Drugoligowi koszykarze z
Jeleniej Góry wygrali kolejny
mecz, a bohaterem spotkania
był Michał Sterenga.
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• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?
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NA JÊZYKACH

Waldemar Woźniak

Krzysztof Mróz
Marek Obrębalski

Adam Lipiński

Tegoroczna styczniowa zima, póki co, skąpi
śniegu i mrozu. Cieszą się z tego kierowcy, którzy
nie muszą walczyć z zaspami i zastanawiać się,
czy auta nie zamienić na sanie.
Ale jeszcze bardziej ekonomicznym pojazdem
okazuje się w takich warunkach konny zaprzęg.
W zakorkowanym mieście koszt eksploatacji
takiego konia jest zapewne o wiele niższy niż
nakłady, które trzeba ponieść na utrzymanie
koni mechanicznych w fiatach lub renault.
Kilogram obroku na pewno benzynie ceną nie
dorówna.
Tylko na długie dystanse raczej się nie nadaje. Za to na zakupy do hipermarketu jest jak
znalazł. Jedynie klimatyzację musi zapewnić
gruby kożuch. – Wiśta wio, łatwo powiedzieć. I
w drogę. Jedno jest pewne: na pewno nie złamie
ograniczenia prędkości i nie będzie wyprzedzał
na podwójnej ciągłej.

Fot. Robert Zapora

DZIŒ W JELONCE

FOT. A. GIERUS, J. LEWICKI, K. PRZEZDZIĘK



Jerzy Pleskot

MIGAWKA JELONKI

(tejo)

SUSHI BAR

Sushi jest prawdopodobnie
najsłynniejszą potrawą japońską w świecie. Przygotowuje się
je z ryżu oraz najróżniejszych
owoców morza, ryb, warzyw,
grzybów i jaj.
Niezależnie od sposobu przygotowywania, niezmienne jest to,
że ryż do tej potrawy zakrapia się
octem ryżowym. Mięsne i warzywne składniki najczęściej są surowe,
ale nie muszą takie być i nie jest to
cechą charakterystyczną sushi.
Istnieje wiele rodzajów sushi:
Nigirisushi to sushi formowane
w ręku. Jest to najpopularniejsza,
obok makisushi, forma tej potrawy. Ryż formuje się w owalne
"paluszki", a następnie kładzie się
na nie jednego rodzaju rybę, lub
owoc morza.
Makisushi powstają w wyniku
ułożenia ryżu, oraz ryby (często
także ogórka, rzepy, mango lub
avocado) na płacie wodorostu nori
oraz zwinięciu wodorostu razem
ze składnikami.

Marcin Berdyszak

Chirashisushi, czyli
"sushi porozsypywane",
to miseczka z ryżem i
ułożonymi na nim kawałkami surowej ryby.
Takie sushi pokrywa się
także warstwą pokrojonych w paseczki warzyw, tofu i grzybów.
Temakisushi jest tworzone przez wszystkich
biesiadników. Na stół
podaje się tacę z przygotowanymi składnikami,
ryż i nori. Każdy sam
komponuje swoje sushi.
Sushi można jeść zarówno pałeczkami jak i palcami. Oba sposoby
są jednakowo poprawne. Ważne
jest jednak, by zjadać całe kawałki
na raz. Niedozwolone jest pozostawianie nadgryzionego kawałka
na talerzu.
Do sushi zawsze podaje się sos
sojowy do zamaczania, zielony
japoński chrzan wasabi do wymieszania z sosem oraz marynowany
imbir gari, który należy spożywać
(lub przeżuwać) w małych ilościach
pomiędzy różnymi rodzajami potrawy. Imbir oczyszcza bowiem kubki
smakowe, co w konsekwencji pozwala na silniejsze wyczucie smaku
kolejnego kawałka, składającego się
z innego rodzaju składników.
W Yakuza Sushi Bar, przy Placu
Ratuszowym 22 w Jeleniej Górze do
wyglądu potraw przywiązywana
jest ogromna waga. I choć potrawy
kuchni japońskiej są niezwykle wyrafinowane i eleganckie w formie,
to elegancja ta wynika z niezwykłej

prostoty, skromności i wręcz surowości, nie zaś z nagromadzenia
dekoracji.
Składniki potraw są misternie
ułożone, z niezwykłą dbałością
o szczegóły. Przyjrzyjmy się więc
malowniczej kompozycji składników, kolorystyce, podziwiajmy
harmonię i dyscyplinę z jaką ją
stworzono. To prawdziwa uczta dla
oczu. Składniki są zawsze świeże,
najwyższej jakości, starannie dobrane, a przygotowane tak, aby nie
naruszyć ich naturalnego smaku,
zapachu, kształtu i koloru.
W jeleniogórskim Sushi Barze podawane jest: sushi (nigiri,
hosomaki, futoamki, uramaki),
pierożki gyoza wykonane z ciasta
z mąki ryżowej z przepysznym
wegetariańskim nadzieniem, polane specjalnym sosem, smażony
makaron udon, smażony ryż i
oryginalne sałatki, niekoniecznie
japońskie. Zjeść można również
klasyczną japońską zupę miso,
której bazą jest dashi – bulion rybny,
warzywa, glony wakame i pasta sojowa miso. Podawane są specjalne
zestawy sushi. Zazwyczaj kosztują
one mniej, niż zestawy dobierane
przez klienta.
W godzinach 12-15 w dni powszednie serwowane są Zestawy
Lunchowe, które kuszą przystępnymi cenami, w skład których wchodzą: sushi do wyboru, 5 pierożków
gyoza i zupa miso.
W ofercie są również zestawy na
wynos, wystarczy zadzwonić lub
zamówić na miejscu.
POLECAMY!

Prezydent Marek Obrębalski
przebierze się w średniowieczne szaty podczas tegorocznego
Dnia Dziecka. Uniformy sprzed
wieków przywdzieją także stróże prawa. Wszystko dla akcji na
rzecz bezpieczeństwa.
Poseł Adam Lipiński, druga
twarz Prawa i Sprawiedliwości
po Jarosławie Kaczyńskim,
zawitał do Jeleniej Góry, ale nie
na ogólne spotkanie wyborcze,
lecz na późny obiad, który w
towarzystwie – między innymi
– radnego Krzysztofa Mroza
zjadł w restauracji „Sorento” na
placu Ratuszowym. Podobno
nucił pieśń neapolitańską „Wróć
do Sorento”, a dania z lokalu zadziałają na parlamentarzystę jak
magnes, który przyciągnie go
częściej do stolicy Karkonoszy.
Miłośnikiem świeżych warzyw okazał się Waldemar
Woźniak, naczelnik wydziału
oświaty urzędu miejskiego.
Pana Waldemara podpatrzyliśmy podczas zakupów na
straganie przy ulicy Bankowej.
Rzecz działa się w miniony
wtorek w godzinach pracy
magistratu.
Z kolei radny Jerzy Pleskot,
były przewodniczący rady miasta i prezes LOK, zdradził swoją
pasję do sztuki. Uczestniczył w
piątkowym wernisażu w Galerii
Biura Wystaw Artystycznych,
gdzie oglądał, między innymi,
„nadgniłe” banany, dzieło Marcina Berdyszaka.

(tejo)

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
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Fot. Agnieszka Gierus

Wielka kwesta
dla WOŚP
Kilkuset wolontariuszy, pokaz
sztucznych ogni, koncerty do
późnego wieczora – tak wyglądał
wczorajszy finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Jeleniej
Górze. Od rana młodzi ludzie z
puszkami opanowali ulice miasta.
– Nie dało się ominąć zbierających
– powiedział nam pan Janusz, którego spotkaliśmy na ul. Pocztowej.
Na kurtce miał trzy serduszka.
Do późnego wieczora trwało
liczenie pieniędzy. Nie wiadomo,
czy udało się pobić ubiegłoroczny
wynik, kiedy to w jeleniogórskich
sztabach zebrano blisko 80 tysięcy
złotych.

Wolontariusze ze sztabu ZHP, którzy rano wyszli z puszkami na ulice

Zdezorganizowanie pracy oddziałów oraz pozbywanie się lekarzy specjalistów
zarzucają dyrektorowi jeleniogórskiego szpitala Maciejowi Biardzkiemu związki
zawodowe. W piątek wystąpiły do urzędu marszałkowskiego z pismem o jego
odwołanie. A wszystko to w momencie, kiedy dyrektor zaproponował załodze 15procentowe podwyżki.
– Od dwóch lat dochodzi do
obniżania prestiżu naszego szpitala związanego w odejściem
fachowców – czytamy w piśmie
związków zawodowych. Autorzy
pisma nie pozostawili suchej nitki
na szefie. Zarzucają mu pozbywanie się lekką ręką specjalistów,
a przyjmowanie na ich miejsce
lekarzy bez doświadczenia, zakup
sprzętu niskiej klasy (tomografu
komputerowego oraz aparatów
usg), zmniejszenie liczby zatrudnionych pielęgniarek.
Z dokumentu wynika, że brakuje lekarzy na oddziałach laryngologicznym (tylko 1 specjalista
na etacie), neurologicznym czy
radiologicznym.
Pismo o odwołanie Macieja
Biardzkiego podpisali przedstawiciele 4 z 5 szpitalnych związków
zawodowych: lekarzy, anestezjologów, pielęgniarek i położnych
oraz Solidarność. Jednak nie
wszyscy lekarze i pielęgniarki

zgadzają się z postulatami związkowców

Pielęgniarki stracą

– Te 15 procent to żadne podwyżki – mówi Dorota Fiedorowicz, przewodnicząca Związku
Zawodowego Pielęgniarek i
Położnych. – Będziemy miały
większą pensję zasadniczą, ale
stracimy premie. I w efekcie
będziemy zarabiały mniej niż
teraz.
Jak powiedziała, pielęgniarki nie wykluczają możliwości
wznowienia protestu, a nawet
odejścia od łóżek.
O odwołaniu dyrektora niechętnie się wypowiada. Milczy
też Danuta Romanowska, pielęgniarka oddziałowa i szefowa
związku NSZZ Solidarność.
Jak udało nam, się ustalić,
inicjatorami akcji odwołania
Macieja Biardzkiego byli lekarze.
Niestety, i oni nie byli chętni do

Pomogą rozwiązać problem
– Jestem zaniepokojony tym, co dzieje się w szpitalu – powiedział prezydent
Jeleniej Góry Marek Obrębalski, który od nas dowiedział się o próbie odwołania
dyrektora. Wprawdzie szpital należy do urzędu marszałkowskiego, ale miasto
wydatnie pomaga placówce. W ubiegłym roku umorzyło podatki od nieruchomości,
na kwotę 700 tysięcy złotych. W tym zapewne będzie podobnie. Władze Jeleniej
Góry dofinansowują też zakupy sprzętu medycznego oraz programy profilaktyczne.
– Jestem przeciwnikiem sporów. Musimy zrobić wszystko, aby nie stracili na tym
pacjenci, bo oni przecież są najważniejsi – podkreśla szef miasta.

Fot. Agnieszka Gierus

(ROB)

Bunt w szpitalu

rozmowy na ten temat. – Dzisiaj
jestem na dyżurze w pracy i nie
będę rozmawiał. A jutro jest niedziela i mam wolne – powiedział
nam doktor Andrzej Kazała,
który występował w imieniu
związków zawodowych lekarzy.
Zapewnił jedynie, że w tym
tygodniu przekaże stanowisko
do prasy.

Lekarz ma więcej niż
burmistrz
Wiele postulatów związkowców jest słusznych. W ostatnim
czasie nastąpiło sporo zmian
kadrow ych. Na niektór ych
oddziałach brakuje lekarzy. Ale
przyszło też wielu wykwalifikowanych specjalistów. Między
bajki można też włożyć opowieści o ich słabych zarobkach. O
ile pensje pielęgniarek są niskie,
o tyle lekarze zarabiają krocie.
Przeciętne miesięczne dochody
lekarza jeleniogórskiego szpitala to 6 tysięcy złotych (płaca
zasadnicza plus dyżur y). A
dochód wielu z nich przekracza
10 tysięcy złotych. To więcej, niż
zarabiają burmistrzowie czy
prezydenci miast. Tajemnicą
poliszynela jest fakt, że spora
grupa specjalistów z jeleniogórskiego szpitala dorabia w

Danuta Romanowska, szefowa Solidarności, była aktywna podczas
ubiegłorocznego protestu załogi szpitala. Teraz milczy
konkurencyjnym centrum medycznym. Niektórzy wychodzą
tam nawet w godzinach pracy.
Lekarze kierują do konkurencji pacjentów szpitala na
zabiegi, które mogliby zrobić w
publicznej placówce. W efekcie
pieniądze za te zabiegi z NFZ,
zamiast do szpitala, trafiają do
prywatnej lecznicy.
Dyrektor Biardzki chciał
uk rócić te pra kt yk i, m.i n.
poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu naliczania czasu pracy. Taki system
sprawdził się np. w Jelfie, gdzie
pracownik rozliczany jest co do
minuty i w każdej chwili można
sprawdzić, czy jest na miejscu.

Seria strzałów na Spółdzielczej
Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w miniony wtorek
na przedmieściach Jeleniej Góry na trasie czeskiej.
Straż graniczna ostrzelała auto pirata drogowego,
który próbował rozjechać pogranicznika.
Pojazdem marki Renault Scenic
uciekał przez kilka kilometrów
38-letni mieszkaniec gminy Stara
Kamienica, który zignorował patrol
straży granicznej wzywający go do
zatrzymania się i kontroli. Kierowca
jechał brawurowo, łamał przepisy
ruchu drogowego. Ścigano go na
odcinku kilku kilometrów. W końcu
stanął.
Kiedy strażnik graniczny podszedł
do auta, kierowca pirat ruszył niespodziewanie, potrącił funkcjonariusza
i ciągnął go przez kilka metrów.

Próbował też go przejechać. Pogranicznik zrobił unik, siegnął po broń i
oddał serię strzałów ostrzegawczych.
Ścigany wyskoczył z samochodu i
próbował uciekać pieszo. Schwytało
go dwóch innych strażników.
– Był trzeźwy, a motywy jego
działania nie są znane – wyjaśnia
nadkom. Edyta
Bagrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Sprawca trafił do aresztu, a całe
zdarzenie wyjaśnia prokuratura.

Poturbowany strażnik doznał niegroźnych obrażeń.
Była to pierwsza tak poważna akcja
SG po wejściu Polski do strefy Schen-

gen. Kierujący mogą się spodziewać
kontroli pograniczników praktycznie
na terenie całego regionu.

(ROB)

Więcej nie da
Sam Maciej Biardzki zapewnia,
że w szpitalu nie ma paraliżu. – W
2003 roku, kiedy tutaj przychodziłem, pracowało 165 lekarzy (na
koniec grudnia 2003r.). Na koniec
grudnia 2007 roku było zaledwie o
dwóch mniej – pokazuje statystyki
i udowadnia, że specjalistów jest
mniej więcej tyle samo, ile przed
czterema laty. Dlaczego pozwolił
na odejście wielu fachowców?
– Chcieli zarabiać za dużo, po
prostu przelicytowali. Za te same
pieniądze mam nie gorszych specjalistów. – mówi.
Za szefowania Biardzkiego
wzrosły płace. Cztery lata temu lekarze zarabiali średnio po 3 tysiące

złotych z dyżurami. Teraz dwa razy
tyle . Na większe niż 15 procentowe
podwyżki szpitala na nie stać. Te 15
procentowe podwyżki to nie jego
wymysł tylko efekt porozumienia,
jakie zawarł ze związkami zawodowymi w październiku, podczas
tamtego protestu. I teraz zapisy
tego porozumienia realizuje. Z
Maciejem Biardzkim rozmawialiśmy jeszcze przed tym, jak związki
zdecydowały o skierowaniu pisma
o jego odwołanie.
Kolejne spotkanie związków
zawodowych z dyrekcją zaplanowano na wtorek. Miejmy nadzieję,
że obie strony dojdą do porozumienia.

(ROB)

Wymierzył sobie
sprawiedliwość
Na cztery lata więzienia i
zakaz prowadzenia pojazdów
przez osiem lat skazał Sąd
Okręgowy w Jeleniej Górze 33letniego Jarosława L. Kierowca
w sierpniu ubiegłego roku jadąc
tirem z naczepą, staranował
trzy auta. Zginęły trzy osoby
Do zdarzenia doszło w sierpniu 2007 roku na remontowanym odcinku autostrady A–4 w
okolicach Nowogrodźca. Podczas jazdy w trudnych warunkach L. nie zdążył wyhamować,
wpadł w poślizg i spowodował
tragedię.

Jarosław L. przyznał się do
winy i sam zaproponował sobie
karę, którą ostatecznie zatwierdził sąd. Prokuratura nie miała
zastrzeżeń.
Kierowca ten był już wcześniej karany i to za jazdę po
pijanemu (2,4 promila). W
listopadzie 2006 roku sąd w
Ostródzie skazał go na osiem
miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata i trzyletni zakaz
prowadzenia pojazdów.

(ROB)
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Za młodzi na pomoc

W przypadku drobnych urazów szpital może
odmówić przyjęcia nieletnich pacjentów bez opiekuna
17-letni Dominik trafił do
szpitala z urazem kolana.
Nie został jednak przyjęty,
ponieważ jest niepełnoletni. – Czy dziecko, które jest
już prawie dorosłe musi
czekać aż rodzice wrócą z pracy? – pyta mama
chłopca.

osobą, która jest pełnoletnia, ponieważ musi wyrazić zgodę na leczenie. Dlatego jeśli ktoś nie posiada
jeszcze dowodu osobistego, nawet
jeśli ma 17 lat, musi przyjść z osobą
dorosłą – rodzicem lub opiekunem.
Czasami, gdy zdarzają się wypadki
w szkole, z uczniem przyjeżdża
nauczyciel i nie robimy z tego żadnego problemu – dowiedzieliśmy
się na oddziale.
Pielęgniarki zaznaczają jednak,
że w sytuacji zagrożenia życia, personel kontaktuje się telefonicznie z
rodzicami lub opiekunem, żeby jak
najszybciej podjąć odpowiednie
działania. – Dziecko, które trafia ze
spuchniętym kolanem nie znajduje
się w sytuacji zagrożenia życia, ale
zdrowia. I w tej sytuacji musimy
trzymać się przepisów. Niestety
rodzice nie zawsze potrafią to zrozumieć – tłumaczy Patrycja Zapora,
pielęgniarka oddziałowa.

Powrót strzałek

Zielone strzałki warunkowego sk ręt u w prawo
w róc ą na jelen iogór sk ie
skrzyżowania, gdzie od kilku tygodni działają nowe
światła. Rezygnacja z tego
rodzaju oznakowania okazała się przedwczesna, bo
k ierowcom strzałem brakuje, co spowalnia ruch.
Ich ponowne uruchomienie
będzie w ymagało drobnej
przebudowy i zmiany oprogramowania sygnalizacji.
Prace będą prowadzone w
ra ma ch g wa ra nc ji. Je ś l i
zmienią się przepisy i polskie prawo drogowe zostanie ujednolicone z przepisami promowanymi przez UE,
strzałki będą obowiązywały
tylko do końca roku.

Zabójc

Dokumenty
lekarskie
na śmietniku

Formularze z pieczątkami
i m ien ny m i lek a rz y ora z
pełnymi danymi osobowymi
pacjentów znaleźli strażnicy
leśni na dzikim wysypisku
w Komarnie. O porzuconej
przez jedną z przychodni
lekarsk ich dok umentacji
le śn ic y pow ia dom i l i po licję, która zabezpieczyła
znalezisko. Policjanci zajmą
się sprawą i sprawdzą, kto
dopuścił się złamania ustaw y o danych osobow ych.
Jeśli zrobiono to umyślnie,
grozi za to kara do trzech
lat więzienia. Nieumyślne
ujawnienie danych niesie
za sobą sankcję w postaci
grzywny lub aresztu.

(tejo)

(AGA)

Śmiertelne przejście w alei
Wojska Polskiego

Dramatyczne chwile przeżyli mieszkańcy ulicy
Poznańskiej, których odcięto od domów po
natrafieniu na wybuchowe znalezisko
Ewakuacja mieszkańców, zablokowana ulica, paraliż na
dworcu autobusowym i alarm wśród służb mundurowych
– tak wyglądało centrum Jeleniej Góry w miniony wtorek
(8 stycznia) po południu. A wszystko za sprawą dwóch granatów (F-1 i puszkowy), które znaleziono w mieszkaniu
kamienicy przy ul. Poznańskiej.
Właściciel lokalu Krzysztof S.
zmarł miesiąc temu, ale o jego
„zasobach” nie wiedzieli nawet
najbliżsi. O tym, że niebezpieczny
materiał wybuchowy znajduje się
w mieszkaniu, policja dowiedziała się od anonimowego rozmówcy. W szafie pancernej, która była
w mieszkaniu, znaleziono także
magazynek od KBKS oraz pistolet
gazowy.
To nie pierwszy taki przypadek. 10 miesięcy temu o Jeleniej
Górze usłyszała cała Polska, za

sprawą bomby, którą podłożono
w mieszkaniu w Cieplicach. Początkowo zanosiło się na kolejny
fałszywy alarm. Jak się później
okazało, ładunek był jak najbardziej prawdziwy, mógł w jednej
chwili zmieść z powierzchni
ziemi cały budynek i narobić
szkód w sąsiedniej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Garści. Do dzisiaj nie
złapano sprawcy, a prokuratura
umorzyła postępowanie z braku
dowodów.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Marek Tkacz

W minionym tygodniu jej nastoletni syn przewrócił się w szkole i
stłukł kolano. Szybko zaczęło puchnąć i bardzo boleć, więc Dominik
pojechał do szpitala na izbę przyjęć.
Trzy godziny czekał na poradę.
Gdy wszedł do gabinetu, okazało
się, że nie zostanie przyjęty, ponieważ jest niepełnoletni. Na nic zdały
się tłumaczenia, że w czerwcu
kończy osiemnaście lat. Dominik
pojechał do domu ze spuchniętym
kolanem i czekał aż rodzice wrócą
z pracy.

– Dopiero w godzinach popołudniowych mógł pojechać z ojcem
ponownie do szpitala. Na szczęście
okazało się, że nie ma złamania, ale
bardzo martwiliśmy się, ponieważ
syn miał już wcześniej kłopoty z
kolanem. Lekarz zalecił jedynie
okłady na opuchliznę. Czy to było
tak skomplikowane leczenie, że
wymagało obecności rodzica?
– pyta mama Dominika.
Nie potrafi zrozumieć, dlaczego
syn nie został przyjęty, skoro nie
jest małym dzieckiem. – A gdyby
tak noga była złamana? Uważam,
że nieludzkie jest odsyłanie dziecka
do domu. Przecież jest ubezpieczony. Nie zawsze rodzice mogą
zwolnić się z pracy, żeby pojechać
do szpitala. Czy tylko dlatego dziecko ma czekać pół dnia na przyjęcie
– oburza się.
– To nie jest tak, że odmawiamy
przyjęcia. Z prawnego punktu
widzenia możemy zająć się tylko

KRÓTKO Z MIASTA

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. AGA



Na tym trakcie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych
Starszy mężczyzna, którego w
niedzielę (7 stycznia) w godzinach wieczornych potrącił kierowca z Zielonej Góry, zmarł w
minionym tygodniu w szpitalu.
To pierwsza w tym roku śmiertelna ofiara wśród piesz ych
uczestników ruchu drogowe-

go. Poszkodowany przechodził
przez al. Wojska Polskiego w
wyznaczonym miejscu. Sprawca
najpewniej nie zauważył go, bo
jechał za szybko.
Policja przypomina o ostrożności, której nigdy nie za wiele.
Piesi, zwłaszcza starsi, powinni

zadbać o jakiś odblaskowy element stroju. A kierowcy – zachować czujność zwłaszcza podczas
jazdy po al. Wojska Polskiego,
gdzie najczęściej dochodzi do
śmiertelnych potrąceń i groźnych w ypadków z udzia łem
pieszych.

Inna sprawa, że przejścia dla
pieszych nie są dobrze oświetlone. Straż miejska wytypowała 21
zebr, gdzie wymiana lub założenie oświetlenia to konieczność.

(tejo)

Ludzie skakali przez płot, aby zdążyć na autobus PK
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cza broń

KS

skanie zezwolenia nie jest łatwe
– podkreśla. Ubiegający się musi
zadeklarować, że broń będzie
mu służyła do ochrony własnej.
– Ale trzeba też udowodnić, co
jest najtrudniejsze, że występuje realne zagrożenie życia lub
zdrowia – mówi Jolanta Urban.
Następnie należy przedstawić
zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że dana osoba może
dysponować bronią. To wiąże się
z koniecznością przejścia badań
psychologicznych.
Na końcu kandydat przechodzi
szkolenie z posługiwania się pistoletem, zakończone egzaminem
praktycznym i teoretycznym.
– Większość ubiegających się
odpada już po pierwszym etapie
– zaznacza nadkom. Urban.
Nie potrzeba zezwolenia na
posiadanie broni pneumatycznej o słabej mocy, do 17 dżuli.
To pistolety lub wiatrówki na
śrut. Można je kupić oficjalnie
w sklepie, na rynku, czy nawet
przez internet.

Raj dla zbieraczy

W co drugim domu w mieście są karabiny,
pistolety lub sztucery, często przechowywane
nielegalnie

– W co drugim lub trzecim
mieszkaniu w mieście jest broń
– mówi Szymon Dadaczyński,
prezes koła Ligi Obrony Kraju
w Jeleniej Górze. – Większość co
prawda to pistolety pneumatyczne lub wiatrówki o słabej mocy
– uspokaja. – Na takie nie trzeba
mieć zezwolenia. Ale i zdarzają
się pistolety na ostrą amunicję.
Tych nie kupuje się w sklepie.
Nikt nie potrafi nawet szacunkowo określić, ile i jaka broń jest
w nielegalnym obiegu. Ludzie, co
zrozumiałe, się tym nie chwalą.
– Strach pomyśleć, co by było,
gdyby jakiś niezrównoważony
psychicznie człowiek wyszedł
z dubeltówką na ulicę – mówi
Jolanta Wiśniewska z Jeleniej
Góry.

W ubiegłym roku w regionie
jeleniogórskim zanotowano blisko 30 przypadków nielegalnego
posiadania broni. To sporo, jeśli
wziąć pod uwagę, że w policji nie
ma specjalnej grupy zajmującej
się wykrywaniem tego rodzaju
przestępstw. Najczęściej taki sprzęt
znajdowany jest przypadkiem.
Tak było np. w ubiegłym roku w
okolicach Jeleniej Góry, kiedy to 22letniego mężczyznę zatrzymano za

Komu wolno?

– Pistolet można mieć tylko w
wyjątkowych przypadkach i to
za zezwoleniem – przypomina
nadkomisarz Jolanta Urban z
Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu, która w Jeleniej
Górze prowadzi punkt obsługi
interesanta.

Strzelać legalnie
Jest miejsce, gdzie każdy jeleniogórzanin może legalnie pociągnąć za spust. To
koło Ligi Obrony Kraju w Jeleniej Górze. – Mamy strzelnicę w siedzibie LOK oraz
na świeżym powietrzu w Jeżowie Sudeckim – mówi Szymon Dadaczyński. Posiada
on uprawnienia do prowadzenia zajęć strzeleckich, w których mogą uczestniczyć
osoby postronne.
Treningi strzeleckie odbywają się w każdy czwartek, od godz. 16. Najczęściej korzysta
z nich młodzież, zrzeszona w sekcjach strzeleckich, które istnieją w jeleniogórskich
szkołach średnich. – Przychodzą tez i dorośli. Każdy może u nas postrzelać – zapewnia
Szymon Dadaczyński. Siedziba LOK mieści się przy Wzgórzu Kościuszki 6.
Nasz informator twierdzi, że
wprawdzie podczas likwidacji
jednostek jej szefowie rozliczyli
się z amunicji co do sztuk i,
jednak część w ystrzałow ych
zbiorów mogła „rozpłynąć się”.
Do dziś można pokątnie kupić
wojskowe race, które – nieumiejętnie odpalone – są śmiertelnym
zagrożeniem dla człowieka. Po
„pokazie” takich sztucznych
ogni, pijana jeleniogórzanka
poparzyła ręce i twarz. Pokaz
„fajerwerków” urządziła przed
sylwestrem na własnym balkonie.

– W latach 80. można było
odkupić nieoficjalnie od żołnierzy
spodnie moro, buty wojskowe.
Dlaczego nie granaty? – pyta retorycznie nasz rozmówca. – W
wojsku najważniejsze było, żeby
wszystko zgadzało się na papierze.
Sztuka to sztuka.
Nasz rozmówca jest pewien, że
bomba w Cieplicach czy granaty
na Poznańskiej to nie koniec zagrożenia. – Do tej pory odbyło się bez
eksplozji. Co będzie, jeśli w którymś
z mieszkań granat przypadkowo
wybuchnie? – pyta.

(ROB)

Fot. Konrad Przezdzięk

Tego nie wie nikt

Skąd w takim razie ludzie mają
granaty albo bomby? Część to
znaleziska po II Wojnie Światowej. Jeszcze do niedawna w lesie
w Raszowie koło Kamiennej Góry
można było bez wielkiego wysiłku znaleźć minę talerzową czy
granat. Na poszukiwania przyjeżdżali tam amatorzy mocnych
wrażeń z całego Dolnego Śląska.
To pozostałości po niemieckiej
fabryce broni w pobliskiej Antonówce. Wycofujący się hitlerowcy
w 1945 roku ukryli cały arsenał
właśnie w okolicznym lesie.
– Sporo broni „w ypł ynęło”
nielegalnie z jeleniogórskich
jednostek wojskowych – uważa
jeden z żołnierzy rezerwy, który
sł uż ył w Centrum Szkolenia
Radioelektronicznego „Pod Jeleniami”. – Praktycznie każdy z
oficerów miał pistolet w domu,
na prywatny użytek. Oczywiście,
nikt się nią nie chwalił, gdyż było
to nielegalne.



Fot. Agnieszka Gierus
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handel niel e g a l ny m
oprogramowaniem.
Dopiero podczas
przeszukania znaleziono u niego
sztucer myśliwski. Z kolei 64-letni
mieszkaniec Karpacza przyozdobił
ściany lokalu gastronomicznego
karabinkiem i dubeltówką. Obie
były sprawne. Mężczyzna kupił je
na targu. Był przekonany, że to
zabytki bez cech broni palnej.

Chodzi o pistolet y
gazowe, pneumatyczne lub też
na ostrą amunicję. Inne są tez
zasady udzielania broni myśliwym. W żadnych przepisach nie
ma jednak mowy o granatach czy
bombach. Tych nie wolno mieć
pod żadnym pozorem.
Jak mówi Jolanta Urban, chętnych do posiadania pistoletu
gazowego czy też pneumatycznego jest coraz więcej. – Uzy-

W tym domu znaleziono mini arsenał, który sparaliżował
część śródmieścia na kilka godzin

Broń trzeba zdać policji
Co zrobić, jeśli ktoś znajdzie w po zmarłym członku rodziny. Należy
domu, na strychu albo w piwnicy, zdać ją w ciągu 30 dni od dnia śmierpistolet, granat czy pociski? – Należy ci. Taki sam termin obowiązuje osoby,
jak najszybciej powiadomić policję którym skończyło się (lub zostało
– mówi Jolanta Urban. – Nie wolno cofnięte) pozwolenie na broń.
takie rzeczy nawet brać do ręki. Za nielegalne posiadanie broni grozi
Trzeba zadzwonić i czekać na mun- kara do 8 lat więzienia.
Jolanta Urban przypomina też, że
durowych.
Podobnie, jeśli „odziedziczymy” broń osoby posiadające zezwolenie na

broń nie powinny dawać jej innym ludziom, którzy takiego zezwolenia nie
mają. – Często się zdarza, że ojciec
daje pistolet synowi, żeby ten pod
jego okiem postrzelał do butelek czy
drzew. Tego nie wolno robić – mówi
nadkom. Jolanta Urban.
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Czy poprzednie władze blokowały powstanie dużego
sklepu u zbiegu ulic Jana Pawła II i Grunwaldzkiej? Ile
miasto straciło na tym podatków? To ustala policja.
Przesłuchiwani są byli prezydenci: Józef Kusiak i Zofia
Czernow. A wiele wskazuje, że sprawa budowy marketu
w tym miejscu wreszcie nabierze tempa.
Historia tego gruntu jest burzliwa. W 1997 roku gruntem należącym do dwóch właścicieli: Anatola
Bustowskiego i Mirosława Górzyńskiego oraz rodziny Sinkowskich
zainteresował się renomowany
deweloper Muller. Zaproponował
w tym miejscu budowę centrum
handlowego na wzór Galerii Dominikańskiej. Rozmowy na ten temat
zabrnęły daleko, ale ówczesna prezydent – Zofia Czernow zażądała od
inwestora 4 mln marek (czyli ok. 8
mln. złotych) za niewielki kawałek
gruntu (ok. 0,5 ha) należący do
miasta. Zachodni przedsiębiorca
zdumiony tak wygórowaną ceną
uśmiechnął się i zrezygnował.

Miasto zażądało renty
planistycznej

W następnych dwóch latach
o to samo starali się następni inwestorzy. Zgłosiło się kilka sieci
stacji paliw, chcąc tam stworzyć
centrum usług motoryzacyjnych,
sieć spożywczych hipermarketów
„Rewe” oraz sieć hipermarketów
z materiałami budowlanymi OBI.
Ta ostatnia firma podpisała nawet
umowę wstępną z właścicielami
gruntów, gdy rada miasta uchwaliła
zmianę przeznaczenia tego terenu
z motoryzacyjnego na zagospodarowanie go obiektami o dużej
powierzchni. Tutaj jednak inwencją
wykazały się władze następnej
kadencji, pod wodzą prezydenta

Prezydenci

Fot. Konrad Przezdzięk



do spowiedzi

Józefa Kusiaka, żądając bezprawnie
od właścicieli gruntów tak zwanej
renty planistycznej (4,2 mln zł)
przed uchwaleniem zmiany planu
zagospodarowania terenu. Miała
być zapłacona w ciągu dwóch miesięcy, w dwóch ratach. Sprawa więc
upadła, a władze miasta tej uchwały
nie wykonały, ani nie odwołały, do
końca następnej kadencji, czyli do
2007 roku.

Urzędnicy zawalili?

Wcześniej, wbrew zapisom planu
przestrzennego zagospodarowania
miasta powstały w pobliżu: hipermarket „Tesco” i stacja paliw sieci
„Statoil”.
Dopiero pod koniec poprzedniej
kadencji władz miasta, przytomnością umysłu i rozsądkiem wykazał się
wiceprezydent Józef Sarzyński,
który zapewnił kolejnego inwestora
– sieć hipermarketów materiałów
budowlanych – Castorama, że nie
będzie trudności z zagospodarowaniem wspomnianych gruntów.
Wówczas Castorama podpisała
umowę wstępną z właścicielami i
ustępującymi już władzami miasta.
Samorządowcy obecnej kadencji,
z prezydentem Markiem Obrębalskim nie są temu przeciwne. Jednak
indolencja urzędników wydziału
architektury spowodowała, że
inwestycja nie może ruszyć od
połowy roku, choć nie było żadnych prawnych przeciwwskazań.

Tam, gdzie w przyszłości wyrośnie Castorama,
dziś jest koczowisko bezdomnych i narkomanów
Wstrzymywanie przez ten wydział
inwestycji czterokrotnie skrytykowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), które w ostatnim
piśmie na ten temat z 19 grudnia
2007 roku podkreśliło, że decyzja
uchylająca postanowienie wydziału
architektury jest ostateczna.

Bojownik wkroczył
do akcji

Co dalej? Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki:
władze miasta wydadzą decyzję o
warunkach zabudowy inwestycji,
czyli hipermarketu „Castorama”.

Zakład Optyczny
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,
PO

LI

10 straconych lat

W efekcie tego doniesienia przesłuchiwani byli i będą – jak powiedział nadkomisarz Jacek Józiak z
sekcji dochodzeniowej Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
– prezydenci władz poprzednich
kadencji: Zofia Czernow, Józef
Kusiak i Józef Sarzyński oraz niektórzy członkowie zarządu miasta,

radni poprzednich kadencji i
urzędnicy wydziału architektury
urzędu miasta. Chodzi o zbadanie
stopnia szkodliwości społecznej,
wynikającej z wstrzymywania
inwestycji na wspomnianym gruncie. Przecież przez 10 lat do kasy
miasta wpływałyby pieniądze z
podatku gruntowego i dochodowego firmy oraz podatków od około
200 zatrudnionych w tym miejscu
osób. Miasto straciło na tym wiele
milionów złotych.
Janusz Cwen

Budżet w styczniu

REGION Ukradli bramę z przejścia

Jeszcze w tym miesiącu
dowiemy się, jak ostatecznie będzie wyglądał budżet
Jeleniej Góry na 2008 rok.
Sesję zatwierdzającą plan
finansowy zaplanowano na
29 stycznia. Najbliższe dwa
tygodnie to ostatni dzwonek
na wprowadzanie poprawek.
Tych jest sporo. Nie wiadomo jeszcze, czy zbierze się
koalicja, która przegłosuje
plan finansowy. Nieoficjalnie
mówi się, że za będą kluby
PO i PiS.

Złodzieje nie próżnują

(ROB)

Otwarcie granic i wejście Polski do strefy Schengen nie
oznacza końca działalności przestępców.
W Jędrzychowicach podczas
kontroli drogowej pogranicznicy zatrzymali dwóch Polaków. – Zatrzymani mężczyźni
– mieszkańcy Zgorzelca – okazali się sprawcami kradzieży
przęseł bramy technologicznej znajdującej się na drodze
Ludwigsdorf–Jędrzychowice
– poinformowała kpt. Joanna
Woźniak, rzeczniczka prasowa

Ola
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Łużyckiego Oddziału Straży
Granicznej.
Wa r tość sk ra d z ionego
sprzętu ustalą pracownicy
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.
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• wysokie kwalifikacje zawodowe
– technolog optyk i inżynier
optyk-optometrysta,

w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa,
polegającego na tym, że wyraził w
2003 r. gotowość przyjęcia łapówki
w zamian za pomoc potencjalnym
inwestorom w tej lokalizacji.

wasze fotki Nasze Pociechy

• współpraca i certyfikaty Hoya,
Carl Zeiss, Essilor, Eschenbach,
JZO,

• gwarancja jakości i rabaty
do 25 %.

Zgodę na to musi wyrazić rada
miasta i marszałek województwa
dolnośląskiego. Jednak na tym
nie koniec, bo odezwał się ostatnio
„nieustający bojownik o dobro
mieszkańców Jeleniej Góry” i
prezes Stowarzyszenia Wspólne
Miasto – Robert Prystrom. Najpierw zaskarżył miasto do SKO,
a następnie złożył doniesienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecne władze za
to, że zgadzają się na lokalizację
Castoramy we wspomnianym
miejscu. Sprawa jest dwuznaczna,
bo w sprawie R. Prystroma prokuratura rozpoczęła postępowanie

sob. 10-13

Kamil

Damian Krystian

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

14 stycznia 2008 r.

