prezenty przy zakupie

d dd
d

d

d dd

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

z tym ogłoszeniem
do 12.01.2008
BEZ WPISOWEGO

7 stycznia 2008 r.
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REKLAMA

Parking strzeżony Stare Miasto

ZAPRASZA

W ofercie między innymi:
• abonamenty miesięczne całodobowe
• abonamenty miesięczne nocne

LOT PTAKA

(tejo)

Jeszcze na początku XIX wieku były tu ubogie przedmieścia Jeleniej Góry, po których dziś nie ma nawet śladu. Jedynie pojedyncza zabudowa świadczy o dawnym klimacie w rejonie dzisiejszych ulic Sudeckiej,
Piłsudskiego i Armii Krajowej. Przy tej ostatniej od lat 50. minionego wieku mają swoją siedzibę stróże prawa (najpierw Milicja Obywatelska, a po 1990 roku – policja). Wtedy też na szyldach pojawia się
obowiązująca dziś nazwa traktu w miejsce dawnej ul. Armii Czerwonej. We wspomnianym obszarze znajdują się także szkoły: Gimnazjum nr 1 oraz popularna „dwójka”. W tej pierwszej była za niemieckich
czasów szkoła ewangelicka, a w drugiej – liceum dla dziewcząt. Poza dobudówką z lat 80. XX wieku niewiele się ona zmieniła. Tylko zegar zatrzymał się na godz. 18. 50 i jakoś wskazówki ani drgną.

Czar przedmieścia

Fot. Marek Tkacz, Archiwum
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Fot. Agnieszka Gierus

POCZTÓWKA

19

Trzeci wymiar Jelonki

Dawna Schildauerstrasse, czyli ulica Wojanowska, czaruje tym, czego już nie ma. Z starej pocztówki może wyskoczyć pan Enge, który w jednej z widocznych na południowej
stronie traktu kamieniczek miał pracownię szklarską. A może my wejdziemy w dawną uliczkę, aby obejrzeć meble w składzie Termera i Boenscha? A później po cukierki i dobrą
wędlinę do sklepu kolonialnego Hoffmana? Taki spacer możemy odbyć tylko w wyobraźni, bo te elementy jednej z najstarszych staromiejskich uliczek nie są już rzeczywiste.
Kamieniczki rozebrano w latach 60. minionego wieku stawiając w ich miejsce prostackie klockowate domy z cuchnącym nieświeżą rybą sklepem Centrali Rybnej… Dziś wrażenie
łagodzą zapachy wydobywające się z urządzonej tam restauracji, ale klimatu dawnej Jeleniej Góry nie sposób dzięki temu odtworzyć.

(tejo)
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Akademicy przegrali po niezwykle zaciętym boju z Chojnikiem
5:6. Chojnik zaczął efektownie i
już po 10 minutach prowadził 4:1.
Akademicy podnieśli się z kolan i
nawiązali walkę, ale na choćby
remis nie starczyło sił. Mecz był
bardzo dramatyczny, jeden z
piłkarzy lidera został ukarany
czerwoną kartką.
Dramat przeżyli także piłkarze
Tesco. Wprawdzie to Duch Góry
miał optyczną przewagę, prowadził nawet 2:0, jednak „marketowcy” zdobyli kontaktowego gola, a
w końcówce nie strzelili karnego.
Piłka odbiła się od słupka.
Trzy punkty na swoim koncie
dopisali piłkarze Młodych Kar-

konoszy, dzięki czemu zyskali
kontakt z czołówką. Juniorzy biało-niebieskich pokonali 3:2 Straż
pożarną. Wysoką formą błysnęły
Piechowice, które rozgromiły
6:1 Eltel. Identycznym wynikiem
zakończył się pojedynek Bobrów
Wojanów z CPN-em Radomierz.
Sytuacja w tabeli jest bardzo
ciekawa. 4 drużyny mają po 9
punktów i o miejscach decyduje
bilans bramek. Tuż za nimi są
Piechowice i Duch Gór, którym do
prowadzących brakuje zaledwie
dwóch oczek.
To powoduje, że walka o awans
do I ligi zapowiada się bardzo
ciekawie.
Wyniki 4. kolejki: Piechowice
– Eltel 6:1, Akademia Ekonomiczna – Chojnik 5:6, Straż Pożarna
– Młode Karkonosze 2:3, Tesco
– Duch Gór 1:2, Bobry Wojanów
– CPN Radomierz 6:1. W następnej kolejce (14 stycznia, od godz.
18.40) grają: Eltel – Tesco, Duch

Gór – Bobry Wojanów, Piechowice – Chojnik, Młode Karkonosze
– Akademia Ekonomiczna, CPN
Radomierz – Straż Pożarna.
Dzisiaj (poniedziałek, 7 stycznia, od godz. 18.40) odbędzie się
4. kolejka I ligi MOS. Zagrają kolejno: Kowary Dywanówka – JSS
Gwardia, Kolegium Karkonoskie
– CO Cumbers, Pub Gol – Pizzeria
Carlitos, Lambert Auto Komis
– Batter Pol/Top Film, Kry-Cha
– Jeżów Sudecki.

Bitwa o awans

(ROB)
Tabela
1. Akademia Ek.
2. Tesco
3. Bobry Wojanów
4. Chojnik
5. Piechowice
6. Duch Gór
7. Młode Karkonosze
8. Eltel
9. Straż Pożarna
10. CPN Radomierz

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
9
7
7
6
3
0
0

25:8
15:7
12:5
17:11
14:3
7:5
9:9
7:20
6:18
2:28

Fragment meczu Akademia Ekonomiczna – Chojnik (5:6)

JELENIA GÓRA Nieunikniona kolejna porażka Kolegium Karkonoskiego

Koszykarki Kolegium Karkonoskiego AZS zdecydowanie przegrały z CCC Polkowice 52:72 w meczu o
mistrzostwo ekstraklasy
żeńskiego basketu, choć
w 33 min. tego spotkania,
po dwóch celnych rzutach
Iwony Kaszuwary było
tylko 44:49.
Potem jednak przyjezdne,
w ykorzystując proste błędy
zmęczonych jeleniogórzanek
zdobywały coraz większą przewagę i kiedy w 37 min. zrobiło
się 59:47 dla CCC, wiadomo
było, że miejscowe poniosą
kolejną porażkę.
Dzieje się tak, bo nasze koszykarki grają w tym sezonie
bez koniecznych wzmocnień,
a ich ambitna wa l ka z ko lejnymi ry walkami o jedno
przynajmniej zw ycięstwo w
tym sezonie to klasyczny bój z
wiatrakami.
W tym spotkaniu przebieg
wydarzeń był taki sam jak w
większości innych potyczek
naszych koszykarek w t ym
sezonie. Po bardzo dobrym
początku (6:2 w 5 min.) zrobiło się gorzej od momentu,
gdy zeszła z parkietu Natalia
Małaszewska przy wyniku 8:6
w 8 min., a już tragicznie było
w ostatnich 7 min. meczu przegranych przez miejscowe 8:23.
Jednak tak być nie może, by
drużyna opierała się na dobrej
i nieustającej dyspozycyjności
jednej tylko zawodniczki. Należy jak najszybciej ściągnąć do
KK AZS zmienniczkę Natalii,
która często po meczu jest tak
poobijana, że leczy kontuzje
do następnej potyczki. Jest to
konieczne, bo Magdalena Gawrońska co prawda już trenuje,
ale wróci na parkiet dopiero na
początku lutego.
Można im tylko współczuć,
bo nawet najwierniejsi miejscowi kibice nie mają chęci oglądać

Fot. M. Tkacz

Osierocony klub

Iwona Kaszuwara (po lewej) powoli odzyskuje dawną formę
tych żałosnych widowisk i hala
przy ul. Sudeckiej świeci coraz
częściej pustkami podczas spotkań ambitnych jeleniogórskich
koszykarek w przegranych z
góry bojach.
Winę za to ponoszą miejscowe władze, które od początku
tego sezonu nie wykazują jakiejkolwiek chęci wspomożenia KK
AZS. Na meczach koszykarek
KK AZS nie uświadczy się ani
prezydentów, ani też wysokich
urzędników zajmujących się w
magistracie sportem. Natomiast
z radnych regularnie bywa tylko, zresztą od lat na wszystkich
meczach w mieście – Wiesław
Tomera. W sobotę na trybunach
byli też przewodniczący rady
Hubert Papaj i radny Piotr Miedziński. A przecież w ubiegłym
sezonie, kiedy jeleniogórzanki,
wzmocnione Amerykankami,
święciły triumfy przy pełnej
hali kandydujący na to stanowisko obecni prezydenci i niektórzy radni regularnie przybywali
na mecze KK AZS.

Byłbym jednak niesprawied- tal, Sojka i Dłutowska 0.
liwy w stosunku do prezesa kluNajwięcej dla CCC: Jasnowbu – Andrzeja Błachny i radnej ska i Stampalija po 19, Jeziorna
oraz kanclerz Kolegium Karko- 14 i Szyćko 13.
noskiego – Grażyny Malczuk,
którzy w ciężkich chwilach dla
Janusz Cwen
klubu nie opuszczają drużyny
i chodzą na wszystkie mecze.
To samo można powiedzieć Pozosta³e wyniki:
o Jerzym Szmajdzińskim (ile MUKS Poznań – ŁKS Siemens AGD Łódź 72:61
pomógł jeleniogórsk iemu Wisła Kraków – Duda PWSZ Leszno 		 81:64
sportowi, wszyscy wiedzą), SMS Łomianki – Cukierki Odra Brzeg 54:86
nieustającym pośle Ziemi Lotos Gdynia – INEA AZS Poznań 		 90:60
Jeleniogórskiej, któr y nie Mecz Row Rybnik – Energa Toruń przełożony
opuszcza, gdy t ylko by wa
w mieście, żadnego meczu. Tabela
Wszyscy oni byli też na spot1. Lotos PKO BP
13 26 1073:750
kaniu KK AZS z CCC.
13 25 1038:746
Wniosek z tego taki, że suk- 2. Wisła Can Pack
13 22 870:805
ces ma wielu ojców, porażka 3. Duda PWSZ
12 20 880:762
jest sierotą, a prawdziwych 4. PWSZ Gorzów
5.
CCC
13 20 932:889
przyjaciół poznaje się w bie6. ŁKS Siemens
13 20 844:848
dzie.
7. Utex Row Rybnik
12 20 812:818
KK AZS Jelenia Góra– CCC
8. INEA AZS Poznań
13 19 898:832
Polkowice 52:72 (8:12, 14:14, 9. MUKS Poznań
13 18 947:987
12:18,18:29)
10. Energa Toruń
12 16 816:864
KK AZS: Małaszewska 20, 11. Cukierki Odra
13 16 826:946
Kaszuwara 11, Arodź 9, Wój- 12. SMS PZKosz
13 14 713:1113
cik i Kret po 6, Balsam, Misz- 13. KK Jelenia Góra
13 13 679:968

K£ODZKO Sudety wygrały bardzo ważny mecz

Brat załatwił brata
Koszykarze MKS Sudety pokonali na wyjeździe, po
dramatycznej walce, Nysę Staropolankę. Obie drużyny
walczą o awans do I ligi.
Już w Jeleniej Górze, w
pierwszej rundzie rozgrywek,
nasi koszykarze po równie
dramatycznym boju wygrali u
siebie ze Staropolanką 86:82.
Drużyna z Kłodzka zapowiadała wówczas srogi rewanż u
siebie, ale tak się nie stało.
Jednak po pierwszej połowie (42:34) wydawało się,
że gospodarzom uda się ta
sztuka. Całe szczęście okazało
się po raz kolejny, że Sudety
to drużyna z charakterem
i ostatnie dwie kwarty rozstrzygnęła na swoją korzyść,
wygrywając dzięki temu to
bardzo ważne dla uk ładu
czołówki tabeli spotkanie.
W końcówce był prawdziwy
dramat. Na 45 sek. przed końcową syreną jeleniogózanie
przegry wali 66:69. Trener
Ireneusz Taraszkiewicz wziął
czas. Kolejną akcję przeprowadził Krz ysztof Samiec,

jednak nie trafił. Na szczęście
dla Sudetów odbitą od tablicy
piłkę przejął Michał Sterenga
i trafił z bliska, jednocześnie
był faulowany. Nie pomylił się
z rzutuosobistego i zrobiło się
69:69. Na kilkanaście sekund
przed końcem punkt z rzutu
osobistego zdobył Samiec
(70:39 dla Sudetów). Do końca
pozostało 8 sekund. Gospodarze wzięli czas. Piłkę z autu
ze środkowej części boiska
wyrzucał starszy brat Michała
– Maciej Sterenga (27 lat)
występujący w Staropolance.
Niestety, zrobił to tak nieszczęśliwie dla miejscowych,
że piłkę przejął brat Michał,
który reprezentuje barw y
Sudetów. Pobiegł w kierunku
kosza i został sfaulowany przy
rzucie. Pierwszeo osobistego
nie trafił, drugiego ta (71:69).
Zostało 5 sekund. Dla gospodarzy nieudany rzut rozpaczy
w ykonał Gr ygiel. Nasi po
końcowej syrenie wykonali
zwycięski taniec.
Nysa Staropolanka Kłodzko – Sudety Jelenia Góra
69:71 (24:11, 18:23, 7:12 i
20:25)
Dla jeleniogórzan
punktowali: Niesobski
21, Samiec 20, Czech
10, Matczak 9, Sterenga
6, Wilusz 3 i Terlikowski 2.

(JEN)
Tabela
1. Sudety Jel. Góra
2. MKKS Zabrze
3. AZS Szczecin
4. AZS PO Opole
5. Doral Nysa
6. AZS Kalisz
Pozosta³e wyniki:
7. Spójnia Stargard
VB Leasing Siechnice – Spójnia Stargard 72:63 8. OPEN Basket
AZS PO Opole – AZS Poznań			 90:68 9. AZS Poznań
AZS Kalisz – UKKS Leszno			 95:52 10. VB Leasing
MKKS Zabrze – AZS Szczecin			 69:81 11. Pogoń Prudnik
Open Basket Pleszew – Śląsk II Wrocław 94:48 12. UKKS Leszno
Olimpia Legnica – Pogoń Prudnik – mecz odbył się 13. Śląsk II Wrocław
po zamknięciu numeru
14. Dozorbud Legnica
Fot. M. Tkacz

Nie ma już drużyny bez
porażki w II lidze MOS w
futsalu. Niepokonani dotąd Akademia Ekonomiczna i Tesco dzisiaj musiały
uznać wyższość rywali.

Fot. M. Tkacz
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
15
15
14

28
27
27
27
26
26
25
24
22
22
21
19
19
14

+179
+108
+193
+226
+69
+77
+82
+64
-72
-66
+38
-171
-298
-429
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Pechowy start

Szczypiornistki Finepharm Carlos Jelenia Góra przegrały dziesięcioma bramkami z liderem ekstraklasy
Dablex AZS AWFiS Gdańsk 22:32.
Spory wpływ na wynik meczu miały kontuzje dwóch podstawowych zawodniczek naszej
drużyny. Podczas rozgrzewki
przed meczem urazu mięśnia
łydki nabawiła się Marzena
Buchcic, a tuż po rozpoczęciu
meczu skręciła nogę w kostce
Marta Dąbrowska. Wielka to
szkoda, bo obydwie szczypiornistki będą teraz leczyć kontuzje, a w meczach sparingowych
prezentowały bardzo dobrą
formę.
Mimo tego przyjezdne zagrały nadspodziewanie dobrze
w pierwszej połowie meczu. W
22 min. wyszły na prowadzenie: 9:8, by zakończyć tę część
meczu wynikiem 10:12.

Zdaniem trenera
Zdzisław Wąs: nasze dziewczyny
gubi brak doświadczenia. Nie ma
u nich boiskowego wyrachowania.
Często idą na żywioł i popełniają
błędy. Potem, gdy mecz nie idzie
im po ich myśli, załamują się i
poddają przeciwniczkom. Musimy
to wyeliminować. Jechaliśmy, nie
ukrywam, po zwycięstwo do Gdańska. Niestety, prześladuje nas pech.
Straciliśmy głupio dwie zawodniczki,
które doznały bolesnych kontuzji.

Nikt się nie spodziewał, że
nastąpi pogrom przyjezdnych.
A jednak. W 42 min było 23:11
dla gospodyń, a w 46 min.
– 26:13 i po meczu.
Dablex AZS AWFiS Gdańsk
– Finepharm Carlos Jelenia
Góra 32:22 (12:10)
Finepharm Carlos: Maliczkiewicz, Nowak, Skompska – Gęga 7, Latyszewska i
Oreszczuk po 4, Odrowska,
Dyba i Kocela po 2, Bąkowska 1,
Dąbrowska i Ślusarczyk 0.

JEN

Pozosta³e wyniki:
EB Start Elbląg – Zgoda Ruda Śl. 28:23 (16:13)
AZS Koszalin – SPR Safo Lublin 33:34 (15:18)
Interferie Zagłębie Lubin – Łącznościowiec
Szczecin 31:15 (13:9)
Tabela
1. Dablex AZS AWFiS Gdańsk 12
2. SPR Safo Lublin
12
3. Interferie Zagłębie Lubin 12
4. Łączpol Gdynia
11
5. Finepharm Carlos J. Góra 12
6. Piotrcovia Piotrków Tr. 11
7. Zgoda Ruda Śląska
12
8. AZS Politechnika Koszalin 12
9. EB Start Elbląg
12
10. Ruch Chorzów
11
11. Łącznościowiec Szczecin 12
12. Słupia Słupsk
11

20
20
19
15
14
14
12
9
9
6
2
0

374-289
398-318
361-289
338-287
374-351
307-288
317-286
364-343
344:391
280-291
215-398
201-251

JELENIA GÓRA Były lekkoatleta i prezes Finepharm Carlos nie rozstaje się ze
sportem, ale...

Odchodzi z ekstraklasy
Prezes Finepharm Carlos Jelenia Góra – dr Jan Czarnecki w latach szkolnych uprawiał lekkoatletykę. Od
tego czasu, aż do tej pory, utrzymuje stały związek z
tą dziedziną życia jako działacz.
Ma jednak o sporcie wyrobiony
pogląd, nie zawsze zgodny ze
zwolennikami szybkich awansów
i spektakularnych sukcesów drużyny. Dlatego niedługo zrezygnuje z prezesury w klubu i wówczas
z nazwy drużyny zniknie człon
„Finepharm”. Pozostanie tylko
Carlos.
Jak twierdzi, zrobi to ze spokojem, bo nie martwi się o przyszłość
klubu i drużyn występujących w
ekstraklasie i I lidze żeńskiego
szczypiorniaka, bo KS Finepharm
Carlos jest bardzo dobrze zorganizowany, jak na profesjonalny klub
przystało. – Mój wspólnik, szef
firmy Carlos Tomasz Maciulak,
bardzo poważnie podchodzi do
sponsorowania klubu i zapewni
zawodniczkom doskonałe warunki. Uważam więc, że odchodzę w
bardzo dobrym momencie dla
klubu. Będę nadal wspierał obie
drużyny seniorek – powiedział J.
Czarnecki.
Niemniej jednak zajmie się
głównie rozwijaniem działalności
w dwóch drużynach juniorek
młodszych i starszych, występu-

jących pod nazwą: KS Finepharm
jako stowarzyszenie sportowe.
Zrobi to, bo jak mówi w latach
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia
w Częstochowie był mistrzem
w kategorii szkół średnich w
dziesięcioboju i w wielu lekkoatletycznych dyscyplinach.
Wie, że sport jest niezbędny dla
właściwego rozwoju, nie tylko
fizycznego, młodego człowieka,
kształtując mu w dobrym kierunku charakter i dążenie w życiu
do sukcesów. Dlatego w oparciu
o szkolenie w szkołach podstawowych i średnich prowadzone
przez doświadczone zawodniczki
KS Finepharm Carlos chce wyławiać najbardziej utalentowane
szczypiornistki, z których najlepsze zasilą drużyny seniorek. W powiązaniu działalności tych dwóch
klubów widzi lepszą przyszłość
jeleniogórskiego szczypiorniaka.
– Uważam, że współczesna piłka
ręczna wymaga od zawodniczek
lepszego ogólnego przygotowania fizycznego. Dlatego, nasze
młode szczypiornistki będą miały kompletne przygotowanie

lekkoatletyczne – podkreśla Jan
Czarnecki.
Na zakończenie mamy dobrą
informację dla utalentowanych
szczypiornistów, którzy od lat nie mają
gdzie zagrać, bo
nie ma w mieście
drużyny męskiej
piłki ręcznej. Jan
Czarnecki zamierza od przyszłego
sezonu stworzyć
podstawy do
szkolenia

Poszła śladami rodziców.
Tato – Jacek jest nauczycielem wf w II LO w Cieplicach i
również sędzią koszykówki,
uprawiającym amatorsko tę
dyscyplinę. Mama – Violetta
też uczy w-f, w SP 13 w Jeleniej
Górze.

Była skrzydłową

Joanna też grała w koszykówkę jako skrzydłowa (ma
177 cm wzrostu) w kadetkach
i juniorkach młodszych pod
kierunkiem Jerzego Gadzimskiego w MKS MDK Karko nosze. Jednak w wieku 15 lat
zrezygnowała z uprawiania
sportu, ale nie rozstała się z
parkietem. W tym czasie, w
latach 2000/2001, remontowano halę sportową przy ul.
Sudeckiej, włącznie z wymianą
przestarzałej tablicy świetlnej.
Wiązało się to z koniecznością
zatrudnienia w MKS Sudety
sędziów koszykówki, którzy
będą znali zasady pracy przy
stoliku w powiązaniu z obsługą
nowoczesnej tablicy.

Wykorzystała szansę

– Tato znał absolwenta II LO
w Cieplicach – Pawła Białasa,
który pracował we Wrocławiu
i mógł taki kurs zorganizować
w Jeleniej Górze. Tak się stało.
Skorz ystałam z t ych zajęć.
Jestem z tego bardzo zadowolona. Kosztował tylko 150 zł i
był jedynym takim w mieście
– wspomina Joanna.
Przez kilka miesięcy chodziła na zajęcia, które odbywały
się kilka razy w tygodniu w SP
1. Zdała pomyślnie egzamin i
przestudiowała dokładnie gruby skrypt z instrukcją obsługi
nowoczesnej tablicy świetlnej.
– Przydało mi się to w ubiegłym sezonie podczas meczu
ekstraklasy kobiet Kolegium
Karkonoskiego. Po jednej z
kwart „zwariowała tablica”,
zniknęły z niej dane i pojawiały się coraz to inne. Okazało się,
że kolega zapomniał włączyć
jeden z przycisków (E – 2) i
czas na przerwę. Szybko się
zorientowałam w czym rzecz
i naprawiłam błąd – mówi
Joanna.

