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Wzmocnione Kolegium Karkonoskie odniosło pierwsze zwycięstwo w sezonie
i opuściło ostatnie miejsce
w tabeli.
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Jak wyobrażają sobie 900. urodziny
miasta urzędnicy, a jak – mieszkańcy?
Strony: 3, 12-13
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Oferta dla maåych firm
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z niskie koszty obsäugi rachunku
z atrakcyjne formy finansowania
z oferta dostosowana do specyfiki
prowadzonej dziaäalnoüci
gospodarczej

Twój biznes
rozkwitnie

www.jelonka.com

Pakiety finansowe
na miarĮ Twoich potrzeb,
w tym:

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

www.dominet.pl

0 801 101 102

(koszt rozmowy = 1 impuls
wg taryfy operatora)

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

Nie
zapomnij
dać ogłoszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Od redakcji

Zapraszamy Czytelników na
nową kolumnę, która od tego
wydania będzie stałą częścią
naszego tygodnika. Na stronie
19 znajdziecie to, czego Waszym
i naszym zdaniem, w Jelonce
brakowało. Będą to wszelkiego
rodzaju porady, o które w Waszym imieniu poprosimy różnych specjalistów. Na początek
– swoją działalność przybliża
Jadwiga Reder-Sadowska, miejska rzeczniczka konsumentów,
która bezpłatną poradą służy
każdemu mieszkańcowi miasta.
Przedstawiamy także koszyk
Jelonki z porównaniem cen
w jeleniogórskich sklepach.
Jest także konkurs i rubryka
dla Was.

a to narobił przekrętów przy
sprzedaży pewnego szpitala Jego
niecne czyny stopniowo ścieśniały godność nie tylko ludzką, lecz
także tę „nazwiskową”. I tak oto
z dumnej postaci, która nosiła
imię króla Artura (tego od rycerzy okrągłego stołu) pozostały
popłuczyny w postaci dwóch
skromnych literek: A. Z.
Morał: nie wierzmy Dodzie,
że warto się pojawiać zawsze
w mediach, byle by nazwiska
nie przekręciły. Jej nazwiska nie
sposób przekręcić, bo – osobiście
– pojęcia nie mam, jak się rzeczona pani rzeczywiście nazywa.

Konrad Przezdzięk

Z DRUGIEJ STRONY

Jak uzdrowić oświatę
Ogłaszam strajk. Domagam
się 18-godzinnego tygodnia
pracy i żeby godzina tej pracy
liczyła 45 minut. Chcę mieć
soboty i niedziele wolne, święta
państwowe oczywiście też. No
i wakacje i ferie. Rzecz jasna,
chcę za każdą nadgodzinę mieć
dodatkowo płacone.
Będę zachęcał dziennikarzy,
urzędników, górników, lekarzy,
pielęgniarki, do przyłączenia się.
A co! Skoro nauczyciele mogą,
to my też.

A tak poważnie, to mam pomysł na uzdrowienie oświaty w
naszym kraju. Dałbym nauczycielom podwyżki. Niech zarabiają godnie, trzy tysiące na rękę. A
ci najlepsi nawet więcej. Początkujący niech mają przynajmniej
połowę z tych trzech tysięcy. W
zamian zniósłbym kartę nauczyciela, wprowadził 40-godzinny
tydzień pracy, w tym godzin
dydaktycznych przynajmniej 20.
Pozostałe 20 to czas na dyżury w
świetlicy, konsultacje z uczniami,

Na Górze Szybowcowej od
kilku dni stacjonuje 25. Brygada
Kawalerii Powietrznej, jednostka
o charakterze szturmowym, ze
swoimi śmigłowcami bojowymi.
Sokoły wykonują loty ćwiczebne

nad Karkonoszami i Kotliną Jeleniogórską. Godzina lotu kosztuje
około 10 tysięcy złotych. Maszyna
dolatuje do granicy z Czechami w
10 minut.