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE

Silna moc
przebicia
Siła przebicia jest najważniejsza. Pewna pani o urodzie byłej
miss Sochaczewa, byle jakim
głosie i głębokiej oraz trwałej
nieumiejętności śpiewania, nie
tylko uchodzi za piosenkarkę,
ale jako Doda uwielbiana jest
przez miliony rodaków, śniących
po nocach o jej silikonowych
wdziękach. Siłą przebiła lepsze
od siebie piosenkarki, a często i
ładniejsze przy tym.
Siła przebicia jest kluczowa
podczas toczonej obecnie dyskusji o naprawie systemu służby zdrowia. Wypowiadają się
wszyscy, bo to dziedzina, w którą
każdy jeśli nie był i nie jest, to
na pewno będzie zaangażowany. Jak zawsze dyskutują i ci,
co rozumieją problemy służby
zdrowia, i ci, co nie mają o niej
pojęcia.
Przekonanie, że nie ma niczego niestosownego w wygłaszaniu kategorycznych poglądów
o rzeczach, których się nie zna
lub nie rozumie, jest dziś powszechne. Najgłupsze zdania na
dowolny temat uznawane są za
godne poważnego traktowania,
jeśli tylko wygłasza je odpowiednio liczna grupa ludzi.
Znaczną część odpowiedzialności za tę aberrację zbiorowego
myślenia ponoszą organizatorzy
przeróżnych sondaży, które stały
się nieodłączną częścią życia publicznego. W trakcie ostatnich
wyborów obywatele pytani byli
o trudne problemy gospodarcze
lub polityczne i masowo udzielali odpowiedzi, po których znać
było, że nie mają pojęcia, o czym
mówią.
W rezultacie politycy, uchodzący za odpowiedzialnych,
nie tylko dobierali krawaty i na
zmianę ćwiczyli marsowe miny
oraz uśmiechy w rytm sondaży,
ale i zmieniali programy, kiedy
znacząca część obywateli zdawała się coś popierać. Zmiany
to były z reguły na gorsze.

W dyskusji o służbie zdrowia
lekarzom udało się upowszechnić
pogląd, że jej naprawa sprowadza
się do podwyżek ich wynagrodzeń. Dostrzegły to pielęgniarki
i poszerzyły debatę o dyskusję na
temat podwyżek dla siebie. Jedni
i drugie mają siłę przebicia.
Tymczasem tak naprawdę cały
system jest chory i podwyżkach
płac lekarzy oraz pielęgniarek
chory będzie nadal. Tego jednak
nikt zdaje się nie dostrzegać, tak
głośny jest spór już nie o to, czy
lekarzom podwyższać, ale o ile i
skąd wziąć na to gotówkę.
Siłę przebicia mają też górnicy.
Kiedy węgiel na światowych rynkach podrożał i kopalnie zaczęły
przynosić dochód, natychmiast
zażądali podwyżek i zastrajkowali, w odróżnieniu od lekarzy,
którzy tylko zagrozili strajkiem.
Fakt, że przez całe lata wszyscy
dopłacaliśmy im do pensji, bo
kopalnie były dotowane, górników nie interesuje. Straty niech
pokrywają podatnicy, ale zysk
należy się im.
I tak jak w służbie zdrowia
dzięki górniczej sile przebicia cały
problem państwowego górnictwa
został sprowadzony do kwestii
płac. A przecież w górnictwie
węglowym chodzi o to, że kopalnie się sypią, bo nikt od ponad
dwudziestu lat nie zainwestował
w nie grosza.
Żeby cokolwiek osiągnąć trzeba
mieć siłę przebicia. Potrzebna jest
na przykład, żeby zostać radnym
albo prezydentem Jeleniej Góry,
czyli ogólnie zdobyć stanowisko
służące do piastowania.
Szkoda tylko, że siła przebicia
naszych jeleniogórskich piastujących zdaje się słabnąć w chwili
objęcia urzędu. Bo kiedy już
piastują, nie wykazują tej siły, żeby
uczynić coś naprawdę dla miasta
ważnego, co byłoby prawdziwym
przełomem.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Konkurs
„Omiń dziurę”…

… to pomysł Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów na promocję bezpiecznej jazdy. Ogłaszając
takie zmagania, drogowcy chcą
uczulić kierowców na wyrwy
w nawierzchni dróg, aby nie
narazić ich na straty związane z możliwością zerwania
zawieszenia oraz uszkodzenia
resorów. Zwycięzca otrzyma
pamiątkowy dyplom oraz zdjęcie oprawione w ramkę, przedstawiające największą dziurę,
którą udało się ominąć.

Przeszpiegi
na lodowisku…

… zorganizuje Międzyszkolny
Ośrodek Sportu. A chodzi o naturalną ślizgawkę, która swoją
taflę udostępnia w zabobrzańskim dołku i jest konkurencją
dla lodowiska w Cieplicach.
Urzędnicy MOPS nie chcą stracić zabobrzańskich klientów i
podpatrują metody stosowane
na lodzie za Bobrem. Podobno
nawet chuchają na zimne, aby
spowodować ogrzanie powietrza i topnienie konkurencyjnej
placówki. Ale to tylko spiskowa
teoria dziejów.

Fot. Agnieszka Gierus

ROZMAITOŒCI



Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Kiedy widzę ten tłum
wyborców, coraz częściej
myślę,…

… jak w przypadku
kompletnej klapy mojego
programu…

Wykopaliska
na stałe…

… pozostaną na starówce
przy ulicy Jasnej? Nie jest to
wykluczone, bo grupie radnych tak bardzo się spodobały
ten odkrywki, że postanowiono poddać pod obrady rady
uchwałę o stałej lokalizacji
muzeum archeologicznego w
tym miejscu.

… najszybciej uciec z
ratusza.

(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.

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry

Redakcja
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OKIEM NACZELNEGO Politykom radzimy, by zajęli się czymś bardziej pożytecznym

Rekonstrukcja
marzeń
Kim chcą zostać młodzi ludzie, którzy za kilkadziesiąt lat
będą nami rządzić? Za moich
czasów na topie byli strażacy i
żołnierze. Zwłaszcza piloci. Kiedy
w 1978 Hermaszewski poleciał w
kosmos, każdy chciał zostać kosmonautą. Nawet ja, choć na myśl
o locie jeleniogórskim antkiem,
czyli Zośką dostaję specyficznego Reisefieber. Ale nikomu nie
przyszło na myśl, aby bawić się w
politykę, a tym bardziej marzyć o
tej dziwnej profesji.
Pod względem dziecięcych
marzeń niewiele się od tamtego
okresu zmieniło. Dziś młodzi
panie i panowie nie przebierają
się w Tuska, czy Kaczyńskich.
Wolą „Czterech pancernych i psa”

niż „O dwóch takich, co ukradli
księżyc”. Ideałem dziewczynek
nie jest Jolanta Senyszyn. Żadna
przyszła pani domu nie rysuje
także Jolanty Kwaśniewskiej w
postaci Królewny Śnieżki. Chłopcom raczej daleko do zabawy
w Grzegorza Schetynę i Jerzego Szmajdzińskiego toczących
trzepakowo-podwórkowe boje
na proce. Marek Obrębalski z
Józefem Kusiakiem także nie są
bohaterami chłopięcych zabaw
w chowanego, a Anna Ragiel i
Zofia Czernow – choćby sprzedawane jako lalki Barbie – nie stają
się maskotkami dziewczynek,
którym nawet przez myśl nie
przejdzie bawić się w posiedzenie
rady miasta.

Dorosła rzeczywistość okazuje
się jednak kusząca i polityczne
salony wciągają wielu przedstawicieli pokoleń różnych. Tak
oto statystyczna pani nauczycielka może być pewna, że ma
w swojej szkole przyszłego – jeśli
nie prezydenta – to na pewno
kandydata na posła. A jeśli nawet
nie kandydata, to człowieka,
który – po wejściu w fazę nieco
bardziej głębokiego rozumowania
– dojdzie do wniosku, że nie pilot,
strażak, pomywaczka w Irlandii,
zbieracz jagód w Szwecji, lekarz
w Polsce, złodziej w Niemczech
czy przemytnik w Kolumbii mają
świetnie, ale… politycy właśnie.
Zawód to szczególny, bo politykiem może zostać każdy – czego
historia nie raz dowiodła. I nie
liczy się wykształcenie, obycie,
savoir vivre, znajomość etykiety,
języków obcych, dzieł Marksa i Lenina, Machiavelliego, pamiętnika
Ronalda Raegana, biografii Lecha

Wałęsy i innych politycznych
gadżetów. Liczą się łokcie, bezczelność, skłonności do kłamstwa,
ciągoty do przestępstwa, zdolności manualne (łapownictwo) oraz
gadane. Gadane, czyli swobodne
mówienie. Może być o niczym
lub o czymś przyjemnym. Kto
ma gadane, nawet nie musi być
ładny. Salony polityczne mogą
stanąć przed nim otworem i
zostanie do nich wniesiony na
perskim dywanie demokracji
głosami poparcia ludzi, którym
takie cechy imponują.
A politykom imponują z kolei
przyjęcia, bankiety, gabinety,
spotkania, konferencje prasowe,
ekrany telewizorów z nimi na
pierwszym planie, czołówki gazet.
Gdzieś tam przy okazji pojawia się
misja, której się podejmują, aby ją
wypełnić. Nigdy tego nie czynią,
a jeśli mówią, że jest odwrotnie
– mijają się z prawdą. Albo nic
nie robią, a udają, że robią. Albo

rzeczywiście coś robią, ale tak
nieudolnie, że większy pożytek
byłby, gdyby nie robili nic. Ci z
wyższej sfery za takie niekoniecznie „dolce”, ale na pewno „far
niente” biorą spore pieniądze i to
jeszcze trzy miesiące po tym, jak
– kiedy się nie sprawdzą – zostaną wykopani w kosmos. Czy to
przez zwierzchników, czy przez
wyborców.
Ten kosmos nie różni się jednak
znacznie od tego z 1978 roku, kiedy to poleciał tam Hermaszewski,
polski lotnik kosmonauta. Wówczas to pani od rosyjskiego oznajmiła naszej klasie, że „kosmas
imiejet agromnoje znaczienie w
żizni czieławieka” i poleciła, aby
poprzez naśladowanie uporu i
męstwa wielkich kosmonautów,
w takim kosmosie się znaleźć.
Jakoś nikt za jej radą nie poszedł,
a ideał polskiego kosmonauty
sięgnął bruku, kiedy poczciwego
Hermaszewskiego gen. Jaruzelski

do polityki wciągnął i zrobił z
niego członka Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego.
Teraz swojski kosmos też ma
„agromnoje znaczienie”, bo wykopany weń polityk – siłą grawitacji przyspieszony – prędzej
czy później do korytka wraca,
niezrażony niedawnym niepowodzeniem. W odróżnieniu od, na
przykład, pomocnika kucharza,
który – jeśli coś spieprzy (czyli dosypie za dużo pieprzu do potrawy
podanej na stół pana ministra)
dostanie kopa w cztery litery i
będzie musiał poszukać szczęścia
w innej restauracji.
Może zatem warto, aby polityk
przypomniał sobie swoje marzenia z dzieciństwa i przynajmniej
część z nich spróbował mimo
wszystko zrealizować. I jak najdalej trzymał się od polityki. Lepiej
późno niż wcale. Z korzyścią dla
siebie i innych.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Sezon
na żebry

W brudnej dłoni trzyma ścięta butelkę na drobne pieniądze. Drugą łapie ludzi za łydki i pokazuje na dziecko, które ma wzbudzić litość. Ale ubogo nie wygląda:
niezłej jakości kurtka skórzana, a w kieszeni – telefon
komórkowy. Oszust, czy żebrak?
Ten mężczyzna – na oko narodowości romskiej – rzucił się
na naszego reportera, kiedy ten
fotografował miasto. Nie spodobał mu się wymierzony w siebie
obiektyw. W furii zapomniał się i
przestał udawać ubogiego. Wyjął
telefon komórkowy i w miarę
składną polszczyzną zagroził, że
zadzwoni, gdzie trzeba.
To tylko obrazek z ulic Jeleniej
Góry, na których żebraków zimą
przybywa. Poza dobrze znanymi
twarzami swojskich bezdomnych
i narkomanów, rękę po datek do
przechodniów coraz częściej wyciągają rumuńscy lub mołdawscy
Cyganie. Większość z żebrzących
to zwykli oszuści, którzy w wielu
przypadkach mają na swoim
koncie po kilka wyroków sądu.
Do żebrania wielu nakłaniają
szajki, wymuszające haracz, a
tylko nielicznych zmusza samo
życie.

Oszuści i natręci

Prawo sobie, a życie – sobie.
Mimo konsekwencji, jakie można
ponieść za natrętne proszenie o
wsparcie, żebraków na ulicy nie
brakuje. Są wśród nich osoby
groźne dla innych. Kilka lat
temu narkoman zbierający na

„działkę” dziabnął igłą,
którą wstrzykiwał sobie narkotyk, dziewczynę, bo nie chciała
mu dać pieniędzy. Poszkodowana
musiała przejść serię badań, aby
upewnić się, czy nie została zarażona wirusem HIV.

Nie brakuje i sytuacji komicznych, kiedy żebrzący z powodu
rzekomego kalectwa, ujawniają
swoje prawdziwe oblicze. – Mężczyzna, który prosi o jałmużnę
jako niewidomy, kiedyś w autobusie odchylił ciemne okulary i
wyliczył kierowcy skrupulatnie
kwotę za bilet – mówi Joanna
Podgórska z Jeleniej Góry, która
od tamtej pory uważnie przygląda się wszystkim proszącym
o wsparcie, zanim zdecyduje się
im pomóc.
Nie brakuje też cwaniaków.
Nawet wśród starszych osób.
– Spotkałam w centrum miasta
staruszkę, która prosiła o jakieś
drobne. Jak mówiła, okradziono
ją, i nie miała za co wrócić do
domu – opowiada jeleniogórzanka Kamila Mieras. – Po powrocie do domu miałam wyrzuty
sumienia, że jej nie pomogłam,
ale kiedy zobaczyłam tę kobietę
ponownie po jakiś dwóch miesiącach, żebrającą w tym samym
miejscu i tego samego powodu,
zrozumiałam, że pani nie jest
uczciwa – dodaje.

Cyganie cyganią

Inaczej wygląda sytuacja rumuńskich i mołdawskich Romów.
Policja i straż miejska bywa bezradna, bo nie może sprawdzić,
czy mają oni środki do życia. Po
wejściu Polski do strefy Schengen
powinni legitymować się specjalną wizą. Bywa że „żebracy”
takie dokumenty mają, a ich
działalność to tylko przykrywka
dla ciemnych interesów ludzi,
dla których pracują. To oni
zapewniają im utrzymanie
w zamian za haracze płacone
od wyżebranej kwoty. Taki przestępczy proceder trudno jednak
udowodnić.
– W ich rodzinach żebractwo
to tradycja, której najmłodsze
pokolenia uczą się jeszcze na
rękach matek. Kiedy są nieco
starsze same biegają po mieście
wyłudzając od przechodniów
jałmużnę – mówi Kinga Bagan,
socjolog kultury. O tym, że są one
tego wyuczone może świadczyć
fakt, że żebrające dzieciaki doskonale wiedzą, jakie pieniądze
mają brać, a jakie nie. – Podeszło do mnie kiedyś rumuńskie

Fot. Jelonka.com
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To częsty obrazek na ulicy Konopnickiej
dziecko i wyciągnęło rękę po
pieniądze – wspomina Janina
Dudek. Chłopiec wziął od niej
tylko złotówki i dwuzłotówki.
Inne drobne zostawił.
Obcokrajowcy nie boją się
stróżów prawa. Przeganiani z
jednego miejsca, przechodzą na
drugie. Biorą ludzi „na dziecko”,

wowałam się i obiecałam sobie,
że już ani złotówki nie dam tym
żebrakom! – podkreśla.

Cyberjałmużna

Żebractwu nie może oprzeć
się młode pokolenie a zjawisko
to dotarło także do zasobów
Internetu. Prośba o jałmużnę

Cyganki nabierją ludzi „na dziecko”, które ma chwytać
za serce i zmusić przechodniów do większej hojności.
Nie jest ważny mróz, czy deszcz.

które ma chwytać za serce i
zmusić przechodniów do większej hojności. Ale Cygan, który
zaatakował naszego reportera,
zupełnie zapomniał o swoim
„rekwizycie”, kiedy wdał się w
słowną utarczkę.
Rumuńscy czy mołdawcy Cyganie nie oczekują od nas pomocy
w postaci ciepłego posiłku czy
ubrania, ale tylko i wyłącznie
pieniędzy. To potwierdza wieści,
że ciemnoskórzy goście są na
„usługach” grup przestępczych,
choć nikt nikomu tego procederu
nie udowodnił.
Romowie są przy tym wybredni. – Kupiłam w sklepie słodką
bułkę i dałam kiedyś takiemu
dziecku. Dar wylądował w koszu
– wspomina Marta Kozakowska.
– Okazałam się naiwna. Zdener-

w cyberprzestrzeni zwana jest
internet begging lub cyberbegging.
Do e-mailowych skrzynek
docierają tzw. łańcuszki pomocy z dramatycznymi słowami:
„Jeśli nie prześlesz tej wiadomości dalej, to jesteś bez serca".
Pani Ania pracująca w dziale
finansowym komercyjnej firmy przez lata reagowała na
wszelkie internetowe apele. Do
czasu, gdy przeczytała prośbę
o bardzo rzadką grupę krwi
dla dziecka umierającego na
raka. Natychmiast zaangażowała w to lekarkę ze szpitala
onkologicznego i pielęgniarkę
ze stacji krwiodawstwa. Przyjaciółki włączyły w poszukiwania
następne osoby. Jak się okazało
- niepotrzebnie. Tego samego

W obliczu Temidy
W 2004 roku do sądu skierowano pięć przypadków żebractwa. W 2005 tych spraw były tylko dwie, ale już w 2006 roku liczba zwiększyła się do ośmiu. W roku ubiegłym
odnotowano trzy przypadki naruszenia prawa przez żebraków. W tym roku już 10 osób odpowie przed sądem grodzkim za uporczywe żebranie. Kilka z nich ma już na
swoim koncie wyroki za oszustwo lub natręctwo.
Zgodnie z artykułem 58 Kodeksu Wykroczeń żebranie jest wykroczeniem. Kiedy osoba żebrząca ma środki do egzystencji lub jest zdolna do pracy, za wyciągnięcie
ręki po jałmużnę może dostać grzywnę. W przypadku oszustwa lub natarczywości prawo jest jeszcze bardziej represyjne. Wówczas sprawa jest kierowana do sądu
grodzkiego, który za udowodnione oszustwo lub natarczywość może zasądzić grzywnę do 1500 zł lub areszt.

Nasz reporter sfotografował poszczególne fazy ataku agresji żebraka

dnia dostała wiadomość, że ten
e-mail krążył w sieci od wielu
miesięcy, a autor komunikatu
pozostawał nieznany.
Internetowi oszuści mogą
czuć się wyjęci spod prawa, bo
przepis mówiący o sankcjach
dla żebrzących, którzy mają
się z czego utrzymać, w ich
przypadku jest martwy.

Nie dawajcie pieniędzy

– Rzadko się zdarza, że osoba,
która rzeczywiście potrzebuje
wsparcia, wyciągała rękę po
jałmużnę na ulicy – dowiedzieliśmy się w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej. – Zniżają
się do tego najczęściej narkomani lub alkoholicy, którzy
zbierają pieniądze na
środki odurzające lub
wódkę. Ci, którym
brakuje od pierwszego do pierwszego,
prędzej zgłoszą się po
zasiłek. – Na ulice nie
w yjdą, bo żebranie
jest objęte społecznym
tabu. Ludzie obawiają się,
jak na to zareagują znajomi, których przecież w
niewielkim mieście spotkać nietrudno – mówi
Kinga Bagan.
Policja i straż
m ie j sk a p o
wylegitymowaniu żebraka często kieruje
go do MOPS-u lub
Schroniska im.
Brata Alberta.
Lecz ludzie,

którzy zbierają na używki, nie
zamierzają nawet udać się do
tych placówek. Wszyscy odradzają wspieranie pieniędzmi
żebrzących. – To spory dylemat
moralny. Kiedy jednak osoba,
która prosi o jałmużnę, odmawia jej przyjęcia – gdy dajemy
żywność – a chce tylko monety,
powinno dać nam to do myślenia – mówi ksiądz Dominik
Kociołek z Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie.
Pieniężne datki nie wyeliminują tego zjawiska, a wręcz
zachęcą coraz większe grono
do żebrania.

Angelika Grzywacz

Fot. Jelonka.com
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Dyżurny ruchu pracował na stacji w Wojanowie
pijany. Straci etat i odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Fot. Angelika Grzywacz

O nietrzeźwym dyżurnym powiadomił
policję w Kowarach
pracownik wojanowskiej stacji w czwartek wieczorem.
Funkcjonariusze,
którzy przybyli na
miejsce, zastali 48-letniego jeleniogórzanina, który pełnił służbę dyżurnego,
jego przełożonego i strażników
ochrony kolei.
– Kiedy rozmawiali z nietrzeźwym kolejarzem, wyczuli od niego woń spirytualiów
– poinformowała nadkom. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu
w organizmie.
Mężczyzna został zatrzymany
w policyjnym areszcie.
Pijany dyżurny na szczęście
nie spowodował wypadku pociągu. Wojanów jest stacją, przez
którą przejeżdżają wszystkie
składy w kierunku Wrocła-

wia. Pomyłka kolejarza może
zakończyć się tragicznie, zwłaszcza na pobliskim przejeździe
kolejowym, kiedy zawiedzie
automatyczna sygnalizacja.
– Pracownik zostanie zwolniony z art. 52 Kodeksu Pracy.
Znał regulamin i wiedział, że
nie może sobie pozwolić na
pijaństwo – powiedział Roman
Witulski, naczelnik sekcji eksploatacji PKP w Jeleniej Górze.
Do zwolnienia dyscyplinarnego
dojdzie odpowiedzialność za
pełnienie w stanie nietrzeźwym
czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pociągów. Grozi
za to kara od trzech miesięcy do
pięciu lat więzienia.

Największe dowodowe zamieszanie było w wydziale
spraw obywatelskich pod koniec roku
Starsze lub schorowane osoby nie będą musiały osobiście przychodzić do urzędu,
by wymienić dowód osobisty. Grzegorz Schetyna, wicepremier i minister spraw
wewnętrznych i administracji zapewnia, że jeśli zajdzie taka potrzeba, urzędnik
odwiedzi ich w domu i wypełni wszystkie wnioski.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Najwięcej silnie trującej substancji budowlanej jest w szkołach
pochodzących z lat 60., 70. i 80.
minionego wieku. Tak wynika z
ostatnich danych rządowych.
W Jeleniej Górze większość szkół
pochodzi właśnie z tego okresu, ale
nikt do końca nie wie, jaki udział w
materiałach budowlanych ma azbest. Takie badania nie były przeprowadzane. Tymczasem największe
miejskie podstawówki: „jedenastka”, „ósemka”, „trzynastka”, oraz
gimnazja numer dwa, trzy i cztery
mieszczą się w budynkach wzniesionych w czasach, kiedy azbest
był powszechnie wykorzystywany.
Budynki pokrywano zawierającym
azbest eternitem; azbestu używano
też do ocieplania ścian. Po 40–50
latach eternitowe płyty zaczęły
kruszeć. Uwalniają rakotwórczy pył,
który wdychają dzieci.

Dyżur po kielichu

Ścigali pijanego maszynistę
To nie jedyny kolejarz, który w minionym tygodniu zajrzał do kieliszka na służbie. We wtorek policjanci z Wrocławia gonili
lokomotywę, za której sterami zasiadł pijany maszynista. Jego stan odkryła dyspozytorka, kiedy zaczął bełkotać przez radio w
czasie nawiązywania łączności. Kolejarz zatrzymał się w końcu i próbował przekupić policję paliwem przewożonym w cysternach
prowadzonego przez siebie pociągu. Zapomniał, że były puste… Zaproponował olej z baku lokomotywy. Stróże prawa nie zgodzili
się. Za próbę wręczenia korzyści majątkowej i jazdę po pijanemu wrocławskiemu maszyniście grozi kara do 10 lat więzienia.

z magistratu

przyjmowali dziennie nawet po 300
wniosków. Ale jeszcze cztery tysiące
dorosłych jeleniogórzan nie złożyło
wniosku. – Stanie w takich kolejkach
to istna gehenna. Nie wyobrażam
sobie, jak miałabym wytrzymać



(ROB)

Pomocna dłoń

Wnioski o wymianę dowodu Polacy mieli złożyć do końca 2007 roku.
Wiele osób odkładało ten obowiązek
aż do grudnia, przez co w urzędach
tworzyły się gigantyczne kolejki. Jeleniogórscy urzędnicy pod koniec roku

Fot. Robert Zapora

WYDARZENIA

choćby pół godziny w kolejce – żali
się 80-letnia pani Lucyna.
Z zapewnień Grzegorza Schetyny
wynika jednak, że pani Lucyna nie
musi wcale przychodzić do urzędu, by złożyć wniosek o wymianę

dowodu i drugi raz, by odebrać plastikową kartę. – Do schorowanych i
starszych Polaków urzędnicy sami
będą przychodzić. Wystarczy, że
ludzie zadzwonią do swojego urzędu
miasta. Naczelnik wyznaczy osobę
i termin, w którym pracownik wydziału odwiedzi emeryta, rencistę,
czy też ciężko chorego człowieka. I
wypisze w domu wniosek o wymianę dowodu. Po miesiącu urzędnik
przyniesie także nowy, plastikowy
dowód – obiecuje w rozmowie z
jednym z ogólnopolskich dzienników minister spraw wewnętrznych
i administracji.
Grzegorz Schetyna zapewnia, że
żaden urząd nie ma prawa odmówić
chorej osobie przysłania swojego
pracownika do domu. Zaznacza
jednak, że “usługa” ta zarezerwowana jest wyłącznie dla ludzi, którym
trudno o własnych siłach dojść do
urzędu miasta.
Krystyna Chyczewska, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich UM
w Jeleniej Górze zapewnia, że jeśli
ktoś zwróci się do niej telefonicznie
z taką prośbą, na pewno otrzyma
pomoc. – Do tej pory nie mieliśmy
jeszcze takiej sytuacji, ponieważ najczęściej wnioski o wymianę dowodu
osób starszych lub schorowanych

Lekcje z azbestem?

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 mogą być spokojne:
placówka jest po remoncie. Szkodliwe substancje zostały usunięte

przynosiły ich rodziny lub siostry
PCK. Nasi urzędnicy umawiają się
później telefonicznie z taką osobą
i osobiście doręczają nowy dowód
– wyjaśnia Krystyna Chyczewska.
– Teraz jest dużo spokojniej i nie ma
kolejek, więc na pewno pomożemy
osobom, które zgłoszą się do nas
z taką prośbą – zapewnia pani
naczelnik.
Urzędnicy przypominają przy
okazji, że po wymianie dowodu
osobistego mamy tylko 30 dni na
powiadomienie o tym urzędu skarbowego. – Osoby, które nie prowadzą
działalności gospodarczej, o nowym
dowodzie powiadamiają urząd
skarbowy składając wypełniony
formularz NIP-3. Jeśli ktoś prowadzi

firmę, składa formularz NIP-1. Należy jednak pamiętać, że jeżeli rozliczamy się z podatku VAT, dokumenty
powinniśmy złożyć w ciągu 14 dni
– wyjaśnia Jan Krzyżak, naczelnik
US w Jeleniej Górze.
– Nie robimy jednak problemu w przypadku niedotrzymania
terminu. Najczęściej czekamy po
prostu na rozliczenia podatkowe, do
których dołączony jest odpowiedni
formularz. Numer dowodu nie ma
specjalnego znaczenia dla urzędu
skarbowego, ponieważ podatnicy i
tak identyfikowani są po numerze
NIP – dodaje. Jeśli będą duże opóźnienia, skarbówka może wlepić mandat
od 100 do 1,8 tys. zł.
Agnieszka Gierus

Nie czekaj do kwietnia
Spóźnialscy, którzy nie zdążyli przed końcem 2007 roku, powinni jak najszybciej
udać się do swojego urzędu i złożyć odpowiedni wniosek. Zgodnie z dotychczasowi
przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowody osobiste
miały zostać wymienione do końca tego roku. Jednak kilometrowe kolejki w urzędach i ponad 5 mln osób, które wciąż czeka na wymianę dowodu, skłoniły MSWiA
do złożenia propozycji wydłużenia tego okresu. Dlatego zgodnie z zapisami przyjętej
ustawy, stare dowody nie stracą ważności po 1 stycznia 2008 (aż 31 marca).
Nie będzie jednak można na ich podstawie przekraczać granicy z innymi krajami
Unii Europejskiej, ani też z państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Starymi dowodami można się za to posługiwać do 31 marca 2008 roku w celu
poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego.

Podziel się życiodajnym płynem
Aleksander Wrona po raz kolejny organizuje zbiórkę
krwi w jeleniogórskim szpitalu. Akcja potrwa od 16 do
18 stycznia (środa – piątek) w godzinach 7.30-11.00.
Zbiórkę krwi objęła patronatem
Europejska Fundacja Honorowego
Dawcy Krwi. Krew będzie pobierana w punkcie krwiodawstwa
w jeleniogórskim szpitalu przy ul.
Ogińskiego 6 (tel. 0 75 7646 426).
Aleksander Wrona przypomina,
że chętni do podzielenia się życiodajnym płynem muszą być zdrowi
i pełnoletni. Do oddania krwi
nie powinny zgłaszać się osoby
przeziębione lub chore oraz pod
wpływem alkoholu. Należy wziąć
ze sobą dowód osobisty lub inny
dokument tożsamości. Dawcy
otrzymają drobne gadżety Krewniaków (opaski, obrączki, smycze

z grupami krwi) oraz czekolady.
Organizator akcji zachęca również do zapisywania się do nowo
tworzonego klubu Krewniaków
w Jeleniej Górze. – Dołączyć do
nas może każdy. Trzeba jedynie
wypełnić deklarację członkowską
i uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
Zależy mi na tym, aby dawcy byli
doceniani. Będziemy walczyć o
większe przywileje dla dawców i
lepsze wyposażenie stacji krwiodawstwa – wyjaśnia A. Wrona, który zachęca do aktywnego udziału
w akcji. – Każdy z nas może kiedyś
potrzebować krwi – dodaje.

(AGA)
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Na dwóch najważniejszych kompleksach narciarskich
w Karkonoszach może zabraknąć ratowników GOPR.
Służby nie mogą dojść do porozumienia z właścicielami
stoków. Chodzi oczywiście o pieniądze. Czy narciarze
w tym sezonie pozostaną bez opieki?
C o się wydarzyło, że zostały
zerwane dobre stosunki łączące
dwie największe firmy Miejską
Kolej Linową w Karpaczu i Sudety
Lift w Szklarskiej Porębie i służbę
ratowniczą, która od lat chroni
poszkodowanych w wypadkach
na górskich szlakach i na nartostradach?
– Jak co roku zamierzaliśmy
podpisać umowę z GOPR-em na
zabezpieczenie naszych tras zjazdowych - mówi dyrektor spółki
Sudety Lift w Szklarskiej Porębie,
Andrzej Kucharczyk. – Ale kilka
dni przed końcem roku przyszli
panowie z GOPR-u i powiedzieli, że
mają nową propozycję i jej przyjęcie
pozwoli na utrzymanie ochrony
tras w dotychczasowym zakresie,
czyli co najmniej dwie dyżurujące
grupy ratowników na zmianie.
Powiedzieli, że od teraz podnoszą
nam stawkę miesięczną w sezonie
zimowym z 5 tysięcy złotych do 21
tysięcy złotych.
Zaproponowaliśmy im zmianę
warunków na 24 tysiące złotych za
cały sezon zimowy i 12 tysięcy za
letni. Razem 36 tysięcy za rok (do
tej pory rocznie spółka płaciła ok.
29 tys. zł). 10 stycznia dostaliśmy
faks informujący, że GOPR nie
będzie nas dofinansowywał i naszej
propozycji nie przyjmuje. W tej sytuacji nie widzę możliwości dalszego
wspierania finansowego GOPR-u,
który ma obowiązek ratowania poszkodowanych w górach A jeśli do
poszkodowanego na nartostradzie
nie przyjadą ratownicy, zgłoszę to
w prokuraturze. Będziemy musieli
też przestać sponsorować prywatne
przejazdy ratowników naszym
wyciągiem. Kilka lat temu przewieźliśmy goprowców i ich rodziny
za kwotę około 160 tysięcy złotych,
a potem jeszcze od tej kwoty zapłaciliśmy 7 procent VAT, chociaż ani
złotówka nie trafiła do kasy.

Wsparcie
było dobrowolne

Goprowcy z taką samą propozycją, podwyżek opłat za dyżury
na stokach, przyszli do dyrektora

Niepewny ratunek

Miejskiej Kolei Linowej w Karpaczu,
Waldemara Draheima. – Zaproponowaliśmy im inne stawki – mówi
dyrektor – ale dostaliśmy takie same
pismo jak koledzy w Szklarskiej
Porębie, że GOPR nie będzie nas
dofinansowywał. Tymczasem nasz
prawnik twierdzi, że nie mamy obowiązku płacić nawet grosza, a kwoty,
które płaciliśmy dotychczas były
dobrowolnym wsparciem służby
ratowniczej. Jeśli się nie dogadamy,
bezpieczeństwa na stokach będą
strzec nasi pracownicy, którzy mają
uprawnienia ratownicze. Za pieniądze, które żąda GOPR kupimy im
niezbędny sprzęt i wyposażenie.

GOPR kontratakuje

- Naszym obowiązkiem jest ratowanie ludzi w górach i nic się nie
zmieni – zapewnił prezes zarządu
Karkonoskie Grupy GOPR Jerzy
Czarneckina piątkowej konferencji
prasowej. – Ale zgodnie z uchwałą
zarządu głównego GOPR w sprawie
pełnienia narciarskich dyżurów
przez ratowników, nie dopuszcza
się do nieodpłatnego pełnienia
dyżurów na trasach narciarskich
a za interwencję na prywatnym
gruncie należy pobierać opłatę od
właściciela. Dotychczas za interwencje na terenie należącym do
spółek eksploatujących wyciągi
i nartostrady rozliczaliśmy się
miesięcznym ryczałtem. Teraz
będziemy wystawiali rachunki za
każdą interwencję. Godzina pracy
jednego ratownika to 30 złotych,
plus koszty eksploatacji sprzętu,
zależnie od potrzeb, samochodu
terenowego, skutera śnieżnego czy
czterokołowca.
Goprowcy przedstawili też opinię
prawną Kancelarii Obsługi Prawnej
Firm sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na temat zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w
górach. Z tej opinii wynika między
innymi, że nie ma uregulowań
prawnych dotyczących współfinansowania dyżurów przez firmy
prywatne. „Zasady ponoszenia
przez osoby prawne i fizyczne
prowadzące w górach działalność w

Ratownicy podczas jednej z akcji w Karkonoszach
zakresie kultury fizycznej kosztów
wynikających ze współdziałania z
GOPR w zakresie realizacji obciążającego te podmioty obowiązku
zapewnienia bezpieczeństwa w
górach, nie zostały szczegółowo
uregulowane przepisami prawa”.
Czy to ma oznaczać, że teraz
GOPR może żądać dofinansowania
w dowolnej wysokości? Prezes Czarnecki zapewnia, że kwota, którą
zaproponowano MKL i Sudety Lift
wynika z konieczności zatrudnienia
ratowników sezonowych.
– Kończą się czasy ratowników-ochotników. W tym roku na
dyżury w górach zgłasza się o 30
procent ochotników mniej niż w
latach ubiegłych. Nieuchronnie
zmierzamy w kierunku służby
całkowicie zawodowej, co oznacza
znacznie większe koszty. Jeśli się nie
dogadamy, nie zatrudnimy dodatkowych ratowników a to oznacza,
że na dyżurach będzie mniej ludzi.
– mówi prezes.

Zabrakło
rozwagi

GOPR nie jest państwową
służbą ratowniczą, której
działanie musi być finansowane w stu procentach

przez państwo. Jest stowarzyszeniem, które przejęło na siebie
obowiązki ratownicze i dostało
w yłączność na ratownict wo
górskie. Oznacza to jednak, że o
brakujące pieniądze musi samo
zabiegać. I przez lata skutecznie
zabiegało. Karkonoska grupa
GOPR zasilana jest w następujący sposób: dotacja z MSWiA
– 700 tysięcy złotych, Udział
w biletach do Karkonoskiego
Parku Narodowego – 250 tysięcy
złotych, dotacje samorządów
lokalnych – 120 tysięcy złotych
oraz środki sponsorskie, w tym
od właścicieli wyciągów – 230
tysięcy złotych.
Wynika z tego, że od sponsorów pochodzi prawie 20 procent
budżetu grupy. W sytuacji, gdy
zaczyna brakować ochotników
i trzeba szybko zatrudnić ratowników sezonowych, mogła się
pojawić pokusa łatwego sięgnięcia po pieniądze właścicieli wyciągów i nartostrad.
Czy GOPR obrał
właściwą metodę? Trudno
pow ied z ieć.
Oby jednak
spór o pieniądze nie
za szkodzi ł
na rc ia rzom
i tury-

MOIM ZDANIEM
Prawo nie jest jednoznaczne
Powoływanie się przez goprowców na opinię prawną pani
Radcy Beaty Gulińskiej z Krakowa i traktowanie tego pisma jako
obowiązującej wykładni prawa jest dla mnie lekkomyślnością.
Myślę, że interpretacja artykułu 54 ustawy o kulturze fizycznej,
mówiącego o prywatnych właścicielach urządzeń sportowych, że zapewnienie
bezpieczeństwa osobom przebywającym na ich terenie nie jest zadaniem publicznym, może być łatwo obalona. To by oznaczało, że GOPR musi nieodpłatnie
ratować narciarza ze złamaną nogą również na prywatnej nartostradzie.
Wypadki narciarskie w górach, przy krótych uczestniczyli
ratownicy GOPR

310
165
2006 r.

112
2007 r.

Karpacz

167
2006 r.
2007 r.
Szklarska Poręba

Karkonoską Grupę GOPR tworzy 13 ratowników zawodowych,
zatrudnionych na etatach oraz 140 przeszkolonych ochotników,
mieszkańców całego kraju, którzy na dyżury przyjeżdżają gdy
mają czas i ochotę.

stom. Jeśli z powodu niesnasek
ktoś nie otrzyma na czas pomocy nie będzie litości dla żadnej
ze stron sporu. Przecież najważniejsze jest bezpieczeństwo
turystów i narciarzy.