Fot. Marek Tkacz

Mistrzyni stolika marzy o gwizdku
Od kilku lat zamierza też
zostać sędzią boiskowym. Nie
musi zdawać dodatkowego
egzaminu. Wystarczą uprawnienia, jakie posiada, weryfikowane przed każdym nowym
sezonem podczas specjalnych
testów odbywających się we
Wrocławiu. Należy tylko przed
kolejnym teoret ycznym te stem we Wrocławiu zgłosić
chęć zdawania również testu
sprawnościowego. Polega na
tym, że przez 10 min., zgodnie
z coraz częściej odzywającym
się gongiem, należy przebiec od
słupka do słupka. Chodzi o to,
by wykazać się nie tylko fizyczną sprawnością, ale również,
refleksem i wyczuciem tempa
w tym biegu.
Joanna postanowiła, że od
nowego sezonu będzie pracowała nie tylko przy stoliku, ale
również na parkiecie. Można w
to uwierzyć, bo jak do tej pory
rea l i z uje skuteczn ie swoje
zamierzenia.

Janusz Cwen

Ile zarabiają?
Zarobek sędziów stolikowych koszykówki (netto) zależą od rangi
zawodów.
młodzicy, kadeci
– 21 zł
juniorzy i I liga kobiet – 30 zł
II liga mężczyzn
– 42 zł
ekstraklasa kobiet
– 51 zł

Janusz Cwen

– Odchodzę z pierwszej drużyny, ale nadal będę
działał w sporcie – mówi Jan Czarnecki

JELENIA GÓRA Joanna Dobrowolska poszła w ślady rodziców

23-letnia Joanna jest studentką III roku wydziału
wychowania fizycznego Kolegium Karkonoskiego
i od siedmiu lat sędzią koszykówki. Na razie pracuje tylko przy stoliku. Zamierza również wyjść na
parkiet i prowadzić mecze na boiskach z pomocą
gwizdka.

w szkołach najzdolniejszych
piłkarzy ręcznych. Chce do tego
namówić Adama Fedorowicza,
byłego szczypiornistę Chojnika
Cieplice oraz obecnego trenera Słupii Słupsk, który
przez połowę tamtego
sezonu był trenerem KS
Jelfa.

Fot. JEN
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Joanna Dobrowolska w jednym palcu ma
obsługę tablicy świetlnej. Czy wkrótcxe
zobaczymy ją na parkiecie z gwizdkiem?

Ukrainki nie przyjadą
Mimo zaawansowanych
rozmów na temat przejścia dwóch zawodniczek
Galiczanki Lwów do KS
Finepharm Carlos, nic z
tego nie wyszło. Zapowiadało się na to już przed
zakończeniem turnieju w
hali przy ul. Złotniczej, bo
kierownictwo Galiczanki
nie przyszło na bankiet zorganizowany na zakończenie
tych zawodów. Działacze
obrazili się na krzywdzące,
ich zdaniem, sędziowanie
arbitrów. Zaraz po bankiecie, jeszcze przed wyjazdem
kierownictwa Galiczanki,
miała być podpisana umowa
regulująca zasady przejścia
do jeleniogórskiego klubu
Anzheli Travyan i Kareryny
D’Yaczenko. Nie doszło do
tego, bo ekipa ukraińska
wyjechała bez pożegnania.
Natomiast w późniejszych
rozmowach na temat wspomnianego transferu, zarząd
Galiczanki kilkakrotnie podbił cenę za przejście tych
zawodniczek.
Działacze Finepharm Carlos muszą się jednak rozglądać za wzmocnieniami,
gdyż w wyjazdowym meczu
z Dablexem AZS Gdańsk kontuzji doznały dwie zawodniczki. Skrzydłowa Marzena
Buchcic nabawiła się urazu
mięśnia łydki, a Marta Dąbrowska już w pierwszych
minutach meczu skręciła
nogę w kostce.

(JEN)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA

Rzeźby artystów stąd
7 I, godz. 17, galeria Promocje
- ODK
Otwarcie wystawy Agnieszki Topolnickiej – Mielęckiej i Mariusza
Mielęckiego pod nazwą „Rzeźba,
malarstwo”.
Pora umierać
8 I, godz. 18, sala widowiskowa
przy ul. Bankowej 28/30, bilet 9
zł, karnet – 28 zł
W ramach cyklu DKF „Klaps”,
projekcja filmu obyczajowego „Pora
umierać” w reż. Doroty Kędzierzawskiej, prod. Polska 2007. To film o
starszej kobiecie, mieszkającej w
starym drewnianym domu. Pewnego dnia spełnia się jej marzenie,
wyprowadza się ostatni lokator i
bohaterka – Aniela, zostaje sama.
Jednak syn, zamiast jej pomóc,
kopie pod zasłużoną mamą niezły
dołek.
Karpie i zabytki na przeźroczach
10 I, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana
przeźroczami „O karpiach z Trzebonia”. Prelegentem jest Roksana Knapik – geolog z Karkonoskiego Parku
Narodowego. Prelekcja opowiada o
pięknych krajobrazach i zabytkach
Trzebonia i okolic.
Zima w krainie Ducha Gór
11 I, godz. 17, muzeum „Dom
Gerharta Hauptmanna”
Otwarcie wystawy fotografii „Karkonosze zimą” Zbigniewa Kulika.

Narzędzia Berdyszaka
11 I, godz. 17, BWA, bilet – 2 złote
Otwarcie wystawy Marcina Berdyszaka „Narzędzia kultury i inne
prace”, obiekty, instalacje. Wystawa czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 9-17, oraz w sobotę
w godz. 10-16. W soboty wstęp
bezpłatny.
Spotkanie w „Korytarzu”
11 I, godz. 17, sala widowiskowa
przy ul. Bankowej 28/30
Spotkanie z Markiem Szyrykiem,
autorem wystawy fotografii „Pomiędzy”, prezentowanej w galerii
„Korytarz”. Wystawa prezentowana
jest do 15 stycznia.
Parafrazy Czernego
11 I, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska – sala koncertowa, bilety 50
i 70 złotych
Koncert „W parafrazowym nastroju”
pod dyrekcją Jerzego Swobody w
wykonaniu: Grażyna Brodzińska
(sopran), Paweł Juryś (trąbka),
Dariusz Maląg (prowadzenie) z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii
Dolnośląskiej. W programie muzyka
Edwarda Czernego.
Czy książka przegra z internetem?
18 I, godz. 17, muzeum „Dom
Gerharta Hauptmanna”
Muzeum Miejskie „Dom Gerharta
Hauptmanna” i Stowarzyszenie W
Cieniu Lipy Czarnoleskiej zapraszają na dyskusję o przyszłości książki
drukowanej. W dyskusji wezmą
udział ludzie związani z literaturą:
wydawcy i pisarze.

TEATR

Kariera Artura Ui
11 I, 12 I, godz. 19, Scena Duża, bilety: 27 i 18 złotych
Podróż poślubna
9 I, 10 I, godz. 19, Scena Studyjna, bilety: 25 i 18 złotych
Śmierć Człowieka Wiewiórki
13 I, godz. 19, Scena Studyjna, bilety: 25 i 18 złotych
KINO

Marysieńka
Don Chichot
7 – 10 I, godz. 14.30, 16.15, 18
animowany, prod. Hiszpania 2007,
b/o
Przegląd filmów Jana Hrebejka
7 – 10 I, godz. 20
Lot
Jeszcze raz
7 – 10 I, godz. 16, 18, 20
komedia romantyczna, prod. Polska
2007, od 15 lat

Grand
Dziewczyna moich koszmarów
7 – 10 I, godz. 18, 20
komedia, prod. USA 2007, od
12 lat
Magiczna kostka
7 – 10 I, godz. 16.30
animowany, familijny, prod. Hiszpania 2006, od 12 lat

JELENIA GÓRA Tegoroczny finał WOŚP zapowiada się bardzo ciekawie

Orkiestra pomoże z pompą
Wolontariusze zbierający pieniądze do
puszek, loteria fantowa, no i oczywiście koncert gwiazdy – wystąpi Urszula. Kolejny XVI finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy już w najbliższą
niedzielę (13 stycznia).
Jedna z największych gwiazd
polskiej muzyki wystąpi już w
niedzielę w stolicy Karkonoszy.
Będziemy mogli zaśpiewać razem
z Urszulą jej największe przeboje,
jak „Konik na biegunach” czy
„Malinowy król”. Te piosenki
znają niemal wszyscy.
Wcześniej, tuż przed występem gwiazdy, wystrzeli Światełko do Nieba. W programie pokaz
fajerwerków. Zgromadzeni przed
sceną otrzymają z rąk harcerzy
zimne ognie, które odpadlą
punktualnie o 20.
Impreza na scenie oficjalnie
rozpoczyna się już o godz. 16.
Zagrają muz yc y z rockowej
grupy „Zero Procent”. Będzie
także pop-rockowa grupa „69” z
Częstochowy.
Podczas finału nie zabraknie,
tradycyjnie już, rodzimego „Leniwca”. Na rozgrzewkę, tuż przed
Urszulą wystąpi młody i utalentowany wokalista Vino. Jedną

Fot. ROB
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piosenkę ma
zaśpiewać razem z gwiazdą.
M i ę d z y
występami
artytsów przew idzia na jest
licytacja fantów,
przekazanych
– Wzięłam wolne w pracy, by uczestniczyć w finale
przez orkiestrę.
– mówi Małgorzata Gieworska, księgowa sztabu
Poprowadzą ją,
WOŚP w ZHP
jak zwykle, Tadeusz Siwek oraz
W jeleniogórskich sztabach orWolontariusze w obu sztabach
Marian Łata.
Finał WOŚP będzie nie tylko na kiestry już zaczynają się gorączko- będą mogli liczyć, jak co roku, na
scenie. Miasto od rana zostanie we przygotowania. We Wspólnym ciastko i ciepłą herbatę.
Tegoroczny finał odbędzie się pod
opanowane przez młodzież z Mieście od kilku dni trwa licytacja
puszkami. Zainteresowanie gadżetów wielkoorkiestrowych. patronatem Jelonki.com. Na naszej
jest ogromne. Zapowiada się Do kupienia jest m.in. czepek Oty- stronie internetowej będą aktualiwięc, że na ulice miast Kotliny lii Jędrzejczak oraz książki, bajki zowane wiadomości, ile udało się
Jeleniogórskiej wyjdzie w tym i płyty CD. W ZHP przyjmowane zebrać w sztabach. Będą też relacje
roku rekordowa liczba prawie są gadżety, w miniony weekend z tego co dzieje się na ulicach, na
pół tysiąca wolontariuszy. Będą harcerze przystrajali siedzibę i scenie, rozmowy, ciekawostki.
zbierać pieniądze na pomoc montowali puszki.
(ROB)
dzieciom ze schorzeniami larynBezpiecznie na ulicach
gologicznymi.

Proszą o gadżety
Kto chce przekazać gadżet na licytację, proszony jest o kontakt z którymś ze
sztabów WOŚP w Jeleniej Górze: ZHP tel. (0 75) 64 24 755, Wspólne Miasto
(0 75) 64 17 786. Tam też można dowiedzieć się, co jest do wygrania. Sztaby
czynne są codziennie.

– Jak co roku, będziemy pilnować porządku i pomagać wolontariuszom – mówi
nadkomisarz Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Policja
przekaże gadżety na licytację. Planowane są także spotkania z wolontariuszami.
– Poinstruujemy ich, jak się zachować w razie napadu, oraz jak takich sytuacji w
ogóle uniknąć – mówi Edyta Bagrowska. – Wszystko po to, by tegoroczny finał
był bezpieczny.

Nowości ze świata muzyki
PLATEAU – „Mistrz tupetu i jego bezczelny cyrk”

AVISHAI COHEN – “Continuo”

Wyszukiwanie różnorodnych sposobów przekazania informacji a
na dodatek przedstawienie tego w cyrkowym nurcie wymaga sporej
odwagi. Muzycy doskonale wybrnęli z dość trudnego zadania, jakie
przed sobą postawili. Stworzyli dość nietypowy album i ozdobili go
sporą dawką humoru.
„Mistrz tupetu i jego bezczelny cyrk”(druga płyta w dorobku zespołu) jest zapisem cyrkowej podróży a dokładniej – happeningu w
wykonaniu Plateau. Teksty są pełne ironii, wykpiwają „plastikową”
tandetę. Opisują także wydarzenia oraz postaci, które zespół poznał
podczas tej podróży.
Na płycie znalazło się 10 atrakcyjnych kompozycji, które można
uznać za jedne z najciekawszych nagrań w polskiej muzyce rockowej
ostatnich lat. Mieszają swobodnie indie rock z new popem, nawiązując stylistycznie do lat 80-tych. Chwilami nawet, świadomie, naśladują
kiczowate brzmienie z tamtych lat. Duża w tym zasługa współproducenta Marcina Borsa odpowiedzialnego za brzmienie albumu.
Krążek otwiera utwór „Nie lubię” (Mistrz Tupetu cz. I). Pozostałe to:
„Żyletka”, „”Zupa”, „Igorek”, „Stary śpiewak”, „Jestem sobą”, „Supernova”, „Anna Gold”, „Nic nie pachnie jak ty”. Całość zamyka finałowa
piosenka „Bal u producenta”. Po wysłuchaniu tych nagrań tytułowy
cyrk nabiera zupełnie innego znaczenia. Podróż była, jak się wydaje,
jedynie pretekstem do krytyki podkultury, krajowego show biznesu a
także próbą pokazania
jego mechanizmów.
Wielobarwna okładka
płyty wydana jest w
postaci „digi packa”.
Album zawiera poza
muzyką także materiał multimedialny.
Warto posłuchać i
obejrzeć cyrkowy zestaw Plateau, aby się
przekonać, kto tak
właściwie ma rację.
Dla mnie bomba…

Po pianiście Yaronie Hermanie,
Avishai Cohen jest kolejnym wybitnym
izraelskim muzykiem jazzowym młodego pokolenia. Jego muzyka zapiera
dech w piersiach.
Jest już szeroko znana także w naszym kraju a młodzi kontrabasiści jak
Michał Barański, Aga Zaryan, wręcz z namaszczeniem mówią o nim i jego
nieprzeciętnej wirtuozerii. Muzykę Avishai Cohena można rozpoznać już po
pierwszych taktach. Dzieki doskonałej technice dołączył do największych
jazzowych gwiazd kontrabasu. Wiele lat temu zaczynał grając wspólnie z
Chickiem Coreą a od jakiegoś czasu nagrywa płyty już pod własnym naziskiem.
Studyjny krążek„ Continuo” to obok koncertowego albumu”As Is … Live At The
Blue Note” jest jednym z ciekawszych w jego dorobku. Na obydwu grają jego
stali partnerzy: pianista Sam Barsh i młody perkusista Mark Guilliana. Obaj
współtworzą muzykę pełną świeżości. Ich grę charakteryzuje zróżnicowanie poszczególnych utworów począwszy od „Nu Nu” poprzez „Elli”, który
jest dedykowany pamięci Eisheya Greenbauma, „Ani Maamin”, „Samuel”,
„Emotional Storm”, „Calm”, „Arava”, „Smash” aż po wieńczący album tytułowy „Continuo”. Jak sama nazwa wskazuje, ten album jest kontynuacją
jego poprzedniej płyty studyjnej „At Home” (W domu). Podobnie, jak na
wspomnianej płycie, tak i na „Continuo” jest mnóstwo niepowtarzalnych
„smaczków”, nawiązujących do muzyki żydowskiej. Jednak obok tematów
zdecydowanie lirycznych, są też bardziej dynamiczne fragmenty jak choćby w kompozycji „Samuel”.
Jednym z najciekawszych i
od razu wpadających w ucho
utworów na tej płycie jest
„One For Mark”, w którym
znakomicie wypadł młody
perkusista Mark Guilliana dając niesamowity popis swoich
możliwości. Na płycie słychać
też klimaty charakterystyczne dla muzyki Wschodu, co
powoduje, że jest ona jeszcze
bardziej zróżnicowana i
przez to warta uwagi.

wydawnictwo: MJM Music PL

wydawnictwo: RazDaz Records

Andrzej Patlewicz

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OGŁOSZENIA
PRACA
DAM PRACĘ
■ Praca dla budowlańca - Poszukuję
pomocnika do prac budowlanych przy
remoncie mieszkania z doświadczeniem
- 693 374 860
■ Firma Dobry Doradca z branży usług
Finansowych poszukuje pracowników
i współpracowników na stanowisko
mobilny doradca klienta, praca stała lub
dodatkowa – Kontakt Jacek Potrzeszcz
– 604 114 288 CV i LM proszę przesłać
na mail : jpotrzeszcz@dobrydoradca.pl
■ Akwizycja ofe - za każdą umowę
do OFE powyżej 7 zł składki z ZUS-u ,
płacę 150 zł, a powyżej 20 zł składki
z ZUS-u płacę od 300zł do 600zł plus
1,5% od kapitału klienta. Zapraszam do
współpracy. Kontakt: e-mail ofepolska@
ofepolska.pl - 0 504 678 649 - 632
445 909
■ Asystent szefa produkcji - FX Sport
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze poszukuje
kandydata na stanowisko Asystenta

Szefa Produkcji. Wymagamy dobrej
znajomości języka angielskiego i bardzo
dobrej obsługi komputera. Prosimy o
kierowanie aplikacji na adres s.ciszek@
vergesport.pl - 075 645 08 30
■ Biznes - Chcesz zrealizować swoje
marzenia? Pomogę osiągnąć ci sukces
i niezależność finansową. Jedyne co
musisz zrobić to umówić się na spotkanie. Nauczymy cię nowego zawoduosobisty doradca WELLNESS - 601
547 144
■ Ciekawa praca - Poszukujemy osób
operatywnych z terenu i okolic : Piechowice, Podgórzyn, Przesieka, Radomierz, Rybnica, Siedlęcin, Sosnówka,
Staniszów, Stara Kamienica, Szklarska
Poręba, Ścięgny, Wojcieszyce, Zachełmie do pracy na umowę zlecenie w
nieruchomościach - 511 779 637
■ Dam pracę przy drenażu - praca przy
kopaniu pod drenaż dniówka lub na
godziny przywiozę i odwiozę do miejsca
zamieszkania - 791 541 176

Dla kosmetyczek i nie tylko - Praca
stała lub dodatkowa dla kosmetyczek
i dermokonsultantek z Jeleniej Góry i
okolic. Zgłoszenia e-mail j.g.wellness@
wp.pl z załączonym listem motywacyjnym i CV. temat wiadomości "KOSMO-jg"
- 605 208 508
■ Dodatkowa lub stała - Stawiamy na
profesjonalne szkolenia, przyuczenie do
zawodu, miłą atmosferę w pracy oraz
wysokie zarobki w zakresie doradztwa
finansowego. Wymagamy minimum
wykształcenia średniego i niekaralność.
Mile widziany uśmiech i optymizm na co
dzień. Więcej informacji prześlę na adres
e-mail - 500 197 423
■ Do pracowni krawieckiej - krawcową
do pracowni krawieckiej - 507 377
077
■ Do wykończeń wnętrz - poszukuję
samodzielnego pracownika nie musi znać
się na wszystkim - 791 780 824
■ Firma Magat pilnie zatrudni Mężczyznę młodego w charakterze
PRACOWNIKA PRODUKCYJNEGO przy
■

produkcji art. ściernych. Preferowane
wykształcenie zawodowe lub średnie.
Wszystkich zainteresowanych proszę o
wysyłanie ofert na adres e-mail: magat.
jg@interia.pl lub składanie osobiście: ul.
Sobieszowska 20 C. 58-560 Jelenia Góra
- 075 64 74 117
■ Firma zatrudni - złotą rączkę do
drobnych prac remontowo budowlanych
w obiekcie przy ul.Podgórnej w Jeleniej
Górze. Oferujemy umowę o prace, mile
widziane osoby z grupą. Praca pięć dni
w tygodniu. - 661 400 140
■ Firma zatrudni stróża - do ochrony
obiektu przy ul. Podgórnej w Jeleniej
Górze, praca tylko w soboty, niedziele i
święta. Oferujemy dobre warunki pracy
i płacy, mile widziane osoby z grupą.
Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
jacek_oaza@o2.pl - 661 400 140
■ Fryzjerka - Pilnie zatrudnię fryzjerkę w
centrum Jeleniej Góry!! - 515 184 555
■ Handel - Przyjmiemy do pracy Panią
na 1/2 etatu, koniecznie ciepliczankę
- 500 278 858

Handlowca do salonu samochód
- Salon Samochodowy w Jeleniej Górze
zatrudni mężczyznę - handlowca znającego branże motoryzacyjną, ambitnego
i sumiennego w swojej pracy. CV wraz
ze zdjęciem proszę kierować na maila:
biuro@autocentrumdolnoslaskie.pl - 075
646 98 00
■ Hostessy - Bank poszukuje hostess
do prowadzenia akcji promocyjnych
na terenie Jeleniej Góry i okolic. - 503
611 736
■ Hotel restauracja w Karpaczu zatrudni od zaraz osoby na stanowisko
kucharza lub kucharkę oraz pomoc
kuchenną, możliwość zakwaterowania,
CV oraz list motywacyjny proszę wysyłać
na adres misterx@onet.eu - 075 76
19 503
■ Hurtownia zatrudni kierownika - Hurtownia zatrudni kierownika magazynu.
Wymagane doświadczenie na w/w
stanowisku. Oferujemy dobre warunki
zatrudnienia, praca pięć dni w tygodniu
w systemie trzyzmianowym. Oferty
prosimy przesyłać wyłącznie na adres
e-mail: anetmat@poczta.onet.pl - 721
676 169
■ Karpacz recepcja - Tarasy Wang
zatrudnią recepcjonistkę / stę. Wymagana dobra obsługa komputera, (program recepcyjny SOHO - szkolenie
zapewniamy), znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. CV
prosimy słać na adres: echalupczynska@
neostrada.pl - 660 443 378
■ Kelnerka poszukiwana - Restauracja
w Wojcieszycach poszukuje kelnerki lub
kelnera do pracy. oferujemy pracę w
miłej atmosferze oraz dogodne warunki
pracy. Mile widziane osoby mobilne. CV
proszę wysyłać na info@wojcieszyce.pl
lub dzwonić. - 506 088 401
■ Kelnerkę zatrudnię - do pracy w
restauracji na terenie Karpacza praca na
umowę dobre zarobki - 502 583 999
■ Kelner potrzebny - Zatrudnię kelnera
lub barmana do restauracji w Górnym
Karpaczu - 509 393 383
■ Kobieta do sklepu z firanami - Sklep
DEKORA zatrudni od zaraz na stanowisku z firanami sprzedawczyni. - 606
611 559
■ Kucharza zatrudnię - restauracja w
Karpaczu - na bardzo dobrych warunkach
oraz pomoce i kelnerki - 502 583 999
■ Legalna praca za granica... - Lubisz
podróże? A dzieci? Jeśli tak, możesz
wyjechać jako opiekunka do dzieci
do Francji, Anglii, Holandii, Niemiec,
Hiszpanii i wielu wielu innych! Sama
decydujesz kiedy i na jak długo chcesz
pojechać, warto! kontakt borufka86@
o2.pl - 505 686 819
■ Lukas Bank S.A. przyjmie do pracy
w Jeleniej Górze przedstawicieli bankowych... Umowa o pracę... Zainteresowane
osoby są proszone o składanie CV i listu
motywacyjnego w siedzibie przy ulicy
Wolności 29/7 w dniu 07.01.2008
(poniedziałek) w godzinach od 9.00 do
10.00. - Wolności 29/7
■ Magazynier - Znany producent branży
przetwórstwa mięsnego zatrudni na
pełen etat magazyniera. Jelenia Góra
- 691 745 659
■ Mechanik samochodowy - Zatrudnię
do pracy na stanowisko mechanika
samochodowego w Bolkowie - 075 74
13 292
■