(tejo)

Przedszkolaki z Przedszkola nr
13 nie zapomniały o dzisiejszym
(poniedziałek) i jutrzejszym (wtorek) dniach babci i dziadka. Już w
miniony piątek wspólnie z dyrekcją
placówki i opiekunkami przygotowały dla nich piękne przedstawienie,
poczęstunek. Złożyły też tym, bez
których w wielu sytuacjach trudno
by było sobie poradzić najgorętsze
życzenia.
Do tradycyjnych laurek, które 21 i
22 stycznia trafią do babć i dziadków,
dopisuje się także tygodnik Jelonka.
com Dołączamy się do tych życzeń,
które wraz z maluchami z Przedszkola nr 13 składamy wszystkim
babciom i dziadkom – przede wszystkim dużo zdrowia, radości i ciepła i
miłości każdego dnia.

Angela

Wymazywanie godności
łajczyk, wyskakuje Gomułka, tak
teraz – medialnie wyskakuje ów
Grzegorz. Raz w wersji całkowitej,
innym razem – skróconej do inicjalnego W i kropki. Wszystko w
zależności od tego, czy posiadacz
tego chwalebnego imienia świętego Grzegorza właśnie wyszedł z
celi, czy też go – jak w ostatnich
dniach – zamknęli.
Jeszcze większym skrótem
swojego imienia i nazwiska mógł
pochwalić się w towarzystwie
były burmistrz grodu z niemiecka
zwanego Landeshut. On również
często gościł na czołówkach gazet
z czarnym paskiem na oczach. A
to prowadził po drinku, a to załatwił lewe zwolnienie kochance,

(tejo)

Sokoły na Szybowcówce

PAMIÊTAJ O BABCIACH I DZIADKACH

Z BOKU

Nazwisko – choćby nie wiem
jak często w mediach wymieniane – nie zawsze bywa powodem do dumy. Dlatego zapewne
skraca się niektóre godności do
pierwszej litery oraz kropki. Taką
wątpliwą popularność ma miano
nijakiego Grzegorza związanego
onomastycznie z wieczorem.
Dla uściślenia – onomastyka to
nauka o pochodzeniu i znaczeniu
nazwisk.
Otóż ów Grzegorz – nazwijmy
go – Wieczorny, pojawia się w
prasie, radiu i telewizji z częstotliwością godną pozazdroszczenia,
ale w kontekście mniej chwalebnym. Jak za dawnych czasów: co
to za szkatułka, krzykniesz: Miko-

Warto sięgnąć po najnowsze
w ydanie Rocznika Jeleniogórskiego. W nim – wiele ciekawych
artykułów o mieście i regionie.
Wśród nich wyróżniliśmy tekst
Ivo Łaborewicza, kierownika
oddziału jeleniogórskiego Archiw um Państ wowego, któr y
rozpisuje się o historii nieistniejących kamieniczek przy ul.
Jasnej i Grodzkiej. Interesujący
jest także rys historyczny Jerzego
Gruszki, który w tekście o jubileuszu Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przybliża dzieje
najmłodszej dzielnicy Jeleniej
Góry – Zabobrza.

Fot. TOMASZ KOŚCIÓŁEK



prowadzenie kół zainteresowań
czy też sprawdzanie klasówek.
Warunek: te godziny musieliby
spędzić w szkole. Zmniejszyłaby
się wprawdzie liczba nauczycieli,
ale zostaliby najlepsi. I zawód
ten, jak kiedyś, byłby znowu
szanowany.
To jak, nadaję się na ministra
edukacji?

Robert Zapora

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

21 stycznia 2008 r.