Marek Komorowski

Właściciele stoków zapewniają, że narciarze
w razie wypadku nie zostaną pozbawieni pomocy

– Mamy dokumenty potwierdzające,
że mamy prawo domagać się pieniędzy od firm
komercyjnych mówi prezes Jerzy Czarnecki

– Jak będzie trzeba, sami powołamy
służbę ratowniczą – mówi dyrektor MKL
Waldemar Draheim
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Zrzutka na loty

- Uruchomienie lotniska pasażerskiego to dla Jeleniej
Góry i okolicy jeden z warunków rozwoju – mówił
prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski podczas
spotkania grupy przedsiębiorców, którzy zamierzają
zainwestować w budowę lądowiska.
Po raz pierwszy o inicjatywie budowy lotniska w Starej
Kamienicy zrobiło się głośno 3
lata temu. Ale jak mówili uczestnicy spotkania wtedy zabrakło
poparcia władz Jeleniej Góry.
– Gdy zaprosiliśmy na podobne
spotkanie ówczesnego prezydenta
Józefa Kusiaka, ten jasno powiedział, nie zależy mu na budowie
lotniska w Starej Kamienicy.
– mówił jeden z przedsiębiorców.
– Ta deklaracja spowodowała, że
nasza inicjatywa straciła impet,
bo bez poparcia władz miasta nie
mieliśmy nawet po co jechać do
Warszawy po zezwolenia. Tym
bardziej, że w Warszawie nie chcą
lotnisk lokalnych, zależy im na
rozbudowie tylko tych wielkich,
w dużych miastach.
Jeszcze w styczniu zawiąże się
grupa inicjatywna, która zwróci
się do samorządów o poparcie dla
budowy lądowiska.
Pomysł wspiera też Aeroklub
Jeleniogórski. – Lotnisko w Jeleniej Górze nie nadaje się do
pełnienia funkcji komunikacyjnych – powiedział prezes
Jacek Urbańczyk. – Zbyt
wiele jest zamglonych
dni, a wybudowanie

utwardzonego pasa dla małych
samolotów pasażerskich, dla 2030 osób, to wszystko, co można
zrobić przy ulicy Łomnickiej.
Zresztą i my będziemy korzystać
z lotniska w Starej Kamienicy, bo
będą mogli tam przylatywać lotnicy z całej Europy i wynajmować
samoloty lub szybowce do lotów
sportowych.
Inwestycja jest droga. Sama
budowa pasów pochłonie ponad
10 milionów złotych.
- Będziemy wspierać tę inicjatywę i nie wykluczam, że Jelenia
Góra przystąpi razem z powiatem
jeleniogórskim do spółki, która
powinna powstać dość szybko.
– mówi prezydent Marek Obrębalski. – Nie możemy liczyć na
pieniądze unijne, gdyż lotniska
regionalne nie są wśród priorytetów. Dlatego wiele będzie zależało
od wspólnego działania władz
samorządowych i przedsiębiorców, którzy będą musieli wyłożyć
pieniądze na budowę lotniska.

Mar

Aeroklub liczy,
że dzięki powstaniu nowego lotniska,
przybędzie chętnych do lotów turystycznych

Były radny i syn innego
radnego przez lata za niewielkie pieniądze dzierżawili od miasta dochodowy
parking przy ul. Turystycznej. Nowe władze
wypowiedziały im umowę
i same zaczęły kasować
parkujących. W ciągu miesiąca zyskały... 60 tysięcy
złotych do budżetu!
– Gdy objąłem funkcję zastępc y bur m istrza m ia st a ,
rozpocząłem przegląd umów
zawartych przez poprzednie
władze – wyjaśnia Zbigniew
Brożek. – Tak trafiłem na umowę dzierżawy parkingu przy
ulicy Turystycznej. Zawarta
została na trzy lata, a to nie wymaga akceptacji rady miasta.
Dzierżawcami byli Mariusz
Kamiński – syn Edwarda, radnego kilku kadencji, oraz były
radny Józef Jurkowski. Okazało
się, że umowa na trzy lata została podpisana po raz ... szósty.
Zdaniem Zbigniewa Brożka,
taka interpretacja przepisu
była niezgodna z zamiarem
ustawodawcy. Potwierdza to
nowelizacja ustawy samorządowej, która weszła w życie w
listopadzie 2007 roku. Uniemożliwia ona podpisanie przez
burmistrza więcej niż jednej
umowy na okres trzech lat.
Nowe władze wypowiedziały
umowę i od sierpnia parking
był bezpłatny, gdyż – jak mówi
Zbigniew Brożek – miasto nie
chciało pobierać opłat do czasu
zakończenia sporu.
Byli dzierżawcy w ytoczyli bowiem sprawę sądową o
nieważność wypowiedzenia.
– Sprawę w końcu przegrali i od
15 grudnia ubiegłego roku postawiliśmy tam parkingowych

Fot. DOB
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Biznes na poboczu

Parking przy ul. Turystycznej
bardzo często bywa zatłoczony.
Nic dziwnego, że miasto zebrało na nim krocie
i rozpoczęliśmy pobieranie
opłat. Już pierwszy miesiąc
potwierdził moje wyliczenia,
że op łat a w noszona przez
dzierżawców była sk rajnie
zaniżona. – mówi zastępca
burmistrza.
Miasto zyskało ok. 60 tysięcy
złotych. Poprzedni dzierżawcy do budżetu gminy płacili
miesięcznie jedynie 3 tysiące
złotych.
–Niewykluczone, że będziemy musieli skierować doniesienie do prokuratury, czy nie
doszło tutaj do działania na
szkodę gminy – mówi Zbigniew
Brożek. Po przejęciu parkingu,
8 mieszkańców Szklarskiej
Poręby znalazło zatrudnienie
przy jego obsłudze, a każdy pracujący to korzyść dla miasta.
– Władze szukają tematów
zastępczych, jak sprawa parkingu, aby ukryć brak włas-

nych sukcesów – ripostuje z
kolei były burmistrz Szklarskiej Poręby, Zbigniew Misiuk.
– Podpisałem umowę na dzierżawę parkingu bez zgody rady
miejskiej, bo taka była wówczas możliwość. Zasięgnąłem
jedynie opinii odpowiedniej
komisji rady miejskiej, która
zaakceptowała jej podpisanie. A stawki? Uważam je za
właściwe. Ciekawe czy gmina
policzyła, ile będzie kosztowało
ją chociażby odśnieżanie tego
parkingu.
Edward Kamiński, radny do
ostatnich wyborów samorządowych w 2006 roku, powiedział
nam, że decyzja o wymówieniu
dzierżawy parkingu 9 miesięcy
przed upływem terminu była
czystą złośliwością wobec niego i jego rodziny. – W wypowiedzeniu napisano, że ulica Turystyczna będzie remontowana,

KARPACZ Czy w Karkonoszach doczekamy się wyciągu na miarę XXI wieku?

Zamiast pojedynczych krzesełek kołysanych przez
wiatr wygodna ośmioosobowa gondola dowiezie turystów na Małą Kopę. Takie są plany Miejskich Kolei
Linowych w Karpaczu. Ale to dopiero za kilka lat, gdyż
samo przygotowanie dokumentacji zajmie trzy lata.

Jak na Słowacji

Właściciel kolejki za kwotę
około 40 milionów złotych zamierza przebudować dolną i górną
stację wyciągu i zainstalować
ośmioosobowe gondole, takie
same jakie już są eksploatowane
w znanym słowackim ośrodku
narciarskim Vratna. Planowane
jest zamontowanie 38 gondoli,
ale ile ostatecznie będzie woziło
turystów i narciarzy, zależeć
będzie od badania wpływu na
środowisko naturalne, jakie przez
najbliższy rok przeprowadzi
jeleniogórska firma Ekokarat.
Potem będą uzgodnienia z mia-

stem i Karkonoskim Parkiem
Narodowym.
– Przy trzydziestu ośmiu gondolach możemy przewozić w
ciągu godziny 1500 osób, ale nie
sądzę, że władze parku się na to
zgodzą. Liczymy że przepustowość wyciągu będzie wynosić
około tysiąca osób na godzinę
– mówi Waldemar Draheim.
Konieczne będzie też poszerzenie istniejących nartostrad, gdyż
na obecnych trasach nie zmieści
się tylu narciarzy. Ale dyrekcja
KPN przystała już na poszerzenie
nartostrad w ich najwęższych
miejscach, tam gdzie istnieje
ryzyko kolizji.

Co roku więcej turystów

Wyciąg przewozi coraz więcej
turystów, a największy ruch – co ciekawe – jest latem a nie zimą. Magnesem jest Śnieżka, a ambicją każdego
przyjeżdżającego w Karkonosze jest
zdobyć najwyższy szczyt. Większość
rezygnuje z forsownego marszu Ko-

Gondole we Vratnej. Te w Karpaczu mają wyglądać tak samo
tłem Łomniczki czy do Białego Jaru
i wybiera podróż wyciągiem na Małą
Kopę. Karkonoski Park Narodowy
w szczycie sezonu rejestruje do 10
tysięcy wejść na Śnieżkę w ciągu
jednego dnia. Według przyrodników, ruch turystyczny na najwyższy szczyt Karkonoszy powinien
być ograniczony, ze względu na
ochronę środowiska. To na pewno

będzie miało wpływ na ostateczną
przepustowość wyciągu.
Nowy kompleks będzie już
godny miana XXI wieku. Projekt
architektoniczny przygotowuje
krakowska firma Perbo, znana z
zaprojektowania nowych obiektów w Krynicy czy na Kasprowy
Wierch w Zakopanem. W górnej
stacji wyciągu na Kopie, przypomi-

dlatego gmina musi wcześniej
w ypowiedzieć nam umowę
dzierżaw y. Tymczasem cał y
remont to postawienie dwóch
parkometrów. To śmieszne.
Złoż yliśmy skargę do Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze,
ale ten uznał za wiarygodne
tłumaczenia przedstawicieli
gminy. Już odwołaliśmy się od
tej decyzji i prawdopodobnie w
połowie lutego rozpatrzy ją sąd
okręgowy. Gmina chwali się,
ile to zarobiła od 15 grudnia.
Łatwo to zrobić, jak się podnosi
opłatę za parkowanie o 50
procent. My braliśmy 2 złote
za godzinę, gmina kasuje turystów 3 złote – kończy Edward
Kamiński.

Mar

Napad w Piechowicach

Gondolą wjedziemy na Śnieżkę
– Chcemy wozić ludzi na górę
w godziwych warunkach a nie na
archaicznym wyciągu – mówi dyrektor MKL Karpacz, Waldemar
Draheim. – Wyciąg nie jest już
w stanie obsłużyć wzrastającego
ruchu turystycznego. W okresie
świąt i nowego roku narciarze
czekali w kolejce po 2-3 godziny.

11

najacej architektonicznie talerze
na Śnieżce, znajdzie się miedzy
innymi pierwsza w naszych górach
restauracja z obrotową podłogą.
Dzięki niej, klienci przy stolikach
będą mogli podziwiać panoramę
Karkonoszy, Kotliny Jeleniogórskiej
i Gór Kaczawskich. Ale to najwcześniej za cztery lata.

Mar

Bandyta zaatakował 53letnią kobietę i ukradł jej torbę z
dokumentami i pieniędzmi.
Do zdarzenia doszło we
wtorek, jeszczeprzed świtem
na jednej z bocznych ulic w
Piechowicach. Kobieta szła do
pracy. Sprawca wybiegł nagle z
tyłu i uderzył ją metalową rurką
w kark. Poszkodowana straciła
przytomność, a bandyta zabrał
jej torbę i uciekł. W środku były
dokumenty, karty bankomatowe, telefon i 600 złotych w
gotówce. Łącznie straty oszacowano na 1300 złotych.
Kobieta ocknęła się po chwili,
ale nikogo już nie było.
– Wytypowaliśmy sprawcę na podstawie operacyjnej
wiedzy policji – mówi Edyta
Bagrowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze. – Został on
zatrzymany następnego dnia
rano.
To 25-letni Adam B., mieszkaniec Piechowic. W jego domu
znaleziono telefon komórkowy
należący do poszkodowanej.
Niestety, pieniędzy już nie
było.
Sprawca przyznał się do
napadu i został aresztowany
na 3 miesiące. Przed sądem
odpowie za rozbój z użyciem
niebezpiecznego narzędzia.
Za to grozi minimum 3 lata
więzienia.
(ROB)
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Co ma w sobie zwykła maszyna, że wzbudza u ludzi emocje? Trzęsący się i sprawiający wrażenie, że się rozsypie
autobus rozkochał w sobie setki miłośników komunikacji miejskiej. Kiedy rozeszła się wieść, że zostanie pocięty
na żyletki, popłynęły łzy nostalgii, a entuzjaści postanowili zgotować mu pożegnalną jazdę. Pogrzeb okazał się
przedwczesny, bo pojazd jeszcze nie zamierza wyjeżdżać w ostatni kurs na tamten świat.
Ikarus. Nie ma chyba rodaka,
który by tego słowa nie słyszał,
choćby nie wiedział, że Polak i
Węgier to dwa bratanki. Bo ikarus
jest węgierski. To marka autobusu,
który w latach PRL – w epoce
kopcących jelczy – był luksusem
komunikacyjnym. Dziś nazywany „dziadkiem” – mimo upływu
ponad 20 lat – wciąż ma się nieźle
i dzielnie stawia czoła nowościom
Volvo i MAN-a. Po ulicach polskich
miast jeździ w dwóch wersjach:
krótkiej i przegubowej. To właśnie
ten ostatni wzbudza najwięcej
sentymentu, choć i ciężkiej ręki
wymaga, aby go okiełznać.
Leszek Chmielewski, kierownik działu marketingu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego:
– Pierwsze przegubowe autobusy
pojawiły się w Jeleniej Górze już
w 1973 roku. Były to dwa jelcze
– popularne ogórki – które uległy
kasacji w roku 1981. Pierwszy
ikarus, wypożyczony na próbę z
MZK w Warszawie, wyjechał na
nasze drogi w lipcu trzy lata później. Próbę przeszedł pomyślnie,
więc już w grudniu tamtego roku
pojawiło się sześć kolejnych, rok
później siedem, a w 1986 sześć
następnych.
Liczba ikarusów systematycznie wzrastała do 1990 roku, kiedy tabor węgierskich pojazdów
liczył sobie dwadzieścia sześć
sztuk Dlaczego cieszyły się takim
powodzeniem? – Na przełomie
lat 80-90-tych mieliśmy problem
z kierowcami, których było zdecydowanie za mało. Musieliśmy
więc zakupić takie autobusy,
które pomieściłyby dużą ilość
pasażerów przy mniejszej liczbie
kursów – dodaje.

szego dnia siadłem za kierownicą
ikarusa i jeździłem nimi około
ośmiu lat. Później przesiadłem
się na volvo trzyosiowe, prosto
z produkcji, ale po trzech latach
powróciłem na ikarusa – częściowo z sentymentu – opowiada pan
Janusz.
Choć jest dopiero styczeń, pogoda za oknem prawdziwie wiosenna. Nic dziwnego, że już na
pierwszym przystanku starszy
mężczyzna wita kierowcę uprzejmym „dzień dobry”.
– Ludzie są bardzo uprzejmi,
grzeczni. Stali pasażerowie wchodząc do autobusu witają się, powiedzą coś o pogodzie. Z większością
się po prostu znamy. Często słyszę,
jak młodzież, którą dowożę do
szkoły cieszy się: „o jest nasz kierowca”. Na początku myślałem, że
z nastolatkami może być różnie,
ale muszę szczerze przyznać, że się
miło rozczarowałem – dodaje.

W ikarusach wystarczył mechanik,
teraz potrzeba już fachowców wysokiej klasy. Poza tym węgierskie
były konstruowane z myślą o eksploatacji na 8-10 lat bez naprawy
głównej – mówią.

Sentymenty
z przeszkodami

Jazda ikarusem to dla pasażerów
przeżycie niezwykłe, zwłaszcza
dla tych, którzy przyzwyczaili się
do komfortu nowości komunikacyjnych. Kiedy mróz i zepsują się
dmuchawy – zimno jak na Syberii.
Dodatkowo po pojeździe hula zimny powiew z dziury w przegubie.
Wykonany z gumy, łatwo przeciera
się i pęka.
Kiedy upał, ożywcze powietrze
daje tylko otwarte okno. A wietrzyć
trzeba, bo czasami zaduch spalin
bywa nie do zniesienia… A jeszcze
w tłoku, który wciąż w autobu-

11 stycznia 2008, godzina 12.30.
Za kierownicę ikarusa, który zaraz
wyjedzie na trasę linii nr 3, zasiada
Janusz Masilonis. Przygotowuje
tabliczki, sprawdza czy wszystko
dobrze działa, rozgrzewa silnik.
O 12.44 rusza w kurs. Najpierw
musi dojechać do Jelchemu, skąd
skieruje się na Mysłakowice.
– Prowadzenie pojazdów to moja
pasja. Jeżdżę już od ponad 30 lat.
Na początku pracowałem w PKS,
jeździłem taksówkami, a od 15 lat
jestem kierowcą w MZK. Od pierw-

jest oczywiście jazda na kole.
Jeżeli jest zajęte, całkiem nieźle
jest też na tyle, gdzie od czasu
do czasu fajnie zarzuca. Wiemy,
że to stare autobusy, ale jakoś
się do nich przyzwyczaiłyśmy.
Zimą zawieje czasem chłodem,
za to latem można przynajmniej
otworzyć szeroko szybę, czego nie
można powiedzieć na przykład
o dusznych nowych autobusach,
gdzie powietrze wpada przez
mał y lufcik. No i oczy wiście
kierowca. W Jeleniej Górze nie
ma chyba sympatyczniejszego
– dziewczyny chwalą Janusza
Masilonisa.
Najwygodniej ma szofer. W jelczu skazany był na wspólną jazdę
z pasażerami, bo nie było oddzielnej kabiny, tylko gorąca pokrywa
silnika przypominająca wielki
kufer, a obok – tak zwane miejsce
służbowe, często zajmowane
przez pasażerów, kiedy w auto-

Pożegnanie ikarusów okazało się przedwczesne, bo pojazdy jeszcze nie
zamierzają wyjeżdżać w ostatni kurs na tamten świat.
Jazda atrakcyjną trasą węgierskim królem szos może być świetną
promocją dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
Jeżdżą tylko dwa

Po 1990 roku liczba ikarusów zaczęła się zmniejszać, a obecnie kursują już tylko dwa – na linii numer
9 i 3. – Kiedyś tendencja była taka,
że 80 procent ludności korzystało
z usług miejskiej komunikacji, a 20
procent jeździło własnymi autami.
Teraz proporcje coraz bardziej się
obracają, a MZK z roku na rok traci
5-10 procent pasażerów. Skoro zaczęła spadać liczba

sach miejskich bywa, a kiedyś był
normą.
Kiedy spadnie deszcz, a nie
da się okna domknąć, prysznic
murowany. Podobnie chlapiąca
woda z pękniętego przegubu. Ale
to właśnie na „kole” (fachowo zwanym kołowrotem), czyli segmencie
łączącym przyczepę z zasadniczą
częścią pojazdu, jeździ się najlepiej.
Co bardziej

Po ulicach naszego miasta mkną…
…dwa Ikarusy. W sierpniu będą obchodzić swoje osiemnaste urodziny. Jak zapewnia kierownik zajezdni Ryszard Zimmer, wysłużyły
swoje lata bez żadnych głównych napraw. – Teraz są oszczędzane. Myślę, że na pewno pojeżdżą jeszcze do końca 2008 roku.
Później zobaczymy. Są co prawda zakłady, które wykonują naprawy, ale jest to jednak tabor przestarzały technologicznie. Koszt
naprawy waha się w granicach 200-300 tys. zł.
Kierunek Mysłakowice

Fot. Agnieszka Gierus
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pasażerów, eksploatacja tak dużej
ilości autobusów okazała się zbyt
kosztowna. Bywało tak, że duże
autobusy zabierały po 10-15 osób
– snuje opowieść L. Chmielewski.
Leszek Chmielewski i Ryszard
Zimmer, kierownik zajezdni, opowiadając o ikarusach, podkreślają
ich największą zaletę, jaką były
koszty eksploatacyjne. – Przy ich
budowie wykorzystano proste
rozwiązania, łatwe do naprawy. W
nowych pojazdach używane są już
zaawansowane systemy, z których
naprawą wcale nie jest tak prosto.

wygimnastykowani pasażerowie
siadają na poręczach.
– Bezmyślnością wykazywali się
też czasami młodzi ludzie albo rodzice, którzy sadzali na kołowrocie swoje pociechy. Wystarczyła
chwila nieuwagi, aby dziecko
spadło. Na szczęście w Jeleniej
Górze nie mieliśmy jakichś niebezpiecznych wypadków – mówi
Ryszard Zimmer.
Przestróg pana Ryszarda nie
słuchają Daria i Jowita, uczennice
dojeżdżające ikarusem do szkoły
w Łomnicy – Największą frajdą

busie było wyjątkowo tłoczno.
Silnik rozgrzewał się i po całym
wnętrzu rozprzestrzeniała się
charakterystyczna woń, która u
co bardziej wrażliwych pasażerów
wywoływała chorobę morską. A w
ikarusie? Luksus! Osobna kabinka, a w niej zawsze ciepło i przytulnie. I nikt kierowcy nie zagaduje.

Ale pasażerowie muszą uważać, bo ryzykują, że prowadzący
przytrzaśnie na nich wejście. Nie
ma możliwości, gdy autobus ustawiał się pod kątem na zatoczce,
aby zobaczyć w lusterku ostatnie
drzwi.

Dzień za kółkiem,
czyli ćwiczenie mięśni

Wjeżdżając zgrabnie w kolejne
ulice, Janusz Masilonis, który jest
„naszym” kierowcą i przewodnikiem po trasie, opowiada o
przeciętnym dniu pracy. – O 5.11
wsiadam w „3” i jadę do Łomnicy.
Poranny kurs kończy się o 8.03.
Później przerwa i o 12.44 dwa kur-

Janusz Masilonis ma nadzieję, że karierę
kierowcy zakończy za kółkiem ikarusa
sy do Mysłakowic. O 16.10 koniec
pracy. Na „3” jeżdżę cztery dni w
tygodniu, a później zamieniam
się z kolegą i przesiadam na „9”.
Pasażerów na tej linii nigdy nie
brakuje. Rano do pracy do Jelfy,
JZO, młodzież do szkół. General-

nie można nawet powiedzieć, że
są to autobusy szkolne – mówi
J. Masilonis.
Dojeżdżamy do Ronda. Autobus
powoli napełnia się pasażerami.
Wsiada też kontroler biletów. – Powiem pani, że bardzo rzadko na
mojej linii trafiają się gapowicze.
Uczniowie najczęściej mają bilety
miesięczne, podobnie jak osoby
dojeżdżające do pracy. Ale takich,
co chcą zaoszczędzić dwa złote
można łatwo poznać, zwłaszcza,
gdy już na przystanku ustawiają
się z dala od przednich drzwi
– śmieje się pan Janusz.
Zerka w lusterko, sprawdza,
czy może zamknąć drzwi, które
głośno się zatrzaskują i jedziemy
dalej. – W ikarusie jest sterowanie

ręczne. Na wszystko trzeba mieć
baczenie. W volvo na przykład
autobus nie odjedzie z zatoczki,
gdy nie zamknie się wszystkich
drzwi. A gdy nawet się to zrobi, to
nie ruszy, dopóki nie włączę kierunkowskazu. Pamiętam, że gdy
przesiadłem się z volvo na ikarusa,
przez dwa tygodnie nie czułem
nóg. Jazda węgierskim taborem to
doskonały trening dla mięśni. Do
przerzucania biegów, z którymi w
ikarusach wcale nie jest tak łatwo,
też dawno już się przyzwyczaiłem
– dodaje z uśmiechem.
Podkreśla, że ikarusy łatwo
się nie psują, a niektórzy mówią, że są nie do zajeżdżenia.
– Ostatnio z kolegą przewoziliśmy
nimi na stadion kibiców Górnika
Wałbrzych. Dwoma autobusami
podjechaliśmy pod dworzec, gdzie
czekało już około 20 radiowozów
policyjnych. Służby mundurowe
szpalerem skierowały kibiców
do autobusu, a później w asyście
policji pojechaliśmy na stadion.
Ścisk był taki, że ciężko było
ruszyć ręką. Obawialiśmy się, że
zdemolują autobusy, ale okazało
się, że bilans strat na dwa pojazdy
to tylko jeden urwany kasownik.
W nich chyba nie ma czego zepsuć
– śmieje się.

Wieść o końcu
wzbudza nostalgię

Jeszcze w tym roku ikarusy
znikną z jeleniogórskich ulic. Taka
informacja pojawiła się na jednym
z portali internetowych poświęconych komunikacji, gdzie zaglądają
fani autobusów i tramwajów. Wieść
umieściliśmy na naszym portalu
www.jelonka.com
Nie spodziewaliśmy się, że krótka
notka rozbudzi emocje i spowoduje
lawinę komentarzy miłośników
staruszków. Kto by pomyślał, że te
stare poczciwe graty mają aż tylu
entuzjastów? A mają.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Wsiąść do ikarusa
Planowana trasa przejazdu autobusem legendą to: Jelenia Góra PKP – 1 Maja – Pola – Złotnicza – Traktorowa – Flisaków
– Drzymały – Osiedle Robotnicze – Podwale – Dworzec PKS – Sobieskiego – Miarki – Jelchem – Miarki – Spółdzielcza – Lipowa
– Wolności – Wyczółkowskiego – Morcinka – Głowackiego – Mickiewicza – Orzeszkowej – Mickiewicza – STANISZÓW – SOSNÓWKA
– DOLNA – SOSNÓWKA GÓRNA – BOROWICE – PODGORZY GÓRNY – PRZESIEKA – PODGÓRZYN GÓRNY – PODGÓRZYN DOLNY
– ZACHEŁMIE – Czecha – Karkonoska – Michałowicka – JAGNIĄTKÓW – MICHAŁOWICE – PIECHOWICE – GÓRZYNIEC – PIECHOWICE – PIECHOWICE DOLNE – PIASTÓW – KROMNÓW – WOJCIESZYCE – Dolnośląska – Sobieszowska
– Rataja – Cieplicka – Pułaskiego – Staszica – Cervi – Wolności – Marcinkowskiego – Dworcowa
– Lubańska – Goduszyńska – GODUSZYN – RYBNICA – SIEDLĘCIN – WRZESZCZYN – SIEDLĘCIN
– Podchorążych – Grunwaldzka – Mostowa – Dworzec PKS.
– Start przewidujemy na okolicę godziny 10:00 a koniec przed 17:00. Wszystko będzie dopasowane
do godzin przyjazdów i odjazdów pociągów i autubusów z Jeleniej Góry do Wrocławia. Koszt imprezy
organizator szacuje na 20 PLN (lub mniej, jeśli chętnych będzie więcej).
Dostępne terminy to: 26 stycznia, 16 lutego, 8 marca lub 15 marca. Chętni mogą się zgłaszać do
pomysłodawcy poprzez stronę internetową: http://transport.asi.pwr.wroc.pl/, a także skorzystać z
możliwości kontaktu na stronie jelonki.com

Leszek Chmielewski przy modelu węgierskiego autobusu
w przyzakładowym minimuzeum komunikacji

LEGENDY KOMUNIKACJI

Przy okazji – komunikacyjne
wspomnienia. Czytamy pełne nostalgii opisy poczynań Antoniego
Mazurkiewicza, legendarnego
kontrolera jeleniogórskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, wcześniej – do 1969
roku – tramwajarza. Kiedy zlikwidowano transport szynowy, pan
Antoni przesiadł się na wygodny
fotelik w sanach, pierwszych
jeleniogórskich autobusach, i
sprzedawał ludziom bilety. Dzwonił na odjazd charakterystycznym
dzwonkiem.
Kiedy w niebyt poszły także
posady konduktorów, Antoni
Mazurkiewicz został kontrolerem,
najbardziej lubianym kanarem
w całej Polsce. – Gapowiczom
przyłapanym na gorącym uczynku kazał całować dziewczyny,
wtedy darował karę – wspominają
internauci.
Napomknęli też o Stanisławie
Gabrysiu. Człowieku, który poprowadził ostatni tramwaj jeleniogórski. – Dziś kręcąc korbą szybkości
niebieskiego tramwaju gawędzi z
panem Mazurkiewiczem, jak to
kiedyś bywało w Jeleniej Górze
i na mijankach do Podgórzyna
czy Sobieszowa. I chyba obok
nich stoi zamyślony Tadzio Stec.
Tak ongiś pięknie mówiący o
naszej ziemi... Zamyślony, bo do
dziś nie odkryto tajemnicy Jego
śmierci. Ta wycieczka ikarusami to wspaniały pomysł i jaka
reklama! Gdyby jeszcze któryś z
gawędziarzy przewodników to
poprowadził… – rozmarza się inny
jelonkowicz.
Ostatnia jazda ikarusem, którą
proponują internauci, miałaby
przebiegać pętlą od dworca kolejowego niemal po wszystkich
zakątkach okolic Jeleniej Góry,
dokąd tylko jeżdżą autobusy – po
Jagniątków, Zachełmie i Michałowice.

Wieść trafia też do Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego, który
nie kryje zdziwienia. – Chciałem
sfotografować tego waszego ikarusa, jak w zajezdni stoi i czeka
na kasację – dzwonię do dyrektora
MZK Marka Woźniaka. – Ależ
one jeżdżą, w trasie są! – odpowiada. – To ich nie likwidujecie?
– Ależ skąd! – zaprzecza Marek
Woźniak.

Pozytywny epilog

Janusz Masilonis, który nie
będzie musiał zmieniać maszyny,
podkreśla że jazda węgierskim
autobusem sprawia mu ogromną
przyjemność. – W ikarusie wyjątkowe jest to, że można słyszeć
szum silnika. Od razu wiadomo,
gdy tylko dzieje się z nim coś nie
tak. Pomimo tego, że na przykład
kierownicę w volvo można prowadzić właściwie paluszkiem, to
nie zamieniłbym już ikarusa na
nic. Moim marzeniem jest tylko,
aby ten autobus wytrwał cztery
lata, tyle jeszcze pozostało mi do
emerytury. Od tego pojazdu zacząłem i dobrze by było, abym na nim
zakończył swoją pracę.
– To ja jestem sprawcą tego
zamieszania. Po prostu poszukując jakiegoś fajnego pojazdu na
uczczenie sześciu lat transport.
wroc.biz wpadło mi na myśl, że
można byłoby zwiedzić przy okazji najładniej położone miasto w
Polsce czyli Jelenią Górę – zabiera
na koniec głos w dyskusji pomysłodawca „pożegnalnej” wycieczki
dziadkiem ikarusem.
– Dlaczego pożegnanie? Jak
dzwoniłem między świętami, to
powiedziano mi, że lada chwila
będzie po nich (ikarusach). A,
że nie będą jeszcze kasowane, to
tym lepiej. Ja robię "pożegnanie",
bo pożegnać zawczasu warto, by
nie było za późno. Zrobienie pożegnania 16 lutego nie wyklucza

następnego pożegnania w przyszłości. Nocne linie tramwajowe
we Wrocławiu żegnano pięć razy.
Pozdrawiam, i mam nadzieje, że
MZK się nie przestraszy z powodu tego zamieszania:) – kończy
internauta.
A Janusz Masilonis? O 5.11
wsiądzie dziś w „3” i pojedzie do
Łomnicy. Poranny kurs skończy
o 8.03. Później przerwa i o 12.44
dwa kursy do Mysłakowic. O 16.10
– koniec pracy.

San w latach 60. minionego wieku na pętli w Sobieszowie

Agnieszka Gierus
Konrad Przezdzięk
Autosan H9

Jelcz "Ogórek"

Pasażerowie "trójki" w ikarusie, w piątek, 11 stycznia

Fot. Agnieszka Gierus
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WIADOMOŒCI

Pragnie tylko zdrowia
Rutynowy zabieg biodra dla Sylwii Kędziory skończył się kalectwem. Teraz potrzebne są pieniądze
na rehabilitację, która jest jedyną szansę na powrót
jeleniogórzanki do normalności.
Dwa lata temu okazało się,
że Sylwia, jeleniogórzanka,
ma „strzelające” biodro, które
uniemożliwia jej wiele czynności życiowych. Powiedziano jej
jednak, że wadę można łatwo
usunąć. Poszła do szpitala i
poddała się zabiegowi. Po pięciu
dniach wyszła do domu, gdzie
miała zapomnieć o sprawie. Niestety okazało się, że po zabiegu
pojawiły się powikłania.
– Mam uszkodzony nerw
kulszowy oraz przepuklinę
kręgosłupa – opowiada
jeleniogórzanka. Powoli zaczynają jej zanikać
mięśnie i z trudem porusza
się o dwóch kulach. Nie
wie, co spowodowało to
schorzenie. Sprawa jest w
prokuraturze.
Jedyną nadzieją na
zatrzymanie choroby są

kolejne badania i kosztowna
rehabilitacja oraz dalsze leczenie. Lekarze nie chcą podjąć
się operacji. Ojcu skończyły się
pieniądze. Matka dziewczyny
zmarła kilka lat temu. Sytuacja
jest dramatyczna. Nie ma pozytywnych rokowań. Sylwia czeka
na badania szpiku w klinice
wojskowej. Potrzebuje pieniędzy
na sprzęt rehabilitacyjny, leki
przeciwbólowe oraz wózek.

Angela

JELENIA GÓRA Pomóżmy Patrykowi przezwyciężyć groźną chorobę

Złe bakterie do kosza
Kiedy w ubiegłym roku dzień po Wielkanocy rodzice
Patryka dowiedzieli się, że ich syn ma ostrą białaczkę
nimfoblastyczną z hiperleukocytozą ich życie nagle
zatrzymało się w miejscu.
Lekarze dawali chłopcu niewielkie szanse na przeżycie. Podczas piątego cyklu chemioterapii
serce sześciolatka zatrzymało
się, ale po reanimacji udało się
go uratować. Teraz Patryk czeka na przeszczep
szpiku kostnego i kogoś, kto
pomoże jego
rodzicom
przejść przez
najtrudniej-

szy etap w leczeniu wspomagając
ich finansowo.
Państwo Sobejko wraz z trójką
swoich dzieci od kilkunastu lat
mieszkają w Dąbrowicy. Niedawno z sąsiadem zamienili się
na większe mieszkania, które

Walka o zdrowie

Muzyczne wsparcie
Pomóc próbują przyjaciele Sylwii, którzy 18 stycznia (czwartek) zorganizują
dla niej koncert charytatywny w Jeleniogórskim Centrum Kultury, powodzenie
tej akcji wiąże się jednak z zaangażowaniem ludzi dobrej woli, dlatego proszą
wszystkich o wsparcie. Zagrają takie zespoły jak: BUDA W DUB, STEREO 4,
AMANITA MUSKARIA, GRUPA BĘBNIARSKA oraz gwiazda wieczoru NATURAL
DREAD KILLAZ. Koncert odbędzie się w sali „Nova” w JCK o godzinie 17.00.
Cena biletu to 10 złotych.
Każdy, kto chciałby pomóc Sylwii, może wpłacać pieniądze na jej konto: Bank
Zachodni 53 1090 1926 0000 0001 0492 5632 . Wszystkim darczyńcom
z góry dziękujemy.

PRACA

– To było po prostu straszne –
mówi Magdalena Sobejko, mama
Patryka.
Usłyszeliśmy: „rak” i wiadomo,
co w takiej chwili człowiek myśli.
Pojawia się przerażenie, którego
nie da się opisać, ale od początku
wiedzieliśmy, że naszym jedynym
celem od tego czasu będzie przywrócenie Patryka do zdrowia.
Od momentu zdiagnozowania
choroby dziecka, dla państwa
Sobejków zaczął się wyścig z
czasem i walka o życie chłopca.
Lekarze nie zatajali przed nimi
najczarniejszego scenariusza.
Od tego czasu Patryk spędził w
szpitalach osiem miesięcy.

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)

miało dać dzieciom możliwość
prawidłowego rozwoju. Każde z
nich co innego lubi, czym innym
się interesuje.

Z normalności
do koszmaru

Najstarszy, Łukasz jest wzorowym uczniem czwartej klasy
szkoły podstawowej i w przyszłości marzy mu się kariera naukowa, Amelka, siostra bliźniaczka
Patryka to mały łobuziak, którego
wszędzie pełno, a sześcioletni Patryk to zapalony gracz komputerowy, który marzy o dwóch rzeczach:
piętrowym łóżku i poznawaniu
coraz to nowych gier, które przysłaniają mu szarą, przygotowaną
przez życie, rzeczywistość dziecka
chorego na ostrą białaczkę.
Rodzice Patryka nigdy nawet
nie myśleli o tym, że ich syna może
spotkać tak ciężka choroba. Przed
stwierdzeniem przez lekarzy ostrej
białaczki maluch nigdy poważnie
nie chorował.
Kiedy rodzice Patryka dowiedzieli się o schorzeniu, nie mogli
w to uwierzyć. Wtedy wszystko
inne przestało mieć jakiekolwiek
znaczenie.

– Norma leukocytów w zdrowym organizmie wynosi 14 tys, u
Patryka rozpoznano 800 tysięcy
leukocytów – wspomina pani
Magdalena. – Choroba zajęła 97
procent szpiku kostnego oraz 96
procent krwi. Patryk był chodzącym guzem nowotworowym.
Na szczęście bardzo szybko
zaczęto wprowadzać
go w stan remisji. To
były trzydzieści trzy dni.
Bardzo baliśmy się, czy
Patryk przeżyje, ale na
szczęście okazało się, że
w tym czasie pozbyliśmy
się wszystkich balastów
nowotworowych.
Następny etap, jaki czekał na Patryka, to przyjęcie
sześciu cykli ciężkiej chemii.
Po pierwszej dostał zapalenia
jelit, udało mu się jednak z tego
stanu wyjść. Kiedy wydawało
się, że wszystko będzie już dobrze,
przy piątym cyklu chemii nastąpiło zatrzymanie serca dziecka.
– Był wtedy długo reanimowany.
Nie wiedziałam wtedy, co będzie,
byłam taka bezsilna – wspomina
matka chłopca.
Sam Patryk znosi chorobę bardzo dzielnie, kiedyś nawet zapewnił, że wszystko będzie dobrze.
– Mamo nie martw się, wszystkie
te złe bakterie wyrzucimy do kosza
– powiedział pani Magdzie. – Po
jakimś czasie, kiedy jego stan zdrowia zaczął się polepszać, wrócił do
tej rozmowy, kończąc ją słowami:
„widzisz mamo, jak powiedziałem tak zrobiłem, wyrzuciłem te
wszystkie złe bakterie”, już nie
musisz się o mnie martwić.

Decydująca przyszłość

Po decyzji lekarzy Patryk nie
otrzyma szóstego cyklu chemii,
chłopca czekają natomiast naświetlenia, i konieczny przeszczep szpiku kostnego, który zaplanowano
na 24 stycznia. Kolejny maraton

leczenia Patryk z mamą zaczynają
już niebawem.
Dziś (14 stycznia) jadą do Wrocławia, gdzie Patryk będzie miał
naświetlaną głowę, dwa dni później – do Gliwic na trzy dni, gdzie
lekarza wykonają naświetlanie
całego ciała, bo Wrocław nie posiada odpowiedniego sprzętu do
tego rodzaju leczenia. 21 I wracają
do Wrocławia gdzie Patryka będzie
czekało trzy dni ciężkiej chemii i
po tych trzech dniach będzie miał
przeszczep szpiku kostnego.
Rodzice Patryka zebrali już potrzebne do szpitali wyposażenie w
pieluszki i tym podobne. Niestety
od początku choroby dziecka,
kiedy pani Magdalena musiała
zrezygnować z pracy, jedynym
żywicielem domu jest mąż pani
Magdaleny. Poza tak poważnym
problemem, jaki jest choroba
dziecka, rodzice Patryka zmagają
się również z problemami finansowymi. Do tej pory w pomoc dla
nich włączyło się już sporo osób,
teraz jednak potrzebne są kolejne
pieniądze na wyjazd do szpitala.