Myjnia samochodowa zatrudni !!
- młodych energicznych mężczyzn
chętnych pracy od zaraz. Zapewniamy
prace w młodym zespole z wysokim
wynagrodzeniem podstawowym plus
prowizja od obrotu. Podanie, CV na adres
maillowy: biuro@autocentrumdolnoslaskie.pl - 075 644 32 55
■ Opieka nad osobami w Niemczech
- Niemiecka firma zatrudni opiekunki
nad osobami starszymi w Niemczech
(możliwe zatrudnienie etatowe po I
okresie pracy). Zwrot kosztów przejazdu,
wynagrodzenie tygodniowe 230 euro
- 0049 212 2263454
■ Opieka nad starszą osobą - Zatrudnię
uczciwą osobę (w centrum miasta)na
parę godzin dziennie do starszej osoby
- nie wstającej z łóżka. Wynagrodzenie
do negocjacji. Pawel2014@op.pl - 668
295 385
■ Oriflame - Jesteś zainteresowana
kosmetykami Oriflame i chcesz je sprzedawać z 30% marżą dla siebie? Napisz na
angee4@wp.pl.Opowiem o szczegółach:)
Angela - 603 364 882
■ Pilnie poszukuję osoby, która podjęłaby się naprawy pralki ARISTON,
pralka jest elektroniczna 3-4 letnia.
- 880 281 919
■ Pilnie zatrudnimy kucharza - Hotel
Malachit w Karpaczu, pilnie zatrudni
samodzielnego kucharza. bardzo dobre
warunki pracy i wynagrodzenia - 693
425 258
■ Pomoc do pensjonatu - Dyspozycyjną osobę do pracy w pensjonacie
w Szklarskiej Porębie - 504 040 066
- 075 71 72 745
■ Poszukuję do pracy - do czyszczenia szalunków. Praca we Wrocławiu.
Zapewniamy transport i noclegi - 663
500 666
■ Poszukuję kierowcy kat c - emeryta
lub rencisty praca sezonowa zima ferie
i latem od maja do września - 601
739 842
■ W związku z rozwojem firmy PMPoland S.A. poszukuje pracowników na
stanowiska: konstruktor, sp.ds. zakupów, handlowiec, project menedżer.
Wymagamy: wykształcenie wyższe
techniczne, znajomość języka ang.
Oferujemy: atrakcyjne warunki pracy
- 075 64 59 524/517
■ Poszukuję do pracy na ryneczku.
Mile widziana Pani z doświadczeniem
w handlu. Praca od 9.00-16.00 - 781
677 520
■ Poszukuję pracowników do czyszczenia szalunków we Wrocławiu. Zapewniam
zakwaterowanie, wyżywienie i transport.
Wyjazd w poniedziałek - 663 500 666
■ Poszukuję szklarza do wykonania
akwarium o wymiarach 90x45x50
- 693 800 490
■ Potrzebna Fryzjerka do zakładu w
centrum Jeleniej Góry na bardzo dobrych
warunkach od zaraz tel po godz. 11-tej
- 691 266 299
■ Potrzebna kosmetyczka - Potrzebna
samodzielna kosmetyczka do gabinetu
kosmetycznego w centrum Jeleniej
Góry, praca samodzielna lub wynajem
gabinetu warunki do uzgodnienia, gabinet
działający przy fryzjerze, solarium, pełna
niezależność od zaraz Tel. po godz.11 - tej
- 691 266 299
■ Potrzebny budowlaniec - potrzebny
budowlaniec.uczciwy i solidny - 698
227 445
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Praca - Centrum Promocji Zdrowia.
Praca samodzielna. Zapewniam przyuczenie - Mgr.Grażyna Smolarek - 604
514 371
■ Praca - Chciałbyś zarobić 5.000 i
więcej na miesiąc? Żadnych opłat z
góry.Będziemy przeprowadzać szkolenia on-line. Ustalasz własny rozkład
czasu pracy. Jeżeli masz komputer oraz
dostęp do Internetu, to jesteś gotowy
do pracy. Kontakt: e_roland@o2.pl
- 504 549 574
■ Praca dla każdego - Masz dosyć
szefa swego? pracuj dla siebie samego
- 601 547 144
■ Praca dla mechaników - JEL-CAR
dealer FIAT zatrudni doświadczonych
mechaników samochodowych. Dokumenty prosimy składać w sekretariacie
siedziby firmy przy ul. Spółdzielczej 38 w
Jeleniej Górze . - 075 75 49 150
■ Praca na Zabobrzu - Praca tylko w
piątek. Dystrybucja gazetek Kauflandu.
Skończone 16 lat. Umowa zlecenie.
- 697 109 863
■

Praca przy sprzątaniu - biur na terenie
Mysłakowic , osoba niepełnosprawna,
umowa o pracę - 75 74 43 052
■ Praca w butiku - Przyjmiemy osobę
do pracy w sklepie z odzieżą. Jeśli jesteś
odpowiedzialna, uczciwa, kreatywna,
lubisz kontakt z ludźmi i interesuje Cię
moda to praca właśnie dla Ciebie. CV
ze zdjęciem + list motywacyjny prosimy
składać w sklepie Butik przy ulicy Długiej
16/17 w Jeleniej Górze - 509 193 258
■ Praca w Karpaczu - Hotel trzygwiazdkowy w Karpaczu zatrudni pomoc
kuchenna na stale na dobrych warunkach
- 075 76 18 277
■ Praca w kawiarni - Praca dla dziewczyn od zaraz pon-pt w malej gastronomi
na pasażu w Tesco - kawiarnia itp. Praca
bardzo przyjemna i bezproblemowa
Dzwon śmiało o dowolnej porze - 664
788 136
■ Praca w ochronie - Przyjmę do pracy z
Mysłakowic, Kostrzycy, Miłkowa i okolicy.
Wymagana niekaralność i orzeczenie niepełnosprawności. Kontakt w godzinach
8:00 - 15:00 - 075 75 34 222
■

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza
okres
prenumeraty

cena
gazety

3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

1,50 zł/szt.
1,40 zł/szt.
1,30 zł/szt.

Tel. (075) 75-444-00
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. Klonowica 9)
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).

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Praca w sklepie turystycznym Przyjmę do pracy w sklepie turystycznym
High-Land w Karpaczu osobę na weekendy oraz sezon. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt tel. 697-868-330
- 075 76 18 126
■ Praca w sklepie z kawą - Zatrudnię studentki do sklepu i pijalni kawy
"Pożegnanie z Afryką". Bardzo spokojna
praca w młodym zespole, elastyczne
godziny, miła atmosfera. Od zaraz - 602
101 096
■ Pracownia krawiecka - do pracowni
krawieckiej w centrum JG - 507 377
077
■ Pracownicy produkcyjni - FX Sport
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze poszukuje
pracowników produkcyjnych do różnych
działów. Zapewniamy wstępne przeszkolenie. Prosimy o składanie aplikacji w
siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23
- 075 645 08 30
■ Pracownik produkcyjny - Firma DWL
Inwestycje Sp z o.o. w Jeleniej Gorze
przyjmie pracowników produkcyjnych.
Wymagania: uprawnienia na wózek
widłowy. Kontakt e-mail: swietek@dwl.
pl - 075 645 23 80
■ Pracownik produkcyjny-pilne! - Firma
WOJ-KAT Sp. z o.o zatrudni 16 mężczyzn
do pracy przy obsłudze wtryskarek
(odbieranie prod. i układanie jej na
paletach). Miejsce pracy: Łomnica Praca
od zaraz rgrobelny@wp.pl Lub w naszym
biurze w Jeleniej Górze przy ul. Morcinka
33 Tel. (75)6475564 w godzinach od
8-15 - 509 500 469
■ Pracuj i zarabiaj z FM - Nie zwlekaj już
więcej i dołącz do grona konsultantów
FM! - 606 686 317
■ Prezenter, handlowiec, manager
- Nawiążemy współpracę z osobami
mającymi doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej w celu prowadzenia
prezentacji handlowych i biznesowych.
Kontakt list motywacyjny i CV prosimy przesyłać na adrse e-mail herbi@
ewellness.pl temat CRW Wellness - 605
208 508
■ Przedstawiciel handlowy - Bezpośrednia sprzedaż usług TP SA. Oferujemy
szkolenia, początkowo umowa zlecenie,
elastyczne godziny pracy. Prosze o
składanie cv w biurze Herba Telecom
przy ul . Chełmońskiego 9 (piwnica pok
3) - 75 75 24 864
■ Zatrudnię do Gabinetu lekarskiego
osobę z dobrą znajomością komputera
- 601 910 543
■ Recepcjonistka - w Karpaczu Górnym
- Tarasy Wang, wymagana obsługa komputera, znajomość języka niemieckiego
w stopniu komunikatywnym będzie
atutem. CV prosimy słać na adres:
■

echalupczynska@neostrada.pl - 660
443 378
■ Recepcjonistkę poszukujemy - Przyjmiemy do pracy recepcjonistkę ze
znajomością języka niemieckiego praca
w Hotelu w Cieplicach - 665 501 228
■ Restauracja Pizza Hut zatrudni pracowników obsługi klienta, oferujemy
pracę w młodym zespole, elastyczny
grafik, posiłek pracowniczy. Aplikacje
prosimy składać do 10 stycznia w restauracji na ul. 1-go Maja 5 , lub przesłać na
adres mailowy phjeleniagora@amrest.eu.
- 075 76 476 22
■ Roznoszenie ulotek - pilne!!! - Zatrudnimy młodą osobę do roznoszenia ulotek.
Pilnie - informacje: Łużyckie Centrum
Ubezpieczeniowo - Kredytowe ul. Wojska
Polskiego 54 - 075 75 22 475
■ Stolarze, montażyści mebli - Producent Mebli poszukuje montażystów,
stolarzy. Praca polega na montowaniu
prostych mebli z laminatu. Mile widziane
jakiekolwiek doświadczenie w tym
zakresie - 886 740 274
■ Szef produkcji i zastępca - FX Sport
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze poszukuje kandydatów na stanowiska: Szef Produkcji
i Zastępca Szefa Produkcji. Wymagamy
doświadczenia w zarządzaniu produkcją i
personelem. Aplikacje prosimy składać w
siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23.
- 075 645 08 30
■ Technik dentystyczny - oferuję atrakcyjne wynagrodzenie, praca w centrum
Jeleniej Góry. Aplikacje przesyłać na
adres: medico_pharma@konto.pl - 075
64 22 442
■ Twoja przyszłość - Chcesz zarabiać
pieniądze,osiągnąć sukces oraz niezależność finansową- umów się ze mną na
spotkanie. - 691 502 255
■ Współpraca. - Wypoczynek jako
premia za promocję umożliwia luksusowy
wypoczynek także mniej zamożnym
osobom, przez włączenie się do akcji
promocyjnej i zarabianie dodatkowych
funduszy - Gadu: 2049071 - 506 780
549
■ Zabobrze III - prosta praca - Można
łatwo dorobić. Dla uczniów, osób pracujących, emerytów lub rencistów. Praca
tylko w piątek. Dystrybucja gazetek Kauflandu. Skończone 16 lat. Umowa zlecenie
- 075 64 27 691 - 697 109 863
■ Hotel Malachit w Karpaczu pilnie
zatrudni kelnerkę, dobre warunki pracy i
wysokie wynagrodzenie - 693 425 258
■ Zatrudnię kelnerkę na weekendy
- 510 211 666
■ Zatrudnię kucharza - do pizzerii - 697
724 749
■ Zatrudnię pokojową do hotelu w
Szklarskiej Porębie. - 075 717 49 36

Zatrudnię w gospodarstwie - Poszukuję osób do pracy w gospodarstwie
rolnym przy owcach, chcący zamieszkać na wsi i zajmować się pracami w
rolnictwie oraz pracami domowymi
- woj. Dolnośląskie, Gm. Lubawka. Oferuję zakwaterowanie i wynagrodzenie.
Adresem e-mail: gospodarstwo@interia.
eu - 517 674 103
■ Zatrudnimy recepcjonistkę /ste
- w Karpaczu Górnym - Tarasy Wang,
wymagana obsługa komputera, znajomość języka niemieckiego. Umowa o
pracę - 1400 Netto. CV prosimy słać na
adres: echalupczynska@neostrada.pl
- 660 443 378
■ Zatrudnimy szwaczki - FX Sport Sp. z
o.o. w Jeleniej Górze poszukuje kandydatów na stanowisko SZWACZ/KA. Osoby
zainteresowane prosimy o składanie
aplikacji w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 - 075 645 08 30
■ Zdrowie i uroda - Firma poszukuje
kandydatów na stanowisko: Konsultant
ds.żywienia i dietetyki Manager ds.
marketingu Kosmetolog-kosmetyczka
Dystrybutor Kontakt tel. 691 502 255
- 691 502 255
■

PRACA
SZUKAM PRACY
■ Szukam pracy biurowej - Kobieta
- 30 lat - duże doświadczenie w handlu,
obsłudze klienta, prawo jazdy kat. B,
obsługa komputera i urządzeń biurowych - Szukam pracy na pełny etat, na
umowę o pracę - Tel. 0 603 555 887
– Małgosia
■ 38 lat, wykszt. Średnie z zawodu,
plastyk – Posiadam prawo jazdy kat. B,
samochód Audi B3 – jestem doświadczonym kierowcą. W zamian za pracę i
dobrą płacę oferuję poświęcenie – 885
608 524
■ Młody 30 lat, żonaty, dwoje dzieci
bez nałogów – prawo jazdy kat. B
Podejmę pracę jako kierowca najlepiej na
busa. Może być także Firma kurierska.
Możliwość zakupienia własnego auta
885 990 363
■ W ykonam pr ace r emontowo budowlane tanio i solidnie - 602 665
710Animator kultury - Zorganizowana,
komunikatywna, operatywna ,odpowiedzialna, pomysłowa studentka animacji
kultury poszukuje pracy popludniami i w
weekendy. - 661 842 539
■ Doświadczenie w ob.klienta - Posiadam ponad 3 letnie doświadczenie w
dziedzinie - obsługa klienta. Kobieta
lat 27,szukam pracy w tej branży, choć
niekoniecznie. - 784 163 627
■ Ich suche eine arbeit! - Szukam
pracy związanej z językiem niemieckim.

Posiadam dyplom ukończenia kursu
j. niemieckiego w Austrii(B2). Mam
wykształcenie wyższe licencjacie, prawo
jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe. Potrafię się również komunikować
w j. angielskim - 888 780 478
■ Inżynier, programowanie cnc - szukam pracy związanej z programowanie
maszyn numerycznych(frezarki)w systemie Fanuc, Znam EdgeCama. Również
mogę się podjąć projektowaniem w
programach CAD/CAM. - 663 164 547
■ Kierowca - Poszukuję pracy jako
kierowca. Praktyka na busach - 603
271 030
■ Kierowca - posiadam dostawczego
busa, wolny czas, podejmę współpracę
- 691 076 346
■ Szukam pracy jako kierowca autobusu - aktualne badania - kurs przewozu
osób - dyspozycyjny - 515 700 004
■ Kierowca b, c szuka pracy - Młody,
sumienny, uczciwy, dyspozycyjny kierowca z prawem jazdy kat. B,C szuka
pracy. - 792 023 449
■ Kierowca B, podejmie pracę - w w/w
zawodzie - 607 138 694
■ Kierowca z busem - Posiadam Fiata
Ducato - dostawczego - 503 034 605
■ Kierowca z doświadczeniem - Mam
33 lata, poszukuję pracy jako kierowca.
Doświadczenie na busach - 603 271
030
■ Kobieta, 20 lat - Posiadam wykształcenie średnie. Obecnie uczęszczam
zaocznie (co druga sobota i niedziela)
do policealnej szkoły zawodowej na
kierunek technik usług kosmetycznych.
Nie interesuje mnie akwizycja i roznoszenie ulotek sandra_88@op.pl - 785
970 228
■ Kobieta, 32 lata - Jeśli szukasz
rzetelnej, pracowitej, znającej się na
marketingu i sprzedaży to ja jestem
osobą której szukasz - 787 847 147
■ Kosztorysant - Szukam pracy w
charakterze kosztorysanta, prowadzenie
biura , znajomość czytania dokumentacji,
znajomość programu NORMA PRO,
fakturowanie inne propozycje - 605
071 893
■ Kucharz i pomoc kuchenna - Podejmiemy pracę w hotelu bądź restauracji,
jesteśmy młodzi, kreatywni, dyspozycyjni - mamy doświadczenie i chęć do
pracy. Kucharz-lat 22, pomoc kuchenna
- 19 lat. Od zaraz - 601 677 615
■ Młoda ucząca się - poszukuje stałej
pracy uczę się zaocznie mieszkam w
centrum Jeleniej Góry - 507 757 288
■ Młodszy dyrektor - Starszy specjalista
szuka pracy na stanowisku młodszego
dyrektora - arton77@o2.pl

WA¯NE TELEFONY

Maksimum 160 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 20 464
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 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

64 28 400
64 28 400
75 243 90
75 24 906
75 26 865
64 68 400

KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”

64 28 100
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Młody dyspozycyjny szuka pracy
- Młody, dyspozycyjny 25 lat, wykształcenie wyższe techniczne, prawo jazy kat.
B, język angielski, mobilny. Szukam pracy
- 506 128 223
■ Młody mężczyzna - 23 lata podejmie
każdą pracę zarobkową - 665 555 980
■ Malowanie, remonty, mieszkań,
gładzie, regipsy. Panele ścienne i podłogowe. Inne prace remontowe. Andrzej
- 691 936 900
■ Masażystka - Kasia 23 lata jestem z
Kowar podejmę pracę jako masażystka
rehabilitantką. Masaże klasyczne, odprężające rozluźniające...więcej informacji
pod numerem Tel. 0 605 956 049 lub meil
kasia.0707@vp.pl - 605 956 049
■ Operator cnc - Doświadczenie w zawodzie 30 lat ,umiejętność programowanie
oraz dobra znajomość rysunku technicznego .Kontakt pasza67@poczta.onet pl
- 667 627 414
■ Operator koparko - ładowarki - Podejmę
prace jako Operator Koparko-Ładowarki.
Mam 33 lata, średnie wykształcenie,
jestem uczciwy i pracowity - 662 480
599
■ Opieka nad dzieckiem - Młoda mężatka
wychowują 7 miesięcznego syna zaopiekuje się dzieckiem lub pomoże w pracach
domowych. Uczciwa, opiekuńcza, tolerancyjna. J Gora Cieplice nr Tel 513 058 663
- 513 058 663
■ Opieka w Sylwestra – Zaopiekuję
sie dzieckiem w sylwestrowa noc - 515
511 854
■ Opiekunka po doświadczeniach szpitalnych zaopiekuje się, osobami chorymi z
zamieszkaniem w kraju i zagranicą. Proszę
o kontakt - 503 797 864
■ Piekarz szuka pracy - szukam pracy
w zawodzie piekarza pisać do mnie na
gg 5733667
■ Pilnie podejmę pracę - 38 lat - wykształcenie średnie - z zawodu plastyk. Prowadziłem pracownię reklam, wypożyczalnię
filmów wideo, kat B - samochód Audi
80 B3 - Mogę pracować jako kierowca.
Potrafię spawać w miedzi, inst. wodna,
hydraulika, malowanie, regipsy, sufity
- 885 608 524
■ Pilnie podejmę pracę w JG - Mam
28 lat wykształcenie średnie, bardzo
dobra obsługa komputera (pakiet office,
podstawy html, sieć, ale i podzespoły
komp.) obsługa kasy fiskalnej, nieaktualna
książeczka zdrowia. Kontakt agunia222s@
wp.pl - 660 005 227
■ Pilnie poszukuję pracy - Mam 23
lata, średnie wykształcenie, niekarany,
pełna dyspozycyjność, prawo jazdy kat.
B, znajomość obsługi komputera e-mail:
wilson84@op.pl - 505 688 444
■ Pilnie szukam pracy - Mam 23 lata,
wykształcenie średnie. Podejmę prace
tylko na rano do godziny 15.30 - e-mail
aniajg2@poczta.onet.eu - 697 380 759
■ Pilnie szukam pracy !!! - Mam 23 lata,
wykształcenie średnie. Podejmę prace
tylko na rano do godziny 15.30 - e-mail
aniajg2@poczta.onet.eu - 697 380 759
■ Podejmę prace - Mam 24 lata - jestem
pracowity ,uczciwy, komunikatywny...
poszukuje ciekawej i uczciwej pracy za
uczciwe pieniądze najlepiej w godz 8-16
ale niekoniecznie z góry dziękuje za akwizycje i ulotki ...Łukasz - 504 904 150
■ Podejmę pracę - jako pomocnik budowlany - wcześniej już robiłem też na dachach
- jako pomocnik sprawdzę sie doskonale
- czekam na oferty od państwa - Wojtek
z Jeleniej Góry - 606 745 006
■ Podejmę pracę - Młody 24 lata prawojazdy kat B i uprawnienia na wózki
■