Mają serce

– Tylko dzięki dobremu sercu
innych ludzi, którzy nas wspierali
udało nam się przetrwać ten ciężki
okres w naszym życiu – mówi pani
Magdalena. – Praktycznie mąż
utrzymuje dwa domy. Tutaj, gdzie
pracuje i zajmuje się dwójką dzieci
i tam w szpitalu, gdzie jestem
ja z Patrykiem. Tam na pobyt
wydaję miesięcznie co najmniej
pięćset złotych, poza tym musze
kupować lekarstwa za taką samą
kwotę, nie mówiąc już o jedzeniu
i innych potrzebach. Patryk potrzebuje leki przeciwgrzybiczne,
środki opatrunkowe, plastry na
wkucie centralne, strzykawki i
antybiotyki.
Po przeszczepie szpiku, kiedy
organizm nie będzie miał żadnych przeciwciał, będzie musiał
dostawać leki wspomagające
odporność. – Do tej pory bardzo
pomógł nam pracodawca i współpracownicy męża z firmy Jelenia
Plast, do pomocy nam przyłączył
się również ksiądz Tadeusz Dańko,
pomoc zaoferowali studenci Kolegium Karkonoskiego i Akademii
Ekonomicznej, ludzie prowadzący
sklepy, gdzie rozstawione są puszki. Pan z drukarni Apla w Łomnicy
bezpłatnie kseruje nam dokumenty Patryka i drukuje nam plakaty.
Wszystkim naprawdę z całego
serca dziękujemy. Bez Was nie dalibyśmy rady udźwignąć tej choroby
– mówią rodzice chłopca.

Tekst i zdjęcie
Angelika Grzywacz

Możecie? Pomóżcie!
Każdy kto chciałby pomóc Patrykowi może skontaktować z naszym dziennikarzem,
który prowadzi akcję „Wyrzućmy złe bakterie Patryka do kosza” pod numerem
telefonu 0 663 233 041. Swoją pomoc można również przekazać na konto Patryka
założone przez Fundację „ Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” : PKO BP
IV Oddział Wrocław nr 21 1020 5242 0000 2802 0127 9512, lub prywatne konto
Państwa Sobejków: PKO BP Oddział Jelenia Góra nr 37 1020 2124 0000 8102
0083 0810. Dal zainteresowanych podajemy również telefon do mamy Patryka
509 478 497. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynią się do powrotu
Patryka, w imieniu jego i jego rodziców serdecznie dziękujemy.
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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?
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!!!
job.trade@vp.pl

tel. kom. 0 608 553 783
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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

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

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

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

Jelenia Góra

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

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 19.01.2008
BEZ WPISOWEGO
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REKLAMA

Parking strzeżony Stare Miasto

ZAPRASZA

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

LOT PTAKA

(tejo)

Tak jeszcze w XIX wieku określano część miasta, gdzie dziś rozciągają się ulice 1 Maja, Okrzei oraz Klonowica. Zwarta zabudowa w przepięknym stylu secesji wyrosła tu na przełomie poprzednich stuleci.
Wznoszono także rezydencje rodzinne. W jednej z takich willi ma swoją siedzibę nasza redakcja. Ale najstarszą widoczną z pokładu samolotu budowlą jest pochodząca z początku XVIII wieku szkoła ewangelicka,
zaprojektowana przez Martina Frantza, skandynawskiego architekta, z którego pracowni wyszedł projekt Kościoła Łaski Podniesienia Krzyża Świętego (Gnaden Kirche zum Kreuzer Christi – dzisiejszej świątyni
garnizonowej). Widzimy także neoklasycystyczne zabudowania szkoły powszechnej, dzisiejszej „siódemki”, z których część popada w ruinę, bo nie jest od lat wykorzystywana. Na małym zdjęciu – ta sama
okolica, tyle że widziana z wieży wspomnianej świątyni na początku XX wieku.

Fot. Marek Tkacz, Archiwum

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
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Fot. Agnieszka Gierus

POCZTÓWKA

19

Trzeci wymiar Jelonki

W Hirschbergu roku 1908 mieszkańcy już przyzwyczaili się do najbardziej imponującego gmachu, jakim jest siedziba Kunst und Vereinshaus (Dom Sztuki i Towarzystw) na rogu
Schmiedebergerstr i Wilhelmstr. Wyrósł na placyku, gdzie niegdyś była strzelnica miejska, a później – drewniana sala koncertowa. W roku 1904 ustąpiła miejsca dziełu Alfreda
Daehmela, wziętego architekta. Teatr, perła secesji, przez lata służył nie tylko aktorom, lecz także nazistom jako miejsce partyjnych masówek. Tam także hucznie bawili się dawni
jeleniogórzanie. A w 1945 roku, w Jeleniej Górze, młody Adam Hanuszkiewicz debiutował tu w „Zemście” Fredry. Gmach Teatru Dolnośląskiego, a później – Jeleniogórskiego
im. Norwida, niewiele się zmienił przez ponad 100 lat swojego istnienia. W środku nie ma jedynie jednych z lepszych w mieście restauracji, piwiarni oraz winiarni, która działała
tam, gdzie za polskich czasów urządzono scenę studyjną. Ale… może w foyer wciąż czuć te zapachy przeszłości?

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
REGION Wybieramy sportową „Złotą Piątkę” Kotliny Jeleniogórskiej

Złota piątka

Zagłosuj na ulubionego sportowca

1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)
(nazwa klubu)

Ogłaszamy plebiscyt na najbardziej popularną i lubianą zawodniczkę lub zawodnika Kotliny Jeleniogórskiej.
Głosujcie!

2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................
4. .............................................. - .....................................
5. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….
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).

TAK

NIE

BRZEG Kolejna porażka i wzmocnienie zza oceanu

Światełko w tunelu?
Jeleniogórzanki przegrały kolejny mecz w ekstraklasie, ale zanosi się, że już dzisiaj (poniedziałek,
13 stycznia) będą miały nowego sponsora. Pojawiłą
się więc szansa na ocalenie ekstraklasy koszykówki
w mieście.
W poniedziałek (14 stycznia)
w Kolegium Karkonoskim odbędzie się konferencja prasowa
na temat przystąpienia do klubu KK AZS jako sponsora firmy
Finepharm. Jak powiedział
prezes tego przedsiębiorstwa
– Jan Czarnecki – znalazł w
tym klubie pełne zrozumienie i
w sobotę (12 stycznia) podpisał
umowę wstępną. Niebawem
dojdzie do podpisania zasadniczej umowy i wówczas do
nazwy klubu dołączy człon
Finepharm. Pełna nazwa będzie
brzmiała: Finepharm Kolegium
Karkonoskie AZS.
– Wyszedłem z inicjatywą
pomocy finansowej KK AZS i
zgodziłem się propozycją tre-

Pozosta³e wyniki:
SMS PZKosz Łomianki – Lotos Gdynia
CCC Polkowice – MUKS Poznań 		
ŁKS Siemens Łódź – Utex ROW Rybnik
INEA AZS Poznań – Duda Leszno 		
AZS PWSZ Gorzów – Wisła Kraków
pauzuje Energa Toruń

42:91
76:60
59:72
71:72

nerów – Eugeniusza i Rafała
Sroków – ściągnięcia do Jeleniej
Góry trzech Amerykanek: jednej
z ligi izraelskiej, drugiej z tureckiej i trzeciej – afrykańskiego
pochodzenia – z amerykańskiej
– poinformował Jan Czarnecki.
Niewykluczone więc, że w
najbliższym meczu w Jeleniej
Górze z SMS Łomianki wystąpią
te zawodniczki i skończy się seria
porażek zawodniczek KK AZS.

(JEN)
Tabela
1. Lotos Gdynia
2. Wisła Kraków
3. Duda Leszno
4. ROW Rybnik
5. CCC Polkowice
6. ŁKS AGD
7. AZS Gorzów
8. INEA Poznań
9. MUKS Poznań
10. Cukierki Odra
11. Energa Toruń
12. SMS Łomianki
13. Kolegium Kark.

14
13
14
14
14
14
12
14
14
14
13
14
14

28
25
24
24
22
21
20
20
19
18
17
15
14

Kolejna przegrana
Koszykarki Kolegium Karkonoskiego AZS przegrały w Brzegu z Cukierkami 58:71
(18:29, 19:13, 11:20, 10:9). O porażce, podobnie jak w poprzednich meczach,
zadecydowała jedna kwarta, w tym przypadku pierwsza. Zryw przyjezdnych w
drugiej odsłonie meczu niewiele pomógł.
Punkty dla KK AZS: Małaszewska 17, Wójcik 13, Arodź 12, Kret 11, Kaszuwara
5, Balsam i Sojka 0.
HARRACHOV Uczta dla miłośników skoków

Zobaczyć Małysza
W najbliższy weekend (18 – 20 stycznia) w Harrachovie odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach
narciarskich.
Wprawdzie największy szał
kibicowania naszym orłom
już minął, ale bliskość granicy
i dość dobra postawa naszych
reprezentantów powodują, że
można spodziewać się tłumu
kibiców.
Największy ruch będzie 19 i 20
stycznia, gdy rozegrane zostaną
dwa konkursy w lotach na mamuciej skoczni. Policja będzie się
starała o utrzymanie przejezdności dróg w kierunku Szklarskiej

Poręby i na przełęcz Okraj, którą
bliżej jest do Harrachova.
Na miejscu trzeba pamietać
o zakupie biletów i o tym, że
może nie być miejsca pod samą
skocznią. Na szczęście, mamucia
skocznia w Harrachovie jest tak
usytuowana, że zawodników
można oglądać z każdej strony. Czego jeszcze życzyć? Oby
nasi pokazali klasę i ucieszyli
kibiców.

Mar

Konkurs będzie prowadzony
na łamach Tygodnika Jelonka i na
naszym portalu. Zaczynamy od papierowej wersji. Wśród Czytelników,
którzy wezmą udział w zabawie,
rozlosujemy nagrody rzeczowe.
Jak głosować w gazecie? W kuponie należy wpisać nazwiska pięciu
sportowców, grających w drużynach z naszego regionu (Kotliny
Jeleniogórskiej) lub pochodzących

z Jeleniej Góry i okolic, a występujących w innych klubach. Warunek:
każdy ze sportowców musi być z
innego klubu, choć może być z tej
samej dyscypliny sportu. Jeśli nie
mają Państwo pięciu kandydatów,
można wpisać mniej. Za pierwsze miejsce na kuponie zawodnik
otrzymuje 5 punktów, drugie – 4,
trzecie – 3, czwarte – 2 i piątek – 1.
W ten sposób wybierzemy „Złotą

piątkę” sportowców naszego regionu, według Czytelników Tygodnika
Jelonka i portalu internetowego
www.jelonka.com.

W przyszłym tygodniu opiszemy
zasady głosowania za pośrednictwem portalu.

(ROB)

Regulamin konkursu

1. Liczą się tylko oryginalne kupony wycięte z gazety.
2. Kupony, na których nie będzie podanych danych osobowych głosujących, nie biorą udziału w losowaniu
nagród (głosy na sportowców są zaliczane).
3. Kupony należy wysłać pocztą, przynieść osobiście do redakcji, lub też wrzucić do skrzynki kontaktowej, umieszczonej na drzwiach biura. Adres redakcji: Tygodnik Jelonka, ul. Klonowica 9/6, 58-500 Jelenia Góra.
4. Plebiscyt trwa do 29 lutego 2008r. O zakwalifikowaniu kuponów decyduje data stempla pocztowego.
5. W jednym kuponie można głosować tylko na jednego sportowca z tej samej drużyny. W przypadku dwóch lub
więcej sportowców z jednego klubu, punkty zaliczamy jedynie temu, który jest na wyższej pozycji.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, oraz rozstrzygania kwestii spornych. W razie pytań,
prosimy o kontakt: jelonka@jelonka.com

JELENIA GÓRA Lider II ligi coraz mocniejszy

Cenne nabytki
Nasi koszykarze potwierdzili w ostatnim meczu, że
będą się liczyć w walce o awans do I ligi, pokonując
mocny zespół spod Wrocławia, prowadzony przez
Jarosława Zyskowskiego.
Po pierwszej kwarcie, przegranej
przez gospodarzy 5 pkt., okazało się,
że VB Leasing Siechnice to mocny
zespół i łatwo skóry nie sprzeda.
Dobrze się więc stało, że w ostatniej
chwili przed spotkaniem przyjechali z obowiązkowego studenckiego
obozu zimowego: Jarosław Wilusz,
Mateusz Skrzypaczak i Łukasz
Niesobski, oraz brat tego ostatniego
– Rafał, który powrócił z Tarnovii
Tarnowo Podgórne. Rywale jednak
udowodnili do połowy drugiej
kwarty, że przyjechali po zwycięstwo, bo prowadzili w 34 min 39:28.
Przez pierwsze 4 min. drugiej
kwarty (10:16) punktował dla miejscowych tylko Krzysztof Samiec.
W tym czasie goście przeważali
zdecydowanie przy zbiórkach pod
obiema tablicami.
Dopiero wejście w drugiej połowie meczu Rafała Niesobskiego i
Michała Sterengi, którzy w trzeciej
i czwartej kwarcie nie schodzili prawie z parkietu, znacznie poprawiło
grę miejscowych. Imponował walecznością szczególnie M. Sterenga,
który walczył zacięcie pod obiema
tablicami i w ważnych momentach

Pozosta³e wyniki:
Spójnia Stargard – AZS Poznań		 76:78
UKKS Leszno – Doral Nysa Kłodzko		 77:61
Pogoń Prudnik – AZS Kalisz			 75:62
Open Basket Pleszew – AZS PO Opole 75:72
MKKS Zabrze – Dozorbud Legnica v.o. dla MKKS,
Olimpia wycofała się z rozgrywek
Śląsk II Wrocław – AZS Szczecin mecz przełożony
Tabela
1. Sudety Jelenia G.
2. MKKS Zabrze
3. AZS PO Opole
4. AZS Szczecin
5. AZS Kalisz
6. Doral Nysa
7. Spójnia Stargard
8. Open Basket
9. Pogoń Prudnik
10. AZS Poznań
11. VB Leasing
12. UKKS Leszno
13. Śląsk II Wrocław
14. Olimpia Legnica

17
17
17
16
17
17
17
17
16
17
17
17
15
17

30
29
28
27
27
27
26
26
25
24
23
23
19
16

+183
+128
+223
+193
+64
+53
+80
+67
+111
-70
-70
-128
-298
-536

meczu zdobywał cenne punkty.
Ponadto gospodarze zagrali dobrze
zespołowo. Skończyli z indywidualnymi, desperackimi atakami
na kosz przeciwnika. Nadal też
imponował skutecznością Krzysztof
Samiec i „wstrzelił się” Jakub Czech,
który ponadto zaliczał coraz więcej
zbiórek.
To spowodowało, że w 27 min.
miejscowi doprowadzili do remisu:
52:52, by zakończyć trzecią kwartę
korzystnym wynikiem: 63:58. To
jednak nie gwarantowało wygranej. Rywale w 35 min. zmniejszyli
straty (69:68) i trener Sudetów
wziął czas. Zaraz potem Michał
Sterenga zdobył bardzo ważne trzy
punkty (72:68). Następne minuty
to horror. Goście podejmują walkę
i zdobywają 2 pkt. (72:70) Krzysztof Samiec zalicza kolejną trójkę
(75:70), ale przyjezdni zdobywają
też trzy oczka w akcji 2+1 (75:73)
i na 45 sek. przed końcową syreną
wyrównują 75:75. Cale szczęście,
akcją 2+1 popisuje się Rafał Niesobski i na 39 sek. przed końcem
zrobiło się 78:75. Trener gości wziął
czas. Wydawało się, że miejscowi
będą taktycznie faulować, ale tak
się nie stało. Przyjezdni zgubili piłkę
i sfaulowali był Michała Sterengę,
który na 9 sek. przed końcową
syreną zaliczył jednego osobistego
i ustalił wynik meczu.
Wydaje się, że na wynik miał też
wpływ fakt, że goście wystąpili w
skromnym składzie. Jak powiedział
J. Zyskowski, miał do dyspozycji
tylko 8 zawodników. – Mam amatorską drużynę złożoną głównie ze
studentów i jednego wojskowego.
Trudno ich zmusić do większego
wysiłku treningowego, choć na
meczach dają z siebie wszystko
– podkreślił trener VB Leasing
Siechnice.
Natomiast szkoleniowiec Sudetów – Ireneusz Taraszkiewicz powiedział, że przed tym spotkaniem
nie miał wszystkich zawodników
na treningach z różnych powodów,
stąd słabszy początek spotkania.
– Cieszy mnie dojrzałość zespołu,
który przełamał się w drugiej części

Fot. Marek Tkacz

Wybieram następujących sportowców:

Rafał Niesobski wrócił do Sudetów
i rozegrał dobry mecz
meczu, a w końcówce zachował
więcej zimnej krwi. Dlatego wygraliśmy. Na pewno dużym wzmocnieniem dla nas jest powrót do drużyny
Rafała Nieboskiego – zakończył
Ireneusz Taraszkiewicz.
Sudety Jelenia Góra – VB Leasing Siechnice 79:75 (18:23,
18:16, 27:19, 16:17)

Sudety: Krzysztof Samiec 25,
Jakub Czech 21, Michał Sterenga
13, Rafał Niesobski 10, Mariusz Matczak 8, Jarosław Wilusz 2, Mateusz
Skrzypczak 0.
Najwięcej dla gości: Grzegorz
Kaczmarek i Wojciech Zahorski po
21 oraz Michał Lipiński 13.

Janusz Cwen

Bohater meczu
Jednym z bohateró tego spotkania był Michał Sterenga, który
już w Kłodzku zadecydował o wygranej Sudetów ze Staropolanką. Imponował walecznością i skutecznością pod koszami.
– Ma ten chłopak charyzmę – podkreślali kibice.
– Jestem bardzo zadowolony z mojej postawy w tym
meczu – powiedział sam zawodnik. – Nie było mi
łatwo wrócić do formy po przerwie w grze, kiedy
przez półtora roku przebywałem za granicą i miałem
rozbrat z koszykówką. Jako junior grałem z bratem
Maciejem w Sudetach przez cztery sezony. Potem
występowałem w Górniku Wałbrzych, Polonii
Leszno i Tarnovii. Cieszę się z tego, że wróciłem
do Jeleniej Góry. Stanowimy coraz bardziej
Michał Sterenga
zgrany zespół – zakończył Michał Sterenga.

Fot. Marek Tkacz
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SPORT

JELENIA GÓRA – O sponsorowaniu sportu zadecyduje rynek – mówi Tomasz Tokarski

Liga się rozkręca
Powiększa się przewaga drużyn z czołówki nad
pozostałymi w I lidze MOS w futsalu. Kry-Cha Bus,
Pizzeria Carlitos i Kolegium Karkonoskie wygrały
swoje mecze.
Kry-Cha wygrała 5:3 z Jeżówem
Sudeckim, Pizzeria bez najmniejszych problemów uporała się z Pub
Golem. Najtrudniejszą przeprawę
mieli zawodnicy Kolegium Karkonoskiego, którzy byli minimalnie
lepsi od CO Cumbers (4:3). Świąteczna przerwa dobrze podziałała
na policjantów. Gwardia zagrała
bardzo dobre spotkanie i pokonała
7:2 Dywanówkę z Kowar.
W następnej kolejce na pewno
zmniejszy się grono drużyn z kompletem punktów. Pizzeria Carlitos
gra z Kolegium Karkonoskim. Kto
zgubi punkty? Przekonamy się za
2 tygodnie.
Liderem strzelców po 4. kolejkach jest Mariusz Larysz (Carlitos)
z 7 bramkami, ale tuż za nim jest
grupa pościgowa. O jedno trafienie
mniej mają: Jarosław Wichowski (Kry-Cha), Krystian Kubicz
(Carlitos), Tobiasz Kuźniewski
(Kolegium Karkonoskie) i Marcin
Jurkiewicz (Gwardia).
Wyniki 4. kolejki: Kowary Dywanówka – JSS Gwardia 2:7, Kole-

gium Karkonoskie – CO Cumbers
4:3, Pub Gol – Pizzeria Carlitos
1:6, Lambert Auto Komis – Batter
Pol/Top Film 6:5, Kry-Cha – Jeżów
Sudecki 5:3.
W następnej kolejce (ponidziałek, 21 stycznia od godz. 18.40)
zagrają: JSS Gwardia – Lambert
Auto-Komis, Batter Pol/Top Film
– Kry-Cha, Kowary Dywanówka
– CO Cumbers, Pizzeria Carlitos
– Kolegium Karkonoskie, Jeżów
Sudecki – Pub Gol. Mecze odbywają się w hali przy ul. Złotniczej.

(ROB)
Tabela
1. Kry-Cha Bus
2. Pizzeria Carlitos
3. Kolegium Kar.
4. Jeżów Sudecki
5. Lambert
6. JSS Gwardia
7. Batter Pol/Top Film
8. Pub Gol
9. C.O. Cumbers
10. Dywanówka

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
12
12
6
6
6
3
3
0
0

25–6
23–7
13–7
16–16
13–16
16–14
16–18
7–14
9–19
5-23

JELENIA GÓRA Wzmocnienia z Brazylii?

Tasowanie w Karkonoszach
Fot. Archiwum

Beniaminek dolnośląskiej IV ligi piłki nożnej – KS
Karkonosze rozpoczął przygotowania do wiosennej
rundy rozgrywek.

Junior wśród prezesów
Tomasz Tokarski to najmłodszy prezes klubu sportowego w mieście i chyba w kraju. Ma 21 lat. Od czerwca
ubiegłego roku prowadzi MKS MOS Karkonosze. Jak
mówi, powoli zbuduje silny klub.
Nowy prezes MKS MOS jest
st udentem legn ick iego oddziału Polish Open Uniwersity.
Uczelnia, kształci menedżerów
i zarządzających biznesem, ma
centralę w Warszawie i jeszcze
jeden oddział w Krakowie.
Jej absolwenci po napisaniu
pracy dyplomowej w języku
angielskim otrzymują dyplomy
w polskiej i brytyjskiej wersji,
które potem ułatwiają kontakty zagraniczne przy staraniach
o unijne pieniądze służące na
przykład działalności klubów
sportowych.
– Byłem koszykarzem, do
wieku juniora grałem w MKS
Sudety na pozycji skrzydłowego. Poświęciłem się potem
nauce, ale lubię sport i postanowiłem pomóc w rozwoju i
odnoszeniu sukcesów koszykarkom MKS MOS Karkonosze.
Uważam, że przed tym klubem
jest przyszłość – mówi Tomasz
Tokarski, który jednocześnie
prowadzi firmę reklamową.
Prezesowanie rozpoczął od
tego, że przygotował zestawy
reklamujące klub. Dzięki temu
na meczach w Jeleniej Górze
i na w yjazdach towarzyszy
drużynie przez całe spotkanie
stojący banner (rol – up), na
którym jest logo klubu i miasta.
Ponadto kibicom przekazuje się
kalendarze, koszulki, breloczki
i znaczki klubu również z logo
miasta. Niebawem po mieście
będzie jeździć przed meczem,

zamówiony przez klub pojazd
podobny do tych, które kursują
po hipermarketach.
– Doszliśmy do wniosku,
że jest to najtańsza reklama.
Ponadto będziemy ten pojazd
wynajmować innym firmom
– mówi Tomasz Tokarski.
Nie chcemy korzystać tylko z budżetowych pieniędzy,
choć jesteśmy wdzięczni za
to, że otrzymaliśmy stamtąd
92 tysiące złotych. Szukamy
sponsorów, którzy dodatkowo
wzmocnią k lub. Od dawna
jestem zdania, że o sponsorowaniu klubów sportowych
zadecyduje rynek. Staramy się
zabiegać o to. Na razie podczas
meczów losowane są zaproszenia do Pizza Hut oraz
salonu fryzjerskiego
Carlo Boni. Prowadzimy też rozmowy
z kilkoma firmami.
Z niektórymi zawarliśmy wstępne
umowy – kończy
w y p ow ie d ź To masz Tokarski.
– Dobrze
nam się układa
w s p ó ł pr a c a z
now ym i młodym prezesem
– mówi trener
M K S MOS Je rzy Gadzimski,
jednocześnie sekretarz klubu. Podkreśla, że zarząd jest

szczupły, bo ma jeszcze tylko
skarbnika – Mariusza Opałka
i jednego człon ka zarządu
– Małgorzatę Nowicką. Razem
4 osoby. – Niepotrzebna nam
biurokracja – stwierdza trener.
Jednocześnie podkreśla, że
MKS MOS jest jedynym klubem
w mieście, w których odbywa
się szkolenie wszystkich grup
wiekowych, biorących

udział w regularnych rozgrywkach. To w przyszłości zaowocuje wzmocnieniem drużyny
seniorek, w której już obecnie
gra wiele juniorek. – Powoli,
ale skutecznie, chcemy w przyszłości zbudować w ten sposób
silny klub koszykówki kobiet.
Nie poprzez spektakularne
zakupy drogich zawodniczek
z zewnątrz, t yl ko szerok ie
szkolenie wsz ystk ich gr up
młodzieżowych – powiedział
Jerzy Gadzimski.

Janusz Cwen

Fot. Angelika Grzywacz

JELENIA GÓRA Ucieczka prowadzących

Tomasz Tokarski zadbał o promocję klubu,
teraz szuka sponsorów

KRAJ Powstanie centralna I liga koszykówki kobiet

Mierzą w awans
W przyszłym sezonie powstanie jedna, centralna I ligi koszykówki kobiet. Obecna składa się z czterech grup.
Prawie wszystkie występujące w nich zespoły mają teoretyczne sznse awansu do nowej I ligi.

Jarosław Wichowski (po prawej)
nie zagra już w Karkonoszach
We wtorek w hali przy ul. Złotniczej trenowało 14 zawodników, bez
Krzysztofa Józefiaka i Jarosława
Wichowskiego, którzy oglądali
trening z trybun i nazajutrz prezes Tadeusz Duda pożegnał się z
nimi. Natomiast wśród nowych
futbolistów pojawili się: pochodzący ze Świerzawy napastnik
– Konrad Kogut (ostatnio Górnik
Złotoryja, kiedyś grał w Woskarze)
i bramkarz ze Stali Jasień Marcin
Stankiewicz. Obaj są studentami
Kolegium Karkonoskiego. Wrócił
do klubu Tomasz Lizak, który już
dzisiaj rozpoczął treningi.
Zanosi się na rewelację. W Jeleniej Górze może pojawić się dwóch
ciemnoskórych Brazylijczyków.

Przyjadą oni we wtorek (15 stycznia) do Głogowa do trenera A.
Bani, który przed tym sezonem
był zainteresowany trenowaniem
Karkonoszy. Według wstępnych
ustaleń, dwaj młodzi futboliści z
Południowej Ameryki (pomocnik
i napastnik, odpowiednio 19 i 20
lat) graliby w zamian za zakwaterowanie i wyżywienie. Mają
pracować w Jeleniej Górze.
Co prawda Karkonosze mają
już za sobą niezbyt udaną próbę z
dwoma ciemnoskórymi zawodnikami z Nigerii, również niewielki
pożytek był z innych egzotycznych
futbolistów we Włókmiarzu Mirsk
i w Olszy Olszynie Lubańskiej, ale
może tym razem się uda.

(JEN)

Nie będzie to jednak łatwe. Po
zakończeniu rundy podstawowej po dwie najlepsze drużyny
każdej grupy (razem 8) będą
walczyły w barażach o wejście do
ekstraklasy. Wejdą dwie najlepsze. Pozostałe (6) występować
będą w przyszłym sezonie w
jednej centralnej I lidze razem
z dwoma spadkowiczami z ekstraklasy. Nową centralną I ligę
uzupełni 8 drużyn, obecnej I

ligi, wyłonionych po barażach.
Wezmą w nich udział zespoły,
które zajmą w czterech grupach
obecnej I ligi miejsca od 3 do 6 po
rundzie podstawowej.
Przedstawiamy wszystkie
drużyny występujące w czterech
grupach obecnej I ligi.

(JEN)

Okiem trenera
Jerzy Gadzimski, trener MKS MOS Karkonosze: Tabele mówią prawdę, szanse na
awans mają pierwsze drużyny w poszczególnyvh grupach. W naszej, o dziwo,
choć wygraliśmy z TS Ostrovia, widzę tę ekipę nawet w ekstraklasie i oczywiście
Ślęzę Siechnice, która kontynuuje dawne tradycje wrocławskiej Ślęzy. Z grupy
A najmocniesze są: Korona Kraków i wzmocniony ostatnio AZS AWF Katowice.
W grupie C najmocniejszy zdecydowanie jest Hartman Pabianice, kontynuator
tradycji dawnej Polfy i MTK, a w grupie D – Kadus Bydgoszcz. W tych drużynach
należy upatrywać kandydatów do awansu do ekstraklasy. Nasze dziewczyny
będą walczyły o zmieszczenie się, po barażach, w nowej I lidze. Wierzę w to,
że się uda.

Grupa A
1. Korona Kraków
2. Górnik Wieliczka
3. AZS AWF Katowice
4. Wisła II Kraków
5. MLKS Rzeszów
6. KS Filar Sosnowiec
7. AZS Rzeszów
8. UKS Częstochowa
9. Basket Kraków
10. Lotnik Wierzawice
11. Żak Nowy Sącz
12. Zryw Dębieńsko
13. Stal Stalowa Wola

Grupa C
13
14
13
13
14
14
14
14
13
14
13
14
13

26
26
25
23
23
22
21
19
18
17
16
15
14

1167-655
1254-931
1265-756
979-706
996-876
909-823
1018-924
891-1107
860-953
742-1065
732-1043
869-1493
671-1046

Grupa B
1. Ślęza Siechnice
2. Ostrovia Ostrów
3. PWSZ II Gorzów
4. Kon-Bet Konin
5. Orzeł Polkowice
6. MKS Karkonosze
7. Olimpia Poznań
8. Jedynka Wschowa
9. Chrobry Głuchołazy

1. Hartmann Pabianice
2. KS Żyrardowianka
3. Lider Pruszków
4. Widzew Łódź
5. SMS II Łomianki
6. AZS UW W-wa
7. KS Piaseczno
8. AZS PW Warszawa
9. AZS AP Siedlce
10. Mag Rys Zgierz
11. La Basket W-wa
12. Pułaski Warszawa

13
14
13
14
14
13
14
14
13
14
14
14

26
25
24
23
22
22
22
20
16
16
16
14

1235-606
1279-848
1050-655
1161-840
1028-840
945-771
1010-836
840-848
884-1060
760-1230
664-1615
637-1344

13
12
12
13
11
12
13
10

26
22
19
19
17
17
14
10

1323-665
958-785
849-861
875-954
799-694
766-752
690-1195
479-913

Grupa D
10
10
10
9
9
11
8
9
10

19
17
16
15
14
13
12
12
11

669-526
700-662
775-658
677-503
673-592
710-870
545-501
577-620
524-917

1. Kadus Bydgoszcz
2. Kotwica Kołobrzeg
3. SKK Hit Kobylnica
4. Uniwersytet Gdańsk
5. Orlęta Al. Kujawski
6. KSKK Koszalin
7. SMS Bydgoszcz
8. WKK Wejherowo
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

REGION Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA

W Zamościu przed laty
14 I, godz. 17, galeria „Hall” - ODK
Otwarcie wystawy fotograficznej Stanisława Orłowskiego „W Zamościu”, z
cyklu „Polska lat 60-tych”.
Młode talenty na scenie
15 I, od godz. 9, Teatr Zdrojowy
VII Jeleniogórski Przegląd Teatrzyków
Jasełkowych dla szkół podstawowych.
Dramat z Rumunii
15 I, godz. 18, sala widowiskowa
przy ul. Bankowej 28/30, bilet 9 zł,
karnet – 28 zł
W DKF „KLAPS” projekcja filmu „4
miesiące, 3 tygodnie i 2 dni” dramat
w reż. Cristiana Mungiu (Rumunia,
2007).
Fotografia roku w Muflonie
16 I, godz. 18, galeria „Muflon”
Otwarcie wystawy pokonkursowej
„Fotografia roku”. Na wystawę złożyły
się prace nagradzane i wyróżniane w
ciągu ubiegłego roku w konkursach
na „Fotografię miesiąca”. W czasie
wernisażu odbędzie się występ zespołu
pop-rockowego „Spontan” działającego
przy MDK „Muflon”.
Kolędowanie w filharmonii
17 I, godz. 11, Filharmonia Dolnośląska
– sala koncertowa, bilety 10 i 5 zł
Europejskie kolędowanie w ramach
Filharmonii Młodych – koncert pod
dyrekcją Anny Grafowskiej-Borys, Darii
Wyrostek–Pelc i Marka Fliegera.
Prace studentów trzeciego wieku
17 I, godz. 16, Galeria N... - DODN ul.
1 Maja 43
Otwarcie wystawy „Jelenia Góra i
okolice” słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; malarstwo,
olej, akwarela, plakatówki.

Od kiedy istnieje Ziemia?
17 I, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja ilustrowana przeźroczami
„Jak dawniej szacowano wiek Ziemi?”.
Prelegentem będzie Jolanta Maj – biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Spotkanie z poetką
18 I, godz. 17, muzeum „Dom Gerharta
Hauptmanna”
Spotkanie autorskie i prezentacja
tomiku poezji „Miniatury” Elżbiety
Śnieżkowskiej – Bielak.
Twórcy wychodzą do ludzi
18 I, godz. 17, galeria „Korytarz”
- JCK
III Przegląd Twórczości Fotograficznej
Artystów Jeleniogórskich – uroczyste
spotkanie twórców z publicznością.
Rozmowy o książce
18 I, godz. 17, muzeum „Dom Gerharta
Hauptmanna”
Dyskusja o przyszłości książki drukowanej, o tym, czy e-booki mają szansę
na przejęcie dominującej roli na rynku
księgarskim.
Pieśni i arie znanych kompozytorów
18 I, godz. 19, Filharmonia Dolnośląska, bilety 30 i 25 zł
Koncert „Od opery do Hollywood” w wykonaniu Jacka Janiszewskiego (bas),
Mariusza Dubrawskiego (fortepian).
W programie pieśni i arie Stanisława
Moniuszki, Ignacego Paderewskiego,
Fryderyka Chopina, fragmenty z musicali Henry’ego Mancini, Andrew Lloyd
Webber’a, Johny’go Mandela.
Recytatorskie eliminacje
19 I, godz. 11, MDK – sala nr 19
Konkurs recytatorski dla szkół podstawowych – eliminacje powiatowe. Na
młodych aktorów czekają atrakcyjne
nagrody.

TEATR

Śmierć Człowieka-Wiewiórki
17, 18 I, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 25 i 18 zł
Klątwa
19, 20 I, godz. 19, Scena Duża, bilety 27 i 18 zł
Tymoteusz Rymcimci
16 I, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
Mały Duszek
17 I o godz. 10, 20 I o godz. 16, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
KINO

Grand
Dziewczyna moich koszmarów
14 – 17 I, godz. 20
komedia, prod. USA 2007, od
12 lat

Rozważni i romantyczni: klub
miłosników Jane Austen
14 – 17 I, godz. 18
dramat, prod. USA 2007, od 12 lat

JELENIA GÓRA Szkło i zapomniane zawody w muzeum

Duszek wraca
na scenę

Chałupniczy biznes
Kowale, stolarze, szlifierze szkła i wielu innych
– Muzeum Karkonoskie
przypomina o dawnych
rzemieślnikach ze śląskiej i
czeskiej strony Karkonoszy.
Wystawa będzie czynna tylko do końca miesiąca.
Wystawa „Zapomniane rzemiosła po śląskiej i czeskiej stronie Karkonoszy XIX/XX wiek” przedstawia
zbiory etnograficzne obejmujące
wybrane zawody – rzemiosła występujące na wsi dolnośląskiej i
czeskim podgórzu Karkonoszy. Jak
wyjaśniają organizatorzy, przedstawiono tylko wybrane zawody – najbardziej reprezentacyjne, najdłużej
funkcjonujące na wsi (jeszcze w XX
w.) i w pamięci ludzi oraz najliczniej
reprezentowane przez pozostawione narzędzia i sprzęty.
Łącznie na wystawie obejrzymy
dwanaście grup zawodów – rzemiosł. Szczególną uwagę warto
zwrócić na szlifierstwo szkieł oraz
szlifierstwo i nawlekanie szklanych
korali. – Oba zawody były ściśle
związane ze specyfiką przemysłową
regionu, czyli hutnictwem szkła i
wykonywane przez ludność wiejską
sposobem chałupniczym w domach
jako dodatkowe zajęcie (w przypadku nawlekaczy korali i szlifierzy
korali) lub traktowane jako główne
źródło dochodów (szlifierze szkła)
– tłumaczą organizatorzy.
Na wystawie zaprezentowano
skromniej ciesielstwo, powroźni-

Fot. AGA
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Fragment wystawy
„Zapomniane rzemiosła...”

ctwo czy garncarstwo, poświęcając
więcej miejsca kowalstwu, kołodziejstwu czy stolarstwu. Jak dodaje
Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum Karkonoskiego planowane
są również warsztaty skierowane
do młodzieży, m.in. garncarstwa i
pieczenia chleba.

(AGA)

Szkło w muzeum
Nie tylko stare zawody można obejrzeć w Muzeum Karkonoskim. Czynna
jest wystawa „Szkło współczesne
najnowsze trendy”. To ekspozycja 9
szkieł artystycznych, zakupionych do
zbiorów muzeum, wykonanych przez
wybitnych artystów. Ciekawa jest
też ekspozycja „Przywrócony blask”,
zawierająca 17 eksponatów po konserwacji z Działu Szkła Artystycznego
im. Mieczysława Buczyńskiego.

Po rocznej przerwie na scenę
powraca Mały Duszek – stworek
lubiany nie tylko przez jeleniogórskie dzieci. Oklaskiwała go
publiczność w Katowicach i
Wrocławiu, festiwali teatrów
dziecięcych w Kielcach i Łomży,
a także niemieckiego Zittau.
– To było niezwykłe przedstawienie, którego nie zapomnimy
– wspominają Bogdan Nauka i
Elżbieta Łoźnikow. – Był to bowiem pierwszy polski spektakl
grany w Niemczech po naszym
wejściu do Unii Europejskiej. O
północy staliśmy się członkami
UE, a rankiem graliśmy w ramach festiwalu Dreiklang.
W Teatrze Zdrojowym trwają
próby wznowieniowe. Ekipa
techniczna przegląda scenografię, aktorzy przypominają sobie
tekst. Przypomnijmy pokrótce:
Biały Duszek mieszka na zamkowym strychu, nocami odwiedza komnaty i rozmawia z
portretami dawnych właścicieli.
Czasami pogada z puchaczem
Uchu-Szuchu. Często wspomina
dzień, w którym zamek był
oblegany przez szwedzką armię. Tak wówczas przestraszył
generała Torstensona, że ten
wraz z armią uciekł w wielkim
popłochu...
Pewnego dnia Duszek obudził się w dzień i stał się czarny...
A jaki jest finał pechowego
przebudzenia – najmłodsi widzowie mogą przekonać się już
w najbliższą niedzielę o godzinie 16 w Teatrze Zdrojowym w
Cieplicach.