widłowe, po wojsku aktualna książeczka
zdrowia, kierowca bierny jeździłem samochodami dostawczymi-busami. Żonaty,
uczciwy, bezkonfliktowy J Góra - 508
241 896
■ Podejmę pracę - chałupniczą [najlepiej
składanie długopisów] - KARPACZ - 696
889 882
■ Podejmę pracę - w KARPACZU [konserwator, stróż, prace remontowe itp....] 45lat
- 605 194 983
■ Mam 23 lata, skończyłam fizjoterapię
na KK, szukam pracy nie koniecznie
związanej z kierunkiem studiów. Kontakt
dorota.rug@vp.pl - 609 101 544
■ Podejmę pracę - 22 letni student
zaoczny Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły
Zarządzania w Wałbrzychu podejmie pracę
(bez akwizycji) od zaraz. Podstawowa
znajomość j. angielskiego, prawo jazdy
kat B, uprawnienia na wózek widłowy,
obsługa komputera (Windows, Office)
- 785 104 070
■ Podejmę pracę ! - Mam 23 lata,
wykształcenie średnie ,znajomość środowiska Windows oraz programów Płace
2000, Płatnik, kasa fiskalna, doświadczenie w rachubie i księgowości, . e-mail
: marta.pabisz@wp.pl 504501631 - 504
501 631
■ Podejmę pracę jako opiekunka do
dziecka. - 607 049 474
■ Podejmę pracę na nocną zmianę
- stróżowanie, ochrona, 27 lat, średnie
wykształcenie - 504 706 707
■ Podejmę pracę - studentka - 22 lata,
dyspozycyjna, prawo jazdy kat. B . tylko
poważne oferty - 511 950 826
■ Podejmę pracę Szklarska Poręba - 24
lata, umowa niekonieczna pilne - 798
952 444
■ Podejmę pracę za granica - Chciałbym
podjąć się pracy za granicą od lutego
2008r. Jestem studentem ale w okresie
od lutego do końca września 2008 będę na
urlopie dziekańskim. Co wakacje pracuje w
Polsce fizycznie (jako zbrojarz - betoniarz
oraz jako monter instalacji stalowych).
Prawo jazdy kat.B. - 792 132 982
■ Poszukuję dodatkowej pracy - kobieta
ok. 40 lat podejmie dodatkowa prace
może być sprzątanie, pilnowanie lub inne
propozycje. - 662 369 084
■ Poszukuję dodatkowej pracy - mam
9 dni wolnego w miesiącu (nie tylko
weekendy) - 696 719 810
■ Poszukuję pracy - wykształcenie wyższe ekonomiczne, doświadczenie w księgowości, pracy biurowej, dobra obsługa
komputera, prawo jazdy B, mężczyzna 37,
purusza@wp.pl - 798 907 892
■ Praca - szukam pracy przy wykończeniach wnętrz oraz prac blacharsko dekarskich posiadam długoletnie doświadczenie
- januszbuziaczek@interia.pl - mieszkam w
wojopole - 00 774 361 658
■ Praca w weekend - Studentka szuka
pracy weekendowej - 503 488 320
■ Przyjmę reklamę na samochód Witam, jak w tytule, miesięczny przebieg
ok 1600 km, najlepiej w formie naklejek,
ale wszystko do uzgodnienia. Kontakt:
pawelsuski@interia.pl lub GG 1215882
pod 17 - 692 696 238
■ Remont - Tanie usługi remontowe!
Panele podłogowe i ścienne, regipsy,
płytki, malowanie, gładź na sucho i mokro,
ocieplanie wełną, sufity podwieszane, stelaże z euro profili i inne - 513 556 324
■ Sprawny rencista szuka pracy - Mam
50 lat. Obecnie jestem na rencie, szukam
pracy w Jeleniej Górze lub okolicy o charakterze ochrona obiektu, stróż, portier, inne

propozycje. Posiadam prawo jazdy kat.B.
Lojalny, uczciwy. - 691 389 357
■ Sprzedawca - kasjer 40 lat - podejmę
prace jako sprzedawca-kasjer - staż
13- miesięcy w markecie od 20 bm - 516
371 761
■ Sprzątanie - Pomogę posprzątać mieszkanie, biuro - itp: odkurzanie, mycie okien i
wszystko z tym związane, sprzątanie także
po remoncie - 505 766 094
■ Sprzątanie prasowanie opieka podejmę pracę lub inne propozycje - 508
910 244
■ Studentka podejmie pracę - Jestem
studentką IV roku Akademii Ekonomicznej
i podejmę pracę na 1/2 etatu. - 516
155 055
■ Studentka Technologii Chemicznej
(Politechniki Wrocławskiej) podejmę pracę
w zawodzie - 501 146 684
■ Suwnicowy szuka pracy - Młody mężczyzna, uprawnienie na suwnice (hakowe,
wciągarki i inne) podejmie pracę. Doświadczenie - praca na Hucie Katowice. - 504
629 671
■ Sylwester-opieka nad dzieckiem Jestem studentką, nie pale. Mile widziane
okolice Zabobrza - beatka_ot_tak@o2.pl
■ Szklarska Poręba, Piechowice, - Młody
24 lata. Wykształcenie średnie. Własny
samochód. Doświadczenie w handlu. Podejmie pracę na terenie Szklarskiej Poręby lub
Piechowic. Umowa o pracę niekonieczna.
- 798 952 444
■ Szukam pracy - Młody 27 lat szukam
pracy jako kierowca kat. b doświadczenie
jazdy busami. kontakt po godzinie 17.
- 609 654 791
■ Szukam pracy - Jestem studentem
II roku Administracji na Uniwersytecie
Wrocławskim (zaocznie) szukam pracy
na terenie Jeleniej Góry lub okolic - 608
390 508
■ Szukam pracy – 49 lat. Wykształcenie średnie samochodowe prawo jazdy,
znajomość komputera. Podejmę pracę na
zmiany (200h/miesiąc) najchętniej jako
magazynier itp.Solidny, dokładny, zdyscyplinowany, nie chorujący bez nałogów.
- 501 762 504
■ Szukam pracy - 19 lat szybko się uczę,
pracowity, punktualny, dokładny, komunikatywny wykształcenie gimnazjalne (od lutego
szkoła zaoczna liceum) każda praca prócz
akwizycji i ochrony Dzwonić o każdej porze
- 508 443 027
■ Szukam pracy - jestem na rencie i
szukam dodatkowej pracy, opieka nad
dzieckiem lub jakakolwiek inna bez umowy
- 605 690 177
■ Szukam pracy - Mam 23 lata, studiuje
dziennie, mam dużo wolnego czasu. Chętnie zajmę się jakąś interesującą pracą.

Posiadam prawo jazdy, własne auto, znam
angielski i troszkę niemiecki. Mam doświadczenie w transporcie międzynarodowym i
krajowym. - 514 182 949
■ Szukam pracy - na umowę o pracę
- posiadam doświadczenie w: kelnerowaniu,
kredytach, opiece. Posiadam wykształcenie
wyższe pedagogiczne oraz administracyjno
biurowe - 513 909 441
■ Szukam pracy - jako budowlaniec na
terenie Jeleniej Góry - 667 556 949
■ Szukam pracy-hydraulik - Wykonuję
instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne
i gazowe Mam doświadczenie w kładzeniu
instalacji takiej jak: -plastik klejony -rury
i kształtki zgrzewane z polipropylenu
- instalacji podłogowej Pex Kisan -instalacji
miedzianej -technologia Wirsbo Tanio i
solidnie - 660 437 144
■ Szukam pracy konie Sudety - opieka nad
końmi, danielami, dzikami itp. Z zamieszkaniem, Sudety, chętnie przy agroturystyce
- koontaktt@wp.pl
■ Szukam pracy - murarz z długoletnim
doświadczeniem, murowanie, tynkowanie,
układanie glazury, gładzie, rigips itp. - 515
780 164
■ Tanie sprzątanie w Twoim domu
wszystko od piwnicy po strych! - 669
948 089
■ Technik chemik/ fizjoterapeuta Wykształcenie: Technik chemik o sp.
technologa środków farmaceutycznych i
fizjoterapeutka podejmie prace! Znajomość
j. angielskiego w st. średnio zaawansowanym i j. migowy w st. podstawowym.
Znajomość obsługi komputera Windows,
MS – Word, Excel, Internet. Kontakt:
joannajg24@wp.pl - 506 683 043
■ Własna działalność - samochód, telefon,
Internet, dyspozycyjność - szukam ofert
współpracy - 790 509 358
■ Włodek - elektryk - wykonuję fuchy
jako elektryk- monter znam się dobrze na
swojej pracy posiadam ważne uprawnienia
do 1-kv. Również podejmę pracę, posiadam
prawojazdy kat. B C - 887 409 875
■ Współpraca - Firma Handlowo-Usługowa
podejmie współpracę z inną firma jako
przedstawiciel handlowy! - 721 308 745

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Dom do remontu o pow. ok.150m2 w
okolicach Jeleniej Góry w rozsądnej cenie
- 604 869 172
■ Dom lub pół domku - W Jeleniej Górze
lub okolicy ok. 100 m. Pośrednikom
dziękuję – może być do remontu 696
095 797
■ Kupię dom lub mieszkanie - w okolicy
Jeleniej Góry lub Radomierza do 80 tys.
- 511 997 342

■ Kupię dwu pokojowe mieszkanie
bez pośredników o powierzchni 50m na
Zabobrzu II lub III. piętro I lub II lub winda
- 888 654 005 - 075 754 326
■ Kupię kawalerkę - lub małe mieszkanie w centrum lub na Zabobrzu - 663
143 728
■ Kupię mieszkanie - 2 lub 3 pokoje w
Kowarach do 150.000 zł - 667 219 752
■ Kupię mieszkanie Zabobrze III - 2, 3
pokojowe - 601 910 813
■ Małe mieszkanie - Kupię małe mieszkanie niewymagające remontu w okolicy
Jeleniej Góry. - 504 891 144
■ Mieszkanie, dom lub pól - Może być do
remontu - w Jeleniej Górze lub okolicy 80
– 120 metrów kwadratowych w rozsądnej
cenie - biurom nieruchomości dziękuję
- 888 504 366
■ Mieszkanie do remontu w kamienicy w
cenie do 2000 zł/m2. - 508 240 822
■ Mieszkanie 3 pokoje kuchnia, łazienka
w Cieplicach, Sobieszowie, Piechowicach
do 120 tys. - 509 195 097
■ Jelenia Góra na Wrocław - Trzypokojowe na IV piętrze w Jeleniej Górze Zabobrze I, pow. 52,80m3, na dwupokojowe
we Wrocławiu, na obojętnym piętrze.
- 667 310 800
■ Kawalerkę na większe - Zamienię
mieszkanie komunalne (kawalerka, niskie
opłaty ok. 80zł) 29m w Jeleniej Górze
na większe (komunalne 2 do 3 pokoi +
kuchnia, może być zadłużone) w Jeleniej
Górze. - 503 016 507
■ Komunalne 100m2 na mniejsze
- 3 pokoje, kuchnia, łazienka, weranda,
c.o. gazowe + piece w Cieplicach. Na
mniejsze o podobnym standardzie od
50 do 60m2 do II pietra (nie parter i
poddasze). Kontakt tel. 788 996 152
lub e Mail DJ_39@interia.pl - 788
996 152

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ Mieszkanie w Cieplicach – 164m2,
I piętro, częściowo do kapitalnego
remontu, duży ogród, garaż, ładna,
dzielnica. Cena 260 tys. dodatkowo
dwa pokoje letnie na poddaszu – Gratis!
– 500 703 931
■ Sprzedam działkę uzbrojoną ogrodzoną z zabudowaniami do rozbiórki
– 14 arów Górzyniec – 667 264 181
■ Do sprzedania mieszkanie 3 pokojowe
na Zabobrzu III - 667 219 752
■ Do sprzedania mieszkanie w centrum
50 m2. - 667 219 752
■ Sprzedam dom w Mysłakowicach
100m2 + garaż na działce 920m.
cena 480 tys. bez pośredników - 662
158 513

25

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Zamienię komunalne-spłacę dług
- Zamienię mieszkanie komunalne,3
pokojowe łazienka z wc/przedpokój,
taras, ogród w spokojnej dzielnicy
Cieplic - czynsz 160 zł. na Zabobrze
- 075 75 58 919
■ Zamienię mieszkanie na domek
- 63m - Zabobrze Kiepury - kuchnia z
dużą jadalnią + 2 pokoje na domek w
Jeleniej Górze lub okolicy + dopłata
- 606 581 340
■ Zamienię mieszkanie na gotówkę
- 35 m2 .2 pokoje, kuchnia i łazienka +
garaż, komórka, strych, piwnica. Kuchnia
zabudowana. Możliwość użytkowania
ogródka. Niskie opłaty. Bardzo dobra
lokalizacja centrum Mysłakowic. Ogrzewanie piec kaflowy. Możliwość zainst.
ogrzewania gazowego - 603 322 400
NIERUCHOMŚCI
WYNAJMĘ
■ Szukam pokoju do wynajęcia w
Jeleniej Górze, Cieplicach, Sobieszowie,
nieumeblowanego, stare budownictwo z
dostępem do kuchni i łazienki, oddzielne
wejście. Od 15 – 20 m2 – Może być suterena lub poddasze – 500 703 931
■ Przyjmę reklamę firmy na budynek
lub do ogrodu na trasie szklarska Poręba
– 075 75 51 210 – 515 176 553
■ Pokoje z Internetem dla studentów,
firm, pracowników, turystów, gastronomia, obiekty sportowe, wesela w Jeleniej
Górze – 075 75 25 017 – 606 360 443
– 606 356 064
■ Wynajmę pokój studentce, dobry
dojazd do KK, blisko Akademii – 507
815 269
■ 3 pokojowe do wynajęcia - umeblowane przy Placu Ratuszowym, do
wynajęcia, cena 900zł + opłaty. Studenci
mile widziani - 501 181 159
■ Do wynajęcia trzy pokojowe dla studentów lub pracowników w Cieplicach.
- 605 209 145
■ Do wynajęcia pokój 2 osobowy blisko
centrum - 600 740 925
■ Do wynajęcia mieszkanie od zaraz
na Zabobrzu. 15 min do AE i do KK
(piechotką). Pokój, kuchnia, łazienka,
ppok. Umeblowane i po remoncie. Osobie
kulturalnej i najchętniej niepalącej.
Cena do uzgodnienia. Małgorzata - 604
750 162
■ Do wynajęcia komfortowe mieszkanie
- pokoje dla studentów - pary - w pełni
umeblowane, wyposażone, pralka, Internet, ogródek. Jeżów Sudecki - 1600m od
kolegium, 300zl /os. z ogrzewaniem +
opłaty licznikowe - 506 092 349

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

GOSIA
Tel. 663 663 647
e-mail: gkowalska@jelonka.com

-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

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

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

Do wynajęcia od lutego do wynajęcia
dla studentów lub pracowników trzy
pokojowe mieszkanie w Cieplicach na
ul. Wolności. Pokoje 20,22,24 m w pełni
wyposażone z Internetem. W czynszu dla
studentów ogrzewanie, Internet i wywóz
nieczystości - 605 209 145
■ Do wynajęcia 2 - pokojowe ekstra - na
Zabobrzu II. Jest w pełni umeblowane
i w pełni wyposażone po remoncie.
Możliwość podłączenia Internetu i
kablówki. Jest dobrze usytuowane
- blisko do przystanków autobusowych
- 888 119 319
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - ekstra - na
Zabobrzu II. Jest w pełni umeblowane
i w pełni wyposażone (meble, pralka,
lodówka, telewizor itp.) po remoncie.
Możliwość podłączenia Internetu i
kablówki. Cena 850 zł + liczniki (gaz,
prąd, woda) - 888 119 319
■ Do wynajęcia gabinet kosmetyczny
w centrum Jeleniej Góry wyposażony
gabinet kosmetyczny działający przy
zakładzie fryzjerskim i solarium , od
zaraz, warunki do uzgodnienia tel. po
godz. 11-tej 691-266-299
■ Do wynajęcia kawalerka od zaraz
na Zabobrzu, Szymanowksiego, 600
zł (w tym czynsz|) + liczniki + kaucja
- 512 311 439
■ Do wynajęcia lokal biurowy 16m
- I piętro, ul. Wolności blisko Bankowej,
600zł plus VAT, w cenie CO, energia,
woda i sprzątanie, wspólna poczekalnia,
WC, aneks socjalny. ładny wystrój - 605
638 349 - 075 753 67 16
■ Kawalerka do wynajęcia - Do wynajęcia przytulna kawalerka na Zabobrzu.
- 075 64 29 978
■ Lokal centrum Jelenia Góra - Wynajmę
lokal o powierzchni całkowitej 100 m2 (
w tym powierzchnia handlowa 60 m2) od
marca - 075 76 78 448
■ Lokal centrum wynajmę - Kontakt
telefoniczny - 075 76 78 448
■ Lokal do w ynajęcia - Spo ł em
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w
Jeleniej Górze oferuje do wynajęcia pawilon handlowy o powierzchni 91,15m2
przy ulicy Dobrowolskiego. Działalność
do uzgodnienia. Oferty pisemne proszę
składać w siedzibie Spółdzielni przy ul.
Matejki 1a w Jeleniej Górze. Informacja
- 075 75 252 02
■ Lokal do wynajęcia - szklarska - w
centrum miasta, niedrogo - 608 183
675
■ Lokal Sobieszów 60 m2 - po remoncie
w Sobieszowie. Super lokalizacja - 600
499 446
■ Lokal usługowy do wynajęcia - Lokal
usługowy 45 m kw. do wynajęcia
od zaraz przy ul. Kiepury 60 w Jeleniej Górze. Witryna, rolety, z tyłu 2
okratowane okna, wydzielone WC,
centralne ogrzewanie z sieci miejskiej,
parter w ciągu handlowym wzdłuż
ul.Sygietyńskiego. - 075 752 49 39
■ Lokal usługowy w Sobieszowie - Do
wynajęcia Lokal Usługowy w centrum
Jelenia Góra - Sobieszów, Atrakcyjny
Punkt, Atrakcyjny Wygląd. - 600 499
446
■ Luksusowe dwupokojowe - umeblowane, centrum, nowa kamienica
wynajmę lub sprzedam - 604 508 308
■ Magazyn 192m2 - Cieplice - 601
910 813
■ Mam do wynajęcia lokal biurowy - na
I piętrze budynku w centrum Jeleniej
Góry.120 m2., 5 gabinetów + zaplecze
socjalne. Budynek po generalnym remoncie z własnym parkingiem. Ochrona
■

całodobowa, indywidualny system
alarmowy, monitoring, 5 niezależnych
linii telefonicznych, Internet. Od zaraz.
- 691 962 877
■ Mieszkanie 2-pokojowe - na Zabobrzu
III umeblowane, ogrzewanie elektryczne,
650zł + liczniki + kaucja(700zł) - 604
730 100
■ Mieszkanie do wynajęcia - Do wynajęcia mieszkanie 2-pok. w centrum
Jeleniej (okolice AE). Stan idealny, w
pełni umeblowane, 1100 PLN + opłaty.
- 501 411 299
■ Od stycznia - Trzy studentki (niepalące) poszukują mieszkania 3-pokojowego, niedrogiego od stycznia w Jeleniej
Górze - 513 967 575
■ Od stycznia - pilnie poszukujemy 2
pokojowego mieszkania!! 2 studentki
gg 7209498 - 501 626 773
Sprzedam działkę usługowo-budowlaną (przemysłową) o powierzchni
1,41 hektara położoną przy
drodze głównej do Karpacza
(2 km do miasta Karpacz).
Na miejscu światło, kanalizacja. Cena - 60 zł za metr
kwadratowy (do negocjacji).
Kontakt: canelli_13@wp.pl
Sprzedam nowy dom
o powierzchni użytkowej
350 m (na działce półhektarowej) położony w Miłkowie
przy ul. Szkolnej. Świetnie
nadaje się na agroturystykę.
Cena - 1 mln zł.
Zainteresowanym wyślę
zdjęcia na adres e-mailowy.
Kontakt: canelli_13@wp.pl

Para wynajmie - OD LIPCA tanio
[do 500zł + opłaty] lub weźmie pod
opiekę mieszkanie w Jeleniej Górze.
Mile widziane stare budownictwo - 668
025 036
■ Pilne! studenci szukają - Studenci/ki
Politechniki i Kolegium Karkonoskiego
szukają umeblowanego mieszkania
3-pokojowego do wynajęcia od zaraz.
Najlepiej w okolicach osiedla Zabobrze
lub Centrum. Niezbędny dostęp do
Internetu. e-mail: kacha_02@op.pl gg:
2047227 (najczęściej niewidoczny)
- 604 310 392
■ Pilne szukam - Pół domu, najchętniej
Cieplice - do wynajęcia - 502 101 642
■ Pilnie wynajmę - 3 studentki (niepalące) chcą wynająć mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane, niedrogie w Jeleniej
Górze. - 513 697 575
■ Pilnie wynajmę - trzy studentki
(niepalące) chcą wynająć mieszkanie
3 pokojowe, umeblowane, niedrogie w
Jeleniej Górze - 513 967 575
■ Pokój/kawalerka - Młody turysta ze
stolicy pracujący/uczący się. Wynajmie
pokój lub kawalerkę w Jelonce od połowy
lutego - 509 360 830
■ Pomieszczenie o pow. 120 m2 Do wynajęcia pomieszczenie gosp. z
zapleczem socjalnym o pow. 120 m2
w okolicach Jeleniej Góry. Sugerowane
przeznaczenie mechanika lub blacharstwo pojazdowe - 667 989 602
■ Proszkuję pokoju - pilnie poszukuje
pokoju 1osobowego najlepiej w Jeleniej
Górze. jestem studentka bez nałogów,
w tygodniu pracuje .. proszę o kontakt
sanderka-15@wp.pl - 691 880 661
■