(TT)

Nowości ze świata muzyki
SHARRIE WILLIAMS – „I’m Here To Stay”

CHRISTOPH TITZ – „When I Love”

Głos Sharre momentami brzmi jak Koko Taylor lub jak Tina Turner z
okresu lat 60-tych. Mogliśmy się o tym przekonać podczas jej koncertu,
który dała w Polsce podczas chorzowskiej gali Blues Top’07. Już wtedy
było wiadomo, iż pracuje nad nową płytą, która ukazała się późną jesienią
2007 roku. Jej nagrania to soczysty blues jak i gospel blues. Otwierający
krążek „Fire” to kawałek, zawierający mnóstwo soulowych klimatów. „Jelousy” to już powściągliwy blues pulsujący charakterystycznym rytmem.
W„Seeking” słyszymy wokalistkę zupełnie odmienioną, w tym nagraniu
przypomina ona Robertę Flack, śpiewa delikatnie przekazując emocje.
Tytułowy „I’m Here To Stay” to wielka bluesowa uczta i jeden z przebojów na tej płycie, który szybko się nie znudzi. Z kolei w nurt kolejnego
bluesowego tematu „Gotta Go Thru Hell” wprowadzają poza głosem samej
Sharrie Williams organy Hammonda. Artystka urzekła mnie przepiękną
balladą „Will You Still Love Me”. W podobnych klimatch utrzymane są
pozostałe utwory m.in.„Rhythm of Life”, „It’s Getting Late”, „I’m A Real
Woman”, „Don’t Give Up”, „I’m So Blue”, „Time” czy „Pocono Praise”.
Williams pokazała też swój rockowy pazur w kompozycji „Power”, którą
stworzyła wspólnie z Larsem Kutschke.
W utworze „Gotta Fine Me A Mojo” słychać inspiracje pieśniami nowoorleańskimi. Jest on ukłonem dla tej części Ameryki. Ta płyta wciąga jak
mało która z dorobku Sharri Williams.
Wywodząca się z amerykańskiego miasteczka Saginaw ze stanu
Michigan wokalistka szturmem zdobyła w 2004 roku uznanie europejskiej publiczności występując z powodzeniem na licznych festiwalach
bluesowych ze swoim zespołem
The Wiseguys: Lars Kutschke
(gitara), Marco Franco (bass),
Pietro Taucher (organy Hammonda B3), Rudy Barnett (inst..
kl.), Clifford Jackson (perk. instr.
perk.), Charles Roach III (śpiew
w chórkach). Sharri Williams
jest jedną z najwybitniejszych
reprezentantek kobiecego bluesa, a ta płyta jest na to najlepszym dowodem.

To już druga płyta w dorobku niemieckiego trębacza , która osadzona
jest w klimacie smooth jazzu. Christophet Titz zdążył ma już niezłą pozycję
na rynku niemieckim a także w innych krajach m.in. w Polsce. Idzie podobną
ścieżką jaką sobie utorował przed laty Till Broenner. Najnowsza płyta „When
I Love” to 13 interesujących kompozycji napisanych przez samego Titza,
któremu towarzyszą: Gero Koerner (instrumenty klawiszowe), Uli Brodersen
(gitara), Afra Mussawisade (perkusja, instrumenty perkusyjne), Marc Lehan
(cymbals),Vera Plum (skrzypce), Nina Leonards(skrzypce), Astrid Nagele
(wiolonczela), Norbert Imdahl (bas akustyczny).
Już poprzez zaangażowanie sekcji instrumentów smyczkowych, jego
muzyka nabiera jeszcze większego kolorytu.
Płytę otwiera utwór „Trust Me”, który nieco przypomina melodie charakterystyczne dla Chrisa Botti. „Perception” to popis perkusisty, który rzadko
stosuje jednolity groove. „Mats” to trudny, chłodny kawałek.
„Easy Living” zawiera klimaty muzyki skandynawskiej. Christopher Titz
budując poszczególne tematy doskonale zadbał o szczegóły, jego solówki są
bardzo czytelne, mają w sobie jakąś magię i wciągają słuchacza inspirując przy
tym do przemyśleń. Tak jest w przypadku „Contrary To Reason”, „Damask”,
„Father’s Place” czy „Train Of Ideas”.
Tytułową kompozycję „When I Love” odróżnia od innych przede wszystkim
żeński wokal. Na uwagę zasługuje też kawałek z polskim tytule „Poranna
kawa”. Ten utwór to z kolei
ukłon artysty w stronę polskiego środowiska jazzowego.
Titz wielokrotnie gościł w
naszym kraju, grając m.in.
koncert Trumpet Kings wraz
z Piotrem Wojtasikiem.
Album zamyka przepiękny
ponad 5-cio minutowy temat
„Necati”. Słuchając tej płyty
można odpocząć, „odpłynąć”
myślami od codziennych
zmartwień.

wydawnictwo: Electro – Fi Records/ CrossCut Records

wydawnictwo: Maroty Music
/Jazz Dimensions

Andrzej Patlewicz
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ 2 lokale użytkowe - w Jeleniej Górze.
Nieruchomości - 504 131 604
■ 2 pokoje 100 tys. - 35m, okna nowe,
glazura w kuchni i łazience - 507 758 456
■ 2 pokoje w Cieplicach - 39m z balkonem
niski czynsz cena 140000 do negocjacji
- 663 259 092
■ 2 pokojowe mieszkanie - na Kiepury o
pow 51m2 po kapitalnym remoncie - 504
289 423
■ 36m do remontu - w trakcie remontu,
nowe okna, niski czynsz 70zl. Jelenia
- Cieplice, 110 tys. - 788 180 855
■ 3 pokojowe mieszkanie - do remontu na
osiedlu Orle - 607 991 971
■ Dom przedwojenny w Rudawach - Janowickich, 360m, działka 1366, idealny pod
agroturystykę, Celdom 0 661 114 212 - 0
75 64 45 605
■ Dom w Gruszkowie - po remoncie działka
5000 m2 - 508 240 822
■ Domy w zabudowie bliźniaczej - 135 i 154
m2 - 508 240 822
■ Działka budowlana - uzbrojona, ogrodzona, na niej szopa i budynek z pustaków
do możliwej rozbiórki Górzyniec - 667
264 181
■ Działka budowlana - w gm. Mysłakowice
1660 i 2034 m2 - 509 326 914
■ Działka budowlana w ok. Karpacza
- 5000m z widokiem na góry, słoneczna
- 600 440 473
■ Działki w Janowicach Wielkich - Powierzchnia ok 3200m2 - cicha i spokojna okolica.
Atrakcyjna cena - 604 945 630
■ Garaż murowany z prądem - na samochód
osobowy w centrum Jeleniej Góry - 697
970 121
■ Kawalerka - Tylko 70000z - po remoncie
na osiedlu Orle - 607 991 971
■ Kawalerka w Cieplicach - 20m po remoncie z balkonem 70000 - 663 259 092
■ Komfortowa kawalerka - 35m, okolice
parku, 138.000, Celdom 0 661 114 212
- 0 75 64 45 605
■ Kompleks mieszkalno - usługowy - w
Jeleniej Górze: dom wolnostostojący - 601
622 219
■ Mieszkanie - 2 pokoje w Cieplicach 39m
z balkonem, niski czynsz - cena 140000 do
negocjacji - 663 259 092
■ Mieszkanie 2 pok. Cieplice - 42m, 1
piętro, oddzielna toaleta, własne CO - cena
120000 zł - 793 553 938
■ Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, 38
m2, IV piętro - 504 131 604
■ Mieszkanie 2 pokojowe - w bloku po termomodernizacji - 2 piętro - 603 788 610

Mieszkanie 2 pokojowe - 39 m, 3
piętro na ul. Karłowicza (Zabobrze) do
remontu, cena 139 tys. zł do negocjacji
- 788 729 126
■ Mieszkanie 3 pokoje - na Kiepury 63 m,4
piętro, winda. 195 000 - 608 194 429
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 74m z ogródkiem i garażem w Cieplicach - cena 200000
- 663 259 092
■ Mieszkanie 3 pokojowe - II piętro, 47m2
w Kowarach z pięknym widokiem na Śnieżkę
- Cena 150 tys. - 695 400 501
■ Mieszkanie 65 m2 w bloku - Zabobrze po
kapitalnym remoncie - 500 748 326
■ Mieszkanie 81m2 - na 1 piętrze w
kamienicy, dwa duże pokoje, przedpokój,
łazienka i duża kuchnia - ogrzewanie piecowe
- 075 71 41 056
■ Mieszkanie dwupokojowe - przy parku w
Cieplicach 49m - 608 314 654
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze - centrum,
100m, 4 pokoje, 260.0 - 601 622 219
■ Mieszkanie w Mysłakowcach - 35 m2 - 2
pokoje, kuchnia, łazienka, garaż. Kuchnia
zabudowana. Małe opłaty. Dobra lokalizacja
- 603 322 400
■ Mieszkanie w Mysłakowicach - 115m, 4
pokoje, duży ogród, garaż - 601 622 219
■ Mieszkanie w Piechowicach - 70m, 3
pokoje, stan deweloperski - 601 622 219
■ Mieszkanie w Sosnówce 70m - bez
czynszowe c.o. + kominek strych - 605
305 107
■ Mieszkanie Zabobrze 2 - 3-pokoje ,10
piętro, 60m. - 606 419 503
■ Tanio ładną działkę 30a - w Wojcieszycach - 691 445 995
■ Zabobrze II - Mieszkanie - Mieszkanie
63m - 500 751 700
■ Nowy dom o powierzchni użytkowej 350
m (na działce pół hektarowej) 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
■ Działka usługowo-budowlana (przemysłowa) o powierzchni 1,41 hektara położona
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
■ Dom w Piechowicach w bardzo dobrym
stanie, gotowy do zamieszkania. Oferta jest
OKAZJA, dostępna tylko w naszym biurze
- 662 040 448
■ Łysa Góra – Dziwiszów 3,5 ha pod
inwestycje sportowo-turystyczne 603
954 845
■ 3 pokojowe Zabobrze III 601 898 156
■ Mieszkanie 3 pokoje 70m2, 3 piętro do
remontu, brak łazienki, wc na klatce. Wymie■

nione okna. Możliwość zrobienia 2 osobnych
mieszkań - 165 tys. 600 312 931
■ 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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Kupię przenośny stragan lub kiosk – 075
755 12 10 – 515 176 553
■ Działkę budowlaną uzbrojoną – tanio
- okolice Jeleniej Góry do 30km – 666
093 749
■ Mały domek lub pól domu do 30km od
Jeleniej Góry – tanio - może być do małego
remontu - 666 093 749
■ Zadłużony dom lub mieszkanie do 120m2.
w okolicach Jeleniej Góry – 666 093 749
■ 2/3 pokojowe - Bez pośredników dwutrzypokojowe kupię. Do 150 tys. zł - 507
932 248
■ 3/4 pokojowe może być do remontu
za 150000,- Pilnie - 660 397 789 - 668
667 637
■ 2 pokojowe w Mysłakowicach - Poszukujemy - Pilne! - 504 131 604
■ 3 pokojowe – ok. 60 m2 - 605 380
473
■ Dom kupię zdecydowanie - w Jeleniej
Górze lub bardzo bliskiej okolicy. Najchętniej
nowy około 150 m2. Pośrednicy proszę nie
dzwonić. Kontakt e-mail: easy1003@wp.pl
- 509 208 799
■ Dwu, trzypokojowe – Pilnie bez pośredników kupię mieszkanie w Jeleniej Górze
lub okolicy. w cenie do 150 tys. zł - 665
636 483
■ Kupię - działkę ogrodową na Zabobrzu
- 503 168 672
■ Kupię dom - J.G. lub okolicy, zadbany do
320000zł. W rozliczeniu może być nowe
mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu 3.
Pośrednikom dziękuje - 502 169 410
■ Kupię dom - w Jeleniej Górze lub okolicy
do ok.350 tys. W rozliczeniu może być
mieszkanie nowe, 2 pokojowe na Zabobrzu
III - 502 169 410
■ Kupię dom do remontu - w wiejskich
okolicach Jeleniej Góry w cenie do 100tys. N.
Partner 075 649 50 40 - 604 869 172
■ Kupię działkę - budowlaną w okolicach
Jeleniej Góry pod budowę domku w dobrej
cenie - 514 352 521
■ Kupię działkę - pod budowę domku w
Jeleniej Górze, Cieplicach, Sobieszowie,
Wojcieszycach lub bliskich okolicach do 50
tys. - 787 945 141
■ Kupię gospodarstwo - rolne z zabudowaniami, dla zdecydowanego klienta, w

okolicach Jeleniej Góry, Karpacza - 667
219 752
■ Kupię grunty, nieruchomości - Kupimy
grunty, działki budowlane, nieruchomości
do remontu bez pośrednictwa agencji nieruchomości. Atrakcyjne oferty będą szybko
finalizowane. Oferty prosimy przesyłać
na adres e-mail: regess@interia.eu - 075
644 20 73
■ Kupię kawalerkę - na Zabobrzu do 92.000
- 661 870 427
■ Kupię lokal usługowy - na działalność
gospodarczą Od 20m2 do 60m2. Wszystkie
media - 662 825 769 - 075 61 37 652
■ Kupię lokal w Jeleniej Górze - na parterze
na działalność gospodarczą o powierzchni
ok.40 m2 może być do remontu - 663
891 161
■ Kupię mieszkanie - w Jeleniej Górze bez
pośredników - 607 851 098
■ Kupię mieszkanie - minimum 3- pokojowe
na terenie jeleniej góry bez pośredników może
być do remontu - 513 304 624
■ Kupię mieszkanie 3 pokojowe - Sobieszów, Cieplice w cenie do 2400m2 - 512
365 901
■ Kupię mieszkanie 3-pokojowe - ok 70
-80m położone blisko centrum Jeleniej Góry
- najchętniej okolice Morcinka, Mickiewicza,
Kochanowskiego. Może być mieszkanie
developerskie - 669 931 209
■ Kupie mieszkanie Piechowice - lub
okolice 2- 3 pokoje do 70 metrów. Oferty
proszę kierować na email kotlletica@wp.pl
- +447706 804 443
■ Kupię mieszkanie w Karpaczu - również
zadłużone lub komunalne - 660 774 124
■ Kupię mieszkanie Zabobrze III - BEZ
POŚREDNIKÓW - 601 910 813
■ Kupię mieszkanie Zabobrze III - do 40
m2 na Zabobrzu III lub II - bez pośredników
- 885 238 125
■ Kupię pensjonat Karpacz - do 1500000
dla zdecydowanego Klienta JGN. Emilia
- 603 925 484
■ Poszukuję dla konkretnego klienta działki
w Janowicach Wielkich NS - 508 240 825
■ Mieszkanie czteropokojowe - na Zabobrzu
w czteropiętrowym budynku NS - 508
240 825
■ Mieszkanie do remontu - zdecydowanie
kupię mieszkanie do remontu koniecznie w
Cieplicach najlepiej stare budownictwo - może
być zadłużone - 694 328 082
■ Mieszkanie w Cieplicach - min. 3-pokojowe, w Cieplicach lub okolicy. Nie wymagające remontu, w spokojnym sąsiedztwie,
chętnie w kamienicy z ogrodem. Również
mile widziana oferta sprzedaży połowy domu.
- 509 825 284

Pensjonat Karpacz - Kupię pensjonat w
Karpaczu dla zdecydowanego klienta do
kwoty około 1500000 zł. Emilia JGN - 603
925 484
■ Pensjonat - ośrodek wczasowy - Bez
pośredników ! pilnie kupię pensjonat lub
ośrodek wczasowy - 507 932 248
■ Szukam ziemi w okolicach Jelonki (najchętniej Rudawy Janowickie). Może być rolna.
Wielkość do uzgodnienia. W zamian oferuję
atrakcyjne działki na Podkarpaciu (pogórze
bieszczadzkie). Maciej peregrin_tuk@o2.pl
- 601 204 103
■ Kupię duże mieszkanie willowe z ogrodem
- 506 122 218
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie komunalne – w kamienicy
– 40m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogrzewanie gazowe zamienię na większe
( 3 – 4 pokojowe) może być zadłużone do
remontu – 693 702 871

2 pokojowe na 3 pokojowe - z dopłatą
mieszkanie 2 pokojowe w Cieplicach 42m2 z
niskim czynszem na 3 pokojowe na Zabobrzu
z dopłatą - 793 553 938
■ 3 pokoje na 2 - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, weranda, c.o. gazowe + piece w
Cieplicach. Na mniejsze o podobnym standardzie w Cieplicach lub okolicy od 50 do 60m2
do II pietra (nie parter i poddasze). Kontakt
DJ_39@interia.pl - 788 996 152
■ 54 m2, Kiepury + dopłata na dom
- 54m2, 2-pokoje, Zabobrze III, zadbane +
dopłata zamienię na dom w Jeleniej Górze
lub bardzo bliskiej okolicy. Dom najchętniej
nowy, kilkuletni około 150 m2. Pośrednicy
proszę nie dzwonić. e-mail: easy1003@wp.pl
- 509 208 799
■ Zamienię śliczne w Lubomierzu (3okoje+łazienka) po kapitalnym remoncie na
Jelenią Górę. - 609 892 382
■ Mieszkanie 2 p. na domek - Zamienię
mieszkanie dwu pokojowe 47m w bloku [nie
na osiedlu] blisko Szrenicy, na mały domek
■

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. A by 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. O głoszenie 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:

WA¯NE TELEFONY

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

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

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:........................................................................................................................
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może być do remontu w Szklarskiej Porębie
Górnej - 602 137 602
■ Mieszkanie własnościowe na dwa - Mam
na zamianę (na dwa samodzielne mieszkania) mieszkanie własnościowe położone w
Piechowicach. Pow. to ok 90m2. Mieszkanie
jest na parterze, słoneczne z trzema pokojami,
łazienką oraz kuchnią. Drzwi wejściowe są
wymienione, okna również. Łazienka jest po
remoncie - 501 181 177
■ Mniejsze na większe - mieszkanie w
Jeleniej Górze na minimum 2 pokoje, kuchnia,
łazienka przedpokój. Moje jest 1 pokojowe,
kuchnia, łazienka kanciapa na pół piętrze,
bardzo duża piwnica i ogródek przed domem
– 075 642 27 41 - 693 502 172
■ Mniejsze na większe - gotówka - Zamienię
mieszkanie komunalne 2 pokojowe , kuchnia
, łazienka , CO ( 54m2) + 2 piwnice , w
centrum (Wojska Polskiego) po remoncie
, ładne , słoneczne na większe minimum 3
pokojowe. Możliwość pozostawienia mebli
kuchennych - 502 212 400
■ Pilnie zamienię 1 na 2 - pilnie zamienię
mieszkanie komunalne w Mysłakowicach
69m2 centralne ogrzewanie 2 pokoje
kuchnia przedpokój - 504 132 851
■ Sprzedam, zamienię - działkę usługową
/zdrowie, handel, gastronomia, hotel/ 2000
m2 w centrum Cieplic. - 075 75 58 980
■ Zamiana mieszkania - komunalne 25m.
kw. 1pok.kuchnia na większe (2 pokoje)
może być zadłużone lub do remontu - 500
490 882
■ Zamienię spółdzielcze lokatorskie 3
pokoje, kuchnia, łazienka (ze spłaconym
kredytem i odsetkami) wyremontowane
w Lubomierzu na Jelenią Górę. - 609
892 382
■ Zamienię w Kowarach mieszkanie własnościowe 2 pok. na 3 pok. Ogrzewanie
piece kaflowe. !1 pok. na Ii pietrze drugi na III
piętrze osobne wejścia - 669 395 452
■ Zamienię luksusową kawalerkę (parter,
budynek 2 piętrowy) na większe (może być
do remontu) - 608 321 076
■ Zamienię mieszkanie - zamienię mieszkanie 2-pokojowe 45m kwadratowych,
blisko centrum. C,O gazowe, po remoncie.
na 3-pokojowe. Z dopłatą. Jelenia Góra - 075
75 23 730
■ Zamienię mieszkanie komunalne - o
pow. użytkowej 49.20m2 (pierwsze piętro,
centralne ogrzewanie w mieszkaniu, przedpokój, z kuchni wejścia do 2 pokoi, osobna
łazienka, piwnica i strych)na 2 pokojowe lub
większe na Zabobrzu, może być zadłużone lub
do remontu - 660 466 674
■ Zamienię mieszkanie komunalne - 70 m 2
w centrum, na mniejsze - 605 295 351
■ Zamienię mniejsze na większe - własnościowe 29 m2 na Zabobrzu na większe (
może być zadłużone) z odstępnym. Jest to
mieszkanie środkowe, ciepłe na parterze z
niskim czynszem. - 607 336 324

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM
■ 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
■ 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
■ Do wynajęcia mały domek 15km od Jel.
Góry – 605 822 721
■ 2 pokojowe - Do wynajęcia - kompletnie
umeblowane w Michałowicach. Tanio.
Nieruchomości - 504 131 604

3 studentów szuka mieszkania - Studenci/ki Politechniki i Kolegium Karkonoskiego szukają umeblowanego mieszkania
3-pokojowego do wynajęcia od lutego. 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
■ Ładne mieszkanie w centrum - 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 zl/mies.+ rachunki
- 075 64 24 528 - 512 635 799
■ Dla 1 studentki - Duży pokój z wyjściem
na balkon, umeblowany + tv w pokoju
zamieszkuje jedna studentka z KK. mieszkanie
zadbane, przestronne osobno łazienka/toaleta, duża kuchnia. cena 230zł/miesiąc w
tym wliczone media: tel/net/tv rachunki co
2mies: światło/woda/gaz dzielone na 2os
które mieszkają no i Ty... - 510 797 010
■ Do wynajęcia - pomieszczenie o pow 80m.
na nieuciążliwą działalność gospodarczą.
Lokal znajduje się przy ul. Wiejskiej w J.G
- 660 684 496
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - na Zabobrzu
II. Jest w pełni umeblowane i w pełni wyposażone (meble, pralka, lodówka, telewizor
itp.) - komfortowe po remoncie. Możliwość
podłączenia Internetu i kablówki. Cena 850 zł
+ liczniki (gaz, prąd, woda) - 888 119 319
■ Do wynajęcia 2pokojowe. - kuchnia+łazienka. Częściowo umeblowane. Od lutego.
Cieplice. 700 + liczniki (prąd/gaz) - 601
799 446
■ Do wynajęcia 3-pok. cieplice - mieszkanie
trzypokojowe w Cieplicach przy ulicy Barlickiego. - 692 857 113
■ Do wynajęcia garaż - przy ul. Małcużyńskiego - 609 437 701
■ Do wynajęcia mieszkanie 2-pok - Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pok, 56 m2,
w centrum Jeleniej (okolice AE), stan idealny
(po remoncie), w pełni umeblowane, może
by dla kilku studentów. 1100 PLN+opłaty
(internet gratis). - 501 411 299
■ Gabinet kosmetyczny centrum - Do
wynajęcia w CENTRUM Jeleniej Góry GABINET
KOSMETYCZNY, po remoncie, umeblowany
ze sprzętem od zaraz, cały czas działający
przy fryzjerze i solarium tel. po 11-tej - 691
266 299
■ Karpacz szukam do wynajęcia - mieszkania 2 pokojowe dla osoby pracującej
- 513 360 953
■ Kolegium Karkonoskie - Kolegium, Rewelacja! 1 miejsce w pokoju 2 osobowym dla
Studentki, 8 minut do Kolegium, mieszkanie
nowe 65 m kw., umeblowane , pokój z
balkonem, stan super. Opłaty 230 zł + liczniki.
W mieszkaniu są już 4 dziewczyny ( 3 w
jednym pokoju i 1 w drugim) . Miejsc jest 5
czyli mamy 1 wolne - 501 796 049
■ Lokal 100 m2 centrum wynajme - Lokal o
powierzchni 100 m2. Atrakcyjna lokalizacja,
wynajmę poważnej firmie, najlepiej bank.
- 075 76 78 448
■ Lokal 50m centrum JG - 2200zł - z
łazienką po kapitalnym remoncie, wejście
z ulicy, witryna. Bardzo ładne. Emilia JGN
- 603 925 484
■ Lokal do wynajęcia - Wynajmę lokal
mieszkalny około 4o m 2 w centrum Szklarskiej Poręby/ ul 1 maja /. Lokal wymaga
remontu. Po adaptacji lokal może służyć jako
lokal na sklep ,biuro lub inną działalność. Tel
603 877 942 w godz. 9 tej -18 tej . - 603
877 942
■ Lokal do wynajęcia - Lokal użytkowy do
wynajęcia 130m2. Na Zabobrzu, obok Kauflanda na parterze nowobudowanego domu.
Witryny od frontu. Pomieszczenie posiada
■

zaplecze biurowe, kuchenne i toaletę. Lokal
posiada dwoje drzwi, dlatego jest możliwość
podziału na 2 lokale mniejsze z niezależnymi
wejściami. - 668 398 600
■ Lokal do wynajęcia - Wynajmę lub
sprzedam lokal w Jeleniej Górze - Cieplicach
Oś.XX-lecia. W tej chwili jest w nim salonik
prasowy z Lotto - możliwa cesja. edial@onet.
eu - 603 293 757
■ Lokal do wynajęcia - Lokal 40 m2 na
Zabobrzu do wynajęcia z przeznaczeniem
na różną działalność gospodarczą (gabinet
lekarski, biuro, sklep, itp.). Lokalizacja na
parterze. Bezpośredni dostęp z ulicy. Żaluzje
antywłamaniowe. - 601 550 454
■ Lokal do wynajęcia - Do wynajęcia lokal
40 m2 z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą (sklep, biuro, gabinet lekarski
itp.) przy ul. Kiepury. - 601 550 454
■ Lokal do wynajęcia - Kiepury 40 m2
z przeznaczeniom na biuro, sklep - 601
550 454
■ Lokal do wynajęcia. - Społem 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 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 w centrum - o powierzchni 100 m2.
Atrakcyjna lokalizacja, wynajmę poważnej
firmie, najlepiej bank - 075 76 78 448
■ Lokal w centrum wynajmę - Wynajmę
lokal o powierzchni 100 m2 w centrum
Jeleniej Góry - najchętniej pod bank lub
usługi finansowe (bankowa okolica) - 075
76 78 448
■ Lokal w Szklarskiej Porębie - Do wynajęcia
- 15 m w centrum miasta, niedrogo. - 608
183 675
■ Młoda para szuka.. - szukamy mieszkania
lub pokoju do wynajęcia w Jeleniej Górze lub
okolicach - proszę o kontakt telefoniczny
- 785 978 429
■ Młoda para szuka mieszkania - Młoda para
szuka niedrogiego mieszkania do wynajęcia,
chętnie w Cieplicach. Kontakt : 603 970 319
- 603 376 166
■ Małżeństwo pokój - mieszkanie - poszukujemy mieszkania lub pokoju do wynajęcia
, mamy 4 letnie dziecko. Może być w bliskich
okolicach Jeleniej Góry - pomożemy w
pracach domowych, zaopiekujemy się starszą
osobą lub dzieckiem - albo tanio w Jeleniej
Górze. Jesteśmy uczciwi, nie palimy i nie
pijemy alkoholu. - 792 474 336
■ Magazyny + biura wynajmę - Wynajmę
magazyny plus biura lub osobno przy ul.
Podchorążych teren po byłej jednostce
wojskowej. - 601 571 241
■ Mieszkanie 1,5 od zaraz - Wynajmę
mieszkanie w centrum J.G . Łazienka, WC,
pokój z kuchnią, pokój 508 362 574 - 508
127 543
■ Mieszkanie nad zalewem Sosnówka
- Wynajmę nowe willowe mieszkanie 50
mkw., 2pok, aneks kuch., łazienka, przedpokój, taras, ogrzewanie własne gaz, parking,
wolne od 02.2008, czynsz 800zł+liczniki
- 604 234 234
■ Nieruchomości - Pomieszczenie 30 m2
w centrum Kowar na wszelką działalność np
biuro sklep serwis - 607 138 056
■ Nowe willowe nad zalewem - Willowe
nowe mieszkanie 2 pok. z ankesem kuchennym, jasną łazienką i tarasem na parterze

za 800zł+liczniki (ogrzewanie C.O. gaz).
Komfort + ogrodzony parking. Wolne od
lutego 2008 - 604 234 234
■ Para szuka mieszkania - szukamy mieszkania m2 w rozsądnej cenie na terenie
Jeleniej Góry - 607 835 481
■ Para szuka mieszkania - niedrogiego do
wynajęcia, chętnie w Cieplicach. Kontakt 603
376 166 - 603 970 319
■ Para wynajmie - para wynajmie od
lipca tanio[do 500zł+liczniki] lub weźmie
pod opiekę mieszkanie w JELENIEJ GÓRZE
- mile widziane stare budownictwo.... - 668
025 036
■ Pawilon handlowy - Szklarskiej Górnej
sprzedam lub wynajmę 075 6432761
- 783 032 707
■ Pilne! wolny pokój - Poszukujemy współlokatorki/współlokatora do pokoju 2-osobowego w mieszkaniu studenckim (w pokoju
mieszka już dziewczyna). Mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry, atrakcyjna cena - gg:
3706703. - 663 661 700
■ Pokój dla studentek centrum - dla dwóch
w centrum Jeleniej Góry Tanio - 696 425
765
■ Pokój do wynajęcia - Poszukujemy współlokatora / -rki do mieszkania studenckiego.
Miejsce w pokoju dwuosobowym (w pokoju
mieszka już dziewczyna). Super lokalizacja,
niezłe warunki, tanio. - 503 300 992
■ Pokój do wynajęcia - Poszukujemy współlokatorki/a do osobnego pokoju na Zabobrzu
(koło szpitala). Koszt 250+rachunki (niewielkie). Od lutego. Kontakt: 698 681 134
- 602 555 612
■ Pokoje dla studentów - 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
■ Pokoje do wynajęcia - Jelenia Góra
- centrum miasta pokoje dla studentów 2osobowe, (kuchnia, łazienka, hol z jadalnią
i Internet) - 601 636 650
■ Pomieszczenia biurowe - Wynajmę
pomieszczenia biurowe na parterze i I piętrze
z ogrzewaniem i sanitariatami ,ewentualnie
do przystosowania na indywidualne potrzeby
najemców. Lokalizacja teren ZREMB Jelenia
Góra - 509 411 748
■ Pomieszczenia na działalność - Wynajmę
pomieszczenia ok.80 m2 z odpylaniem i
wyciągiem materiałów poprodukcyjnych ,
oraz ogrzewaniem + pomieszczenie socjalne
ok.12m2 na działalność produkcyjno -usługową lub magazynową . Lokalizacja :teren
ZREMB w Jeleniej Górze - 602 358 672
■ Poszukiwana współlokatorka - 3 sympatyczne studentki poszukują współlokatorki
do mieszkania 2-pokojowego na Zabobrzu.
- 603 852 277
■ Poszukiwana współlokatorka - Poszukiwana współlokatorka do pokoju przechodniego w mieszkaniu studenckim na ulicy
Baczyńskiego. Cena wynajmu 150zł + opłaty.
Kacper - 668 381 086
■ Poszukiwany współlokator - do pokoju
w mieszkaniu studenckim na ulicy Baczyńskiego. Cena wynajmu 150zł +opłaty.
Obowiązek palenia w piecu. Kacper - 668
381 086
■ Poszukuję 2 pokojowego - Małżeństwo
z małym dzieckiem poszukuje mieszkania
do wynajęcia w Jeleniej Górze w okolicach
centrum na minimum 1 rok. Nie Zabobrze!
Nie Cieplice! - 505 058 001
■ Poszukuję do wynajęcia - na dłuższy okres
czasu mieszkania 2-pokojowego na terenie
Karpacza - 513 360 953
■ Poszukuję do wynajęcia - mieszkania 2
pokojowego - lokalizacja: centrum, Zabobrze,

Cieplice lub do10 km od Jeleniej Góry - 693
323 332
■ Poszukuję lokalu - Poszukuję lokalu o
pow. do 50 m2 na działalność gosp. - 609
588 155
■ Poszukuję lokalu centrum JG - poszukuje
do wynajęcia lokal w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - ulice 1-go Maja, Konopnickiej, Solna,
Długa, o powierzchni minimum 35. - 663
995 630
■ Poszukuje lokalu do wynajęcia - na
działalność gospodarczą (gastronomia) w
Karpaczu, Szklarskiej Porębie lub w Jeleniej
Górze - od zaraz - 517 546 883
■ Poszukuję pokoju do wynajęcia - najchętniej w Karpaczu lub w okolicach. - 693 098
401 - 886 380 345
■ Poszukuję pokoju jednoosobowego
- Studentka na Zabobrzu, najchętniej od
lutego, ale w razie potrzeby może być
wcześniej. 787 502 948 lub 600 813 772
- 787 502 948
■ Student KK szuka pokoju - Miły student - (
jednoosobowego) - 667 431 126
■ Super okazja - Do wynajęcia lub do
sprzedania kiosk typu Alaska na Zabobrzu
atrakcyjna lokalizacja, nie drogo - 075 75
56 310
■ Szukam w Karpaczu do wynajęcia - dla
osoby pracującej . szukam 2-pokojowego do
wynajęcia w Karpaczu lub najbliższej okolicy
na dłuższy czas - 513 360 953
■ Szukam do wynajęcia - najchętniej okolice
ulicy Morcinka - 501 742 228
■ Szukam garażu!!! - Pilnie szukam garażu
lub magazynu do wynajęcia na dwa auta,
najchętniej z kanałem, prądem w bliskiej
okolicy Ronda - 798 920 100
■ Szukam mieszkania - do wynajęcia od
marca/kwietnia na ok. rok czasu w Karpaczu
lub bliskiej okolicy, najlepiej umeblowane w
dobrym stanie - 507 243 718
■ Szukam pilnie - do wynajęcia na terenie
Karpacza 2 pokoje dla osoby pracującej
- 513 360 953
■ Szukam pokoju 1 osobowego - pokoju
do wynajęcia, najlepiej w centrum Jeleniej,
ale niekoniecznie. kontakt: gg 3169166
- 692 566 287
■ Szukam pokoju jednoosobowego - Niepaląca studentka poszukuję pokoju jednoosobowego, najchętniej na Zabobrzu, ewentualnie w
centrum Jeleniej Góry - 787 502 948
■ Szukam pokoju jednoosobowego - na
Zabobrzu lub w centrum Jeleniej Góry - 787
502 948
■ Szukam pokoju ! pilne - Zadbany chłopak,
student [ KK ] szuka pokoju w mieszkaniu studenckim lub na stancji najlepiej na Zabobrzu
w centrum - 667 431 126
■ Szukam współlokatorki do 2-pokojowego
mieszkania na ulicy Kolberga w Jeleniej Górze
od lutego. Mieszkanie umeblowane kosz ok.
350 zł - 697 203 481
■ Szukamy mieszkania - 2 studentki
Kolegium Karkonoskiego poszukują 2pokojowego mieszkania w Jeleniej Górze
- 697 549 929
■ Szukamy mieszkania - Studenci KK
(niepalący) chętnie wynajmą mieszkanie 3pokojowe,umeblowane, niedrogie w Jeleniej
Górze - 513 967 575
■ Szukamy mieszkania - dwie studentki KK
szukają mieszkania 2 pokojowego do wynajęcia w Jeleniej Gorze - 661 160 810
■ Szukamy mieszkania 2/3 pok. - Trzy
studentki poszukują mieszkania dwu lub
trzy pokojowego w centrum Jeleniej Góry.
- 787 502 948
■ Tanio dla studentów - 2 studentki poszukują współlokatorów (płeć nie gra roli) do
mieszkania 2 - pokojowego na ul. Nowowiejskiej. 200metrów od AE. Opłaty to 200zł +
rachunek - naprawdę tanio - 785 961 655

Trzy pokojowe dla studentów - Wynajmę
w Cieplicach na ul.Wolności trzy pokoje
dla studentów. W cenie najmu ogrzewanie, Internet i wywóz nieczystości. Pokoje
20;22;24metrowe,mieszkanie w pełni
wyposażone lub wynajmę dla pracowników
- 605 209 145
■ Uwaga - do wynajęcia pomieszczenie ok
400m kw w Sobieszowie na różne działalności - 691 061 985
■ Wynajmę - mieszkanie 2-3 pokojowe w
cieplicach lub Sobieszowie - 605 410 020
■ Wynajmę garaż ul. Szewska - na samochód osobowy z kanałem, ale bez prądu
- 075 64 34 567
■ Wynajmę kawalerkę - Wynajmę mieszkanie w J.G . Łazienka, WC, pokój z kuchnią
300 zł +liczniki prąd, gaz, woda w cenie
najmu(300) - 605 291 245
■ Wynajmę ładne mieszkanie - blisko
centrum-salon z aneksem + dwa pokoje,
najchętniej firmie lub rodzinie- cena 1100+
liczniki. - 506 393 798
■ Wynajmę lub sprzedam - Sprzedam lokal
usługowy/gabinety lekarskie, kosmetyczne
i inne/ 100 m2 w PIECHOWICACH przy
głównej ulicy. - 075 75 58 980
■ Wynajmę mieszkanie - Mieszkanie salon
z aneksem + 2 pokoje, blisko centrum
- 1200+liczniki. - 506 393 798
■ Wynajmę mieszkanie - pokój, kuchnia,
przedpokój, łazienka, toaleta (50m2). W
Jeżowie Sudeckim - 501 082 295
■ Wynajmę mieszkanie - 3 pokojowe
od marca w centrum Jeleniej Góry - 781
756 220
■ Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe - dla
studentów lub par Internet super warunki
250zł +liczniki (ok. 50zł) od osoby - 888
364 511
■ Wynajmę pokoje - Wynajmę 3 pokoje w
domku jednorodzinnym - 075 75 26463
- 605 410 774
■

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ 125P kombi fiat na gaz, rok prod.
1989 Jelenia Góra, Zamkowa 9, Tel. 698
275 441
■ Polonez 1600 cm, rok prod. 1995,
opłacony lub na części - 500 zł Tel. 698
275 441
■ Przyczepę turystyczną – namiotową – typ
. Warmos x1T – 075 76 11 741
■ Vw Passat – kombi – rok 91 – 1,8
benzyna + gaz, autoalarm, centralny zamek,
elektryczny szyberdach, lusterka, nowy
akumulator, opony, rylingi dachowe, roleta
bagażnika, nowe przeguby, nowe sprężyny i
amortyzatory – nowy rozrząd – stan dobry
– 691 455 758
■ 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
■ Vw polo Classic 97r poj.1.4 niebieski
metalic, alarm, centralny, wspomaganie
kierownicy, zarejestrowany, stan dobry 8700
zł – Tel. 505 415 977
■ Ford Orion 1.8 dizel.1991 bordowy,
hak, ważny przegląd oc do małych napraw.
cena 2200zl do negocjacji lub zamienię na
droższy do 5000 zł. 508 367 916
■ Audi 100 c 4 - wszystkie części Jelenia
Góra - 507 930 010
■ Audi 80 b3 td - 1991, 215 tys, centralny,
wspomaganie, org.hak, pierwszy właściciel w kraju, po przeglądzie, wymienione
paski i płyny eksploatacyjne, bordowy
met., oszczędny-spalanie max.6l /100 km,
zadbany - 668 412 858
■ Audi na części C 4 2.3 ins. gazowa, brak
prawa rejstr. cena 2600zl rocznik 94, alufelgi,
stan bardzo dobry - 507 930 010