Poszukuję do wynajęcia dom - okolice
Jeleniej Góry(max. do 30 km) - 721
948 469
■ Poszukuję do wynajęcia lokal - od
25m2 na usługi w Jeleniej Górze tanio
- 695 597 946
■ Poszukuję kawalerki - lub małego
mieszkania do wynajęcia na terenie
Zabobrza. Jestem kobieta pracująca.
Poszukuje na dłuższy okres czasu.
- 662 369 084
■ Poszukuję lokalu - Pilnie poszukuje
lokalu do wynajęcia, w centrum Jeleniej
Gory o powierzchni: 20-60 m2. evelyn821@wp.pl - 609 295 353
■ Poszukuję mieszkania - do wynajęcia
2 pokojowego - 691 069 988
■ Poszukuję pokoju - jednoosobowego,
najchętniej na Zabobrzu - 787 502 948
- 600 813 772
■ Poszukuję pokoju - Studentka KK
poszukuje pokoju jednoosobowego.
Najchętniej na Zabobrzu lub w centrum
– 787 502 948 - 600 813 772
■ Poszukuję pokoju - Studentka KK
poszukuje pokoju JEDNOOSOBOWEGO,
najchętniej na Zabobrzu lub w centrum
- 600 813 772 - 787 502 948
■ Poszukuję pokoju jednoosobowego
- Niepaląca studentka poszukuję pokoju
jednoosobowego na Zabobrzu lun w
centrum Jeleniej Góry - 787 502 948
■ Poszukuję współlokatorek - Poszukuje
1-3 dziewczyn, które chciałyby wynająć
ze mną mieszkanie na Zabobrzu lub w
centrum. Studentka KK 600 813 772
- 787 502 948
■ Sprzedam lub wynajmę lokal uż.
- Sklep w Mysłakowicach 120m2 z
parkingiem - 606 661 643
■ Studenci szukają mieszkania - Studenci/ki Politechniki i Kolegium Karkonoskiego wynajmą od zaraz umeblowane
mieszkanie 3 pokojowe z dostępem do
Internetu najlepiej blisko Centrum lub
osiedla Zabobrze. Kontakt: kacha_02@
op.pl gg 2047227 - 604 310 392
■ Studenci szukają mieszkania - Studenci/ki Politechniki i Kolegium Karkonoskiego szukają umeblowanego
mieszkania 3-pokojowego do wynajęcia
od zaraz. Najlepiej w okolicach osiedla
Zabobrze lub w Centrum. Niezbędny
dostęp do Internetu. e-mail: kacha_02@
op.pl gg: 2047227 (najczęściej niewidoczny) - 604 310 392
■ Studentka szuka pokoju - Studentka
KK poszukuje jednoosobowego pokoju.
Najchętniej na Zabobrzu - 600 813 772
- 787 502 948
■ Student szuka pokoju - pilne – zadbany
chłopak - student szuka pokoju w mieszkaniu studenckim lub na stancji najlepiej
na Zabobrzu w centrum studiuje na KK
- 667 431 126
■ Szukam 3 pokojowego - do wynajęcia
od zaraz - 661 842 539
■ Szukam do wynajęcia - kawalerki na
Zabobrzu. W rozliczeniu mogę zrobić
remont - 603 105 828
■ Szukam do wynajęcia w Łomnicy
- Szukamy mieszkania do wynajęcia w
Łomnicy - 793 330 307
■ Szukam lokalu - do wynajęcia w
Jeleniej Górze powierzchnia do 30m2
tanio - 500 029 212
■ Szukam pilnie - Pilnie poszukuje
dużego mieszkania lub pół domu do
wynajęcia. Najchętniej Cieplice - 502
101 642
■ Szukam pilnie do wynajęcia - szukam
do wynajęcia kawalerkę w Jeleniej Górze,
Zabobrze, baz w cieplicach w cenie od
500 do 600zł plus liczniki i żeby czynsz
■

był już wliczony w wynajem pilnie - 783
572 254
■ Szukam współlokatorek - Szukam
osób, które chciałyby wraz ze mną
wynająć mieszkanie, najchętniej na
Zabobrzu lub w centrum. Studentka KK.
600 813 772 - 787 502 948
■ Szukamy mieszkania - Dwie studentki
KK poszukują 2 pokojowego mieszkania
do wynajęcia w Jeleniej Górze - 661
160 810
■ Szukamy mieszkania - Małżeństwo
szuka mieszkania 2-3 pokoje Karpacz,
Kowary - 798 549 436
■ Szukamy współlokatorki!!! - Szukamy
współlokatorki od marca/lutego. Pokój
dla 1 osoby (kobieta) w M3 (+ kuchnia,
łazienka, przedpokój, strych). Mieszkanie
w centrum (okło AE) - umeblowane.
200 zł + rachunki. Dzwonić wt-pt po
20, so-nd po 12:00 (tel. 697284827)
- 697 284 827
■ Wydzierżawię miejsce na reklamę
- waszej firmy. działka w Marczycach
przy drodze na Karpacz, Szklarską
Porębę - 668 422 483
■ Wynajmę - kawalerkę na Zabobrzu
28m kw. umeblowana - 504 030 280
■ Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie - od
1 lutego mieszkanie 3 pok częściowo
umeblowane na Zabobrzu. cena 800
zł + opłaty za wodę, gaz, prąd - 693
644 980
■ Wynajmę dwupokojowe lub kawalerkę
- niedrogo. Na dłuższy okres czasu - 509
314 815
■ Wynajmę garaż ul. W. Polskiego
- Wynajmę garaż murowany przy ul.
Wojska Polskiego, niedaleko Urzędu
Miejskiego - 075 64 12 038
■ Wynajmę lokal handlowy centum JG
- Wynajmę lokal handlowy w centrum
Jeleniej Góry. Powierzchnia ekspozycyjna
- ponad 100 metrów. Wysoki parter, po
generalnym remoncie, wysoki standard
wykończenia, alarm, monitoring, całodobowa ochrona. Dwie duże witryny, własny
parking. Właściciel - 691 962 877
■ Wynajmę lokal handlowy - Wynajmę
lokal handlowy w centrum Jeleniej
Góry,powierzchnia 70m2. - 501 737
086
■ Wynajmę lokal usługowy - Poszukuję
do wynajęcia lokalu usługowego w
Jeleniej Górze o powierzchni 20-30m2
- 691 221 116
■ Wynajmę lokal w Karpaczu - szukam
lokalu (ewentualnie pensjonatu) do
wynajęcia w okolicy centrum Karpacza
pod małą gastronomie - 663 164 547
■ Wynajmę mieszkanie - od dnia
01.04.2008 roku 65 m2 nowe kompletnie umeblowane 2 pokoje kuchnia
I piętro blisko Kolegium Karkonoskiego
- 888 764 147
■ Wynajmę mieszkanie 75 m2 - w centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie zostało w
tym roku wyremontowane. Mieszkanie
składa się z 3 pokojów, kuchni łączonej
z salonem, przedpokoju i łazienki. Cena:
1500 zł/mies.+ rachunki - 075 64 24
528 - 512 635 799
■ Wynajmę nowe 2-pokojowe - Do
wynajęcia nowe, poddaszowe mieszkanie 2-pokojowe w okolicy Kolegium
Karkonoskiego. Salon z aneksem kuchennym + sypialnia + łazienka (45m2)
Cena wynajmu - 920 zł + liczniki - 509
908 800
■ Wynajmę pokój - jednoosobowy
(przechodni) w mieszkaniu studenckim,
w okolicy centrum Jeleniej Góry, cena
150zł + odpłatności 075 75 26 502
- 695 430 150

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Renault 19 - za 2200zł - Chamade,
rocznik 92, 1.4 pojemność, benzyna,
ZADBANY, kolor metalik, naprawdę warto
– 2200 zł - 501 373 914
■ Wyzłomuję każde auto. kupię niedrogo
– przyjeżdżamy – 669022821
■ Do sprzedania Peugeot 106 poj.1.1
1994r. czerwony stan blacharki bdb.
ubezpieczenie i oc do grudnia 2008r.
cena do uzgodnienia mój numer to 507
281 317
■ Alufelgi Toyota 15 - 5x100 - w dwóch
lekko uszkodzone ranty (do wyprostowania) cena 350zł do negocjacji. Założone
opony zimowe dwie zupełnie zużyte dwie
mają bieżnik - 792 482 815
■ Alufelgi 13 - firmy Borbet (pięcioramienne) z oponami. Rozstaw śrub
4x114,3.Cena do uzgodnienia - 602
220 516
■ Alufelgi 15- Audi- 5szt- 250zł oryginalne - Ładne 6-cio ramienna
gwiazda. Cena za komplet 5 szt 250zł
- 785 465 111
■ Alufelgi 3 szpilkowe Renault PE
- Renault - Peugeot - 510 513 443
■ Alusy 14 opel - Autec, pięcioramienne,
stan bardzo dobry z oponami 185/14/60
- 790 215 333
■ Żarówka d2s ksenonowa - Sprzedam
żarówkę ksenonową typ D2S firmy Philips żaróweczka jest nowa, nie używana
cena 160, 00 Robert - 663 980 003
■ Astra za 1700zł - auto stan dobry do
opłat - 888 794 020
■ Audi 80 b3 - części - okazja drzwi100zł/szt., skrzynia biegów200zł,
klapa tylna z zamkiem i 2 lampami 200zł,
kompletne piasty z prawie nowymi tarczami i klockami hamulcowymi przednie
100zł całość - 785 465 111
■ Auta ze Szwecji - pomogę w sprowadzeniu auta ze Szwecji, mówię po
szwedzku - ceny jak w Niemczech,
Szwecja gwarantem bezpieczeństwa,
- podaj markę, model i rocznik a ja
podam ci kilka przykładów aktualnych
ofert wraz ze zdjęciami przebiegiem
i cena. mój e-mail ciacho824@wp.pl
- 888 494 056
■ Bmw e36 + skóra - 1991 kolor
czarny, ABS, wsp. kier. el. luster. centr.
zamek, sprowadzony, garażowany, ważny
przegląd i OC - 516 747 720
■ Citroen ax 1994 r. Benzyna + lpg - rok
prod. 1944 ; poj. 1100 cm ; 60 KM ; benzyna + LPG ; Hatchback drzwi 2/3 ; biały
; opłacony ; zarejestrowany w Polsce ;
w ciągłej eksploatacji ; Zawieszenie i
blacharka do poprawek ! Cena 1200 zł do
małej negocjacji ! - 661 195 754
■ Posiadam części używane do samochodu Citroen Xantia Kombi 1.9 turbo
diesel. Modele od ’93 do ’97. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
■ Część do Opla Corsy b - Wszystkie
części Jelenia Góra - 507 930 010
■ Części Audi 100 c3 - skrzynia biegów
od poj.2200. drzwi, klapa tył, alternator,
zbiornik - 516 346 494
■ Części Bmw e-34 - Wszystkie części
Jelenia Góra - 507 930 010
■ Części Citroen ZX - posiadam wszystkie części do tego modelu oraz inne
do innych modeli aut Sprzedaż części
używanych - 787 233 050
■ Części do Forda Scorpio tanio - silnik
29v6 benzyna drzwi maska klapa tylna
fotele komputer model 88-89 tanio
- Jelenia Góra - 604 731 747

Części do Opla Corsy 92r 1,2i - tanio
- 661 813 164
■ Części Fiat Punto 95r 1.2 - posiadam
wszystkie części do tego modelu oraz
inne do innych modeli aut Sprzedaż
części używanych - 787 233 050
■ Części Ford Escort - Orion 92 - silnik,
skrzynia, osprzęt silnika, zawieszenie,
maska, klapa, chłodnica, drzwi, wnętrze
i inne skup samochodów całe lub uszkodzone Jelenia Góra - 516 346 494
■ Części Ford Fiesta 1.1 i 1.8d - posiadam wszystkie części do tego modelu
oraz inne do innych modeli aut Sprzedaż
części używanych - 787 233 050
■ Części Hyundai Lantra 94r - posiadam
wszystkie części do tego modelu oraz
inne do innych modeli aut Sprzedaż
części używanych - 787 233 050
■ Części Mazda 626d - posiadam
wszystkie części do tego modelu oraz
inne do innych modeli aut Sprzedaż
części używanych - 787 233 050
■ Części Opel Astra Sedan 97r - posiadam wszystkie części do tego modelu
oraz inne do innych modeli aut Sprzedaż
części używanych - 787 233 050
■ Części Seat Ibiza 91r - posiadam
wszystkie części do tego modelu oraz
inne do innych modeli aut Sprzedaż
części używanych - 787 233 050
■ Części Vw 1.9 td - (turbosprężarkę
550 zł, wałek rozrządu 130zł i inne) do
vw golfa III i vento - 609 416 633
■ Części Vw Golf, vento1.9 td - (turbosprężarkę 550 zł, wałek rozrządu 130zł
i inne) - 609 416 633
■ Części ford Courier 1.8d - silnik
skrzynia pompa paliwowa karoseria i
inne - 609 272 704
■ Części ford Escort 95r - posiadam
wszystkie części do tego modelu oraz
inne do innych modeli aut. Sprzedaż
części używanych - 787 233 050
■ Części Suzuki Swift Sedan 88-9
- silnik 1600 16v, skrzynia, osprzęt
silnika, zawieszenie, drzwi, maska i inne
części z demontażu skup samochodów
całe lub uszkodzone Jelenia Góra - 516
346 494
■ Eskort 18d - czerwony 1988r hak stan
dobry - 663 316 795
■ Fiat CC Sporting 1.1 1995, - 127 tys.
II właściciel, faktura zakupu z salonu,
alufelgi, centralny + alarm, immobilajzer,
czerwony, garażowany, zadbany, opony
7 mm bridgestone, żadnych modyfikacji,
super stan, bez korozji. - 603 812 290
■ Fiat Cinquecento - części - części
blacharskie, felgi aluminiowe atrakcyjny
wygląd srebrne, szyby - 508 764 585
■ Fiat Punto - rok 1998, kolor ciemna
wiśnia, 3 - drzwiowy, posiada blokadę
skrzyni biegów, podgrzewaną tylną
szybę, opony zimowe i letnie na felgach.
przebieg 57 tys.km. cena 11.500 - 075
64 196 28
■ Fiat Punto - rok produkcji 1998, kolor
wiśniowy w bardzo dobrym stanie/przebieg 57 tys. km. Posiada podgrzewana
tylna szybę, blokadę skrzyni biegów
- cena 8000 - 075 64 19 628
■ Fiat Tempra 93r z gazem - Blacharka
w stanie bardzo dobrym. Instalacja ma
1,5 roku. 2500pln - 505 058 001
■ Fiat Tipo części - 1400 cm 1994 rok
- 792 588 345 Ford Escort - 1992 1,4
pilnie - 692 937 129
■ Ford Escort 1,8 d - 1,8 D rok produkcji
1991, kolor czerwony. Po wymianie oleju
w silniku, wahaczy, regulacji rozrządu i
ciśnienia. Przegląd ważny do 03.2008,
OC do 02.2008 - 605 330 868
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ford Escort 18 diesel 88r - czerwony
5 drzwiowy szyberdach alarm nowe
sprzęgło silnik z 1995 roku ważny
przegląd i oc stan dobry hak cena 1700
do negocjacji - 663 316 795
■ Ford Escort Cabrio części - 1998
rok 1600 cm 1800 cm 16V zetec - 792
588 345
■ Ford Eskort - rok 1991 po wypadku
( poj.1600ccm ) cena 1200 zł - 695
660 315
■ Ford Eskort diesel- tanio - 1,8 diesel
rok produkcji 1991/92 przebieg 170
tys., 5-cio drzwiowy, siedzenia welur,
hak centralny zamek, nowe opony, stan
b.dobry cena 1100 zł + opłaty - 075
76 48 016
■ Ford Fiesta za 200zł - autko na
chodzie w ciągłej eksploatacji nie ma
problemów z paleniem - 609 333 705
■ Ford Focus części - 1600 cm 16V
2002 rok - 792 588 345
■ Ford Mondeo - Stan bdb. Po wymianie pasków, płynów, oleju, w ciągłej
eksploatacji. Posiada klimatyzację, ele.
szyby x4, ele. szyberdach, dwa airbagi,
welur tapicerka, centralny zamek, podgrzewana przednia szyba, elektryczne
lusterka, elektryczny fotel kier. alufelgi.
Cena:5500zł do uzgodnienia. - 502
283 823
■ Ford Transit 95r 2.5 d - Zarejestrowany jako ciężarowy - opłacony - 660
963 934
■ Fotel 2 osobowy kanapa vw t4 - Fotel
2 osobowy za kierowcą, od caraveli,
2podlokietniki i pojemnik na napoje z
jednej strony, welur, po złożeniu stolik
na napoje. cena 700zl stan b.dobry
- 505 011 717
■ Fotele kubełkowe + kanapa - do Mitsubishi Colt GTI 1991r - 607 232 524
■ Golf 2 - 1988 r poj.1300 5- drzwiowy
zadbany, nie wymaga wkładu finansowego cena 2300 zł - 669 392 934
■ Golf 3 - rok 94 kolor wisnia metalik
5drzwi 2xairbak stan.bd. - 500 289
971
■ Golf 2 tanio - (biały), 2 lata w kraju,
pełna dokumentacja, stan dobry. PILNE
- 603 178 244
■ Hak holowniczy - Opel omega A Sedan
oryginał cena 100 zł. - 604 869 172
■ Kask na Crossa tanio - rozmiar m (5758 cm) atrakcyjny wygląd kolor niebieski
stan dobry cena 100zl Dziwiszów gg
7645548 - 7645548
■ Kierownica sportowa momo - skórzana, używana cena 50zł - 792 482
815
■ Kosiarka traktorek mtd - stan dobry
7 biegów jazdy do przodu i tyłu, 5
wysokości koszenia. Silnik 12HPTecumesh - wszystko działa bez problemu.
Cena 1500złdo negocjacji. Możliwość
wysłania zdjęć na maila. gg 9973739
- 792 482 815
■ Mazda 323F 94r - posiadam wszystkie części do tego modelu oraz inne
do innych modeli aut Sprzedaż części
używanych - 787 233 050
■ Mercedes 190 - części - 2.0 benzyna.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968
■ Mercedes w-124 tanio! - rocznik
92, silnik 2.0, ABS, el. szyby, lusterka,
szyber, wsp kierownicy, alufelgi, koła
zimowa, centralny zamek, zarejestrowany, opłacony, Stan bardzo dobry cena
6200 zł - 507 930 010
■ Mitsubishi colt 91 części - poj. 1800
- różne - 607 232 524
■ Mitsubishi space runner - rok prod.
1996/97, poj. 1800 ccm, benzyna,
■

przebieg 187 tyś km, 16V, 116 KM,
instalacja gazowa, czerwony, 2 airbagi,
ABS, El. Lusterka i reflektory, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
immobilizer, relingi dachowe, R O, stan
bardzo dobry - 502 087 972
■ Motorower Hercules sprawny - prawdziwy motorower z pedałami, żadnych
problemów z silnikiem nowe opony
- 791 541 176
■ Naba kierownicy Mazda - cena 50zł
- 792 482 815
■ Nawigacja - GPS, firmy ACER , kompletny ,cena 430zl - 695 424 186
■ Nissan Micra części - 1993-2000 rok
1000 cm 16V - 792 588 345
■ Nissan Primera 2001 zadbany - 6 I
benzyna 5DR comfort plus .95.000 km.4x
p. p. grafitowy metalik, hatchback, alarm,
klimatyzacja, elektryczne lusterka, ABS.
Kupiony w Polsce w salonie serwisowany
w ASO , Cena do 23500 - 604 620 100
■ Nissan Sanny części - 1994 rok 1400
cm 1600 cm - 792 588 345
■ Nissan zpathfinder 4wd - Bezwypadkowy rok 2002, 3,5 benzyna, pełna opcja
wyposażenia, złoty metalik, orurowany.
Cena 66000 zł. Pojazd sprowadzony z
USA, zarejestrowany - 608 446 582
■ Nowa Toyota Yaris - rok 07.2003 1,0
kupiona w salonie 100% bezwypadkowa,
klimatyzacja, autoalarm, centralny
zamek, immobilaizer, antynapad, blokada
skrzyni biegów, metalik srebrny - morski,
56 tys przebiegu, Możliwość sprawdzenia w salonie stanu technicznego, pełna
dokumentacja, cena 27500,00 - 888
764 147
■ Golf 2 - fajny sportowy wygląd, alu
felgi 15 cena 2000zł.do negocjacji mogę
wysłać zdjęcia moje gg to 9178268
- 604 341 780
■ Opel Astra - 1.4, 1993r., LPG +
benzyna, cena 3000zł - 075 72 13 634
- 507 959 674
■ Opel Astra 95 uszkodzony - poj.
1,6 , przebieg 150 tys. wspomaganie
kierownicy, alu felgi 15'' uszkodzona
lewa podłużnica auto na chodzie ważny
przegląd i oc cena ok. 2900 zł Jelenia
Góra - 669 401 422
■ Opel Astra kombi - tanio! - Tanio
- ABS, el.szyby, el.podgrzewane lusterka,
szyberdach, relingi, hak, kubełkowe
fotele, wspomaganie, cent. zamek.
Sprowadzony. Tylko 3400. Do opłat
- 518 732 007
■ Opel astra KZombi - 92/93 - Tanio
- ABS, el.szyby, el. podgrzewane lusterka,
szyberdach, relingi, hak, kubełkowe
fotele, wspomaganie, cent. zamek.
Sprowadzony. Tylko 3400. Do opłat
- 518 732 007
■ Opel Calibra - 93 r. - ABS, centralny
zamek, elektr. szyby, elektr. lusterka,
szyberdach, kubełkowe fotele, sportowa
kierownica, wydech Remusa. Silnik 2.0
8V. Auto sprowadzone. Tylko 3700 +
opłaty. - 518 732 007
■ Opel Corsa B - cena 7888. Wersja
3 drzwiowa, trzeci właściciel - 075
75 14 125
■ Opel Kadett 1.3 - Sedan srebrny metalik, ubezpieczony, z przeglądem, nowy
olej + filtr, nowy filtr powietrza, kopułka,
świece oraz przewody. Opony zimowe.
Cena promocyjna tylko dla 5 pierwszych
osób - 1 100 zł - 509 631 445
■ Opel Kadett Sedan 1.6 - biały 1.6,
benzyna, grudzień 1989, przebieg
ok. 26 000, ABS, radio, kubełkowe
siedzenia, dobry silnik, zarejestrowany,
auto alarm. Jelenia Góra - Sobieszów
- 504 515 945

Opel omega 1.8+gaz rok 89 - Opel
Omega rok.8997 zary metalik, wsomaganie, centralny zamek. Do małych
poprawek ,ważny przegląd i OC.W ciągłej
eksploatacji. - 516 191 740
■ Opel omega 94r + gaz (kombi)
- Omega 2,0 16V w stanie b. dobrym
lampy soczewkowe, wnętrze zadbane,
spalanie gazu 10-11l.Przeglad techn do
06.08 - ubezpieczenie do 07.08. Cena
8600zł - możliwa zamiana za taka sama z
silnikiem 2,5 TDS z moja dopłata-3000zł
- 606 508 723
■ Opel omega 94r+ gaz (kombi) Omega 2,0 16V (jedynie do zrobienia
lewy przedni błotnik - lekko przetarty)
w zawieszeniu nic nie puka nie stuka,
wnętrze zadbane, spalanie gazu 10-11l.
Przegląd techniczny do 06.08 ,ubezpieczenie do 07.08. Cena 8600zł, możliwa
zamiana za taka sama z silnikiem 2,5
TDS z moja dopłata-3000zł Sprzedający:
- 606 508 723
■ Opel Omega kombi + gaz do małych
napraw w elektryce ogólnie dobry,
podgrzewane fotele, lusterka, gaz w
dowodzie do wstawienia, sprzedam 2
lampy przód Opel Omega90r. nie odpowiadam na SMS-y info. Tel. 887 409
875 - 887 409 875
■ Opona używana Winterstar point
- Opona zimowa używana w bardzo
dobrym stanie 1szt. druga uszkodzona
cena 30zł - 792 482 815
■ Opony zimowe sprzedam - Sprzedam
opony zimowe oraz felgi stalowe w
idealnym stanie 15"do Mercedesa kl.C
ET31. Oraz zapraszamy do współpracy
na dostawę opon zimowych używanych
osobowych, ciężarowych, rolniczych i
przemysłowych - 509 295 357
■ Oryginalny kołpak - do Citroena - 16
1 szt. Jel. Góra - 603 080 888
■ Passat B5 - stan idealny kolor srebrny
metalik ciemne szyby lampy tylne i
kierunki białe 1,6 benzyna +gaz sekwencyjny 116 koni rok 1997. opony stan jak
nowe zimowe + alusy z letnimi cena to
20500zł lub zamienię na busa - Tel. 792
385 695 - 792 385 695
■ Passat b5 kombi - kombi 1.9, 90KM
rok produkcji 2000, 245tys.km, pełna
elektryka, skórzana tapicerka, kolor:
kość słoniowa, dużo dodatków. Cena
21900.zł - 665 953 876
■ Peugeot 405 - rok produkcji 1992,
1,6 kolor szary metalik, lakier w stanie bardzo dobrym, auto garażowane.
właściciel niepalący. Auto posiada: centralny zamek - szyber dach - radio
+ opony zimowe - 76 214 22
■ Peugot 205 1.9 diesel 93r - czerwony, w całości lub na części 1400zł
- 510 978 952
■ Polonez Caro plus gsi - 1998r,
oryg. lakier, zbiornik gazu poj. 40 l,
immobilizer, hak, wspomaganie kier.,
po remoncie układu wydechowego
i hamulców, welurowa tapicerka,
zadbany, aktualne OC, przegląd do
02.2008 r., opony zimowe w stanie
bdb, garażowany, stan bdb. Pilnie z
powodu wyj. Cena 2600zł do małej
negocjacji - 075 779 80 82
■ Przednia szyba do ford fiesta
- 89-96r. w idealnym stanie. Posiadam wszystkie części z demontażu
Forda Fiesty - GG: 8565169 - 504
554 515
■ Punto 2002 rok 1.9 jtd 85 kw
- pełna opcja, tapicerka skórzana,
klimatyzacja, kolor błękitny metalik, oryginalne radio blaupunkt CD
oryginał subufer100 watt, 82.000
■

km, opony lato + zima, uszkodzony lewy
przód ( lampa, zderzak, błotnik) Cena
około 20.000 zł. - 601 548 049
■ Renault Nevada Diesel - 1989 rok,
beżowy w całości lub na części - 510
978 952
■ Renault 5 Alpine Turbo - silnik +
skrzynia bieg. + osie nap. (bez turbo)
- 510 513 443
■ Renault Clio 95 tanio! - 1.2 Campus,145 tys., biały, air bag kierowcy,
nowy olej, nowe świece, pasek rozrządu,
pasek klinowy,zadbany, niegarażowany,
bezwypadkowy, przegląd do 06.08r. 3
lata temu sprowadzony z Niemiec, cena
do uzgodnienia 4100!! stan b.dobry
- 511 116 535
■ Renault Clio I z 1991 r - auto uszkodzone, ma wgniecioną maskę, zniszczone
lampy, chłodnicę, pęknięta szybę. Przed
wypadkiem wymieniana m.in. rura wydechowa, sworzeń, łożyska. Cena 1800 zł
do negocjacji - 693 525 956
■ Renault Kangoo - diesel 1998 rok do
rejestracji - 886 418 051
■ Seat Cordoba - kolor czerwony rok.
prod.1996, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby i lusterka zadbany
cena 6800 - 512 325 563
■ Silnik - Opel Corsa - 1,2i (benzyna)
cena 400zł !!! - 661 813 164
■ Skoda Felicia części - 1300 1998 rok
- 792 588 345
■ Skoda Felicja - 1997 r 1,3 mpi 65
000 km w dobrym stanie tanio - 517
263 198
■ Skrzynia biegów - Ford Mondeo - r 94
turbo-diesel. 93ZT-7F096-CB.Rozebrana
na części, ale sprawna. Brakuje 1-go
łożyska wałka atakującego - 607 501
106
■ Skuter inwalidzki - fabrycznie nowy
elektryczny skuter inwalidzki, czterokołowy. W celu nabycia wózka poprzez program „Pegaz 2003” z PEFRON pomogę
wypełnić oraz zgłosić niezbędne formularze. Napisz do mnie zbinia@poczta.onet.
pl Iwona - 507 666 842
■ Spr zedam opony 13 - le t nie
175/70/13 bieżnik 5mm - 509 362
908

Peugeot 806 2000 r 2.0 hdi bardzo
ekonomiczny i wygodny polecam - 509
203 419
■ Fiat Uno 1000 cm - rok produkcji
1997 kupiony w Polsce w salonie drugi
właściciel. kolor bordo metalik opony
letnie +zimowe cena 3,500.Samochód
jest w Podgórzynie. - 503 107 243
■ Komplet kół 15 na letnich oponach
do Audi A4 i A6, cena 600 złotych, stan
bardzo dobry - 606 609 115
■ Opel Corsa - 1.0 12V cena 7700.
- 887 336 650
■ Opel Kadetta - poj. 1800, r. 1989,
blacharka w stanie dobrym, do wymiany
gaźnik. cena 1000 zł do negocjacji - 663
232 289
■ Skoda Favorit - 91r,instalacja gazowa,
zarejestrowana, ubezpieczona po przeglądzie, stan bdb, nowe radio, alu felgi,
opony zimowe – Debica po wymianie
płynów, tarcz hamulcowych, klocków,
cena: 1.700 złotych - bardzo oszczędna
- 075 76 441 28 - 609 560 552
■ Volkswagen Polo - 12.1998rok, 80
000km -serwisowany, 3drzwiowy, kolor
ciemnoniebieski. Na swoim wyposażeniu posiada: 2xAir Bag, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby. Auto
sprowadzone - 505 409 224
■ Vw polo - 1998 rok, 1,4benzyna,
3drzwiowy, kolor szary, Serwisowany.
Na swoimi wyposażeniu posiada: 2xAir
Bag, wspomaganie kierownicy, szyberdach, alufelgi, radio. Auto sprowadzone.
Cena 7900zł(do małej negocjacji) - 505
409 224
■ Opon używanych - tanio - 787 233
050
■ Subaru Justy – części - 1.0 - 4WD.
5-drzwiowe. Rok prod. 1991. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
■ Subaru legacy - 1997rok pełna elektryka, abs, wspomaganie, hak, poj 2000,
dwie poduszki pow. - 679 164 803
■ Suzuki Swift - części - 1.0 i 1.6-16V,
3-drzwiowy Hatchback i Sedan rok prod.
1991. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968
■
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Tanio Vectra a z gazem - 1989 rok
Sedan, pojemność: 1,6 benzyna + gaz,
kolor: czerwony, wszystkie ciemne szyby,
wspomaganie, ważny przegląd, brak OC,
Cena: 1900 zł - 782 040 620
■ Toledo - części używane - 1993.
Posiadam również Instalacje gazową do
motoru 1.6 i 2.0. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki. - 510 522 968
■ Toyota Corolla hatchback - r.91, bez
przeglądu na chodzie, hamulce i blacharka do wymiany - 600 243 501
■ Vw bora 2,8 vr 6 +lpg 2001rok - JETTA
z silnikiem 2,8litra model VR6 instalacja
gazowa sekwencyjna spalania na 100km
w mieście gazu 14l w trasie 11l. kolor
Czarny w idealnym stanie rok prod. 2001
ściągnięty z Meksyku rok temu. Auto
zarejestrowane i opłacone do11.2008
- 603 812 829
■ Vw Golf 2 - stan dobry cena 1500
- 669 595 967
■ Vw Golf 2 części - 1990 rok 1600
1800 cm - 792 588 345
■ Vw Golf 4 Full opcja - 98/99, klima, el
szyby , el lusterka, abs , esp , poduszki
powietrzne 1.9 TDI Biała skóra na
fotelach brz wypadkowy serwisowany,
zadbany srebrny metalik Cena 16500
plus opłaty auto sprowadzone - 513
865 642
■ V w g o l f g t i 1.8 + g a z - r o k .
pro.1995,3drz w, czarny metalic,
sport.zawieszenie, alu felgi, reflekt.
soczewkowe, centralny zamek, CD, koła
zimowe,OC do 12.08, 8500 do negocjacji
- 501 328 161
■ Vw Gol III - 1991 rok, srebrny metalic,
wspomaganie, elektryczny szyberdach, 3
drzwiowy, sprowadzony - 790 215 333
■ Vw - LT 31 Cemping w stanie dobrym
silnik i skrzynia jest nowa ma 18000km
udokumentowane ja mam auto dwa
lata . 2000 ccm benzyna +gaz butla
100l . Posiada spanie na 6 osób i na
tyle zarejestrowany cena to 6900 zl
lub zamienię na dużego busa dopłacę
- 792 385 695
■ Vw Passat TD 93r - czerwony fajny
zadbany - 510 111 069
■
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Vw Passat 1.9 TDI 2000r - combi,
116KM , 193tys. km, koloru granatowy
metalic, climatronic , 4x airbag, ESP,
pełna elektryka, komputer, halogeny
- 693 828 248
■ Vw passat 1.9tdi 2000r (116km)
- 194.000tys. km, ABS, Autoalarm,
Centralny zamek, Elektryczne lusterka i
szyby, Immobilizer, Komputer pokładowy,
Lakier metallic, Wspomaganie kierownicy, 4x airbag, ESP, klimatyzowany schowek, halogeny w lampie, climatronic, 2
podłokietniki. - 693 828 248
■ Vw Passat kombi 1.6 d - Na części
(uszkodzony silnik) - 510 513 443
■ Vw Passat kombi 1.9 tdi - kombi
1996r. biały, centr. zamek, alarm + pilot,
wspomaganie, klimatyzacja, 2 x airbag,
abs, elektr.szyby i lusterka, alufelgi,
roleta, hak, radio sony, stan b.dobry,
przebieg 198 tys. cena:11.900zł + opłaty
- 604 083 406 - 790 799 040
■ Vw passat kombi 1.9 TDI - sprzedam
- biały 1996 - centr. zamek, alarm+ pilot,
wspomaganie, klimatyzacja, 2 x airbag,
abs, elektr. szyby i lusterka, alufelgi,
roleta, hak, radio Sony, stan b. dobry,
przebieg 198 tys. cena:11.900zł + opłaty
- 604 083 406 - 790 799 040
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Autoskup – powypadkowe - i uszkodzone. Odbieramy własnym transportem.
Jelenia Góra i okolice - 510 522 968
■ Bmw e30 - do roku 1990 za małe
pieniądze - może być lekko przerysowana
, kontakt kret-pl@wp.pl lub gg 4764255
- 52012 514 521
■ Busa - w dobrym stanie - 792 385
695
■ Części Audi 80 - przednią maskę,
zderzak i lampy przednie. Do Audi80
B4. najlepiej w kolorze bordowym. - 504
629 671
■ Części do b3 - Audi - 661 540 858
■ Fiata 126p - po 1998 roku nieuszkodzonego - 792 588 345
■ Garbusa Cabrio do remontu - lub inne
stare auto Cabrio - 601 742 156
■ Każde auto - stan rok oc i przegląd
nie istotny zapewniam własny transport
zdecydowanie - 787 233 050
■ Kupię auta uszkodzone lub całe
- Kupię auta uszkodzone lub całe - 507
930 010
■ Kupię auta uszkodzone lub całe
- brak oc i przeglądu handel częściami własny transport Jelenia Góra
e-mail;autodoktor@vp.pl - 516 346 494
■ Kupię auto do 5000 zł - najchętniej WV Polo, Golf, honde civic, seata
ibize,opla corse, lub inne z propozycjami
prosze pisać na gg3731651 - 691
125 465
■ Kupię auto do 600zł - maluchy i
polonezy odpadają nie musi mieć gazu
ma mieć przegląd i oc i jakoś w miarę
wyglądać ma to autko czekam na propozycje moj numer gg 2785672 duże
pojemności tez odpadają najchętniej
do 1.6 ma być na chodzie bez ukrytych
wad bo ja sprawdzę na miejscu autko
- 783 572 254
■ Kupię jakieś autko w dieslu - do 300 zl
z oc i przeglądem pisać na gg 5733667
- 5733667
■ Kupię motorynkę - inny motorek
komarek itp Tanio - 512 099 490
■ Kupię poloneza - z instalacja gazowa
przeglądem i oc - 721 321 115
■ Kupię samochód - Samochód po 1990
roku cały powypadkowy, niesprawny
technicznie - Jelenia Góra odbiorę

własnym transportem gotówka od ręki
- 792 588 345
■ Powypadkowe auta - kupię - Zapewniam własny transport. Jelenia Góra i
okolice - 507 736 710
■ Pozbądź się problemu...... - Przyjmę
każde auto po wypadku cale uszkodzone
z OC lub bez itp. Ty pozbędziesz się problemu a mi się przyda. - 605 367 561
■ Prezent dla kierowców - Od 1 stycznia
zostaje wprowadzona kolejna obniżka
ubezpieczeń OC. Bardzo serdecznie
zapraszam do porównania obecnie
posiadanej oferty z moja propozycją.
Rozmowa dużo nie kosztuje a można
wiele zaoszczędzić. Zapytanie o cenę
można przesłać elektronicznie lub sms.
mwoyski@wp.pl - 602 644 751
■ Silnik do Skody Favorit - stan bdb
- 609 560 552
■ Simson do remontu - w stanie obojętnym - zarejestrowany - 603 995 592
■ Skup aut powypadkowych - kupię
auta uszkodzone lub całe brak oc i
przegladu własny transport Jelenia Góra
e-mail:autodoktor@vp.pl - 516 346 494

ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
■ Odtwarzacz mp3 Creative 1GB ZEN
- 160zł (nowy nie używany) - jack011@
wp.pl lub Tel. 0 508 082 888
■ 2 x telewizor Sony 29" - dwa identyczne telewizory. Sprawne, polska
fonia, dobry obraz i kolory. Cena jaka
mnie interesuje, to 250zł za oba. Proszę
dzwonić o każdej porze, na pewno się
dogadamy. - 660 328 184
■ Aparat fotograficzny Canon Eos
- Sprzedam aparat fotograficzny lustrzanka Canon eos 300. Stan idealny.
Cena - 400zł - 508 083 121
■ Dvd samsung - bez pilota, nie czyta
divX - cena 50 zł - 661 813 164
■ Faac 740 - Zestawy do bram przesuwnych FAAC 740. Napęd elektromechaniczny do bram przesuwnych do
użytku przydomowego dla skrzydła o
maksymalnym ciężarze 900 kg. - 606
143 771
■ Guild Wars Factions! - Gra na PC tanio.
Gra jest nowa jeszcze nawet nie otwierana - gg 2398114 - 503 456 759
■ Jbl tuba model cs1204t moc 1000W
praktycznie nowa cena 350zł - 721
357 936
■ Jeleniogórskie pogotowie pc - usługi
na najwyższym poziomie !! Tanio i u
ciebie w domu zawsze szybko i profesjonalnie zazwyczaj opłata za cały serwis
nie przekracza 100 zł !!! ZAPRASZAMY
24 h na dobę !! - 607 644 406
■ Kolumny Diora - Sprzedam kolumny
DIORA ZgC-120-8-903 Moc znamionowa
120w - muzyczna 180w Wysokość
1m/waga 1 to 20kg, czarne Stan idealny
krzys_jg@interia.pl - 695 212 075
■ Komputer - Amd athlon 2000+ 80 gb
twardy dysk itd monitor myszka głośniki
nagrywarka dvd w dobrym stanie używany cały czas cena 500zl idealny do
gier internetu dla osób początkujących
lub uczących sie dopiero obsługi z
komputerem - 506 536 942
■ Komputer PC tanio - Sprzedam: Duron
1,2Ghz, 128DDR;Seagate 40GB; GeForce
MX400 64MB; Monitor 17" + głośniczki
i mysz bezprzewodowa gratis. Kontakt:
marcin.janicki@poczta.onet.eu. CENA:
300zł - 503 715 094
■ Lg c3300 + kabel do pc - tanio
- Sprzedam w pełni sprawny telefon
LG C3300 wraz z ładowarką sieciową i

kablem do PC (ściąganie zdjęć z tel. na
komputer, wgrywanie nowych dzwonków,
motywów, itd.). Telefon jest w kolorze
srebrno-niebieskim, BEZ SIMLOCK'A
(działa w każdej sieci). Cena 80 zł - 693
341 172
■ Lg ku311 - Sprzedam LG KU 311 w
stanie dobrym, bez sim locka . cena do
uzgodnienia - ul. Ogińskiego 9 (przystanek k/ Jubilata) - 515 795 999
■ Lodówka Whirlpool arg 737/4 - Chłodziarka z zamrażalnikiem do zabudowy
o pojemności całkowitej 202 l. Automatyczne rozmrażanie, szklane półki, klasa
energetyczna A plus, zamrażalnik o poj.
18 l, możliwość zabudowy za pomocą
drzwi dekoracyjnych. Wys. 122 cm. Szer.
54 cm - 606 143 771
■ Monitor 30zł - AOC SPECTRUM 15' 30
ZŁ w bardzo dobrym stanie zdjęcie lub
informacje: aneta-marukiewicz@tlen.pl
- 075 61 37 615
■ Monitor sony płaski 17 c. 4usb
- monitor sony stan idealny nietypowy
wyjątkowy monitor !!! pełen exklusiv
!!! z okablowaniem !!! cena 130zł - 515
625 878
■ Motorola a1000 - Palmfon - Idealny
stan, bez simlocka. Posiada najnowsze
oprogramowanie z polskim menu. W
zestawie ładowarka z przejściówką,
kabel USB, słuchawki, stacja dokująca,
rysik. Wszystko oryginalne Motoroli.
Cena: 550 zł. Możliwa zamiana na SE
K810 lub K850. GG: 363568 - 504
996 688
■ Motorola c115 za 30 zł. - Sprzedam Motorole C115 trzyletnią w pełni
sprawną, lekko wytarte klawisze (normalne po takim czasie użytkowania),
simlock Orange,w komplecie ładowarka,
pudełko i instrukcja obsługi. - 500
278 982
■ Nauka obsługi komputera - jestem
informatykiem !!! nauczę obsługi komputera !!! - 511 565 216
■ Nawigacja - GPS firmy ACER -mapy
Polski i Europy, usb, ładowarka samochodowa, karta pamięci 1G, kupiony
6 miesięcy temu, cena 430z Tel - 695
424 186
■ Nokia 2610 - (na gwarancji - zakupiony w sierpniu 2007 r.) Stan telefonu
idealny. Telefon działa w sieci ORANGE. W
zestawie, telefon, ładowarka, instrukcja,
gwarancja. Cena: 180 zł (do małej negocjacji). Kontakt najlepiej mailem: kaszs@
konto.pl - 601 764 738
■ Nokia 3250 - komplety za 500 złotych
- 603 552 503
■ Nokia 6280 - komplety za 550
złotych - 603 552 503
■ Nokia 6600 - wraz z ładowarka i
zestawem słuchawkowym !!! stan bdb.
- 515 625 878
■ Nokia 9300 - Telefon komórkowy Stan techniczny i wizualny bardzo dobry.
cena do uzgodnienia - 508 083 121
■ Nokia 9300i - ( z Wi-Fi) - używany
sprzedam. Cena to 650 pln do negocjacji.
Stan: technicznie idealny wizualnie
dobry kontakt: plus_gsm@plusnet.pl
- 661 950 467
■ Nokia e65 - komplet + 1gb - full komplet w kartonie. Bez locka z 1gb kartą.
Folia na wyświetlaczu - użyta kilka razy
- idealna. 800 zł. - 888 119 319
■ Nokia n73 - Stan bardzo dobry
sprawna na gwarancji cena 650zł - 609
654 791
■ Nokia n73 - komplet- 2szt - bdb srebrna full komplet w bdb stanie. Telefon
nie ma locka. Cena to 710 zł. Mam także

druga z 2 gb karta ale bez słuchawek w
tej samej cenie - 888 119 319
■ Nokia n95 - bez simlock cena 1250
zlotch - 603 552 503
■ Nokia n95 nowa każda sieć - Tylko u
mnie nowe i używane telefony komórkowe - posiadam większość modeli
telefonów gwarancja. - 604 810 259
■ Nowe i używane - Telefony nowe i
używane, karty startowe i doładowujące,
karty pamięci, akcesoria. KOMIS-LOMBARD - ul. Wojska Polskiego 48 , J.Góra
- 075 75 35 333
■ Płyta teka - Stan: Nowa Gwarancja:
24 miesiące Wysokość [cm]: 5.5 Szerokość [cm]: 61 Głębokość [cm]: 51 Ilość
palników: 4 Palnik 1: Moc [W]: 1000
Palnik 2: Moc [W]: 1750 Palnik 3: Moc
[W]: 1750 Palnik 4: Moc [W]: 3000
Zabezpieczenie przeciwwypływowe: tak
- 606 143 771
■ Pc - Komputer: AMD XP 1,3 GHz, płyta
ECS K7SOM+ , pamięć DDR 512 MB,HDD
WDC 40 GB, combo CD/DVD, karta
sieciowa, karta dźwiękowa, karta graficzna SiS, monitor LG HiSync 773E 17
, drukarka HP deskjet 3550. Oryginalne
płyty ze sterownikami. 100% sprawny.
Cena :580. Wiadomość :gm1@poczta.fm
- 075 641 34 12 - 663 468 763
■ Pda asus696 (navi gps) + sd4gb
- Sprzedam nowy PDA Asus696 wraz z
kartą pamięci Kingston 4GB. Urządzenie
nowe, komplet dokumentów i akcesoriów. Wgrana nawigacja AutoMapa4 wraz
z pełną najnowszą mapą Europy. Cena:
1300pln. - 606 283 031
■ Play Station 2 tanio - wersje grubą+30
nie oryginalnych gier+ memory card 8mb
+demo disk +swap magic CD dvd sie
zepsuł Cena od 300zł - 695 299 280
■ Pogotowie komputerowe - tanio
- szybko - bez wychodzenia z domu
- 607 644 406
■ Radio mp3 clatronic - jak nowe, tanio,
rds, esp, mp3 - 790 215 333
■ Samsung u600 za 550zt - bez simlock
komplety - 603 552 503
■ Samsung j 600 - Nowy Plus Gsm
kolor perłowo-malinowy Jelenia Góra
cena 399 zł - 603 080 888
■ Samsung U600 - kompletny za 550
złotych - 603 552 503
■ SE K800i - (full komplet + karta
512MB). Cena to tylko 530zł. marcin.
janicki@poczta.onet.eu - 503 715 094
■ Siemens - Siemens AL21 czerwonobiały zadbany (uży tkowany przez
kobietę) bez SimLocka ładowarka cena
120zl - 500 349 388
■ Solidny pc - komputer: AMD XP 1,3
GHz, płyta ECS K7SOM+ , pamięć DDR
512 MB,HDD WDC 40 GB, combo CD/
DVD, karta sieciowa, karta dźwiękowa,
karta graficzna SiS, monitor LG HiSync
773E 17 , drukarka HP deskjet 3550.
Oryginalne płyty ze sterownikami.100%
sprawny. Wiadomość :gm1@poczta.fm
- 075 64 13 412
■ Sony Ericsson k550i - simlok era 2
lata gwarancji, bateria sformatowana
- 668 130 157
■ Sony Ericsson k810i - nowy, komplet
cena 700zł - 603 552 503
■ Sony Ericsson w850i - 590 zł
- Telefon jest używany i nie posiada
blokady simlock. komplet + 1 gb karta.
- 888 119 319
■ Sony R1 gwar fabr. kompl. - sprzedam cały oryginalny komplecik wraz
z kartą 2 gb. rok gwar. powystawowy
!!! praktycznie nowy nieużywany !!!
- 515 625 878