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Autokemping vw-lt,31 - Auto po kapitalnym remoncie dwa lata temu .Wstawiony
nowy silnik 18000 km auto posiada spanie
na 6 osób i na tyle zarejestrowany, kuchenkę
gazowa stolik zbiornik na brudna wodę,
dużo szafeczek 2000 ccm +gaz .Wsiadać i
jechać cena to 5500 zł lub zamienię - 792
385 695
■ Bmw 318 2100zl - do sprzedania bmw
318 87\\93 rok srebrny metalik, oryginalne
radio bawari ,do poprawek lakierniczych cena
2100 do negocjacji - 515 570 976
■ Bmw 324 td e30 - Sprzedam bmw 324
turbo diesel 1989r. automat, szyberdach, 2x
komputer, tempomat, wspomaganie, abs,
elektr. lusterka, oryginalne radio. cena: 3650
zł - 783 606 655
■ Bmw 730 stylizacja Alpina - r. prod.1991,
240000 km, CZARNY, skrzynia manualna,188
KM, Pojemność 2986 cm3, benzyna, ABS, el.
szyby, lusterka, klimatyzacja, skórzana
tap.,c. zamek, alarm, wsp kier, immobiliser,
komputer, podgrzewane el. reg. fotele przód
i tył, spalanie trasie 7,5-10 l, w mieście
11-13 l. CENA 6000zł stan auta dobry.
- 511 779 673
■ Bus - Ford Transit - 6 osobowy, biały, diesel
2500, rok produkcji 1994. Cena 9300zl
- 693 085 742
■ Cinquocento - Sprzedam Fiat Cinquocento. rok produkcji 1997, kolor biały,
zarejestrowany i ubezpieczony, eksploatowany przez kobietę. Stan dobry. Cena 2.800
zł. do uzgodnienia - 509 282 640
■ Citroen xantia 95 rok - 1,9 turbo diesel
biała kombi - 889 301 370
■ Clio 1992 rok części - 1992 rok 3
drzwiowy 1,2 benzyna - 509 631 445
■ Corsa 92r. 600zł!!! - Pilnie sprzedam opel
corsa 1992r. 1.2.B, 3 drzwiowy, szary. Silnik,
skrzynia biegów(4) sprawne. Blacharka
skorodowana. Sprzedam w całości z przeznaczeniem na części. Kpl. dokumentacja
- 661 813 164
■ Części do sierry 87-92r - wszystkie części
z demontażu najtaniej - 605 367 561
■ Części Bmw e-34 - 507 930 010
■ Części do Couriera 1.8d - silnik skrzynia
karoseria i inne - 609 272 704
■ Części do Escorta 91 - Sprzedam tanio
- silnik 1.6 benzyna - 502 349 563
■ Części do Fiata 126p - alternatory, aparaty
zapł, cewki, belki klapy i inne gg 2632468
- 603 265 722
■ Części do Fiesty - drzwi, lampy tył, komputer i inne gg 2632468 - 603 265 722
■ Części do forda scorpio tanio - mod
88-89 silnik29v6 benzyna maska klapa
tylna drzwi fotele komputer- Jelenia Góra
- 604 731 747
■ Części do Lancera - drzwi, klapa, silnik,
zawieszenie i inne gg 2632468 - 603
265 722
■ Części do Renault 21 - Newada 1.7i rok
1992, wszystkie części z demontażu - 603
719 006
■ Części do vw Golfa III 1.9 td - i osprzęt
(pasują też do vento) - 609 416 633
■ Części mercedes 123 - lampy, maska,
pompa wspom. alternator i inne gg2632468
- 603 265 722
■ Części suzuki Swift - części - 507 930
010
■ Części astra - przekładnia kier. ze wspomaganiem, szyber dach el. zderzak tył, drzwi
tył, przełączniki, siedzenia i inne gg2632468
- 603 265 722
■ Części konsoli - wszelkie części do konsoli
Golfa 3 - 792 819 271
■ Daewoo espero 97r gaz 2500zl - z gazem
za 2500zl, auto w codziennym użytku - 608
006 537
■ Daewoo lanos 1,6 sx - ,106 KM,1998
rok,96 tys.km, kolor ciemno niebieski, cen■

tralny zamek na pilota z alarmem, elektryczne
szyby, antena, lusterka, pierwszy właściciel
kupiony w salonie - 691 389 357
■ Drzwi do Mondeo 2005r - Sedan tylne
lewe kolor srebrny, bez uzbrojenia- stan
idealny - 508 443 524
■ Fiata 126 p z 1988 r , alternator, R-M,
deska nowego typu, wymienione filtry oleje
stan blacharki bdb. Auto nie wymaga wkładu
finansowego. Cena 450,00 - 509 229 159
■ Felgi stalowe opel/saab 5otw - 4 felgi
stalowe 5-otworowe, pasują do OPLA i SAAB,
rozstaw otworów 5x110, 6Jx15H2, ET49,
stan b.dobry cena 120zł - 791 545 641
■ Felicja z 99r - 1,3 mpi + lpg kupiona
w salonie, przebieg 10000 km zadbana,
garażowana, ważny przegląd i oc. cena 6000
zł - 889 301 370
■ Fiat 126p 650FL - 1984 stan techniczny
nie wymaga wkładu finansowego, tylko lać
paliwo i jeździć. ważne OC, przegląd do maja
2008. opony zimowe, a na lato komplet opon
na alusach. cena 1500 - 504 726 575
■ Fiat cc sporting - 1.1 ccm 1995 rok, 127
tyś, czerwony, garażowany, zadbany, alufelgi,
cd, - 603 812 290
■ Fiat Punto - rok produkcji 1998,3drzwiowy, kolor wiśniowy w bardzo dobrym
stanie/przebieg 57 tys km. posiada podgrzewana tylnia szybę, blokadę skrzyni
biegów,4 głośniki + radio, dodatkowo letnie
opony + felgi serwisowany w Fiacie - 075
64 19 628
■ Fiat Uno 97 - srebrny metalic Pojemność
1,4/69 KM Zderzaki w kolorze nadwozia ,5drzwiowy, hak holowniczy, instalacja gazowa
- 4 letnia, radio z pilotem, opony zimowe,
drzwi do małych poprawek Cena: 3 800 do
negocjacji - 691 389 290
■ Ford Courier - wszystkie części - 1.8D
-wszystkie części (silnik skrzynia biegów,
alternator, drzwi maska i wiele innych)
- 609 272 704
■ Ford Escort - 1.4benzyna z gazem 93.rok
czerwony obniżony przyciemnione szyby
atrakcyjna cena zapraszam - 517 254 242
■ Ford Escort 96 rok - 1.8TD,kolor granatowy metalic, stan dobry, zarejestrowany,
w ciągłej eksploatacji, cena 7200zł do
negocjacji. - 663 164 547
■ Ford Fiesta - rok. prod. 93/94, poj. 1300,
benzyna, przebieg 100.000 km, wiśniowy
perła, 3 drzwiowy, 5-cio biegowa skrzynia,
zarejestrowany, ważne OC i przeg. tech.
stan dobry cena 2.500 zł(do negocjacji)
- 661 025 921
■ Ford Fiesta - rok. prod. 94, poj. 1300,
benzyna, przebieg 130.000 km, zielony
metalik 3 drzwiowy, 5-cio biegowa skrzynia,
wspomaganie kierownicy,2 poduszki ,zarejestrowany, ważne OC i przeg. tech. stan dobry
- 661 626 234
■ Ford fiesta 1.3 - rocznik1994 poj,sil.1300
benzyna przebieg 130 tys kilometrów, kolor
ciemno zielony metalik, wspomaganie
kierownicy 2 poduszki atrakcyjna cena
- 661 626 234
■ Ford fiesta 91/96 - 3 drzwiowy, kolor
czerwony, poj 1,1 ważne opłaty do 11,2008
opony zimowe, stan auta oceniam na bdb
cena 2300 - 516 346 494
■ Ford fiesta 95/96 - Ford Fiesta 1,1i
95/96r, czerwień meksykańska, 5-cio
drzwiowy, hak, inst. gaz. roczna, butla w
kole zapasowym, poduszka powietrzna,
centr. zamek, el. szyby, wel. tapicerka,
opony zimowe, CD MP3, wymienione tarcze
hamulcowe, klocki, tuleje na wahaczach.
Przegląd ważny do 11.2008r. Cena 4700
- 663 643 234
■ Ford Fiesta 96r. - 3 drzwiowy ,kolor granatowy metalik,poj.1200cm Z-TEC, przegląd
ważny do 25,01,2008 do poprawek blachar-

sko lakierniczych - możliwość wysłania zdjęć
cena 3300 - 516 346 494
■ Ford Sierra - Sedan rok 96 składak brak
przeglądu i oc do wymiany cewka zapłonu,
grafit metalic 1600cm benzyna + gaz cena
1000zl do negocjacji - 605 367 561
■ Fotelik dla dziecka - pasy, regulacja
położenia - 509 134 218
■ Fso matiz 2005 - czerwony 30 tys. przebieg ,pierwszy właściciel, instalacja gazowa,
cent.zamek, alarm, dodatkowo opony letnie
+alu. felgi, cena 15.000 zł - 660 041 935
■ Gaźnik vw golf 2 - 1,6 benzyna. Gaźnik :
PIERBURG 7.21150.00 - 506 505 722
■ Gaz z homologacja - sprzedam instalacje
gazowa wyciągnięta z forda sierry, pełna butla
gazu z papierami tanio - 605 367 561
■ Golf 2 - 1988r,5-drzwiowy, bezwypadkowy, nie wymaga wkładu finansowego cena
2300zł - 669 392 924
■ Golf 3 - rok 94 kolor wiśnia metalik 5drzwi
2xairbak stan.bd. - 500 289 971
■ Golf 3 gt special - 1993r, 1.8 90 KM,
zielony metalik, od roku w kraju, alufelgi
BBS, siedzenia GT, światła Hella, centralny,
wspomaganie, szyberdach bezwypadkowy,
przegląd OC do grudzień 2008, zadbany
- 509 544 836
■ Golf 3 gt special - z 93r,zarejstr od roku
w kraju . poj 1.8 90 KM zielony metalik,
wersja GT special: alufelgi BBS, kubełkowe
siedzenia, lampy Hella, 4 hamulce tarcz.
centralny zamek, wspom kierownicy, elektr
szyberdach, bezwypadkowy, ładne wnętrze
przegląd do 2008 grudzień, aktualne OC
- 509 544 836
■ Golf II - (wymaga drobnej naprawy by
go uruchomić) – rok 1991. Generalnie po
remontach w dobrym stanie – cena 2000
zł. Do oglądania na ul. Działkowicza 19, tel.
075 64 31 990 - 075 64 31 990
■ Hyundai s coupe - 140 konnego, czerwonego hyundaia s coupe z filtrem stożkowym
TURBO benzyna 1,5 pojemności. Pełna
elektryka za cenę 3800,00 do drobnych
negocjacji - 889 301 370
■ Koła zimowe "13" do forda - 4 - na
stalowych felgach do samochodu marki Ford
Fiesta. - 661 263 641
■ Kpl. dokumentacja - do Mazdy 626
99r 2000 benzyna auto po spaleniu - 605
367 561
■ Lampy tył Golf 2 - cena 60zł za dwie sztuki
- 792 819 271
■ Lampy tylne Mercedes 99r - nowe w
pudelku oryginalne - 601 910 813
■ Lantra 1.5 - wszystkie części z demontażu
tanio sprzedam - 605 220 317
■ Lpg butla, wielozawór, parownik - butla 65
litrów - 603 766 496
■ Mazda mx 3 1,9 v6 - Sprzedam Mazda MX
3 1,9 v6 srebrny metalik 1994r - 75-7621791 - 510 566 759

Mercedes ml 350 stan idealny - 2003 ,
czarny metalic, 9500 km. bezwypadkowy,
pełna opcja, pełna elektryka, szyberdach,
blokada skrzyni biegów, odcięcie zapłonu,
sprzęt Audi firmy BOSSE, 10 głośników,
zmieniarka CDx6 - 507 461 173
■ Mercedes tanio! - W-124 rok 92 - 507
930 010
■ Motoryzacja - Polonez instalacja gazowa
fabryczna ; serwisowany, rok 2002 stan
b.dob - 607 138 056 - 075 71 83 165
■ Nissan Micra - 94rok,w kraju od 2005,poj.
1,3 (75KM),5cio drzwiowy, abs, el.szyby,
wspomaganie, centralny zamek, przebieg
192tys, po wymianie oleju, drążków, tłumika
ITP. nowy przegląd i ubezpieczenie. cena
4800zł - 507 749 556
■ Nissan Sunny n-14 gti - Kolor czerwony,
El,szyby, lusterka, alarm, alufelgi, centralny
zamek, wsp. kierownicy, hak, zarejestrowany,
silnik 2.0 16v,insta.gazowa - Stan bardzo
dobry, rocznik 1992. - 507 930 010
■ Nubira kombi - 2,0 16v 1999r srebrna
- 603 196 710
■ Opel 1500 td - turbo diesel 1991 rok
czerwony do opłat cena 1500 zł - 792
588 345
■ Opel Astra kombi 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 - tani i piękny! - 93r.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 1998 td - 1500 turbo diesel
zarejestrowany w kraju cena 7900 zł - 886
418 051
■ Opel Kadet - sedan srebrny metalik, po
wymianie: oleju, świec, przewodów, filtrów,
opon na zimowe. Ubezpieczony, z przeglądem, do jazdy Cena promocyjna 1 200 zł dla
5 pierwszych osób - 509 631 445
■ Opel Kadett - Sedan 1 200 zł - 509
631 445
■ Opel Kadett na części - 1989r, 1800poj.
1000 zł - 663 232 289
■ Passat b3 - części - różne modele i silniki
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968
■ Passat b3 gl kombi - 1.8 benzyna
+gaz(90KM) błękitny metalik, wspom.
kierownicy, centr. zamek + alarm i imobiliser,
elektr, lusterka i szyberdach, obrotomierz,
relingi dachowe, alufelgi z oponami zimowymi, białe kierunkowskazy przednie,
zadbane wnętrze - atrakcyjny wygląd, stan
bardzo dobry. Cena 6300 do negocjacji.
- 503 092 656
■

Passat b3 gl kombi - 91r. 1.8benzyna
+gaz(90KM) błękitny metalik, wspom.
kierownicy, centr. zamek + alarm i imobiliser,
elektr,lusterka i szyberdach, obrotomierz,
relingi dachowe, alufelgi z oponami zimowymi, białe kierunkowskazy przednie,
zadbane wnętrze, atrakcyjny wygląd, stan
bardzo dobry. Cena 6300 do negocjacji.
- 503 092 656
■ Peugot 106 - 94 rok 1000ccm silnik
stan dobry zarejestrowany cena 4tys.do
uzgodnienia - 609 437 664
■ Peugot 405 - rok produkcji 1993,kolor
grafitowy metalik, benzyna + gaz. Zarejestrowany i ubezpieczony. Stan b. dobry. Cena
4.000 zl. - 506 166 013
■ Sprzedam Przyczepkę Typ BOLKO I
masa 100 kg ładowność 200 kg zamykana
pokrywą metalową, Błotniki znajdują się
poza skrzynia Przyczepka posiada resory
amortyzatory oraz koła od F126p.zarejestrowana, opłacona. Bad.tech. bezterminowe. Do
drobnych poprawek lakierniczych. Cena 650
zł.* - 607 100 857
■ Podnośniki el. szyb - elektryczne szyb opel
kadet cena 120zł - 792 819 271
■ Polonez caro plus - 1,6 rok prod.1997
wiśniowy, pierwszy właściciel - 603 178 170
- 075 75 53 711
■ Pompa wtryskowa do mana - z silnikiem 4
cylindrowym firmy BOSCH num O-460-424123 R-636-1 - 500 394 003
■ Przełączniki Bmw - podgrzewania foteli do
bmw. cena 30 zł - 792 819 271
■ Przełącznik świateł golf 3 - cena 60 zł
- 792 819 271
■ Przełącznik golf 2 - włącznik świateł z
regulacja jasności deski cena. 20 zł włącznik
tylnej szyby cena 20 zł - 792 819 271
■ Radio mp3 clatronic - tanio, jak nowe
- 790 215 333
■ Regulacja nawiewu Golf 3 - cena 80 zł
- 792 819 271
■ Renault 19 21 - głowica do 1,7 kompletna
gg2632468 - 603 265 722
■ Renault 19 hatchbek limited - 5-drzwiowy,wisniowy metalik, wsp. kierownicy,
regulowana kierownica, elektr. szyby i
szyberdach, spojler na tylnej klapie, halogeny,
centralny zamek i imobelizer, kompletna
dokumentacja od spr.6-miesiecy w kraju
eksploatowany przez kobietę. Cena 4500
do negocjacji - 503 092 656
■ Renault 19 hatchbek limited - 94r. 1.8
benzyna, 5 - drzwiowy, wiśniowy metalik,
wsp.kierownicy, regulowana kierownica,
elektr. szyby i szyberdach, spojler na tylnej
klapie, halogeny, centralny zamek i imobelizer,
kompletna dokumentacja od spr.6-miesiecy
w kraju, eksploatowany przez kobietę. Cena
4500 do negocjacji - 503 092 656
■
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Renault 21 - lampy, maska, klapa,
drzwi, przekładnia i inne gg2632468 - 603
265 722
■ Renault Clio 95 (4100zł) - 1.2 Campus,145 tys., biały, air bag kierowcy, nowy
olej, nowe świece, pasek rozrządu, klinowy,
zadbany, niegarażowany, bezwypadkowy,
przegląd do 06.08r. 3 lata temu sprowadzony
z Niemiec, cena do uzgodnienia 4100 zł.
- 511 116 535
■ Renault clio 95 grudzień - 1.2 campus,
148 000,stan blacharki b.dobry (cynk),
auto atrakcyjne, nowe świece, olej, paski,
przegląd do 06, oc do 04, air bag kierowcy,
radiomagnetofon. POLECAM. cena 4300
- 511 116 535
■ Renault Kangoo diesel - sprowadzony do
opłat - 886 418 051
■ Renault Safrane - 3,0 v6 93r - 516
021 761
■ Reno 5 na części - renault 5 poj.1.4+gaz
rok prod.87 {składak 96} uszkodzony prawy
błotnik,p.leflektor, p.kierunek, p.wahacz.. NA
CZĘŚCI - 663 998 922
■ Saratoga części używane - do samochodu
Chrysler Saratoga 2.5 rok prod 1991.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968
■ Seat cordoba - rok.prod.1996,kolor czerwony.poj.silnika1600 benzyna, elektryczne
szyby i lusterka kolor czerwony zadbany cena
6500zl - 793 325 563
■ Seat Ibiza 1,0l 1997 r. - silnik 1,0l/55
km, trzy drzwi, czerwony, wspomaganie, 2
x airbag, radio z cd, ciemne szyby i lampy,
bezwypadkowy, sprowadzony rok temu, stan
b. dobry. - 695 808 166
■ Sierra ford - części - używane - Różne
modele i roczniki. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki - 510 522 968
■ Sierra w całości lub na części - 87 2000
benzyna + gaz. uszkodzony wal (na łączeniu)
brak przeglądu oc ważne do września. cena
700zl do negocjacji - 605 367 561
■ Silnik do lancera - 1,5 12v kompletny z
osprzętem gg2632468 - 603 265 722
■ Skoda favorit -benzyna+gaz - garażowana,
kolor zielony,1991r, poj.1300ccm, w ciągłej
eksploatacji, stan db, akumulator na gwarancji, nowa pompa paliwa, nowy rozrusznik, po
wymianie klocków, oleju i płynu w chłodnicy,
komplet kół zimowych i letnich.1800zł do
negocjacji. ważne OC (IV) i przegląd (XI)
/Darek/ - 667 268 946
■ Skuter inwalidzki elektryczny - Sprzedam
fabrycznie nowy elektryczny skuter inwalidzki,
czterokołowy. Chcesz zakupić wózek poprzez
program „Pegaz 2003” PEFRON-u? Ty płacisz
1% wartości wyrobu, państwo 99%. Pomogę
wypełnić oraz zgłosić niezbędne formularze.
Napisz do mnie zbinia@poczta.onet.pl Iwona
- 507 666 842
■

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
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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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Sporting Fiat - alufelgi, regulowane światła, skórzana kierownica/gałka, garażowany,
II właściciel, dokumenty zakupu z salonu,
książka serwisowa, stan super, immobilajzer,
alarm + centralny zamek, opony bieżnik 7,5
MM. - 603 812 290
■ Felgi aluminiowe rozstaw 100 na 4 ry
śruby - 660 684 496
■ Części do Skody 105L i Skody 130L - tanio
506 922 147 - 667 153 578
■ Bagażnik - do Opla Astry - 691 475 375
■ Części do Poloneza - wszystkie części do
Caro - 502 349 563
■ Części sam. - Opel Kadett hatchback,
sprowadzony - 609 027 790
■ Fiata Punto - rok produkcji 1998, 3
drzwiowy, ciemnowiśniowy, metalik, przebieg
57 tys.km, blokada skrzyni biegów, podgrzewana tylnia szyba,4 głośniki + radiomagnetofon, dodatkowo opony letnie z felgami, nowy
ukł. wydechowy, nowe tarcze hamulcowe i
klocki, serwisowany w Fiacie. cena 7800 zł
514 429 782 - 075 64 19 628
■ Gaźnik - do Vw Golfa 2 ; 1,6 benzyna.
Gaźnik : PIERBURG 7.21150.00 - 506
505 722
■ Opel Vectra - sedan/limuzyna rok 93
ważny przegląd na chodzie do poprawek
blacharskich(nadkola, progi) cena 1700 do
negocjacji!! - 665 170 821
■ Opla Omegę - A 2,3 TD,rok 89/94,posiada
hak, webasco. Cena 2,000 zł - 601 636
478
■ Skrzynia biegówdo Eleganta jest w
bdb. stanie mało km na niej przejechałem
zapraszam do kupna - 669 367 295
■ Opel Corsa B - 97r 1.0 12V Auto nie
wymaga wkładu finansowego. Cena 7600.
- 887 336 650
■ 303. Subaru - Impreza 1997r. czerwony
zadbany garażowany pół roku w kraju klima
elektryka mały przebieg OKAZJA - 14.300 zl
do uzgodnienia! - 506 260 838
■ Subaru z Anglii - Legacy 2.0l kombi
-6.200zl; legacy 2.5l kombi - 7.400zl Info,
foto:e-mail:bbz55@onet.eu - 885 988 237
■ Tanie auto z gazem Ford Sierra rok 84 ,
poj.1,6 z instalacją gazową. Ważny przegląd
i oc. Auto w ciągłej eksploatacji , stan techniczny dobry. Cena 600zł. - 663 215 635
■ Tunel środkowy Golf 3 - cena 30 zł - 792
819 271
■ Vectra - części - drzwi make lampy tylna
klapę z lotka felgi 13 14 4 razy 100 i wiele
innych bardzo tanio - 667 212 159
■ Volkswagen Polo Coupe - 1.0, 1991
czerwony w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd do maja 2008, ważne OC. samochód
używany był przez osoby niepalące / zadbany
- 504 726 575
■ Vw Golf 2 1.3i 91r - 3 drzwi technicznie
bez zarzutu cena 2600 zł - 691 586 743
■ Vw Golf 3 tdi - świeżo sprowadzonego
golfa 3 z silnikiem 1,9 Tdi . Autko jest w
kolorze wiśniowy metalik jest 5-drzwiowe ,
posiada pełną elektrykę , centralny zamek
z pilotem , wspomaganie kierownicy . Autko
można oglądać w Świeradowie. Polecam !!!!
- 783 057 406
■ Vw Golf 4 kombi - Mam do sprzedania
świeżo sprowadzonego golfa 4 kombi z
silnikiem 1,9 Tdi 115 PS ,6-biegowa skrzynia
biegów, kolor srebrny metalik , cena do
uzgodnienia - 783 057 406
■ Vw Golf III - 1991 rok, srebrny metalic,1,8,wspomaganie,elektryczny szyberdach,
sprowadzony - 790 215 333
■ Vw Golf TDI pełna elektryka – sprowadzony z silnikiem 1,9 - Auto w kolorze
wiśniowy metalik, 5-drzwiowy, posiada
pełną elektrykę , centralny zamek z pilotem
, wspomaganie , cena do uzgodnienia. Polecam - Autko można oglądać w Świeradowie
- 783 057 406
■

Vw jetta z gazem - sprzedam Vw Jetta
1300 -benzyna +gaz. rok 89 OC i przegląd
jest aktualny. cena 1500zl - 698 674 272
■ Vw -lt 31 autokemping - 2000 ccm
benzyna +gaz nowy silnik 18 000 całkowicie
po remoncie dwa lata temu . dwa łóżka
stolik kuchenka gazowa spanie na 5 osób
rejestracja na 6 stan techniczny bdb - 792
385 695
■ Vw Polo Clasic 1.6 98r - 99 tys. przebieg,
zadbany, ekonomiczny, c. zamek, lakierowane
zderzaki i lusterka, RO+CD, wspom. kierownicy, reg. kierownica, 2 kpl. kół (letn. i zim.),
el. szyby, el. reg. reflektory. stan bdb, CENA
9500 zł (do negocjacji) - 791 870 510
■ Włącznik awaryjnych Golf 2 - włącznik
awaryjnych - cena 15 zł - 792 819 271
■ Wahacze - 2 nowe (lewy i prawy) do
Forda Fiesty 1991 rok cena 110 zł - 603
643 216
■ Wv t4 1993 2400 - diesel 1993 rok
zarejestrowany w kraju cena 8900 zł - 886
418 051
■ Wyprzedaż części samochodowych
- w wyniku upadłości małego sklepiku z
częściami wyprzedajemy części samochodowe filtry paski itd w cenach hurtowych
informacja szczególnie dla mechaników
- 506 536 942
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Całe, powypadkowe, bez prawa rejestracji
oraz do wyrejestrowania – każde – 669
022 821
■ Auta kupię - Wszystkie marki i modele
samochodów w całości na części powypadkowe do remontu odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic (60 km)
- 885 588 345
■ Fiat Seicento - 900 lub 1100 - cena około
7000. rocznik 1999 lub nowszy - kupiony w
salonie, pierwszy właściciel - 748 441 012
■ Kupię auto - Kupię auto do 300zł nie musi
mieć przeglądu i ubezpieczenia. Marka auta
jest obojętna, oby jeździło!!! - 665 576 025
■ Kupię chłodnicę - do Opla Omegi A 2,3 TD
- 601 636 478
■ Kupię części do couriera - Forda Fiesty
96 r Maska przednia Błotnik prawy, lewy
z otworem na migacz Lampa przód prawy
- 888 328 328
■ Kupię do escorta rok 1991: błotnik
- lewy przód, klosz do kierunkowskazu
pomarańczowy - lewy przód, przedni zderzak
- 697 284 785
■ Kupię każde auto - zdecydowanie każde
- 787 233 050
■ Kupię Nissana Patrola Hiszpana - może
być same podwozie 28 turbo - 694 258
713
■ Kupię pompe paliwa do passata - B3 2.0l.
rok pr. 1991 - 603 719 006
■ Kupię stare motocykle - wózki boczne oraz
części stan obojętny kontakt po godzinie 16
- 695 211 343
■ Opony 195/55/15 zimowe - pilne - 512
304 477
■ Powypadkowe, uszkodzone - kupię
- Powypadkowe i uszkodzone kupię. Z terenu
Jeleniej Góry i okolic. Odbieram własnym
transportem. - 721 721 666
■ Skup aut - Wszystkie marki i modele
samochodów w całości na części powypadkowe do remontu odbieram własnym
transportem z Jeleniej Góry i okolic (60 km)
- 792 588 345
■ Skup aut powypadkowych - skup aut
uszkodzone lub całe brak oc i przeglądu handel częściami własny transport Jelenia Góra
e-mail:autodoktor@vp.pl - 516 346 494
■ Toyota avensis automat - Kupię skrzynię
biegów automatyczną- 2.0 benzyna 1999
europejska. - 605 851 893

Tylna półka Megane Coupe 96 - (bez
otworów głośnikowych) i opornice do
nawiewu - 603 250 602
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Zatrudnimy panie i panów do pracy w
dziale gospodarczym z Grupą II – 510 650
518 lub 604 978 846
■ Avon 25%-40% - Jeśli lubisz kosmetyki
, masz znajomych , rodzinę - zostań ich prywatnym sprzedawcą i doradcą. Nic nie tracisz
a zyskać możesz sporo ! Teraz zarobki do 40
i mnóstwo prezentów dla konsultantem !
Zadzwoń lub napisz to ja zadzwonię do Ciebie!
damiannz@onet.eu. - 692 072 765
Zatrudnimy programistę
C++, praca na stałe
w Jeleniej Górze,
wynagrodzenie netto
od 2000 zł, więcej na
www.outlook.pl/praca,
075 64 61 002

Biuro rachunkowe zatrudni - na staż,
kontakt: biuro_r@wp.pl - 075 75 42 011
■ Biznes dla każdego - Chcesz sobie dorobić
, a może zarobić? Sprzedawaj wysokiej
jakości produkty perfumowane firmy FM
w bardzo przystępnej cenie i zarabiaj 43%
marży! Możliwość budowania własnych
grup. Po ofertę dzwon pod nr.607871070,
napisz:mario1969@op.pl GG-723272 - 607
871 070
■ Dam pracę - Szukam osoby do pracy na
obiekcie sklepu Biedronka w Jeleniej Górze,
do drobnych prac sanitarno-remontowych,
mile widziane uprawnienia elektryczne. Bardzo dobre warunki pracy - 601 526 296
■ Szukam osoby do pracy na Internecie.
Wygania: podstawowa znajomość komputera, internet. - 605 547 678
■ Firma kontrolerska poszukuje chętnych
na stanowisko "kontroler biletowy" w autobusach MZK w Jeleniej Górze. Kontakt: PU
WAKAT PLUS ul. 1 Maja 60 58-500 Jelenia
Góra - 075 641 21 21
■ Do kawiarni - Przyjmę pilnie do pracy
osobę z doświadczeniem do kawiarni
(kucharz/ka-barman/ka-kelner/ka).Osoba
ze Szklarskiej Poręby lub okolic. Praca w
Jakuszycach - 512 176 068
■ Energiczną dyspozycyjną Panią do
pomocy w pensjonacie w Szklarskiej Porębie
przyjmę od zaraz na atrakcyjnych warunkach
- 075 71 72 745
■ Do pensjonatu od zaraz - energiczną dyspozycyjną panią do pomocy w pensjonacie
w szklarskiej porębie przyjmą od zaraz na
atrakcyjnych warunkach - 075 71 72 745
■ Zatrudnimy pracownika do montażu
elementów wentylacyjnych - praca w Jeleniej
Górze, jednozmianowa, atrakcyjne wynagrodzenie. - 501 092 469
■ Do sportowego. - Przyjmę pilnie do pracy
na stanowisko sprzedawcy osobę z wykształceniem sportowym . - 512 176 068
■ Fromako zatrudni kierowców - Zatrudnimy kierowców z kategorią C. Praca w
kraju, atrakcyjny system wynagrodzeń. CV
prosimy kierować na maila: piotr@fromako.
pl lub osobiście do sekretariatu firmy - 509
057 984
■ Górny Karpacz - kelner - Zatrudnię - 509
393 383
■ Handlowiec, manager, prezenter - Nawiążemy współpracę z osobami mającymi
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej.
Handlowiec, Manager - Prezenter 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
■ Hostessa - RIGALL DISTRIBUTION Sp. z
o.o., poszukuje kandydatki/a do pracy na
stanowisko: HOSTESSA w Jeleniej Górze. TEL.
075 752 37 67 - 075 752 37 67
■ Hostessy - Firma promocyjna reklamowa zatrudni osoby do prowadzenia akcji
promocyjnych na terenie Jeleniej Góry i
okolic. stawka godzinowa 7 zł netto - 608
288 430
■ Hotel w Górnym - Karpaczu - Hotel w
Górnym Karpaczu zatrudni kucharzy pomoce
kuchenne, kelnerów - 693 021 706
■ Kelnerkę przyjmę - w pizzerii - restauracji
- 501 082 543
■ Konserwator do Biedronki - Przyjmę osobę
do pracy w Jeleniej Górze, do prac sanitarnoremontowych, mile widziane uprawnienia
elektryczne. Bardzo dobre warunki pracy
- 601 526 296
■ Kucharza i pracownika kawiarni - Przyjmę
doświadczonego kucharza/kucharkę oraz
pracownika kawiarni ze Szklarskiej Poręby
lub okolic - 512 176 068
■ Kwiatki - panie do pracy w ogrodnictwie
- 790 548 261
■ Liderzy fm - Wreszcie jest biznes dla
każdego z branży MLM. Kup „perfumerię”
za 80zł i zarabiaj natychmiast. Wspaniałe
dobrej jakości oryginalne produkty. Sprzedawane pod marką. Federico Mahora - 669
409 265
■ Lukas bank przyjmie do pracy: - 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
14.01.2008 (poniedziałek) w godzinach od
9.00 do 10.00. - Wolności 29/7
■ Młodych, dyspozycyjnych - Na różne stanowiska do rozwijającej się firmy medialnej.
1500 zł netto, stała praca. - 75 76 47 019
■ Magazynier-dostawca - Zatrudnimy
osobę go prowadzenia magazynu oraz
realizacji dostaw busem ( Citroen Jumper
Maxi ). Oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu busów, uczciwości, sumienności,
mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.
Na aplikacje czekamy konstansjg@onet.eu
- 64 379 44
■ Magazynier, prac - transportu - Fabryka
Papieru - Wepa Professional Piechowice S.A.
zatrudni: magazynierów oraz pracowników
do transportu. Mile widziane uprawnienia
na wózki widłowe. Kontakt: Piechowice ul.
Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@wepro.com.
pl. - 75 75 47 818
■ Mężczyznę do biura - Zatrudnimy mężczyznę do przygotowywania ofert przetargowych
i handlowych. Oczekujemy doświadczenia w
pracy biurowej i/lub handlowej. Na aplikacje
czekamy konstansjg@onet.eu - 64 379 44
■ Merchandiserzy - od zaraz - Studio
Promocji Akcent -poszukuje na terenie
Jeleniej Góry Merchandiserów z książeczką
Sanepid-u. Swoje kandydatury proszę składać
na adres: marketing@akcent.biz (w mailu
proszę podać imię i nazwisko, miasto, e-mail
i nr tel) lub telefonicznie - 323 283 575
- 510 208 873
■ Mistrz zmianowy - Wymagania: wykształcenie średnie techniczne(pożądane technolog drewna), wiek do 45 lat, doświadczenie na
takim lub podobnym stanowisku (znajomość
procesów produkcyjnych). - 075 64 66
300
■ Murarze - Przyjmę do pracy murarzy
lub firmę budowlaną. Praca w Poznaniu.
Dobre zarobki, zamieszkanie na miejscu.
- 512 034 477
■ Na produkcji - Fabryka Papieru - Wepa
Professional Piechowice S.A. zatrudni pracow-

ników przy produkcji papieru toaletowego.
Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.
Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail:
wokon@wepro.com.pl. - 75 75 47 818
■ Nowe miejsca pracy - Jeśli postanowiłeś
od Nowego Roku poszukać dobrze płatnej
pracy i możliwości rozwoju to musisz zadzwonić. - 75 764 70 17
■ Oddam do naprawy xboxa360 - Wczoraj
padł mi xbox 360 (3 czerwone diody)szukam
osoby , serwisu który mogłaby mi to naprawić.
kontakt ew. na email : kenny20@poczta.onet.
pl - 781 040 737
■ Ofe - Załatwiamy wszelkie sprawy w domu
klienta. Egzekwujemy niezapłacone składki od
ZUS. Usługa sms - 504 134 878
■ Operator fadromy, ciąg.rol. - Fabryka
Papieru - Wepa Professional Piechowice S.A.
zatrudni operatora ładowarki typu FADROMA.
Wymagania: uprawnienia na ładowarki do 2,5
m3, prawo jazdy na ciągniki z przyczepami.
Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49
- e-mail: wokon@wepro.com.pl. - 75 75
47 818
■ Opieka Niiemcy - Potrzebne opiekunki do
osób starszych na ter. Niemiec wiek od 25 lat
trzeba znać język niemiecki w stopniu podst.
Wynajem od 900 do1250 euro nie potrzebna
działalność gosp.w Polsce Załatwiamy bez
pośredników w Polsce. E-mail;altenpflegepl@
yahoo.de - +491 746 39 6049
■ Opiekunka do dziecka - Poszukuję opiekunki do 17 miesięcznego chłopca na
terenie Cieplic od lutego. Mile widziana Pani
z doświadczeniem. - 604 288 143
■ Oriflame 19 zł - Prezenty na powitanie!
Dołącz za 19 ZŁ! Skorzystasz z promocyjnej
opłaty wpisowej 19 zł. W Katalogu, w którym
dołączyłeś do Klubu Oriflame, w prezencie
otrzymasz rabat o wartości 40 zł na zakupy
z następnego Katalogu . Na smsy nie odpisuje
dzwonić - 669 409 265
■ Osoby z samochodem - ABC Direct
Contact zatrudni osoby z samochodem do
dystrybucji bezpłatnych katalogów 600 918
005 - 698 208 186
■ Pałac Łomnica - Pałac Łomnica poszukuje
pana w średnim wieku na stanowisko konserwatora - pracownika gospodarczego. Mile
widziane umiejętności techniczne oraz prawo
jazdy kat. B. Prosimy o kontakt telefoniczny
lub osobiste zgłoszenia w siedzibie firmy.
- 075 71 30 460
■ Pilnie 10 osób - Od zaraz na dział techniczny i do obsługi klienta w branży cyfrowej
aparatury. Nie wymagamy doświadczenia
- przeszkolimy bezpłatnie. - 668 187 645
■ Pilnie przyjmę do pracy - Panią na
stanowisko handlowe odzieżowe na rynku
Flora - 602 383 655
■ Pomoc do kuchni i kucharz - Zielony
Domek w Karpaczu zatrudni pomoc do kuchni
i młodego kucharza na umowę o pracę - 075
761 63 81
■ Pomoc do pensjonatu - Dyspozycyjną
osobę do pracy w pensjonacie w Szklarskiej
Porębie- 504 040 066 - 075 71 72 745
■ Porządkowe w Szklarskiej - Zatrudnimy
do porządkowania pomieszczeń biurowych w
Szklarskiej Porębie. Praca tylko w godzinach
popołudniowych na 0,5 etatu. Mile widziane
osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kontakt w godz. 7:30-15:30
- 076 74 66 980
■ Poszukujemy webmastera - Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV wraz z klauzulą o ochronie danych
osobowych oraz listu motywacyjnego) w
języku polskim na adres: rekrutacja@is24.pl
- 075 75 54 944
■ Potrzebna niania - Zatrudnię młodą
dziewczynę - może być ucząca się dziennie
w charakterze niani do 2 letniej dziewczynki.
Jest to praca dorywcza popołudniami, wieczo-