Amd athlon(tm) 64 processor
3000+ , 2GHz , 512 RAM. komputer
posiada nagrywarke dvd-rw. wraz z
komputerem jest pełne okablowanie, 2
klawiatury, mysz optyczna oraz monitor
19. wszystko jest w bardzo dobrym
stanie - cena 850 zl - 783 148 445
■ Procesor AMD Athlon 64 3000+
, płyta główna ASUS K8N4-E, dysk
twardy 120gb sata2, ram 512ddr
Kingston, karta graficzna ATI Radeon
X550 256mb, nagrywarka dvd, fdd.
cena: 600zł - 791 460 310
■ Sprzedam play station 2 + gry grubą + pad DualShock2+nie oryginalne
30 gier+swap magic 3.6 CD dvd sie
zepsuł + memory card 8mb+najlepszy
browser do ps2 służy np do kopiowania
saveów na memorke i na odwrót+
zone loader CENA od 300zł-350zł gg
7506665 - 695 299 280
■ SE K300I - stan idealny - kompletny
200zl - 502 283 823
■ Spv c500 - stan dobry sprawny
100% pudełko, ładowarka, płyta z
programami i sterownikami, kabel usb
cena do uzgodnienia - 502 286 702
■ Subwoofer Magnat Killer bull 300
X bardzo mało używana. Idealnie gra
bardzo głęboki bas 19 hz więc bardziej
czuć niż słychać - Pilnie cena 170 zł
- 600 852 514
■ Telefon Nokia 3510 i - używana
- stan b. dobry komplet cena 99 zł Jel.
Góra - 603 080 888
■ Telewizor - 21 używany, na chodzie
jedyna wada to nie można go wyłączyć
pilotem, cena 150 zł. - 506 032 944
■ Telewizor - Kolorowy 21, używany,
na chodzie jedyna wada to nie można
go wyłączyć pilotem, cena 150 zł.
- 506 032 944
■ Tv srebrny 15c. Philips - bardzo
ładny telewizorem z uchwytem który
zapewnia komfort przenoszenia kolor
srebrny oczywiście pilot 2 mieś gwar.
- 515 625 878
■ Używane komputery Jelenia Góra
- skup sprzedaż serwis wymiana profesjonalny serwis radzimy sobie z
każdym problemem !! Zapraszamy ul.
Wincentego Pola 2 (obok tunelu) - 607
644 406
■

ELEKTRONIKA
KUPIĘ
■ Keyboard Casio wk-3800 - Warszawa proszę w ofercie podać cenę,
miejscowość - 507 960 348
■ Magnetowid - sprawny w bdb stanie
- 661 112 957
■ Tanio komputer - sprawny - 075 75
589 19 - 507 746 559
■ Uszkodzone telefony kom - Po
zalaniu ze zbitym wyświetlaczem, nie
włączające się. Dla ciebie to zwykły
złom a ja za niego z chęcią zapłacę
- 668 968 189
■ Memory Stick Micro (M2) - 1GB,2GB
lub 512MB oferty proszę kierować pod
gg - 157890
■ Nokia n80 z GPS - oraz mapami.
Oferty proszę kierować na: marcin.janicki@poczta.onet.eu lub gg: 3981182
- 503 715 094
■ Nokia e65 Orange Mocca - OBOWIĄZKOWY SIMLOCK ORANGE używana
nie dłużej niż 2-3 miesiące najlepiej
nówka 600-700 zł pozdrawiam GG:
2408286 - 502 751 002
■ Gry - tanio na Ps2 oryginalne więcej
informacji pod nr gg 2398114 - 503
456 759

RÓŻNE
KUPIĘ
■ Kupię kominek, stół i 6 krzeseł, mała
sypialnie i panele ścienne i podłogowe
- 667 264 181
■ Drewno liściaste 120 cm - w wałkach
lub 200 cm. Podejmę się wycinki drewna
(zapłata może być w drewnie) - własny
środek transportu. czekam na propozycję. - 512 170 233
■ Kupię\przyjmę yorka - szczeniaczka
( nie musi być z rodowodem) - 783
493 518
■ Sofa 2 osobową - z funkcją spania
i koniecznie z pojemnikiem na pościel
za rozsądne pieniądze. Mam własny
transport - 600 852 514
■ Wełna mineralna - odbiór własnym
transportem - 791 541 176
■ Odkurzacz Raindbow SE części - kupię
uszkodzony odkurzacz lub sprawny
(ważne wszystkie sprawne akcesoria)
na części - 757 223 095
■ Skup sprawnych, markowych narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Radioodtwarzaczy samochodowych. Gotówka
w kilka minut nawet w weekendy. 24 h
- 791 541 176
RÓŻNE
SPRZEDAM
■ Okap wyspowy Whirlpool AKR 606 GY
- NOWY, TANIO, GWARANCJA - 300,00 zł
- 075 76 46 289
■ AMICA Okap OKC 6519 I - OKAZJA,
NOWY, GWARANCJA - 800,00 zł - 075
76 46 289
■ Chłodziarka do zabudowy - Whirlpool
ARG 737/4A nowa, TANIO, GWARANCJA
- 1 300,00 zł - 075 76 46 289
■ MASTERCOOK Okap Snella BIS 50 X
- Okazja, NOWY! GWARANCJA - 250,00
zł - 075 76 46 289
■ Wyprzedaż mebli kuchennych z
ekspozycji – obniżka nawet do 50%
- ul: Poznańska 24 (koło PKS – pod
Arkadkami) Tel. 0 75 76 46 289
■ Prześliczną suknię ślubną, rozmiar
36, kolor biały, gorset i spódnica z
podpinanym trenem + gratis halka,
rękawiczki, szal – cena do negocjacji.
Zapraszam do przymiarki, stan bardzo
dobry – jak nowa – Tel. 0 500 183
197
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją na kole, kolor biały. Zdjęcia na
maila lub przymiarka osobiście - Cena
550 zł – mail: jack011@wp.pl lub Tel.
0 508 082 888
■ Meble Kuchenne - ul: Poznańska 24
(koło PKS – pod Arkadkami) Fronty:
drewno, MDF, płyta fornirowana, lakier.
Doradztwo. Projekt. Transport. Montaż.
Tel. 0 75 76 46 289
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za
m2 netto. Listwy wykończeniowe,
montażowe – producent ul. Kopernika
2 – Tel. 0 75 75 213 28 lub Tel. 0
605 306 250
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe,
woskowane do pensjonatów, sypialni,
kuchni, pokoi - producent ul. Kopernika
2 – Tel. 0 75 75 213 28 lub Tel. 0
605 306 250
■ Kafle piecowe – brązowe – niedrogo
odstąpię – 691 328 721
■ Maszynę do szycia – wieloczynnościową – tanio – sprzedam - Tel. 075
75 500 70
■ Zwykłą pralkę – tanio – sprzedam
- Tel. 075 75 500 70
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Piękne paprotki zdrowotne o długich
strzępiastych liściach – tanio – sprzedam - Tel. 075 75 500 70
■ Wzorzystą narzutę z wełny owczej
przywiezioną z Ukrainy – tanio – sprzedam - Tel. 075 75 500 70
■ Sprzedam pralkę Franię 120 zł,
telewizor Lexus 150 zł, stolik RTV 80
zł, biurko do komputera 120 zł – 075
75 420 25
■ Sprzedam tanio narty atomic z
zapięciami i butami, fotel rozkładany
1-os. Tel. 0 601 345 960
■ Tanie domowe obiady na miejscu
i na wynos-5 zł abonament - Cieplice
ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6 – 502
108 290
■ Sprzedam dwa fotele + sofa w
ładnym stanie w czarnym skaju – tanio
– 791 963 115
■ Sprzedam wózek, dziecięcy spacerówka, prawie nieużywany na gumowych kołach, ładny wyglad – tanio
– 791 963 115
■ Nokia n 73 używana 2 miesiące
- komplet + karta pamięci 2 gb - stan
bardzo dobry cena 600 zł 691 250
124
■ 100 zł 1948 rok - 1 lipiec 1948
- 790 215 333
■ Akwarium - 64l z pokrywą automatycznym karmnikiem i całym osprzętem
filtr + grzałka + napowietrzacz + RYBY
tylko Jelenia góra za 500zł - 512
099 490
■ Akwarium - 260 l + dwie pompy
(filtry) +grzałkę +pokrywę +plus dwie
lampy specjalne naścienne +butlę
z wodorem( lepiej rosną rośliny) +
piasek +specjalnie robiona szafka na
stelażu metalowym pod akwarium
całość -1600 zł - możliwość dogadania
się Miejscowość Bolesławiec - 607
804 412
■ Antyki, renowacja, sprzedaż - Pracownia renowacji oferuje duży wybór
mebli (antyki) oraz usługi w zakresie
renowacji - 607 232 524
■ Bebiko 2 gr - Mam do sprzedania
mleko Bebiko 2 GR 10 opakowań sprzedaje ponieważ moje dziecko wyrosło już
z tego mleka a ja poprostu miałam go
zadłużo termin ważności do 2009 roku
1 opakowanie 6 zł w sklepie ok 10 nr tel
513 058 663 J Góra - 513 058 663
■ Butle - gazy techniczne - 2 tlenowe +
1 acetylenowa + reduktory + 10m wezy
- 510 513 443
■ Dywan - Sprzedam dywan o wymiarach 190x290cm. Kolor: granatowobeżowy, nowoczesny wzór, stan bardzo
dobry. Cena do uzgodnienia. - 668
419 318
■ Keg, beczka 50l - po piwie z kwasiaka - 607 232 524
■ Keybord - cena do uzgodnienia - 510
681 622
■ Kojec dla pieska - Nowy, nigdy nie
używany - Do tego smycz z łańcuszka,
obroża, szampon. Wszystko nowe, nie
używane. Tanio. - 509 770 465
■ Kombinezon dziecięcy - kurtka+
ocieplane spodnie. Rozmiar 110-116cm.
Stan bardzo dobry, cena 50zł. - 668
419 318
■ Kominek uniflam - 700 pryzmat
(14 Kw) prawie nieużywany!!! w dobrej
cenie z dostawa gratis w okolicach
Jeleniej Góry. Cena do negocjacji (2
200 pln) - 606 102 722
■ Lexmark X215 fax, kopiarka, skaner,
drukarka - 609 712 775
■ Listwy bukowe - listwy bukowe o
wymiarach dl-800, szer-60, gr-20.
■

suche 5letnie, około 1,5 kubika, tanio
- 691 076 346
■ Lodówka Amica na gwarancji - Nowa
- 784 163 627
■ M-1 w centrum - ładna kawalerka
w centrum Jeleniej Góry 0756495050
- 507 243 718
■ Mebelki do małej kuchni tanio!
- nowe meble do małej kuchni, kolor
dąb mleczny. Okazja!!! Bardzo ładne
- 500,00 zł - 600 019 740
■ Moneta srebro papież - Papież
Wybaczenia, certyfikat autentyczności
- 790 215 333
■ Nowa pralka - Mastercook ładowaną
od góry klasa aa cena atrakcyjna z
powodu wyjazdu pilnie - 505 968 418
■ Ocieplacz dziecięcy - niebieski
kombinezon narciarski na 146cm,
w bardzo dobrym stanie. Cena 50 zł
- 507 968 935
■ Olśniewająca suknia ślubna - Piękna
hiszpańska suknia firmy St.Patrick,
modelDauco, 38, ecru z tafty jedwabnej,
długi tren. zdjęcia chętnie prześle na
maila. dianka.m@interia.pl cena 1500
do negocjacji - 501 841 475
■ Pianino - Sprzedam pianino marki
LEGNICA . Instrument jest zadbany,
sprawdzony przez stroiciela, mechanizm w bardzo dobrym stanie. - 607
505 523
■ Pianino Legnica - cena do uzgodnienia - 604 105 193
■ Piec c.o. 30 kw - z nadmuchem i
sterowaniem elektronicznym, wszystko
palny .nowy na na gwarancji. Izolowany,
ruchome ruszta wodne. Cena 3200 PLN
- 605 245 300
■ Piecyki gazowe - tanio - 790 215
333
■ Sprzedam piłkarzyki - Cena ok
1000zł(do uzgodnienia). Ogłoszenie
ważne tylko do 12.01.2008 - 600
411 372
■ Pistolet wiatrówka - Pr. pocz.160 m/
s, stalowe kulki BBs, na Co2(12 gram)
gwarancja, nie wymaga pozwolenia
- cena 300zł OKAZJA - 661 813 164
■ Pocztówki 100- letnie Kijów - Mam
do sprzedania czterdzieści pocztówek z
Kijowa stuletnich - 607 232 524
■ Pompa wilo - 3f.Cena 250 zł .Trzy
biegowa. - 887 336 650
■ Pralka Bosch - automatyczna - mało
używana w b. dobrym stanie. Cena 450
złotych - 788 996 152
■ Regały sklepowo-magazynowe Regały mogą służyć w sklepie, zaplecze
sklepu, magazyn, hurtownia, warsztaty
samochodowe i inne, piwnice komórki
i tp. Różne, szerokości, długości. Tanio
- 509 645 126 - 514 987 779
■ Rower górski młodzieżowy - hamulce
tarczowe, dwa amortyzatory, stan bdb,
cena 300zl - 788 729 126
■ Shih-tzu - szczenięta z rodowodem
- 693 967 231
■ Sił owniki do okien - zasilane
230vol,moc 500N długość wysięgnika
300mm kolor srebrny metal nowy
kształt idealne do okien velux dachów
szklanych itp. - 514 429 751
■ Płytki 10x10 - 1.5m w kolorze ( cieniowana oliwka ) i 1.5m płytek 10x10 w
kolorze ( cieniowana sahara ). Płytki są
oczywiście nowe - 509 362 908
■ Skuter inwalidzki - fabrycznie nowy
elektryczny skuter inwalidzki, czterokołowy. W celu nabycia wózka
poprzez program „Pegaz 2003” z
PEFRON pomogę wypełnić oraz zgłosić
niezbędne formularze. Napisz do mnie

zbinia@poczta.onet.pl Iwona - 507
666 842
■ Szczeniaczka - śliczny malutki Terier
Walijski, zaszczepiony, odrobaczywiony
- cena tylko 400 zł - 604 508 308
■ Ubranaka - dla dziewczynki od 1 roku
do lat 7. cena do uzgodnienia. Ubranka
na każdy sezon - 505 316 958
■ Ubranka - dla dziewczynki w wieku
0-6 miesięcy - 502 783 521
■ Wózek 3-funkcyjny - Sprzedam
wózek głęboki oraz ubranka dla dziecka
w wieku 0-6 miesięcy - 502 783 521
■ Wózek wielofunkcyjny - dla dziecka
bardzo dobry stan kolorowy cena 150
zł - 781 835 265
■ Stół szklany + 4 krzesła - stół na
srebrnych, aluminiowych nogach z 4
krzesłami- siedzisko czarne, wysokość
stołu 80 cm, rozmiar blatu 120cm/76
cm, wysokość krzesła 98cm - oparcie,
siedzisko 45 cm. Stół i krzesła były
rzadko używane, maja 6 miesięcy, w
bardzo dobrym stanie. Cena całości to
150zł. - 665 248 529
■ Suknia ślubna - rozmiar 38, gorset
i spódnica, stan bardzo dobry, bardzo
atrakcyjny wygląd, kolor ecru, cena
około 500 złotych - 662 261 667
■ Suknia na studniówkę lub bal Prześliczna suknia na bal, kolor ciepły
brąz, gorset wyszywany cekinami, dół
szyfon na usztywnionym tiulu - żaden
opis nie odda jej piękna. Rozmiar duże
38 (ale na pewno trzeba mierzyć).
Suknia kupiona we Wrocławiu w Peek
& Cloppenburg. Bardzo atrakcyjna cena.
Dzwonić po 20. - 075 64 24 421
■ Suknia Ślubna - białą rozmiar 38,
dwuczęściowa, spódnica na kole + gorset wiązany na sznureczki bardzo ładna
do kompletu dodaję aksamitne białe
buty rozmiar 39 - całość sprzedam za
300 zł zainteresowanym prześlę zdjęcia
- alaj1@wp.pl - 516 056 656
■ Suknia Ślubna bardzo tanio - Rozmiar 38-40 - 508 117 985
■ Suknia wieczorowa - Mam do sprzedania suknie wieczorową w kolorze
bordo. W komplecie jest gorset, spódnica, halka z kołem i szal. Była ubrana
tylko raz na studniówkę. Rozmiar S/M.
- 781 143 304
■ Suporex - beton komórkowy - sprzedam suporex biały 24x24x59, cena 10
zł.szt.,7 palet - 692 682 150
■ Szczeniak terier walijski - 8-tygodniowy po szczepieniach sprzedam
cena 400 zł - 604 508 308
■ Tanio piec co gazowy - Termet za
70 zł (nie działa licznik, 1,5 roku temu
kupiona nowa pompa) - 512 472 896
■ Tarcica bukowa - Sprzedam tarcicę
bukową ; gr.5 cm. i 3 cm. o długości
120-130 cm. Sezonowana 2 lata - 885
516 568
■ Telewizor 21" tanio sprzedam! - w
idealnym stanie 21" z pilotem CURTIS
cena 160zl Możliwość dowozu na terenie Jeleniej Góry - 603 812 829
■ Terier walijski - szczeniak - sprzedam
szczeniaka 8-tygodniowego rasy Terier
Walijski po wszystkich szczepieniach.
Psy tej rasy są mądre , bardzo szybko
uczą się , wierne , oddane, wzrost ok.30
cm - 604 508 308
■ Wieszaki odzieżowe - Sprzedam
wieszaki odzieżowe po likwidowanym
sklepie odzieżowym. Różne rodzaje w
sumie około 1200 szt. Regały sklepowo
- magazynowe różne. I inne rzeczy.
Tanio - 509 645 126 - 514 987 779
■ Wszystko do paznokci-hurtownia
- Ozdoby do paznokci od 1 zł. Najbogat-

szy wybór, najniższe ceny! Oraz 1001
drobiazgów dla manicurzystek. D.H. ul.
Długa 4/5 ( Dom Dziecka) Vp. (winda)
9-18,sob.9-15 - 502 923 020
■ Złoty numer za 1zł - Złoty numer
- to numer telefonu który dzięki łatwej
konfiguracji w nim cyfr jest prosty do
zapamiętania. Standardowa cena za
wybór Złotego Numeru - wynosi 250 zł
(305 zł z VAT). - 661 950 467
■ Zestaw Faac 740 1.415,50 zł - Nowy
napęd elektromechaniczny do bram
przesuwnych do użytku przydomowego
dla skrzydła o maksymalnym ciężarze
900 kg. Gwarancja, piloty, siłownik z
wbudowaną centrala sterująca. - 606
143 771
■ Zestaw Faac 741 1 654,00 zł
- Model741 przeznaczony jest do automatyzacji bram wjazdowych o długości
maksymalnej15m i ciężarze do900 kg.
Zastosowano silnik220V zapewnia
większą siłę niż w modelach 12/24V,a
jego konstrukcja oparta wyłącznie na
przekładniach metalowych. Piloty, gwarancja, odbiornik radiowy 433MHz,2kanałowy. - 606 143 771
■ Zestaw Faac sprint - Napęd SPRINT
jest zbudowany w oparciu o metalową
przekładnię zębatą i wyposażony w
magnetyczny wyłącznik krańcowy,
co gwarantuje bezproblemową pracę
nawet w trudnych warunkach pogodowych (np. zimą). Odbiornik radiowy 433
MHz, 2-kanałowy ,gwarancja,piloty.
- 606 143 771

70 77 mail marczak@online.de - 511
545 064
■ Wielka wyprzedaż Mebli Kuchennych
z ekspozycji. Obniżki nawet do 50%.
Ul. Poznańska 24 (w pobliżu PKS pod
Arkadkami) Jelenia Góra - Tel. 0 75
76 46 289

EDUKACJA

TEL./FAX - 075 718 24 63
TEL - 0 502 370 957

Korepetycje – angielski- skutecznie
i tanio 606 803 803
■

ODDAM

Dwie małe czarne kotki - 3 miesięczne ODDAM- 075 76 48 836
■

PRZYJMĘ

Działkę ogrodowa - przyjmę działkę
ogrodowa w okolicach Zabobrza - 509
722 947
■ Meble - Przyjmę meble lub szafki
pokojowe - 509 828 057
■ Pozbądź się problemu...... - Przyjmę
każde auto cale powypadkowe lub inne
nie kompletne itp. - 605 367 561
■ Przyjmę sczeniaczka - pieska chętnie - kilkumiesięcznego najlepiej
po rasowym rodzicu. ważne aby był
mały!!! - 661 334 123
■ Przyjmę za darmo - kanapę - 508
421 079
■ Przyjmę ziemię z wykopów - Lokalizacja - Maciejowa - 602 681 174
■ Przytułek pilnie - Zaopiekuję się
nawet chorymi uwielbiam gady i uwielbiam im pomagać (żółwie też lecz tylko
lądowe) - 512 099 490
■ Przyjmę wersalkę lub kanapę - dwuosobową - 509 828 057
■

USŁUGI

Karcher – podciśnieniowe pranie i
szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807
i 075 642 03 15
■ Szalunki i silikony - Firma Niemiecko - Polska oferuje usługi na
terenie całego Dolnego Śląska przy
wykonywaniu uzupełnień silikonowych
i akrylowych. Materiały sprowadzamy
z Niemiec na które dajemy 6 letnią
gwarancję. Kontakt Krzysztof Marczak Tel/Fax 0049 2646 91 48 31 siedziba
w Niemczech - kom 00491633 64
■

Biuro Rachunkowe
KO-ALA - Profesjonalna
obsługa księgowa podmiotów gospodarczych i
osób fizycznych - pełna
księgowość, rozliczenia roczne PIT, książka
przychodów i rozchodów,
ryczałt, ZUS, kadry. Jelenia
Góra - ul. W. Polskiego 54
- obok sądu
Tel. 0 601 837 677
mail: alakow@onet.eu

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,
■

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
FRESKI, TYNKI OZDOBNE,
STIUKI,
DOBÓR KOLORU I FORM

Firma Budowlana Bartex
- kompleksowe usługi
budowlane, posadzkarstwo,
brukarstwo, tynkowanie.
Wykonywanie wszelkich
robót budowlanych

Tel. 0 608 262 768

prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej Słowackiego
13 pokój 25 od 8:00 do 20:00 – Tel.
075 57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, pisanie prac i
dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz
e-mail: angelikakonik@wp.pl
■ Naprawa pralek i sprzętu AGD
– Dariusz Simoniuk – Zakład czynny pn.
– pt. 10-17 , sobota 10-13 – Zabobrze
– ulica Karłowicza – Tel. 0 603 835
483 i 075 64 21 598
■ Specjalista ds. zdrowego odżywiania
i dietetyki – zdrowe odchudzanie,
poprawa formy i kondycji, problemy
dieto zależne, najlepsze odżywki i
suplementy diety - Tel. 0 785 636
539
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej – Faktura
Vat – Tel. 075 76 72 773
■ Firma Budowlana Bartex – kompleksowe usługi budowlane, wykonywanie
wszelkich robót remontowych – Tel.
608 262 768
■ Remonty kompleksowo – profesjonalnie i tanio – solidnie – 602
250 728
■ Ogólnobudowlane Usługi 880 750
808
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TEK – producent mebli kuchennych
i szaf na wymiar – 075 76 78 815
– 507 683 381
■ Przeprowadzki, usługi transportowe
- cala Polska – 798 599 833
■ Wykonywanie dociepleń budynków
rożne systemy: weber, sto, caparol,
alseco - szybko i solidnie inne prace
wykończeniowe 503 328 314
■ Profesjonalna nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych
608700184
■ Instalacje grzewcze, gazowe, kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia
– Tel. 501 666 098 lub 508 647
464
■ Budowlano - wykończeniowe szybko
i profesjonalnie - płytki , gładzie,
regipsy, ścianki działowe itp. Tel. 791
340 308
■ Meble kuchenne, łazienkowe , szafy
, zabudowy wnęk , polki. pomiar i
wycena gratis. Tel. 791 340 308
■

ZGUBIONO
ZNALEZIONO
■ Zaginął pies - W Cieplicach w noc
Sylwestrową zaginęła nieduża suczka,
koloru popielatego. Kudłata, długie
włosy opadały jej na oczy. Tego dnia
nie miała na sobie obroży. Jeżeli
ktokolwiek ją widział bardzo proszę o
kontakt. Na znalazcę czeka nagroda
- 513 141 504
■ Zaginął shihthsu - 31.12.2007 w
okolicy ul. Karłowicza 27 Czeka nagroda
- 075 76 71 928 - 607 613 535
■ Zgubiono dokumenty - W okresie
świątecznym w okolicy Różyckiego
zgubiono portfel czarny z dokumentami i kartą płatniczą bardzo proszę o
kontakt jeśli ktoś znalazł te dokumenty
- 505 919 344
■ Zgubiono klucze od auta koloru
czarnego, z pilotem od alarmu czarno
niebieskim do tego był doczepiony
mały kluczyk. W okolicach Flory. - 669
947 953
■ Zgubiono portfel - Dnia 28.12.2007r
w Tesco zgubiono portfel Hugo Boss
wraz z 500 euro kartami płatniczymi
i dokumentami chodzi mi o same
dokumenty jeżeli ktoś znalazł proszę
o kontakt chodzi mi tylko o dokumenty
- 694 796 509
■ Zgubiono psa - W noc sylwestrową
zaginęła suczka, kundelek o długich
włosach. Kolor: popielata.Jest to mały
piesek. Wabi się Nela. Gdyby ktoś
coś wiedział prosimy o kontakt ul.
Zjednoczenia Narodowego 32 - 513
141 504
■ Zgubiono psa - Zaginął pies. Mieszaniec, nieduża suczka, koloru czarnego
z jasnymi łatkami na łapach. Wabi
sie Sonia. Proszę o kontakt - 602
225 564
■ Znaleziono prawo jazdy - na stacji
benzynowej bp w Jeleniej górze znaleziono prawo jazdy pana W. dokument
czeka na właściciela - 757 541 241
■ Znaleziono psa - rasa Cocker Spaniel
rudy więcej informacji pod numerami
- 511 078 189 - 502 921 973
■ Znaleziono psa - Przy Uzdrowisku
Cieplice znaleziony został pies rasy
owczarek, kolor futra białe, pies miał
na sobie obrożę zieloną w żółto-pomarańczowe szlaczki. Suczka odwieziona
została przez straż miejską do schroniska zwierząt w Sobieszowie. - 075
64 20 156

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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30 JELONKA WCZORAJ
Zapraszamy na spacer po tych samych miejscach: wczoraj i kilkadziesiąt lat później

Zestaw przeszłość z teraźniejszością. Weź dwa zdjęcia
tego samego zakątka. Wczoraj
i dziś. Zobacz. Porównaj.
Wejdź w ich wczorajszy krajobraz i poczuj tamten zaczarowany migawką świat. Bądź
w nim gościem jak najdłużej.
Wyjdź drugim zdjęciem. Tej
podróży nie pożałujesz.
Miejski pejzaż na dawnej
fosie tonie w zieleni drzew.
Ławeczki czekają na zakochanych w cieniu ich gałęzi.
Od czasu do czasu turkocze
tramwaj oznajmujący swój
przyjazd głośnym piskiem
na zakręcie torowiska przy
placu Cieplick im. Później
Hitlera, Bieruta aż w końcu
– Niepodległości.
Stara pocztówka z przełomu lat 20/30 minionego
wieku jest jak książka, z której w ypł y wa pełna obrazu
opowieść o jednym dniu tego
zakątka i jego są siednich
uliczek.
Jest lato, ale niezbyt upalne.
Pora raczej niemrawa, bo na
Promenadzie sielski spokój.
Pewnie czerwcowe przedpołudnie. Jakiś mężczyzna zaczytał się w porannej gazecie,
kupionej obok w kiosku na
przystanku tramwajowym.
Blisko jest publiczny termometr, z którego każdy może
odczytać wskazania. Nie tylko
temperatury, lecz także ciśnienia powietrza. Prognozy
są optymistyczne: pogoda nie
zmieni się.

Dookoła oczu

Czytający, który usiadł na
ławeczce, ma w zasięgu wzroku Centra lną Restaurację
Automatów. Ale i tam już ruch
niewielki po porannym, śniadaniow ym ataku chętnych
na szybką przekąskę za 10
fenigów.
Przed domem towarowym
stanęła dostawcza ciężarówka
napędzana holtzgazem, snując za sobą charakterystyczny
swąd palonego drewna i kopcąc spalinami z wygasającego
silnika.
Rośli mężczyźni wnoszą
wielką pakę. Zapewne jakiś
mebel, który trafi do jednego
z pomieszczeń salonu. Obok
– ubrania, materiał y wełniane i dywany, w które zaopatrują się bardziej majętni
mieszkańcy miasta.
Za ławeczką i przystankiem
jest fragment ogrodu dawnej willi lekarza położnika
Fedora Rimanna, w której
już siedzibę ma Bank Drezdeński. Do jego ozdobnych

drzwi podchodzą od czasu
do czasu dżentelmeni w starannie skrojonych letnich
prochowcach i melonikach.
W rękach wyładowane wekslami i dokumentacją teczki.
A z bankowej hali, niegdyś
w iel k iego i przepięk nego
holu rezydencji doktora, kiedy
któryś z dżentelmenów uchyli
drzwi, dobiega stukot kilku
maszyn do pisania.
Kiedy mężczyzna oderwie
wzrok znad Hirschberger Beobachter, zobaczy widniejący
naprzeciwko salon tytoniowy
Fritza Jignera. Jeden z dwóch
tak dużych sklepów tej branży
działających w Hirschbergu.
Inny jest jeszcze na Banhofstrasse (Dworcowej) u zbiegu
z Boberbergstrasse (Górną). I
nieco mniejszy tuż przy hotelu
Drei Berge. Stamtąd woń fajkowych tytoniów miesza się z
aromatem kawy ścielącym się
niewidzialną mgiełką z drzwi
do Kawiarni Centralnej, gdzie
na małą czarną wpadają zmęczone latem jeleniogórzanki z
wyższych sfer.
Nie słychać za to odgłosów
dentystycznych męczarni z
mieszczącego się nad kawiarnią gabinetu Maxa Rodera,
jednego z lepszych jeleniogórskich stomatologów. Jest na
tyle majętny, że bez kłopotu
utrzymuje zarówno pracownię, jak potężne mieszkanie
w jednej z najdroższych kamienic w mieście, położonej
przy strategicznym skrzyżowaniu placu Cieplickiego,
ulicy Długiej i Cieplickiej.
Wcześniej należało do innego
dentysty Carla Grundmanna,
który był jednym z pierwszych
lokatorów wybudowanej w
1905 secesyjnej kamienicy
Fritza Kortego i Adalberta
Preisera. Przypomina o tym
gmerk z rokiem zakończenia
budowy obiektu, postawionego w miejscu innego, który
wznosił się tam od lat 80–tych
XIX wieku.

Krajobraz zza firanek

Kiedy Grundmann znużony żmudnym borowaniem
za pomocą jednej z pierwszych elektrycznych wiertarek dentystycznych, chciał
dać odrobinę w ytchnienia
pacjentowi, uchylał gęstej
zasłony na oknie obszernego
pomieszczenia.
Podobnie cz yni Roder –
dumny, że mieszka w takim, a
nie innym miejscu, bo kamienica liczy pięć wysokich kondygnacji. Jak na jeleniogórskie
standardy to dużo.

O byd wa j s t om a t olo d z y
obserwowali pogrążony w
przedpołudniowej atmosferze
leniwego czerwca plac Cieplicki. Zwracały uwagę wysokie
okna niezbyt imponującej,
choć misternie wykończonej
kamieniczki. Stoi naprzeciwko. Przed zwężeniem ulicy
Cieplickiej. Zza niej wyłania
się tramwaj jadący w stronę
dworca głównego.
Na parterze jest salon obuwnicz y Josepha R iesnera, a
wnętrza pamiętają jeszcze
poprzednie przeznaczenie,
kiedy to na filigranowych witrynkach – teraz zastąpionych
solidnymi regałami – stały
najdroższe zestawy porcelany
miśnieńskiej i wałbrzyskiej
sklepu specjalistycznego firmowanego nazwiskiem Gustava Hoffmana.
A do wnętrza wciąż wdziera
się słodkawy zapach ciast i
lukrów z sąsiedniej cukierni
Scholza. Tego samego, który
przy ul. Jasnej, a raczej na jej
zapleczu, ma małą wytwórnię
czekolady i sprzedaje rożki
pełne łakoci. Tak ie same,
jak trz yma ten chłopiec z
płaskorzeźby na fasadzie kamienicy, który słodko patrzy
na mieszkańców zmieniających się pokoleń dreptających
staromiejską uliczką Lichteburgstrasse.
Kiedy wejdziemy na piętro
kamieniczki przy filii cukierni, plac Cieplicki możemy
podziwiać w pełnej krasie.
Tuż pod oknami gwar starszych i młodszych pań, które
podążają na zakupy do sklepu
kolonialnego Aloisa Schwarzera, przejętego w 1915 roku
przez Paula Vogta. Tam też
pachnie grubo mieloną kawą.
Taką prosto z młynka, na życzenie klienta. Półki uginają
się od wiedeńskich win. Jest
też stoisko z cygarami. Po obcinarkę lepiej udać się jednak
do wspomnianego już salonu
Liegnera. Daleko nie jest.
Wzrok przykuwa głównie
kamienica z naprzeciwka.
Za nią piętrząca się sylweta
jeleniogórskiej starówki ze
schowaną perspektywą wieży
ratusza.
Z okna budynku, zza firanek, to samo miejsce – tyle że z
innej strony – ogląda dentysta
Grundmann. A później, kiedy
ten zakończy już swoją stomatologiczną karierę, wzorem
poprzednika miejsce kontempluje następca Max Roder.
Kątem oka widzi mężczyznę, który usiadł na ławeczce
przy Promenadzie i oddał się
lekturze porannego wydania
jeleniogórskiej gazety codziennej, kątem oka obserwując
otaczającą go rzeczywistość
tamtego czerwca ze dawnego
zdjęcia z lat przełomu lat
20/30.

Fot. Archiwum

Jak bogini Flora czule spoglądała na brudnych
Niemców podążających do łaźni, a potem do domu
publicznego na ulicy Pańskiej. W tym samym miejscu Polacy śmieli się do rozpuku z kadrów „Misia”
Stanisława Barei.

Fot. Agnieszka Gierus

Inna strona śródmieścia

Baszta Grodzka i dawna łaźnia miejska: dziś i wczoraj
Fotografia została
w myśli

Kiedy z uszkodzonym aparatem fotograficznym marki
Zorki, radzieckiej zgrabnej
podróbce słynnej niemieckiej
Leiki, wspinam się po krętych
schodach kamienicy, w której
niegdyś przyjmował dentysta
Roder, nie słyszę odgłosów
męczarni jego pacjentów,
które zapewne wydobywały
im się z gardeł, kiedy dentyście zacinała się niezbyt jeszcze precyzyjna dentystyczna
wiertarka.
Mijam potężne drzwi do
poszczególnych mieszkań,
za którymi kryją się zapewne
równie imponujące wnętrza,
Ciągnie się za mną zapach
przesz łości zm iesza ny ze
współczesnym bigosem serwowa ny m obok , w Ba rze
Sudeckim.
Nie jest przyjemny, bo potrawy z barowej kuchni z założenia nie są smaczne, więc
nie mogą pociągająco pachnieć. Zjełczałe już kuchenne
opary na dobre wbiły się w
niemalowany od lat tynk.
Do tego wilgoć, wzniecana
podmuchami z piwnicy, wzlatuje wyżej. Swoiście czuć ten
brak świeżości widoczny w
łuszczących się framugach
okien, zza których brudu rysu-

je się plac Bolesława Bieruta z
oddalonym nieco pomnikiem
radzieckiego żołnierza czule
ściskającego dziewczynkę z
bukietem kwiatów.
Trochę za monumentem
stoi ławeczka. Ta sama, na
której z archiwalnej pocztówki wyłania się postać dawnego
jeleniogórzanina czytającego
Hirschberger Boebachter.
Wtedy jeszcze nie miałem
pojęcia o jej istnieniu. Jak
większość jeleniogórzan, dla
których pomnik nieokreślonego Rosjanina ochrzczono
imieniem Iwan, aby dodać mu
nieco pewności siebie i ludzkiej przyjaźni polsko–radzieckiej (nie tylko tej książkowej)
na tym jeszcze porośniętym
drzewami skwerku.

Niedalekie tory

Tramwaje jeszcze nie były
odległą przeszłością. Ostatni
przejechał tędy podczas pochodu 1–majowego w 1969
rok u. Już bez pa sa żerów.
Jako skrzypiące wspomnienie
właśnie zlikwidowanego tego
środka komunikacji. Trakcja
jeszcze wisiała, to tramwaj
pojechał.
Później pozostała dawna
w iat a prz yst a n k u n iema l
naprzeciwko Iwana tuż przy
rogu placu Bieruta i alei 15

Grudnia i przez jakiś czas zatrzymywały się tam kopcące
autosany.
Aparatem Zorki zaczynałem moją przygodę z fotografią utrwalając obrazy tamtej
Jeleniej Góry z początku lat
80–tych minionego stulecia
z pomocą jego mechanizmu i
błony czarno–białej fotopanu
wywoływanej w zakładzie fotograficznym przy pobliskiej
ulicy Wolności.
Zdjęcia wychodziły mierne,
bo się nie przykładałem jako
początkując y fotoamator.
Aparat upadł mi razu pewnego. Odgięła się końcówka obiektywu i nie mogłem
założyć filtra. Miernie też
zachowałem się później, bo
negatywy – choć fatalne technicznie – mogłem pozostawić
dla potomnych. Ale wyrzuciłem je nie zdając sobie jeszcze
sprawy z mocy takich właśnie
archiwaliów, które po latach
nabierają niematerialnej wartości. Stają się taką obrazową
książką, z której same wypływają opowieści.
Ciąg dalszy w kolejnym
numerze ...

(tejo)
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Fot. Angelika Grzywacz
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Trwa cykl naszego tygodnika,
w którym krótko prezentujemy
jelen iogórsk ie przedszkola .
Wy, Czytelnicy, macie szansę
na wyróżnienie tej placówki, o
której sądzicie, że zasługuje na
piątkę. Co tydzień w Jelonce będziemy przedstawiali zbiorowe
zdjęcie przedszkolaków i krótką charakterystykę placówki.
Dołączymy także kupon plebiscytowy, który po wypełnieniu
będzie można dostarczyć do
naszej redakcji (ul. Klonowica
9, 58 500 Jelenia Góra). Wkrótce będzie możliwość oddania
głosu w internecie na łamach
portalu www.jelonka.com. Dla
z w ycięsk iego przedszkola i
Czytelników przygotowujemy
atrakcyjne nagrody.

Przedszkole na piątkę

Zapraszamy
do zabawy.
Kupon

100% M 100% Y

Przedszkole na piątkę to:
........................................
Imię i nazwisko:
………………………………………..
Adres: …………………………………
Kontakt tel.: …………………………

W tym tygodniu naszych Czytelników do wzięcia udziału w
plebiscycie zachęcają maluchy,
których drugim domem jest Miejskie Przedszkole numer 4 mieszczące się na ulicy Krasickiego.
Obecnie dyrektorem placówki jest Katarzyna Stec, która
wspólnie z wychowawcami i

pracownikami stara się stworzyć
setce uczęszczających tu dzieci jak
najlepsze warunki prawidłowego
rozwoju.
Ogromnym atutem przedszkola jest jego położenie: mieści
się bowiem niemal w centrum
miasta, a jednocześnie wśród
drzew, z dala od zgiełku i niebez-

pieczeństw ruchu ulicznego.
Wychowawcy poza zajęciami
edukacyjnymi kładą ogromny
nacisk na prawidłowy rozwój
fizyczny dzieci, co ułatwia spory ogród mieszczący się obok
„czwórki”. Tam maluchy mają
mnóstwo miejsca do zabawy i
ćwiczeń.

Zabytkowa siedziba przedszkola
pierwotnie była rodzinną rezydencją, a w 1948 roku zaadoptowano
ją do przedszkolnych potrzeb.
Najmłodsi bawią i uczą się tam w
ciepłych i dobrze doposażonych
salach.
Poza zajęciami programowymi
maluchy uczestniczą w licznych za-

RAMY
Serafin

e 485C

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

do OBRAZÓW

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

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie
"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pon.- czw. 9 -17, pt. 9 -15, w sobotę nieczynne

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

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

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

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

RADIO TAXI MERCEDES

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

jęciach dodatkowych rozwijających
ich indywidualne zainteresowania.
Najbardziej ulubione są tańce i
udział w turniejach. Maluchy z
„czwórki” równie chętnie uczestniczą w licznych konkursach, z
których niejednokrotnie wracają z
medalami i nagrodami.

Angela

PRZYCHODNIA DLA
MAŁYCH ZWIERZĄT
(na tyłach "Biedronki")

Kowary, ul, Dworcowa 6
czynne: pon. -pt. 1100 -1800
sob. 1100 -15 00 ; niedz. 1100 -1300
tel. 0 696-417-895 / (075) 76-130-16

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com
(zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U.
Nr 133, Poz. 883).
Podpis: …………………………………

Lecznica
dla małych zwierząt
RTG, EKG, USG,
BIOCHEMIA
MORFOLOGIA KRWI

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62

codziennie od 800 do 2000
(075) 754-39-31

Pogotowie całodobowe; (075) 754-39-31

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

Wynajem pomieszczeń usługowych
w centrum, z przeznaczeniem na:

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY
„KOBRA”

- stacje obsługi samochodów
- myjnie samochodową
- pralnie chemiczną.

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Kontakt (091) 485 34 37, 605 622 511

Wynajem powierzchni biurowych
w standardzie A, parking, centrum
- możliwość aranżacji wnętrz
- metraż wg zapotrzebowań najemców
Planowane oddanie do użytku

II kwartał 2008 r.
Kontakt (091) 48 534 37, 605 622 511

w Jeleniej Górze prowadzi nabór do Policealnej Szkoły
kształcącej w zawodzie
Rozpoczęcie nauki LUTY 2008 r.
Przyjęcia bez wpisowego, najniższe czesne
Szkoła organizuje również kursy:

• Licencji I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia
• Zabezpieczenia imprez masowych
Prowadzimy staly nabór na szkolenie:
PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINÓW WSTEPNYCH
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRACE W POLICJI
Informacje i zapisy:
Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 (teren KMP)
tel./fax. 075 75 268 39 www.szkolakobra.webpark.pl

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

7 stycznia 2008 r.
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Dobry Kredyt
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 47
Tel. (075) 75 24 054, (075) 75 23 440

Imię Nazwisko
Adres

Poznaj inne atuty naszych kredytów
szybka decyzja kredytowa
finansowanie do 100% wartości nieruchomości
0 zł za przewalutowanie oraz za podwyższenie
kwoty kredytu
0 zł za wycenę nieruchomości przeprowadzoną
przez pracownika Banku
długi okres kredytowania - nawet do
40 lat w PLN
akceptacja różnych źródeł
uzyskiwania dochodów
możliwość zabezpieczenia kredytu
na nieruchomości osoby trzeciej

Kredytem hipotecznym
GE Money Banku możesz sfinansować
wszelkie potrzeby mieszkaniowe: zakupy, budowę, remont
lub wykończenie nieruchomości
spłatę różnych zobowiązań finansowych np. zadłużenie na karcie kredytowej, debet
w rachunku bieżącym lub inne kredyty
dowolne cele konsumpcyjne