rami i weekendy. Z góry ustalony czas pracy,
5zl za godzinę - Karolina - 792 038 009
■ Praca - Przyjmę do pracy na stanowisko
pomoc kuchenna pana lub panią . Mile
widziane doświadczenie zawodowe. - 662
243 565
■ Praca - szukam panie do opieki okolice
HAMBURGA , podstawowa znajomość j.
niemieckiego, mile widziane prawo jazdy
- 667 221 622
■ Praca - praca dodatkowa lub stała 5002000zl/mc - 509 677 828
■ Praca - Zatrudnię osobę ze znajomością
języka czeskiego. info@opalmed.eu - 075
612 65 51
■ Praca barman-kelner - Zatrudnię pana
lub panią na stanowisko barman-kelner. Mile
widziana znajomość języka niemieckiego.
- 662 243 565
■ Praca dla kosmetyczki - od zaraz , możliwość zatrudnienia lub samodzielnej pracy
do działającego gabinetu w centrum Jeleniej
Góry warunki b.d. do uzgodnienia ,możliwość
usamodzielnienia się , a także wynajęcia
gabinetu Tel po 11-tej - 691 266 299
■ Praca dla kucharza - Szukamy kucharza
/ kucharki do pracy w Bukowcu, stażyści
również mile widziani. "Margo" w Bukowcu
- email: margobukowiec@interia.pl - 602
554 493
■ Praca dla młodych - praca dla młodych
, aktywnych osób w branży Wellness - 509
677 828
■ Praca dla pani 4 godziny dziennie - Praca
dla Pani(mile studentki, ale niekoniecznie)od godziny 15 do20 przy sortowaniu
korespondencji. Podstawy komputera i miłe
usposobienie. Chętnie osoba z Zabobrza
(lokalizacja firmy)Proponujemy 6zł/h .Po
dłuższym okresie pracy możliwość przejścia
na większy etat (umowa zlecenie) - 792
474 336
■ Praca dla przedstawiciela handlowego.
- Firma produkująca majonez - Oferujemy
sam.służb, tel.kom., dobre wynagrodzenie.
Oczekujemy doświadczenia handlowego,
prawa jazdy kat.b. C.V. ze zdjęć. oraz list
motyw proszę przesyłać w ciągu 7 dni na
adres L.Damian@gazeta.pl. Odpowiemy
na wybrane oferty. Nadesłanych ofert nie
odsyłamy - 691 381 763
■ Praca dla recepcjonistki - Praca dla
recepcjonistki/ recepcjonisty w Hotelu w Cieplicach atut - znajomość języka niemieckiego,
zaangażowanie - 665 501 228
■ Praca dodatkowa dla nauczyciel - Nawiążą
współpracę z nauczycielami następujących
przedmiotów: biologia fizyka informatyka
logistyka j. polski j. angielski przedmioty
ekonomiczne marketing plastyka grafika
komputerowa gastronomia hotelarstwo
prawo matematyka statystyka CV snojek@
toya.net.pl z nazwą przedmiotu w tytule
- 509 013 617
■ Praca jako handlowiec - praca w systemie wody 5 galonowej /18,9l / praca
ma polegać na sprzedaży wody jodowanej
oraz urządzeń do jej poboru wynagrodzenie
prowizyjne ,wymagany własny samochód
- 697 866 233
■ Praca / j. niemiecki - Firma Opal Med
zatrudni młodą, energiczną osobę, z bardzo
dobrą znajomością języka niemieckiego do
pracy w oddziale firmy w Goerlitz. Oferujemy
możliwość zawodowego rozwoju oraz atrakcyjne wynagrodzenie. CV wysyłać na adres:
rekrutacja@opalmed.eu (dopisek Goerlitz)
- 075 64 53 928
■ Praca konserwatora - Praca dla mężczyzny od zaraz w obiekcie Biedronka
na Zabobrzu. Mile widziane uprawnienia
elektryka. - 601 526 296
■ Firma promocyjno- reklamowa zatrudni
chętne osoby do prowadzenia akcji promocyj-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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nych na terenie Jeleniej Góry i okolic. Chętne
osoby proszę o kontakt telefoniczny 608 288
430 bądź e- meil e.andrejkow@agencjavectra.
pl - 608 288 430
■ Praca od zaraz - Zatrudnimy energiczną
i sumienną osobo do pracy na auto myjni
- 605 624 541
■ Praca od zaraz -w pralni - Poszukuję kobiet
(mile widziane studentki) w wieku do 50 lat
do pracy w pralni wodnej w centrum Jeleniej
Góry.Praca w miłej atmosferze, na dogodnych
warunkach, w systemie zmianowym. Praca
od zaraz (po przeszkoleniu) - 661 576 296
- 075 75 49 388
■ Praca w Górnym Karpaczu - Zatrudnię
pracowników na stanowiskach: kucharz,
pomoc kuchenna, pokojówka- sprzątaczka,
recepcjonistka, kelner, barman, z-ca managera lokalu . Praca w nowo powstającym
hotelu-restauracji w Karpaczu. Oferty proszę
kierować na adres e-mail:krystian@mca.com.
pl - 693 021 706
■ Praca w recepcji Karpacz - Tarasy Wang
zatrudnią recepcjonistkę / ste. Wymagana
dobra obsługa komputera, (program recepcyjny SOHO - szkolenie zapewniamy), znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
w stopniu komunikatywnym. CV prosimy
słać na adres: echalupczynska@neostrada.
pl - 660 443 378
■ Praca w sklepie z kawą - Zatrudnię studentki zaoczne (dzienne) na stoisko z kawą w
Galerii Karkonoskiej. Bardzo spokojna praca w
miłej atmosferze, młodym zespole, elastyczny
grafik. Od zaraz. - 602 101 096
■ Wzajemne Zakłady Bukmacherskie "Milenium" poszukują pracownika na stanowisko:
pracownik punktu przyjmowania zakładów.
wymagania: wykształcenie min. średnie,
niekaralność Zainteresowane osoby proszę
o kontakt do niedzieli włącznie (06.01.08)
- 608 331 260
■ Pracownicy budowlani - Hotel Gołębiewski
- budowa w Karpaczu zatrudni pracowników
budowlanych - betoniarzy - zbrojarzy. Szczegółowe informacje : Biuro budowy Hotelu
Gołębiewski ul. Szkolna 6 58-540 Karpacz
tel. 0757618042 CV można również wysyłać
na maila : hotel.golebiewski@neostrada.pl
- 075 76 180 42
■ Pracownik produkcji - Adecco Poland
poszukuje dla swojego Klienta z J.Góry osób
na stanowisko: Pracownik Produkcji. Wym:
zdolności manualne, chęć do pracy. Oferujemy: bardzo dobre warunki pracy i płacy
(podstawa + premia), pracę w systemie 1
zmianowym. Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie Cv na adres: a.rozmus@adecco.
pl - 076 862 97 94/95
■ Pracuj i zarabiaj z FM! - Nie zwlekaj już
więcej i dołącz do grona konsultantów FM!
- 606 686 317
■ Programista .net - Grupa BlizejSlonca.pl
zatrudni Programistów .NET Dołącz do Nas!
praca@BlizejSlonca.pl - 075 643 55 54
■ Przedstawiciel bankowy - RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., poszukuje kandydata do
pracy na stanowisko: PRZEDSTAWICIEL
BANKOWY w Jeleniej Górze. Preferowani
renciści i emeryci. Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne. Prosimy o przesłanie listu
motywacyjnego i życiorysu na adres:krzy.
bed@qmail.com - 609 413 293
■ Przepisywanie komputerowe - szukam
osoby, która profesjonalnie i w miarę niedrogo
przepisze mi kilka stron pracy na komputerze
- 695 561 709
■ Przyjmę do pracy - Potrzebna od zaraz
kosmetyczka i tipserka przy salonie fryzjerskim - 691 617 002
■ Przyjmę do pracy panią - na stanowisku
handlowym odzieżowym - 602 383 655
■ Recepcjonistka - Przyjmiemy do pracy w
hotelu w Cieplicach. Atut - znajomość języka

niemieckiego oraz motywacja do pracy
- 665 501 228
■ Regipsy - Poszukuję dwóch osób w rozsądnej cenie do wykończenia domu- /regipsy/ i
inne prace budowlane - 602 800 090
■ Ślusarz-spawacz - Fabryka Papieru - Wepa
Professional Piechowice S.A. zatrudni ślusarza - spawacza. Wymagania: uprawnienia do
spawania elektryczno gazowego. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49, e-mail: wokon@
wepro.com.pl. - 75 75 47 818
■ Sprzedawcę - Przyjmę do pracy młodą
osobę z wykształceniem średnim na stanowisko sprzedawcy - 512 176 068
■ Staż w sklepie odzieżowym - Przyjmę na
STAŻ do sklepu z dzieżą męską. Mile widziana
dziewczyna po technikum handlowym lub
odzieżowym -niepaląca, o miłej aparycji,
która ma chęci aby podczas stażu nauczyć
się pracy i organizacji w sklepie. Wiadomość
sklep: (075) 64 55 385 - 697 057 905
■ Strony internetowe - zrobię stronę internetową na zlecenie e-maila adas__26@wo.pl
- adas__26@wo.pl
■ Szukam opiekunki - szukam dyspozycyjnej
opiekunki do uroczego 10-cio miesięcznego
chłopca w Cieplicach - 501 544 978
■ Szukam opiekunki do dziecka - szukam
osoby do opieki nad dwójką dzieci, chłopczyk
1.5 roku i dziewczynka 3 miesiące. Praca w
godzinach popołudniowych. Proszę o kontakt
o każdej porze - 693 710 799
■ Uwaga - praca w Karpaczu!! - Zatrudnię
pracowników na stanowiskach: kucharz,
pomoc kuchenna, pokojówka- sprzątaczka,
recepcjonistka, kelner, barman, z-ca managera lokalu . Praca w nowo powstającym
hotelu-restauracji w Karpaczu. Oferty proszę
kierować na adres e-mail: ofertyoferty@2op.
pl; - 693 021 706
■ W biurze – studentka - popołudniu
- Biurowa praca dla studentki w centrum
Cieplic, popołudniami, od pn do pt, średnio
4 godziny pracy dziennie taxit@orange.pl
- 501 387 706
■ Wynajmę clowna! - Poszukuje clowna na
jednorazowy, kilkunastominutowy występ w
najbliższy weekend 11-14 styczeń 2008.
Proszę o kontakt najlepiej na e-mail: rosikluk@
interia.pl - 609 564 237
■ Wysokie zarobki!!! - Praca DORADCY
FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWEGO Profesjonalne szkolenie. Wymagane wykształcenie
min. średnie Niekaralność więcej informacji
na adres email: rekrutacjaep@vp.pl - 503
030 892
■ Zatrudnię do księgowości - ze znajomością SYMFONII - 605 638 349
■ Zatrudnię fryzjerów!! - Najlepszy salon w
Jeleniej Górze zatrudni fryzjerów i fryzjerki
na bardzo dobrych warunkach. Szkolenia z
najlepszymi instruktorami w Polsce, wyjazdy
zagraniczne. - 602 393 741
■ Zatrudnię kucharzy - Hotel Fenix zatrudni
kucharzy z przygotowaniem zawodowym.
Bardzo dobre warunki pracy i płacy. - 075
64 16 600
■ Zatrudnię kucharzy - do restauracji w
Jeleniej Górze. Kontakt po godz.10.00 - 075
641 58 20
■ Zatrudnię mechanika - samochodowego
- 600 216 744
■ Zatrudnię praktykanta - najlepiej elektronika do serwisu GSM - 693 693 955
■ Zatrudnię sprzedawców - sklep MCM,
Piechowice, Żymierskiego 64. Więcej informacji pod nr tel lub na miejscu w sklepie
- 501 259 768
■ Zatrudnimy barmankę - Wleń - Pub Centrum - Oferujemy dogodne warunki pracy oraz
atrakcyjne wynagrodzenie. Praca na zmiany
- tydz/tydz - 888 872 886
■ Zatrudnimy inż. budowlanego - Zatrudnimy inżyniera budowlanego z kwalifikacjami

i znajomością języka : niemieckiego, angielskiego, niderlandzkiego bądź francuskiego.
Istnieje możliwość pracy za granicą. CV
proszę przesłać na e-mail : regess@interia.
eu - 075 644 20 73
■ Zatrudnimy kierownika budowy - z uprawnieniami w spec. konstrukcyjno-budowlanej.
Wymagane doświadczenie. Gotowość do
długich wyjazdów na terenie całej Polski.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie,
samochód służbowy, telefon. CV + list
motywacyjny prosimy przesyłać na zygmunt@
arim.com.pl - 697 985 972
■ Zatrudnimy kosztorysanta - Zatrudnimy
kosztorysanta. Wymagane doświadczenie
w programie NORMA oraz umiejętność
czytania dokumentacji projektowej. CV + list
motywacyjny prosimy kierować na adres
praca@arim.com.pl - 697 985 972
■ Zatrudnimy inżyniera - z kwalifikacjami i
znajomością języka : niemieckiego, angielskiego, niderlandzkiego bądź francuskiego.
Istnieje możliwość pracy za granicą. CV
proszę przesłać na e-mail : regess@interia.
eu - 075 644 20 73

PRACA
SZUKAM PRACY
■ Kierowca C+E, aktualne badania, świadectwo kwalifikacji oraz operator koparko
– ładowarki z doświadczeniem podejmie
pracę – 782 501 228
■ Ślusarz – konserwator, budowlaniec
– remonty, tynki, regipsy, płytki, murowanie,
posadzki oraz remonty dachów 0 075 713
05 72 – 662 142 682
■ Przyjmę pracę chałupniczą – najlepiej
składanie długopisów – 075 75 512 10
– 515 176 553
■ Małżeństwo zaopiekuje się domem lub
pensjonatem – 666 093 749
■ Kierowca z kategorią ce z wieloletnim
doświadczeniem na trasach międzynarodowych podejmie pracę 667 264 181
■ Malowanie gładzie, panele, inne prace
remontowe - tanio 691 936 900
■ 18-latka szuka pracy - młoda dyspozycyjna chętna do pracy mieszkam w Jeleniej
Górze w samym centrum - 507 757 288
■ 19-latka poszukuje pracy - Mieszkam
w Jeleniej Górze. W tym roku skończyłam
III LO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Jeleniej
Górze. Przez okres wakacji pracowałam
w McDonaldzie w Jeleniej Górze. Obecnie nie się nie uczę. Poszukuję pracy
typu sprzedawczyni, hostessa, niania
itp. - 603 992 160
■ 23-latka szuka pracy pilnie - Szukam
pracy najlepiej w sklepie odzieżowym,
bądź kosmetycznym. Ewentualnie jako
barmanka lub kelnerka (ukończony
kurs) Mieszkam w Jeleniej Górze jestem
dyspozycyjna, wykształcenie średnie,
podstawowa znajomość komputera
- maila julittaa22@interia.pl - 880
888 441
■ Animator kultury - Zorganizowana,
komunikatywna, operatywna ,odpowiedzialna, pomysłowa studentka animacji
kultury poszukuje pracy popołudniami i
w weekendy. - 661 842 539
■ Brukarstwo - Firma przyjmie zlecenia
na rok 2008. Tel. 663 232 265 - 663
232 265
■ Bus z kierowcą - Czekam na propozycję - 607 699 099
■ Chcę sprzątać na etacie! - Podejmę
się pracy w charakterze osoby sprzątającej na terenie Jelenie Góry i okolic
na cały etat. szkoły, hotele itp. jestem
operatywna i zorganizowana - proszę
dzwonić o każdej porze. - 669 948
089

Dodatkowej pracy - szukam - 693
153 628
■ Dodatkowej pracy szukam - Prasowanie
lub sprzątanie lub inna dodatkowa praca w
godz. 10-15. - 503 312 357
■ Emeryt lat 39 - Podejmę dodatkową
pracę - bardzo dobra znajomość sieci i komputerów - własny samochód - wykształcenie
elektroniczne średnie - odpowiedzialność
- 607 307 967
■ Emeryt szuka pracy - Szukam pracy na
stanowiskach: magazynier, konserwator,
pracownik gospodarczy. Posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
- 508 891 941
■ Fizjoterapeutka - Fizjoterapeutka na
ostatnim roku studiów uzupełniających
magisterskich AWF Katowice podejmie
pracę z zawodzie lub na pokrewnym
stanowisku. Doświadczenie w zawodzie +
staż zawodowy. - 888 671 248
■ Grafik bez doświadczenia - Programy
Adobe Illustrator / Photoshop, layouty
stron internetowych (bez cięcia), broszury ,
okładki , ilustracje , szczegółowe informacje
pod telefon- 516 056 586
■ Informatyk podejmie pracę - Podejmę
pracę biurową lub w podobnej dziedzinie;
jestem ubiegłorocznym absolwentem
Informatyki (Politechnika Wrocławska);
posiadam doświadczenie w handlu (IT, AGD,
RTV) oraz w doradztwie i wypisywaniu umów
kredytowych (CETELEM BANK, ŻAGIEL, AIG).
rebo82@o2.pl - 606 715 065
■ Informatyk szuka pracy - Jestem absolwentem Kolegium Karkonoskiego (specjalność: elektrotechnika i telekomunikacja,
specjalizacja: inżynieria komputerowa).
Podejmę pracę na terenie Jeleniej Góry w
charakterze informatyka lub pokrewnym.
Na życzenie wyślę CV. piątek.p{at}gmail.
com - 505 618 248
■ Jako kelnerka J.Góra, Cieplice - kobieta
27l po szkole gastronomicznej z praktyką
513 762 232
■ Jako stróż - Szukam pracy - 782
334 524
■ Kierowca - Posiadam prawo jazdy kategorii: B, C, D. Podejmę pracę jako kierowca.
- 508 431 357
■

Kierowca autobusu - podejmę pracę
- 515 700 004
■ Kierowca b - Podejmę pracę jako kierowca możliwość pracy również z niedziele...
- 505 125 078
■ Kierowca B,C - student zaoczny, po
wojsku, zarejestrowany w urzędzie pracy
- 609 573 774
■ Kierowca B C E - wszystkie badania
aktualne + kurs przewozu rzeczy - 609
247 728
■ Kierowca CE - Szukam pracy jako
kierowca (8 miesięczne doświadczenie na
tirach) na miejscu, może być małe auto typu
bus - 667 765 383
■ Kierowca kat.b - Młody dyspozycyjny
łatwo zaklimatyzujący się Technik z Kat. B
poszukuje pilnie pracy jako kierowca malypumba1987@wp.pl - 075 64 27 455
■ Doświadczony kierowca kat.b,C szuka
pracy. Posiadam aktualne badania - 508
269 887
■ Kobieta 20 lat - Posiadam wykształcenie
średnie. Nie interesuje mnie akwizycja
i roznoszenie ulotek sandra_88@op.pl
- 785 970 228
■ Księgowość- kadry- biuro - Operatywna
ze znajomością księgowości, kadr z elementami prawa pracy, usług finansowych
oraz obsługi klienta poszukuje zatrudnienia.
Doświadczenie w prowadzeniu i kierowaniu
małą firmą. Kontakt logan_85@wp.pl
telefon w godzinach od 9 do 10. - 075
75 43 483
■ Kurier - Podejmę pracę w charakterze
kuriera lub kierowcy (kat. B) - 509 132
969
■ Młoda sprzątanie kelnerka - dyspozycyjna - 514 613 580
■ Młoda, z prawem jazdy b - Chętnie
podejmę pracę jako kierowca, przedstawiciel handlowy, pomoc kuchenna, w sklepie
itd - jestem 20 letnią ucząca się kobietą
( co 2 tygodnie), z poczuciem humoru,
bez nałogów i zobowiązań, dyspozycyjna
- 691 125 465
■ Młody, wykształcenie średnie - Podejmę
pracę w biurze, przy komputerze, znajomość
komputera, język angielski w stopniu komunikatywnym, język niemiecki w stopniu
podstawowym. - 790 320 907
■
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Malowanie pokoików - Malowanie
pokoików dziecięcych np. postacie z bajek
itp. Wykonamy również inne wzory - 698
618 355
■ Malowanie-remonty mieszkań - Malowanie, gładzie, regipsy. Panele podłogowe
i ścienne. Inne prace remontowe. ANDRZEJ.
- 691 936 900
■ Masażystka -rehabilitanta - Kasia 23
lata, z Kowar masażystka podejmie pracę
w tym zawodzie. Masaże również indywidualne-relaksacyjne, lecznicze, odchudzające,
klasyczne...masaż u mnie w domu lub też
u klienta -na życzenie - meil: kasia.0707@
vp.pl - 605 956 049
■ Mgr ekonomii podejmie pracę - Młoda,
24 lata, mgr ekonomii, odbyte kilka staży,
doświadczenie w pracy biurowej. Podejmę
pracę na pełen etat(najlepiej biurową
lub recepcja - Karpacz, Jelenia, okolice.
Preferowany kontakt przez mail: kinga16a@
poczta.onet.pl - 609 830 475
■ Młoda dziewczyna szuka pracy - Mam
20 lat poszukuję pracy na terenie Jeleniej
Góry - 661 888 903
■ Młoda, ambitna szuka pracy - Szukam
pracy biurowej. Wykształcenie wyższe,
język angielski, obsługa komputera, roczne
doświadczenie w prowadzeniu biura oraz
kadr, prawo jazdy kat. B Proszę dzwonić po
godzinie 16.30 - 601 174 248
■ Naprawa pneumatyki tir bus itp. Naprawa wszelkich elementów pneumatyki
samochodowej TIR BUS VAN itp. - 691
586 743
■ Operator koparko-ładowarki - Podejmę
pracę jako operator koparko - Ładowarki.
Posiadam również uprawnienia i doświadczenie w pracy na wózku widłowym. - 603
219 863
■ Operator widlaka - szukam pracy - 515
700 004
■ Operator wózka widłowego - Podejmę
pracę jako operator wózka widłowego. mam
27 lat wykształcenie zawodowe uczciwy,
pracowity - 663 334 256
■ Opiekunka - 18 latka z doświadczeniem
przy opiece dzieci podejmie prace jako
opiekunka popołudniami i w weekendy
nr.tel.517410704 e-mail: ewaskrzypkowska@onet.eu - 517 410 704
■
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Opiekunka do dzieci - w różnym w wieku
w Jeleniej Górze - 663 391 551
■ Opiekunka do dziecka - Jestem studentką
zaoczną na kierunku pedagogika opiekuńcza
i szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
607 331 511 - 075 755 68 97
■ Pilne - 23 latka, ambitna z wykształceniem wyższym poszukuje pracy. Jestem
punktualna, rzetelna, sumienna, szybko
się uczę - 507 324 312
■ Pilnie podejmę pracę!!!! - 22 letnia
uczennica zaocznej szkoły kosmetycznej,
absolwentka technikum handlowego,
posiadająca również doświadczenie jako
opiekunka do dzieci podejmie prace najlepiej w formie opiekunki do dzieci bądź w
sklepie odzieżowym - 507 093 593
■ 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 - Młody 24 lata prawo
jazdy kat B podejmie prace prawi jazdy
od 5 lat kierowca bierny jeździłem samochodami dostawczymi - busami aktualna
książeczka sanitarna. Posiadam również
uprawnienia na wózki widłowe. Żonaty
,uczciwy, bezkonfliktowy J Góra - 508
241 896
■ Podejmę pracę posiadam prawo jazdy
kat. B, uprawnienia na wózki widłowe
- wykształcenie zawodowe, uczciwy,
pracowity - 663 334 256
■ Podejmę prace - młody dyspozycyjny
z prawem jazdy podejmie pracę w firmie
budowlanej Posiadam dyplom technik
budowlany: Kosztorysowanie i normowanie - 783 026 822
■ Podejmę pracę - Szukam pracy jako
magazynier z uprawnieniami na wózek
widłowy okolice Jeleniej Góry - 695
257 914
■ Podejmę pracę - w Karpaczu [konserwator, stróż, prace remontowe itp....]
45lat - 605 194 983
■ Podejmę pracę - chałupniczą - 696
889 882
■ Podejmę pracę - w Jeleniej Górze od
lipca [solarium, hurtownia, sklep - nie
spożywczy] 25 lat, średnie, podstawy
komputera.... - 696 889 882
■ Podejmę pracę - Mam 18 lat poszukuje
pracy na weekend . obojętnie jaka jestem
ze szkoły handlówki morze być jakaś
pomoc kuchenna - 721 031 805
■ Podejmę pracę - Podejmę pracę
dorywczą, posiadam Prawo jazdy B i C
- 693 924 420
■ Podejmę pracę - Absolwent wyższej
Uczelni podejmie pracę w zawodzie
ekonomisty i pokrewnych branżach.
Doświadczenie zawodowe, bardzo dobra
znajomość j. niemieckiego, wzorowe
zachowanie ! oraz pełne zaangażowanie,
profesjonalizm. Kontakt : k.jaworski@op.pl
- 075 647 79 90
■ Podejmę pracę !! - na weekendy lub
ferie. Mam 17 lat, uczę się w technikum.
Proszę o pilny kontakt - 517 153 556
■ Podejmę pracę jako opiekunka - osoby
starszej ale nie lezącej na terenie Niemiec
opiekowałam się przez 2 lata chorą
kobietą - moja znajomość języka komunikatywna - oferty proszę kierować na adres
ewaartur@onet.eu - 691 385 720
■ Podejmę pracę konserwatora Podejmę pracę jako konserwator ,lub
podobną.43 lata, prawo jazdy kat. "B"..
Kilkuletnia praktyka w budownictwie.
Niepijący - 889 385 757
■ Podejmę pracę przy remontach Podejmę pracę przy remontach mieszkań.
Malowanie, gładzie, panele, regipsy
■

itp. Najchętniej w małej firmie. - 691
936 900
■ Podejmę pracę, Szklarska Poręba
- 24 lata, umowa niekonieczna, pilne!
- 798 952 444
■ Podejmę pracę w kwiaciarni !! - 28
lat, uczciwa, odpowiedzialna, z chęcią do
pracy, po kursie w Polskiej Szkole Florystycznej w Poznaniu podejmie pracę w
kwiaciarni w Jeleniej Górze lub okolicach.
- 509 631 205
■ Podejmę pracę w weekend - jestem
uczniem , podejmę dobrze płatną prace w
weekendy, najchętniej w okolicach Karpacza - 791 567 787 - 607 461 674
■ Politurowanie mebli - wykonam - 508
910 244
■ Pomaluję - pomaluję mieszkanie,
położę panele, wykonam inne prace
remontowe. Tanio. - 889 385 757
■ Pomoc kuchenna - Młody 24 lata z
aktualną książeczką sanitarną pomoże
co drugi weekend przy imprezach okolicznościowych w kuchni jako pomoc np.
mycie naczyń itp. lub jako kelner. Żonaty,
uczciwy J Góra. - 508 241 896
■ Pomogę przy koniach - w zamian za
jazdę - 783 603 682
■ Pomogę przy remoncie - Pomogę przy
remoncie mieszkania, domu. Wykonam
inne prace remontowo-naprawcze - Jelenia Góra i okolice - 075 64 32 902
■ Poprowadzę ośrodek, pensjonat - Mam
duże doświadczenie w hotelarstwie, turystyce, gastronomi. Prowadziłem obiekty
w Warszawie ,nad morzem i w górach.
Jestem osobą samotną, dyspozycyjną,
komunikatywną . Mam bardzo dobre
referencje ! - 507 932 248
■ Poprowadzę pensjonat - na dogodnych
warunkach - 511 277 326
■ Poszukuję dodatkowej pracy - Poszukuje dodatkowej pracy może być sprzątanie pilnowanie itp. Jestem kobieta 40
letnia. - 66269 084
■ Poszukuje pracy - Mężczyzna 32 lata,
wykształcenie średnie techniczne, płynny
angielski, komputer, prawo jazdy, Jelenia
Góra - 511 243 815
■ Poszukujesz kierowcy?? - Poszukujesz
kierowcy?? Dobrze trafiłeś Jestem kierowca kat B z dużym doświadczeniem w
prowadzeniu busów - 608 743 255
■ Praca - pilnie - Pilnie podejmę pracę,
najchętniej biurową lub w branży hotelarskiej. Wykształcenie średnie, kobieta,
lat 27. Znajomość języka angielskiego i
niemieckiego. Proszę o kontakt na adres email xpressja@gazeta.pl lub pod nr telefon
(wieczorem). - 663 641 363
■ Praca w hotelarstwie - Szukam
ciekawej pracy w hotelu - mam duże
doświadczenie w hotelarstwie. Płynnie
mówię no niemiecku, angielsku i rosyjsku,
obsługuje komputer - posiadam własne
auto. Mam 35 lat, jestem dyspozycyjną
kobietą, odpowiedzialną i uczciwą - 507
417 934
■ Pracy dodatkowej poszukuję - Jestem
osobą samotną, dyspozycyjną, komunikatywną i zmotoryzowaną. Poszukuję
pracy niekoniecznie etatowej - może być
zlecenie, umowa o dzieło itp. Mam 59 lat.
ale dużo energii ! - 507 932 248
■ Rencista szuka pracy - Mam 50 lat.
Obecnie jestem na rencie - szukam pracy
w Jeleniej Górze lub okolicy o charakterze
ochrona obiektu, portier, stróż inne
propozycje. Posiadam prawo jazdy kat.B.
Lojalny, uczciwy - 691 389 357
■ Sprzątanie - Potrzebujesz kompetentnej i uczciwej osoby do sprzątania Twojego
biura-zadzwoń - 669 948 089

Sprzątanie biur! - Tanio i solidnie
posprzątam Twoje biuro, gabinet! - 669
948 089
■ Sprzątanie - Podejmę pracę przy
sprzątaniu mieszkania, domu. Tylko oferty
poważne - 514 657 711
■ Sprzątanie prasowanie - dodatkowa
pracę - 508 910 244
■ Studentka podejmie pracę - Studentka
III roku pedagogiki opiekuńczej, szuka
dorywczej pracy, może być 1/2 etatu,
w grę wchodzą godziny popołudniowe i
weekendy - 667 268 833
■ Student II roku tir Łukasz - ( Studia w
trybie zaocznym. Sob/Niedz.) umiejętność
szybkiego uczenia się i konsekwencja w
działaniu prawo jazdy kat. B. dyspozycyjność, punktualność, zaangażowanie
w wykonywaną pracę. odporność na
stres. bardzo dobra znajomość obsługi
komputera (system Windows, programy
Word, Excel) - 664 178 829
■ Studentka podejmie pracę - w weekendy, ewentualnie (zależnie od planu) w
tygodniu ,w godzinach popołudniowych.
Posiadam aktualna książeczkę Sanepidu,
prawo jazdy kat.B, doświadczenie w opiece
nad dziećmi - 506 559 053
■ Studentka szuka pracy - studentka
IV roku szuka pracy wolne wtorki środy i
piątki pozostałe dni tygodnia popołudnie
- 791 545 644
■ Student szuka pracy - student PWR w
Cieplicach szuka pracy po godzinie 15 i
w weekendy. prawo jazdy B, uprawnienia
na wózki widłowe, książeczka sanepidu.
- 507 287 927
■ Szklarska Poręba , pilne! - wykształcenie średnie, 24 lata, umowa niekonieczna,
pilne! - 798 952 444
■ Szlifierz - ostrzarz - Emeryt bez nałogów
podejmie prace jako szlifierz - ostrzarz lub
inne propozycje. - 075 64 39 613
■ Mam na imię Iza - żadnej akwizycji
- 508 443 027
■ Pilnie szukam pracy: posprzątam
dokładnie każde mieszkanie dokładnie i
solidnie - 663 329 231
■ Mam na imię Barbara mam 26 lat
mieszkam w Cieplicach bardzo bym chciała
podjąć prace jako pomoc kuchenna lub na
produkcji albo przy sprzątaniu u kogoś
w domu chciałabym wiedzieć jakie są
zarobki miesięczne na rękę netto bardzo
proszę o odpowiedź mój email:kiza114@
wp.pl - 694 024 269
■ Dwie młode komunikatywne chętne
do pracy dziewczyny podejmą prace
dorywcza od zaraz w charakterze: kelnerka barmanka pomoc kuchenna itp. w
okolicach J.G - 600 383 171
■ Młoda 25lat po szkole gastronomicznej
podejmie prace. Proszę o kontakt o każdej
porze dnia - 695 632 974
■ Młody, wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. "B", dobra znajomość języka
niemieckiego, doświadczenie w obsłudze
klienta szuka pracy najchętniej biurowej.
Kontakt: cezary_a@poczta.fm - 609
064 254
■ Szukam pracy - jako operator koparko
ładowarki bez większego doświadczenia
świeżo po kursie, bez nałogów , chcę
zdobyć doświadczenie i pracować w tym
zawodzie, ponadto posiadam uprawnienia
na dźwignice, prawo jazdy kat-b. - 792
459 812
■ Solidna, uczciwa, średnie wykształcenie szuka pracy - 075 71 32 300
■ Szukam pracy - najlepiej w sklepie
spożywczym w godzinach od 8 do góra16
tej - mam doświadczenie handlowe - 667
517 007
■

Szukam pracy jako kierowca - młody,
dyspozycyjny, prawo jazdy kat B, bez nałogów, duże doświadczenie w kierowaniu
busem za granica - 782 040 620
■ Szukam pracy, stróż, portier - Doświadczony emeryt poszukuje pracę jako, stróż,
portier, ochrona obiektu. Z zamieszkaniem
lub bez - 694 788 315
■ Szukam pracy w weekendy - Poszukuje
pracy na ferie i w weekendy okolice
Jeleniej Góry i Karpacza. Mam 18 lat,
uczę się jeszcze w technikum handlowym
- 663 577 531
■ Szukam stażu - szukam pracy na 1/2
etatu lub stażu - 697 763 121
■ Szukasz kierowcy? - Poszukujesz
kierowcy?? Dobrze trafiłeś Jestem kierowca kat B z dużym doświadczeniem w
prowadzeniu busów - 608 743 255
■ Tanie sprzątanie! - Tanio i solidnie
posprzątam wszystko w Twoim domu od
piwnicy po strych! - 669 948 089
■ Transport - posiadam busa maxi 1,5
tony szukam pracy - 695 914 011
■ W tygodniu po17 z sobotą i niedzielą
- posprzątam wyremontuję - 508 421
079
■ Wykonam prace remontowe - budowlane (płytki, regipsy, tynki, malowanie,
wylewki, ocieplenia, raupuc, itp.) - 792
819 271
■ Wykończenie wnętrz kafelki itp. Podejmę się prac związanych z wykończeniem wnętrz - kafelkarstwo, panele
ścienne, podłogowe, instalacje sanitarne,
elektryczne, tynki minerale, ocieplenia
budynków. Pracę wykonuję - solidnie,
dokładnie, sprawnie. 100% zadowolonych
klientów. MIREK - 607 593 944
■ Wyższe, niemiecki, komputer - Młody
chłopak, absolwent studiów licencjackich
- komunikacja społeczna i medialna, j.
niemiecki, komputer podejmie pracę na
terenie Karpacza, Jeleniej Góry i okolic
- 698 614 331
■ Złota rączka - Podejmę pracę jako
konserwator. 25L, duży zakres zdolności
manualnych, wiedza techniczna, dyscyplina. - 691 089 019
■ Zaopiekuję dzieckiem - jestem dyspozycyjna, wiek obojętny - 669 643 958
■ Zaopiekuję się dzieckiem - w wieku
od roczku do 5 lat pilnie na terenie
Kowar i okolic we własnym domu. - 665
729 631
■

ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
■ Odtwarzacz mp3 Creative 1GB ZEN
- 160zł (nowy nie używany) - jack011@
wp.pl lub Tel. 0 508 082 888
■ 256mb ddr2 - nowa 30 zł - 511
565 216
■ Antena CB - bazowa - jest używana
- 605 462 073
■ Cb Uniden 520xl + antena 180cm
- Do sprzedania świetny i tani zestaw
CB RADIA, w którego skład wchodzą:
- radio CD UNIDEN 520XL (homologacja,
kartonik) - antena LEMM S9 (180 cm)
- podstawa magnetyczna - wytrzymuje do
180 km/h - głośniczek Farun podłączany
do CB o mocy 3W Cena 400 złotych.
- 606 426 922
■ Extra Nokia 6300-tanio - Nowoczesna
Nokia ze świetnym wyświetlaczem-65mln
kolorów-telefon odebrany z salonu 2tygodnie temu-ściągnięty sim lock dokupiony
kabel USB-karta pamięci – pudełko
– słuchawki – gwarancja - cena 450zł
- 695 112 905
■ Grafika gf 6200 - Nowa karta graficzna
- 605 462 073

Hp nc8000 Notebook - Karpacz - stan
laptopa bdb - 1,7 procesor 60dysk
512ram dvdrw - 511 565 216
■ Iplus modem pcmcia option - W
dobrym stanie: Modem PCMCIA Option
Globetrotter EDGE ,posiada płytę startową
i oprogramowanie , posiada simlok iPlus
- 609 147 943
■ Ksero - Jelenia Góra - prawie nowe
- tanie w eksploatacji marki Toschiba
- 075 64 32 761
■ Laptop hp nc 8000 - stan znakomity,
odbiór w Karpaczu 1,70ghz., 512mb
ramu, 60dysk, dvdrw, 15 matryca - 515
625 878
■ Lapto - Pentium III 500Mhz, 128MB
RAM, 12GB HDD, karta sieciowa na
USB; Grafika: S3 Savage 4MB. Idealny
do biura (i nie tylko). Nr gg: 6736043
- 505 856 556
■ Lg kg800 - Nowy, bez simlocka,
komplet. Cena 479 zł KOMIS-LOMBARD ul.
Wojska Polskiego 48 - 075 75 35 333
■ Lodówka Bosch - do zabudowy. Wysokość 1,30m. używana - stan bardzo dobry
- 606 143 771
■ Mini wieża lg - LX-u551 +głośniki +
pilot +instrukcja obsługi jednym słowem
komplet. sprzęt był mało używany czyta
mp3 wma cd cd-r tuner z RDS kolumny
drewniane, wieża srebrna cena: 350zł lub
zamienię na subwoofer do kina domowego
aktywny: KODA,JUMO,YAMAHA. - 792
731 858
■ Monitor ctr - 17 PHILIPS, jest używany
- 605 462 073
■ Monitor Lcd 15 - nokia stan dobry
idealnie świeci w komplecie zasilacz
- 502 286 702
■ Monitor sony 17 płaski crt. - 150zł 4 x
usb stan idealny !!! gwar. - 511 565 216
■ Monitor - tanio - Sprzedam monitor
CRT - stan bardzo dobry cena 50 zł - 608
055 378
■ Motorola e-398 tanio - Telefon
muzyczny pudełko – kable – płyta
– dokumenty - Pełen komplet stan bdb.
od kobiety - 600 383 171
■ Motorola w375 - nowa, simlock era,
komplet, gwarancja. Cena 199zl KOMISLOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 - 075
75 35 333
■ Nokia 3100 - nokia 3100 + ładowarka
oryg. stan bdb. bateria świetnie trzyma
około tygodnia !!! - 511 565 216
■ Nokia 5140i - Sprzedam używany
telefon Nokia 5140i. Telefon nie posiada
simlocka. Oryginalny kartonik, ładowarka,
bateria, obudowa. Telefon nosi lekkie ślady
użytkowania. Kolor czarny - Cena około
300zł. - 693 934 901
■ Nokia 5200 - Nowa, bez simlocka,
komplet. Cena 399 zł KOMIS-LOMBARD ul.
Wojska Polskiego 48 - 075 75 35 333
■ Nokia 6136 - nowy, simlock ORANGE,
komplet. Cena 429 zł KOMIS-LOMBARD ul.
Wojska Polskiego 48 - 075 75 35 333
■ Nokia 6233 - kompletną tzn. pudełko,
słuchawki, ładowarka, gwarancja. Cena
479 zł. KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 - 075 75 35 333
■ Nokia 7360 - brązowa, bez simlocka,
gwarancja, komplet. Cena 329 zl KOMISLOMBARD ul. Wojska Polskiego 48 - 075
75 35 333
■ Nokia e50 tanio za okazyjną cenę
więcej info pod nr.gg3523731 - 663
391 607
■ Nokia e50 tanio - gwarancja do XII
2008 stan bdb. sim Orange cały komplet
- 500 278 951
■ Nokia e65 - Simlock ORANGE, komplet,
gwarancja. Cena 559 zł KOMIS-LOMBARD
■

ul. Wojska Polskiego 48 - 075 75 35
333
■ Nokia n73 - nowa, simlock PLUS,
komplet. Cena 879 zł KOMIS-LOMBARD UL.
Wojska Polskiego 48 - 075 75 35 333
■ Nokia n 73 - Stan b. dobry, bez
simlocka. Cena do uzgodnienia. - 605
243 489
■ Nokia N80 - Telefon posiada blokadę
simlock na sieć ERA, pudełko, słuchawki,
ładowarkę. Cena 679 zł - KOMIS-LOMBARD ul. Wojska Polskiego 48 - 075
75 35 333
■ Nokia 5300 - Bez simlocka, komplet,
gwarancja. Cena 539 zł KOMIS-LOMBARD
ul. Wojska Polskiego 48 - 075 75 35
333
■ Nowy Toshiba A200-1VO. Procesor:
Intel Pentium Dual Core T2310 120GB
15.4\\\" RAM:2GB,Grafika: INTEL GMA
X3100 358MB Windows Vista (R) Home
Premium (english) Norton Internet
Security 2007,WIFI 802.11b.Zapakowany,zapieczętowany,Karta Gwarancyjna. Odbiór osobisty w Jeleniej Górze.
- +447912063205
■ Płyta teka - CG LUX 60 4G ( do zabudowy ) - 606 143 771
■ Palety sprzętu komp/rtv - Sprzedam
palety sprzętu komputerowego -drukarki,
skanery komputery oraz rtv Sprzedaż tylko
w większych ilościach ceny od ok 5 zł/szt.
Możliwy dowóz. - 600 852 514
■ Panasonic 28 - stereo, telegazeta,
pilot. Cena 250 zł - 075 64 75 022
■ Piekarnik - TEKA HA 890 ( do zabudowy
) - 606 143 771
■ Radio mp3 Clatronic - jak nowe, tanio
- 790 215 333
■ Radioodtwarzacz Sony cdx-l380x - z
serii Xplode-4x40 watt +gratis głośniki 2
sztuki radio jest 100% sprawne czyta płyty
nagrane w kompie (cd-r) stan techniczny
i wizualny bardzo dobry. radio w ciągłej
eksploatacji. cena : 100 zł nie podlega
negocjacji - 792 731 858
■ Samsung d900 - bez simlocka, karta
pamięci 128mb, komplet. Cena 379 zł
KOMIS-LOMBARD ul. Wojska Polskiego
48 - 075 75 35 333
■ Samsung U600 - Telefon w bardzo
dobrym stanie. Używany 2 miesiące.
Zamiast słuchawek jest przejściówka na
mini jacka. Z Anglii.Pl menu. Bez simlocka.
Kolor ciemny niebieski. Okolice Lubania.
Cena 650 zl. Poczta:nakon9@gmail.com.
Mogę wysłać zdjęcia telefonu na maila
- 075 7368174 - 781 975 558
■ Samsung z170 - simlock PLAY, komplet, gwarancja. Cena 289zl KOMISLOMBARD ul. Wojska Polskiego 48 - 075
75 35 333
■ SE t630 - uszkodzone wejście lądowania koszt naprawy 40zl po za tym 100%
sprawny cena 50zl - 605 367 561
■ Siemens c75 - Bez simlocka , nie
zniszczony. KPL. Dodatkowo kabel usb.
Cena 160 zł. - 507 311 446
■ Siemens sl45 - plus ładowarka - stan
bdb - 60 złoty - 511 565 216
■ Skaner drukarka - tanio w dobrym
stanie 100 zl - 783 697 434
■ SonyEricsson K550i - nowy, simlock
ERA, komplet. Cena 469 zł KOMIS-LOMBARD ul. Wojska Polskiego 48 - 075
75 35 333
■ Sonyericsson k800i - nowy, bez
simlocka, komplet. Cena 579 zł KOMISLOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 - 075
75 35 333
■ Sony ps2 nowa +dodatki - 580zł - slim
najnowszy model i 2 oryginalne gry - 667
126 689
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Sony r1 - cały sklepowy zestaw gwarancja rachunek zakupu !!! - 511 565
216
■ Sony r1 komplecik fabryczny - karta
gwar. rachunek zakupu - rzadko używany
i to tylko w domu! - ktoś kto go kupi będzie
nadzwyczaj zadowolony - 515 625 878
■ Monitor 20 cali tanio - płaski kineskop.
Firma Sun w pełni działający z możliwością
podłączenia dwóch komputerów jednocześnie. Cena 150 zł - 075 76 79 074
■ Monitor crt - HIVISION NG1772FM Rok
produkcji 2004. Monitor 17 cali ma płaski
ekran ( FLAT ) Przykładowy tryb pracy
1024x768/85H – 1280x1024/65H
Kolor biały. Monitor mało używany, od
zakupu działa bez zarzutu. Cena 80 zł ( do
negocjacji ) Odbiór osobisty – Zabobrze.
- 608 055 378
■ SE k610i - Używany, stan dobry,
komplet, bez SIM-Locka. Cena 330 zł.
- 604 483 116
■ Wzmacniacz(car audio) - sprzedam
wzmacniacz do auta firmy SENNET 2 x
60 watt z regulacją- głośności , basu ,
sopranu. Jest to mały gabarytem(13cm/
dł) (15cm/szer)(4cm/wys)wzmacniacz
ale ma dużą moc nie jest skomplikowany.
Pudełko, instrukcja. Stan wizualny, techniczny-NOWY Rafał - 792 731 858
■ Tanio konsola do gier Xbox - !Tanio
- Duża ilość oryginalnych gier - 607
840 104
■ Tanio sprzedam pralkę - klasy AA
Elektrolux EWF 14470 W. 1200 obr/min
programator z wyświetlanym czasem każdego programu i możliwością skrócenia
go. Pralka została zakupiona w grudniu
i w związku z przeprowadzka muszę ją
sprzedać (nie wchodzi na nowe miejsce.
Cena nowej to 1600 zl ja chce tylko 1000
- 798 758 514
■ Telewizor - 21 używany, na chodzie
jedyna wada to nie można go wyłączyć
pilotem, cena 150 zł. - 506 032 944
■ Telewizor 21" tanio sprzedam! - z
pilotem w idealnym stanie cena 150zl
z dowozem gratis do domu w Jeleniej G
- 603 812 829
■ Wzmacniacz do auta - Firmy Sennet
wzmacniacz jest małych gabarytów ale
ma moc 2x 60 watt posiada regulacje
basu i sopranu Stan : wzmacniacz jest
nowy wiec wizualnie i technicznie 100%
sprawny(możliwość sprawdzenia na miejscu) cena : 50zł nie podlega negocjacji
- 792 731 858
■

ELEKTRONIKA
KUPIĘ
■ Telewizor - min. 26", w pełni sprawny
do 300zł. W razie możliwości maile z fotkami na lonczest@o2.pl - 889 383 410
■ Nawigacja gps - Proszę o kontakt osoby
posiadające nawigację GPS GARMIN NUVI
200 z mapami Polski i Europy tylko na
e-meil jadziunia25@tlen.pl - +420 776
832 554
■ Nokia 5140i z gwarancja - w dobrym
stanie - 661 291 693
RÓZNE
KUPIĘ
■ Sofę rozkładaną 2 osobową niedrogo
– 691 381 046
■ Wkład kominowy, stół i 8 lub 6 krzeseł,
drzwi wejściowe zewnętrzne lewe 90/200,
okno pcv110/80,110/56. 667264181
■ Akwarium 300 - 350 l wraz z pokrywą
i szafką w rozsądnej cenie. Jelenia Góra
- Tel. 503 328 314
■ Przyjmę nieodpłatnie kanapę, fotele,
meble pokojowe, kuchenne, kuchenkę,
lodówkę, pralkę, telewizor 666 093 74

Buraki pastewne - tonę - 075 64
39 026
■ Język angielski - SPARKS 2 - Kupię
książkę - pilnie - 507 041 853
■ Elektronarzędzia !!!! - firmy (Makita,
Bosch ) ITD. - 604 647 866
■ Koła zimowe 14cali - 185-175/65/r14
pasujące do nissana almery 97 cena do 110
euro - 516 187 236
■ Kolejkę piko - chętnie, sprawną, pilne
- 791 541 176
■ Lebiotkę do ciągnika. - 516 274 138
■ Przyjmę stół - z krzesłami w dobrym
stanie - pilne - 606 343 775
■ Robot Thermomix - używany, niedrogo
- 603 700 338
■ Rower rehabilitacyjny - Kupię tanio
rower rehabilitacyjny. Ok. Piechowic i
Jeleniej Góry. - 075 76 121 66
■ Snowboard komlet - Kontakt pocztajg123@o2.pl - 790 405 342
■ Szczeniaczka - labradora kolor biszkoptowy, samca, bez rodowodu - 607
840 208
■ Szczeniaczka - za drobną opłatą
Amstaffa - 507 758 191
■ Wersalkę lub sofkę - ( może być z
fotelami) lub sofkę w dobrym stanie. - 512
472 896
■ Tonę buraków pastewnych - najlepiej z
okolic Jeleniej Góry - 075 64 39 026
■ Meble biurowe - Kupię - 502 101 642
■ Podnośnik 2 kolumnowy ok 3 t - samochodowy - stan bdb. - 691 586 743
■ Radio Taraban lub podobne - Radioodbiornik z PRL-u. Musi być sprawny.
Zdecydowanie. - 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
■ Tanie domowe obiady na miejscu i
na wynos - 5 zł abonament - Cieplice
ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6 - 502
108 290
■ 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
■ Pralkę Franię 120 zł, telewizor Lexus
150 zł, stolik RTV 80 zł, biurko do komputera 120 zł – 075 75 420 25
■ Tanio ubranka dla dziewczynki na
każdy sezon – rozmiar 98-128 – 513
929 669
■ Stół okrągły – rozkładany + 6 krzeseł
drewniany – kolor tapicerki bordowy.
Meble robione na styl Antyczny – cena
1000zł – 608 262 768
■ Drzwi balkonowe, drewniane, nowe
220x88 – 2 sztuki – cena za jedne
drzwi 250zł – 075 75 565 39 – 693
815 148
■ Futerko z nutrii ( średni wzrost)
prawie nie używane – 075 746 22 33
wieczorem
■ Miasto Warszawa – tematyczny zbiór
wydawnictw albumowych i książkowych
starych i nowych. Razem 45 sztuk – tel.
075 746 22 33 wieczorem
■ Baniak na prąd 60l. na ciepłą wodę
120zb – 664 261 945
■ Matę edukacyjną dla dziecka stan
bardzo dobry - 40zl i nosidełko infant
renomowanej firmy - nowe cena 80 zł
– 605 252 208
■ Nowy odtwarzacz dvd, oryginalnie
zapakowany na gwarancji firmy Samsung
p 171 cena 170 – 604 417 203
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane
na miejscu i na wynos - dla osób z M.o.p.s.
i firm JG. ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6
- 502 108 290
■ 100 zł 1948 rok - 35 zł - 790 215
333
■ 2 pralki Amica - różne modele uszkodzona elektronika programatora do
wymiany. stan techniczny i wizualny
idealny możliwy dowóz - 505 855 968
■ 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
■ Brykiety wysokoenergetyczne - Brykiety dębowo-bukowe z maszyny hydraulicznej - walec. Twarde jak kamień. Worki
40 kg-25 zł. Dostawa do domu - 515
972 298
■ Buty sportowe - Sprzedam nowe
damskie - Skóra, rozmiar 39 i 42 - 607
278 343
■ Cegła rozbiórkowa - oczyszczona
od 0,30 do 0,50zł gg2632468 - 603
265 722
■ Dłuta wisienki nowe, oryginał - różne
dłuta stolarskie od firmy KIRSCHEN WERKZEUGE polerowane - 791 541 176
■ Drewno kominkowe - i opałowe-buk,
dąb, grab, jesion, świerk - pocięte, porąbane, transport gratis - 607 925 283
■ Drewno liściaste - opałowe. Duże ilości.
Topola, wierzba. Również świerk - iglaste:
z dostawą do domu. Cena 90 zł/m. sześć.
- 602 703 373
■ Drewno opałowe - okolica Jeleniej
Góry/20km/ cena 120zł za metr przestrzenny - 694 425 611
■ Drewno opałowe - posiadam duże ilości
- 607 958 096
■ Dwa Łóżka ikea - drewniane z dwoma
materacami sprężynowymi stan idealny
90x200m. TANIO - 075 61 37 652 - 662
825 769

Elektryczny skuter inwalidzki - Pomogę
zakupić 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 - 507
666 842
■ Fajniusia kurtka Reporter - Damska,
rozmiar L - idealna na wiosnę lub wczesna
jesień. Kurteczka była mało używana
- jej stan jest idealny. Kolor czarno-biały.
Kupiona w tamtym roku za 149zl - moja
cena to 80zl. - 517 546 883
■ Firmowe rolki – FILA + ochraniacze
za jedyne 300 zl.!! Numer buta 35-38
- 783 603 682
■ Flex 2000w Black&Decker - sprzedam
porządną maszynę bardzo mocną i solidną
!!! jest 2x lepszy od Boscha !!! jest to znakomity model nie do zdarcia !!! był używany
tylko parę razy na mieszkaniu w blokach
stan idealny !!! - 511 565 216
■ Fotelik samochodowy - tanio sprzedam
fotelik - nosidełko samochodowe od 0 do 9
kg. firmy Hauck oraz ciuszki dla chłopca od
0 do 6 miesięcy. - 504 890 752
■ Grubośćiówka - trzystronna + oprzyrządowanie (wentylator, noże ) - 790
456 726
■ Hiszpańska oryginalna suknia38
- Piękna, elegancka i szykowna suknia
St.Patrick, model Dauco z jedwabnej tafty,
z trenem, ecru. Zdjęcia chętnie wyślę na
maila dianka.m@interia.pl Stan idealny,
cena1500 do negocjacji. - 501 841 475
■ Husqvarna 357xp papiery 4,4km
- sprzedam piłę z papierami !!! stan bdb.
używana koło domu w Karpaczu !!! 1400zł.
- 511 565 216
■ Telewizor 21 cali z Pilotem w idealnym
stanie cena 150zl możliwy dowóz na
terenie Jeleniej Góry - 603 812 829
■ Kafelki - 1m2 kafli 10 x 10 Polcolorit
z kolekcji Apollo + wałki. Kolor beżowy,
brzegi - imitacja łupanego kamienia.
- 0607 278 343
■ Keyboard Roland va - 5 - rewelacyjny
dla muzyka grającego wesela. Profesjonalne brzmienie, stan idealny. - 605
853 793
■ Knipex Żabka do rur. - nr katalogowy 88
01 250 używana ale technicznie idealna.
55 zł - 791 541 176
■ Komplet wypoczynkowy - Sprzedam
komplet wypoczynkowy 3+2+1 welurowy , 3 rozkładana, używany w dobrym
stanie. cena 450 zl. - 788 996 152
■ Kotły gazowe junkers - vaillant
- używane lecz w pełni sprawne kotły
KONTAKT: pioolo1@o2.pl - 609 760
700
■ Króliki - około 5 kg wagi żywej - 075
764 6664
■ Moneta srebro papież - Papież
Wybaczenia, certyfikat autentyczności
- 790 215 333
■ Narty biegowe - Madshus 190cm
nowe bez wiązań za 200zl. - 513
306 693
■ Nierozłączki Fischera - śliczne
papużki nierozłączki. Młode-wyklute w
listopadzie. Mam do sprzedania 4-6 szt.
Cena 50 zł za sztukę. - 792 052 352
■ Nowe odciągi wiórów przeznaczone
do stolarni w rewelacyjnie niskiej
cenie. Na gwarancji, faktura vat. - 500
092 957
■ Do sprzedania 2500 sztuk płyt GK o
wymiarach 260cm. na 120 cm w cenie
18 złotych za sztukę - 609 389 296
■ Pianino Legnica - Instrument jest
zadbany, sprawdzony przez stroiciela,
■

mechanizm w bardzo dobrym stanie.
- 607 505 523
■ Pianino przedwojenne - W Jeleniej
Górze sprzedam pianino przedwojenne ze szczecińskich zakładów
firmy: C.WOLKENHAUER HOF Pianiforte
– Fabryk STETTIN o nr. fabrycznym
2462 kolor czarny. Cena 1000 zł - 606
955 597
■ Piec co - typu Zębiec 35 kw sześci0
letni w dobrym stanie - 600 551 864
■ Piec na propan-butan - Posiadam
piec do ogrzewania pomieszczeń w
bardzo dobrym stanie, kompletny od
razu do uruchomienia - 609 147 943
■ Piękny, okrągły stolik - Piękny,
okrągły-średnica 80 cm. stolik,kopia
Ludwika XIV okazyjna cena, tylko 850
zł. - 507 932 248
■ Rowerek - magnetyczny stan idealny
cena 200 zł - 601 228 521
■ Rower górski – srebrny, teleskopy
– tanio do uzgodnienia - 669 948
089
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Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej – Faktura
Vat – Tel. 075 76 72 773
■ TEK – producent mebli kuchennych i
szaf na wymiar – 075 76 78 815 – 507
683 381
■

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
FRESKI, TYNKI OZDOBNE,
STIUKI,
DOBÓR KOLORU I FORM
TEL./FAX - 075 718 24 63
TEL - 0 502 370 957

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

Tel. 0 608 262 768

Korepetycje – angielski- skutecznie i
tanio 606 803 803
■ Remonty kompleksowo – profesjonalnie
i tanio – solidnie – 602 250 728
■ Ogólnobudowlane Usługi 880 750
808
■ Tipsy – żelowe zdobienie – Wysoka
jakość usług – 517 511 515
■ Usługi budowlane - wykończeniowe
– solidnie – niedrogo – płytki, gładzie,
regipsy, itp. – 785524453 lub 514
447 079
■ Usługi budowlano - wykończeniowe
szybko i profesjonalnie - płytki ,
gładzie, regipsy, ścianki działowe itp.
791 340 308
■ Meble kuchenne, łazienkowe, szafy,
zabudowy wnęk, polki - pomiar i wycena
gratis - 791 340 308
■ Edukacja - profesjonalna nauka gry na
pianinie i instrumentach klawiszowych
608 700 184
■ Ścinka drzew w trudnych warunkach
507 086 025
■ Euro dom - usługi remontowo-budowlane tanio i solidnie 608 425 553
■ Szybka gotówka - kredyty - 075
6445 606 Jelenia Góra, Matejki 669
313 104
■ Samochód w zasięgu ręki - 075
6445 606 Jelenia Góra, Matejki 669
313 104
■ Jedna mała rata zamiast kilku - 075
6445 606 Jelenia Góra, Matejki 669
313 104
■ Powiększ swoją przestrzeń - kredyty
hipoteczne - 075 6445 606 Jelenia
Góra, Matejki 669 313 104
■ Twój kredyt zarobi na siebie - kredyty
hipoteczne - 075 64 45 606 Jelenia
Góra, Matejki 669 313 104
■ Porady neurologiczne, Ewa Wiatroszak, lekarz ,specjalista neurologii
dziecięcej, porady neurologiczne, EEG,
Biofeedback - rejestracja 9"-14" bez
poniedziałku – 603 205 402
■

USŁUGI
■ Karcher – podciśnieniowe pranie i
szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807
i 075 642 03 15
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

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
■ Profesjonalne usługi fotograficzne:
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia
weselne) oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość usług - Tel.
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail:
artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji
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
■

"ALIZEE" BIURO RACHUNKOWE
Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa firm,
spółek i osób fizycznych.
Dwa pierwsze miesiące za

PITY 2007
juz od 15 zł !!!!

50% ceny.

.
1-580
5) 64-6
4
7
7
Tel.(07
664
0 665

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zapraszamy na spacer po tych samych miejscach: wczoraj i kilkadziesiąt lat później (II)

Inna strona śródmieścia
Podzielone dyktą

Ratunek dla mojego aparatu
czekał właśnie w tej kamienicy.
Narożnym dziele należącym niegdyś do Kortego i Preisera, wtedy
we władaniu miejskiej administracji, gdzie na ostatnim piętrze, na
obszernym poddaszu zapraszał
bardzo nietypowym umiejscowieniem zakład naprawy aparatów
fotograficznych.
W dziwnym, poprzedzielanym
ścianami z dykty dużym wnętrzu
dawniej jednego mieszkania, wygospodarowano wąski korytarz
osłonięty od reszty zasłoną, zza
której wyłaniał się niepozorny pan.
Widać było kątem oka jego laboratorium w postaci sterty malutkich
pęset, śrubokrętów i lup, które
– niczym zegarmistrz – nakładał
na oko i dokonywał diagnozy
naprawianych aparatów.
Kto tu mieszał przed 1945 rokiem? Nie wiem. Na pewno cieszył
się przestrzenią, bo zakład naprawy
aparatów fotograficznych zajmował tylko przedpokój tak obszerny
jak dwa duże pokoje w bloku na
osiedlu Zabobrze. Co kryło się za
masywnymi, rzeźbionymi drzwiami do innych pomieszczeń? Tego
człowiek z ulicy nie widział.
Można było sobie tylko wyobrazić mansardowe wnętrza
narożnych pokojów z lukarnami
wpuszczającymi snop słonecznych
promieni, które zwłaszcza latem
biją po południu w żółtawą elewację kamienic wykończoną cegłą
klinkierową, o błysku przytłumionym warstwą patyny cywilizacji.

Stylowa niestylowa

Kiedy otwierało się taką lukarnę,
wraz z falą upalnego powietrza
wpadały na poddasze zapachowe
kłęby kuchennych oparów z leżącej
naprzeciwko restauracji Stylowa.
Nie były to lotne ideały zapachowych zapowiedzi sztuki kulinarnej,
ale para ze zwykłej garkuchni,
która raczej skłaniała do szybkiego
zamknięcia okienka. A szkoda, bo
gdyby nie te opary, widać by było
wyrytą na horyzoncie panoramę
Karkonoszy ze Śnieżnymi Kotłami.
I dłużej można by było ją podziwiać z tej miejskiej poddachowej
perspektywy.
Ta sama para buchała w nozdrza w miejscu, gdzie kiedyś stał
dostawczy samochód na holtzgaz,
którym przywożono meble do
domu handlowego Thiemanna.
Teraz w tych wnętrzach królował
tandetny wystrój peerelowskiego
lokalu z dansingiem, zapach golonki z musztardą oraz wszechobecny
smród setek tysięcy wypalanych tu
papierosów.
Lokal, choć tandetny, miał swoich wielbicieli. Nawet wśród tych
osób, których nigdy bym nie podejrzewał, że lubiły spędzać wieczory
w rytmie „Do zakochania jeden
krok” nastawionym z ryczącego
magnetofonu ZK–140 lub szafy
grającej.
Orkiestra podobno tam bywała i przygrywała skocznego

begina. A bywalcy nucili w rytm
przeboju Młynarskiego „to nie
tfoja fina, sze podryfam cię”. Przy
stoliczkach siedziało mnóstwo
pań Kryś, a Stylowa, choć nie była
w góralskich lasach, gdzie ludzie
przebywali na wczasach, to miała
w sobie ten niepowtarzalny klimat
topowego lokalu 70–tych lat. Lokal
organizował też – jak twierdzili
zainteresowani – huczne zabawy
sylwestrowe.
Śladu nie ma po restauracji z
automatami. W jej wnętrzu jest za
to kawiarnia, podobnej kategorii i
klimatu, co sąsiednia restauracja.
Też Stylowa, trochę bez stylu. Zapachy z cukierni Scholza wywiał
wiatr historii, a kamieniczka pod
numerem drugim, gdzie kiedyś
sprzedawano porcelanę i buty,
skulona i odrapana aż prosi się o
powrót do dawnych czasów. I z
okien rozciąga się widok na ten
sam, ale nie ten sam plac – kiedyś
Cieplicki, teraz Bieruta, na szarzejąco–żółtawą kamienicę, z której
niegdyś patrzył Grundmann i
Roder, dziś z zakładem naprawy
aparatów fotograficznych urządzonym w przestronnym korytarzu,
gdzie niegdyś tylko zostawiano
ubrania i buty.

Spojrzenie Flory

Kiedy ów tajemniczy jeleniogórzanin skończy czytać Beobachtera, wstanie i spacerkiem podąży
północną stroną Promenady ku
budynkowi łaźni miejskiej oraz
baszty grodzkiej, aby odkryć nieco inną twarz Jeleniej Góry. Nie
tę pachnącą kawą z Kawiarni
Centralnej, czy też maślanymi rogalikami i czekoladowymi rożkami
prosto od Scholza, ale kurzem odpadających tynków oraz zimnymi
podmuchami powietrza z okienek
piwnicznych wiekowych kamieniczek postawionych w okolicach
dawnej fosy miejskiej.
Pójdzie szlakiem tych mieszkańców, których nie stać na urządzenie
sobie w domu łazienki. I pielgrzymują raz w tygodniu, a może
częściej, do narożnego budynku
zaprojektowanego w pracowni architektów Lalande&Schmidt. Tam
na każdym piętrze czekają wanny i
prysznice, a z komina – niezależnie
od pory roku – buchają kłęby dymu
z pieca potrzebnego do ogrzania
kotłów gorącej wody, którą jeleniogórzanie spłuczą z siebie brud
codzienności.
Wcześniej, z gazetą pod pachą,
przechodzi ową Promenadą, kawałkiem tej gorszej Jeleniej Góry.
Zaraz za willą Oskara Seydela, w
której mieszka właściciel potężnego ogrodu kwiatowego Emil Weinhold, owionie mężczyznę zapach
kwitnących właśnie piwonii, które
właściciel sprzedaje w zgrabnym
pawiloniku na rogu Promenady i
Berndtenstrasse.
Za nim podąży nieme spojrzenie
Flory, bogini rzymskiej, której
figura w wykuszu willi Weinholda
ocenia wzrokiem panie i panów,
przechadzających się nobliwie z

wiązankami kwiatów zakupionymi prosto od ogrodnika.

Składowisko przeszłości

Za rogiem jeszcze nie ma stacji
benzynowej Olexa. Tam, gdzie
zostaną zakopane dwa potężne
zbiorniki o pojemności trzydziestu
tysięcy litrów każdy, jest jeszcze
miejski trotuar wiodący ku dalszym
zabudowaniom.
Już nie tak reprezentacyjnym
jak te przy placu Cieplickim, ulicy
Długiej, czy też bardziej salonowej
części Promenady, gdzie nie tylko
dla zakochanych stały ławeczki
wśród drzew, za którymi lśniły
powabem secesyjne rezydencje
możnych jeleniogórzan. Z salonami kąpielowymi w środku,
więc nie musieli ich lokatorzy
przechodzić do nieco gorszej części
miasta, aby tam, w narożnej łaźni,
skorzystać z oczyszczającej mocy
gorącej wody.
Budynki w pobliżu miejskiego
„kąpieliska” też wyglądają na zaniedbane, podobnie jak ludzie, którzy
tamtędy przechodzą. Spacerowicz
widzi szopy i składy węgla. Nieco
zrujnowane, przygasłe. Niektóre
zbudowane jeszcze w XVII wieku
w miejscu dawnych fortyfikacji,
przy okazji wyznaczania szlaku
wiodącego zasypaną fosą miejską.
Służą jako zaplecze rzemieślnikom,
którzy mieszkają i mają warsztaty
w kamienicach przy Drucianej
i Grodzkiej, spiętrzonych jedna
na drugiej, oddzielonych wąską
przestrzenią jezdni lśniącą brukiem i czarujących ten zakątek
artystycznym, wręcz malarskim
zaniedbaniem, idealnym dla pędzla
i płótna realisty. Lub obiektywu
aparatu fotograficznego artysty,
który potrafi z tej brzydoty wyłowić
piękno.
Z przeciwka w oczy rzuca się
nierównomierna szachownica
szachulcowej ściany ryglowej
wschodniej elewacji baszty grodzkiej, najstarszej w tej części miasta
budowli. Z kruszejącym tynkiem
na półokrągłej fasadzie charakterystycznego budynku, która sama
już pogubiła się w tym, ile razy
była odnawiana i broniona przed
bezlitosnym atakiem zęba czasu,
pożerającego niezbyt przecież
solidne fragmenty tej budowli.
A czego w niej nie było od XV
wieku, od kiedy wrasta w pejzaż
grodu od strony fosy. Czuć być
może fetor wyprawianych tu skór,
które sprzedawano w Podcieniach
Białoskórników na Markcie. Wcześniej w baszcie mieszkał miejski
cyrulik Siegmund Hausleutner,
poczmistrz Johann Gottlieb Haendel.
Kiedy czytelnik jeleniogórskiego
Beobachtera podąża w stronę baszty, wiedzie do niej zapach chleba
wypiekanego w piekarni, którą
urządzono w przyległym do dawnej fortyfikacji domku. Dociera on
do okien kilkunastu kamieniczek,
które stanowią wspaniałe, malarskie tło do tego miejskiego obrazu.
Ożywionego drzewami posadzony-

Plac Niepodległości w październiku 2007 i Warmbrunnerplatz
na początku lat 20 minionego stulecia
mi jeszcze w XIX wieku na skwerku
oddzielającym jezdnię Promenady
od jej szerokich chodników.
Ze słupa ogłoszeniowego kolorowe plakaty przypominają, że w
mieście jest Dom Towarzystw Sztuki, gdzie właśnie Gimnastyczne Towarzystwo Męskie organizuje zjazd
połączony z pokazami lokalnych
zespołów oraz Schauburg, varietes, mieszczące się przy pobliskiej
Herrenstrasse (Krótkiej). Afisze
zapraszają na wieczorny program
artystyczny przy muzyce i figlach
roznegliżowanych fordanserek
przyprowadzanych tu przez różnego autoramentu żądnych uciech
kawalerów. I raczej bez rozgłosu,
bo lokal najlepszej sławy nie ma.
Jest tam jeden z porządniejszych,
ale jednak – dom publiczny.

Na ekranie dziejów

We wnętrzu dawnego Schauburga jest tylko kino. Nazywa się Tatry,
jakby nie było w pobliżu innych
gór. Kina Sudety w Jeleniej Górze
nie ma. Do Tatr w niedzielę całą
chmarą przychodzą dzieci na poranek. Zestaw kreskówek, Bolków
i Lolków najczęściej, trwający około
godziny. Bilet za całe pięć złotych,
dużą i lekką srebrną monetę,
jeszcze zanim wprowadzono „nowoczesne” złote pięciozłotówki.
Niewygodne krzesła nikomu
nie przeszkadzają w chłonięciu
rozrywki z ekranu i tylko rozbu-

dzają entuzjazm przed zgaszeniem
światła i wyczekiwanym z niecierpliwością odsłonięciem ekranu.
Nie ma śladu po pomieszczeniu
varietes, fordanserki pojawiają się
tylko na ekranie w filmach dla
dorosłych, a piwiarnię na parterze zastępuje… pusty korytarz z
drewnianymi przymocowanymi
do ściany krzesłami kinowej poczekalni. Ściany wyłożone kolorowym
szkłem z potłuczonych butelek,
niegdyś zawierających oranżadę.
Taką landrynkową sprzedawaną
w mikroskopijnym bufeciku wraz
z groszkami. Słodkawo–mdławymi
drażetkami o pseudocytrynowym
smaku, którymi najmłodsza widownia rzuca się podczas seansu.
Ale są też seanse poważne: na
wieczory filmowe, podczas których
na ekranie pojawiają się gwiazdy
światowego kina, zmierza jeleniogórska elita. I nie wstydzi się tego,
że zasiądzie w dawnym varietes,
przedsionku domu publicznego.
Na afiszu „Dziecko Rosemary”
Polańskiego, „Nosferatu Wampir”
Herzoga.
Pojawia się też po raz pierwszy
w Jeleniej Górze „Miś” Stanisława
Barei. Na krótko podczas jesiennej
odwilży w 1980 roku.
Kiedy po wieczornym seansie
idę w stronę przystanku autobusowego, zupełnie nieświadomie
kroczę chodnikiem, którym kilkadziesiąt lat wcześniej podążał
namiętny czytelnik Hirschberger

Beobachter.
Tylko krajobraz już nie ten.
Dochodząc do baszty grodzkiej
na próżno szukałbym zapachu
świeżego chleba i widoku plastycznych kamieniczek, które tak
bardzo wzbogaciłyby wykonane
przez artystę fotografika zdjęcie,
jeszcze dziś.
Jest wyrąbana dziura. Żywa rana
na miejskiej substancji zadana z
całkowitą premedytacją zniszczenia tego malowniczego zakątka.
Widać to, czego nie powinniśmy
widzieć: kiedyś zakryte kamienicznymi murami zabudowania
ulicy Grodzkiej.
W narożnym budynku, dokąd
podążali zbrudzeni codziennością
Niemcy, od dawna nie ma już
łaźni. Ci, którzy tam mieszkają,
nie wiedzą zapewne, co było tu
przedtem.
Ludzie, pewnie znacznie bardziej czyści, przechodzą chodnikiem obojętni. Kierują się ku
przystankowi, aby wsiąść do autobusu, który zawiezie ich do M3 w
zabobrzańskim blokowisku, gdzie
czeka wanna z gorącą wodą w betonowej łazience. I skąd daleko jest
do tych zaczarowanych zakątków
zatrzymanych w kadrze historii na
dawnej pocztówce.

Ciąg dalszy cyklu w kolejnym numerze ...

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Przedszkole na piątkę

maluchom przestronny plac
zabaw, na którym znajdują
się zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice, domki. W budynku
są duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw
i zajęć dla dzieci, pracownia
komputerowa oraz galeria,
gdzie maluchy mogą wystawić
swoje dzieła.

RAMY
do OBRAZÓW

„Bajka” ma nowoczesny sprzęt
audio-wizualny, który pomaga dzieciom poznawać świat
dzięki jedenastu nauczycielom
przedszkolnym, którzy opiekują
się najmłodszymi. Wśród zajęć ponadprogramowych, jakie
pojawiają się co roku w ofercie
przedszkola, wymieńmy: język
angielski, rytmikę, taniec to-

warzyski, gimnastykę profilaktyczną, zajęcia logopedyczne i
lepienie z gliny. Przedszkole dba
również o bogaty kontakt dzieci
z kulturą, corocznie goszcząc
grupy teatralne. „Bajka” regularnie wychodzi do filharmonii
oraz teatru.

(Angela)

AUTO KOMIS

ALF
A

Uśmiechnięte maluchy z Niepublicznego Przedszkola „Bajka” zachęcają do głosowania
na placówkę, które znajduje się
na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Armii Krajowej.
W „Bajce” spędza czas dwieście troje dzieci a od 2001
roku prowadzi je Kr yst yna
Michalak. Przedszkole oferuje

Serafin

Fot. Angelika Grzywacz
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Auto Komis Alfa

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

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

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

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

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
pon.- czw. 9 -17, pt. 9 -15, w sobotę nieczynne

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY
„KOBRA”
w Jeleniej Górze prowadzi nabór do Policealnej Szkoły
kształcącej w zawodzie

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
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

Trwa cykl naszego tygodnika, w
którym krótko prezentujemy jeleniogórskie 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 zwycięskiego przedszkola
i Czytelników przygotowujemy
atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy
do zabawy.

Kupon

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

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: …………………………………

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

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

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

Realizacja zleceń produkcyjnych w wymienionych dziedzinach zgodnie z instrukcją stanowiskową
Przestrzeganie wymagań ilościowych, jakościowych oraz czasowych
Przyuczanie nowych pracowników w wymienionych dziedzinach
Wymagania:

•
•
•
•
•

Doświadczenia na stanowisku pracy jako tapicer, krawiec bądź na innym stanowisku pracy wymagającym dużej zręczności i poczucia estetyki
Znajomości procesu obróbki skóry
Znajomość języka niemieckiego mile widziana
Praca w trybie zmianowym
Możliwość wyjazdu do Niemiec w celu przeszkolenia
Specjalista ds. personalnych
Do Państwa zadań należeć będzie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Współdziałanie przy tworzeniu projektu otwarcia nowej spółki liczącej docelowo 500 osób w zakresie personalnym
Realizacja zadań operacyjnych: rekrutacja i rozwój pracowników
Doradzanie w sprawach personalnych poszczególnym działom
Wymagania:
Doświadczenie w pracy w dziale HR
Znajomość nowoczesnych metod zarządzania personelem
Znajomość Prawa Pracy
Znajomość języka niemieckiego mile widziana
Komunikatywność
Automatyk Utrzymania Ruchu
Do Państwa zadań należeć będzie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizacja zabezpieczeń i napraw w obszarach produkcyjnych
Organizacja i prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń produkcyjnych
Naprawy, remonty i konserwacja urządzeń
Utrzymanie najlepszych współczynników dla urządzeń i maszyn
Kontrola urządzeń pod względem przepisów BHP
Wymagania:
Wykształcenie średnie kierunkowe
Znajomość zagadnień z automatyki i elektroniki
Znajomość zagadnień z hydrauliki i pneumatyki
Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
Asertywność, komunikatywność oraz gotowość do wyjazdów służbowych do Niemiec
Pracownik działu zarządzania jakością

•
•
•
•
•
•

Do Państwa zadań należeć będzie:
Analiza jakości produktu oraz procesu produkcyjnego w produkcji seryjnej łącznie z rozpatrzeniem reklamacji oraz wprowadzenie i nadzór nad
działaniami mającymi na celu ich zagwarantowanie względnie optymalizację
Wprowadzenie kół jakości i procesów KVP jako standardowego instrumentu gwarantującego ciągłe podnoszenie jakości
Prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych audytów produktów i procesów produkcyjnych
Opracowywanie rysunków w skali 1:1 oraz szkoleń dla pracowników
Ocena procesów oraz dostaw części pod względem przydatności/ funkcji oraz jakości, udział w udzielaniu zezwolenia na rozpoczęcie produkcji,
testy produkcyjne
Dbałość o wskaźniki jakości oraz składanie raportów na miejscu oraz do centrali

Wymagania:
Ukończone studia o profilu technicznym oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne (najlepiej w obszarze motoryzacyjnym), znajomość instrumentów
i metod jakościowych
• Uporządkowany, zorientowany na wyznaczony cel sposób pracy, wysokie umiejętności Analityczne, niekonfliktowy sposób bycia oraz odporność
na stres
• Komunikatywność, umiejętność przekonywania, zdolności negocjacyjne,
• Umiejętność pracy w zespole oraz asertywność, możliwość wyjazdu w regularne podróże służbowe- także do Niemiec (konieczna dobra znajomość
języka niemieckiego)
•

Jeśli któryś z opisanych Państwu profili odpowiada i macie Państwo ochotę przyczynić się swoją energią, wytrwałością oraz zamiłowaniem do
pracy w zespole, do rozwoju przedsiębiorstwa w branży o bardzo dużej dynamice, to będziemy się cieszyć z Państwa nadesłanych dokumentów
aplikacyjnych.
Dokumenty proszę nadesłać na adres:
DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. Z o.o.
58- 500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 45 lub mailem:

lesniewska.katarzyna@draexlmaier.de