WYDARZENIA
W najbliższą niedzielę
uroczyście rozpoczną się
zajęcia dla 60 pracowników
magistratu, którzy będą słuchaczami podyplomowego
studium „Zarządzanie w
sektorze publicznym”. Wykładowcami będą pracownicy naukowi z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Studia to część realizowanego przez miasto projektu pn.
„Transgraniczna Akademia
Samorządowa”. Pieniądze
na przeprowadzenie kursu pochodzą ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III
A. Cel: podniesienie kwalifikacji urzędników.
Fot. Marek Komorowski

(tejo)

Wybuchowa lekcja w gimnazjum
Głupota dwóch chłopców
z Gimnazjum nr 3 omal nie
doprowadziła do tragedii. W
miniony czwartek w trakcie
lekcji w bibliotece szkolnej
zdetonowali umieszczoną w
butelce petardę. Podczas wy-

buchu szkło rozprysło się i niegroźnie raniło gimnazjalistę.
W pomieszczeniu znajdowało
się 20 osób. Eksplozja petardy
spowodowała zagrożenie dla
ż ycia i zdrowia wszystkich
obecnych w bibliotece. 16 i

Wysięgnik ciężarówki służącej do przewozu kontenerów
na odpadki zahaczył w sobotę
o przęsło wiaduktu nad ulicą
Drzymały i Osiedlem Robotniczym. Odgiął się kątownik konstrukcji obiektu. Na szczęście
nic poważnego się nie stało, ale
sam wiadukt wciąż stanowi nie-

dostępne miejsce dla wyższych
pojazdów, które powinny unikać przejazdu tym traktem w
stronę centrum Jeleniej Góry.
Miejsce bywa ponadto niebezpieczne ze względu na poniemiecki bruk, który – mimo
upływu dziesięcioleci – wciąż
służy za nawierzchnię nie do

– Golf uderzył bokiem w przód terenowego honkera i wpadł do rowu,
na szczęście już za betonowym przepustem

Co takiego przedstawił wydział
promocji? Miasto planuje kampanię promocyjną w telewizji TVN,
m.in. W TVN 24, TVN Style oraz
TVN Meteo (łącznie 150 tysięcy
złotych). 250 tysięcy złotych z tegorocznego budżetu będzie przeznaczone na widowisko historyczne
poświęcone 900-leciu, kolejne 200
tysięcy zł. na przegląd kabaretowy
„20 lat z Paką” (z transmisją w
TVP). Jest też 50 tysięcy złotych
na zlot znanych gitarzystów pochodzących z Jeleniej Góry, i drugie

tyle na wystawę „Wokół Jeleniej
Góry” w galerii BWA.
– Problem w tym, że miasto
nie ma jeszcze umowy z kabaretem Paka, a znanych gitarzystów
pochodzących z grodu jelenia jest
dwóch – mówi Miłosz Sajnog.
W tym jest Marek Napiórkowski,
który i tak co roku gra w Jeleniej
Górze, choćby podczas Krokus
Jazz Festiwalu. W minionym roku
był też na „Gitarą i piórem” w
Borowicach.
- Kampania bilboardowa przewidziana jest na dwa tygodnie.
Na tak krótki czas nie opłaca się
firmom nawet rozklejać reklam
– mówi Wojciech Leszczyk.

(tejo)

Młody mieszkaniec Piechowic prowadzący volkswagena golfa uderzył w
jadący w kierunku Wojcieszyc i skręcający w boczną
uliczkę samochód terenowy ciągnący przyczepę
dla koni.
Do zdarzenia doszło w miniony piątek na niebezpiecznym
zakręcie na Trasie Czeskiej za
Wojcieszycami przy skręcie w
lewo z krajowej „trójki” w jedną
bocznych dróg. 27-latek trafił nieprzytomny do szpitala w Jeleniej
Górze, na szczęście po kilku godzinach odzyskał świadomość.
– Takie wypadki zdarzają
się tam dwa trzy razy w roku

Sporo kłopotów mieli w sobotę pracownicy sklepów
przy placu Ratuszowym. Powód? Niezrównoważony
jeleniogórzanin, który zachowywał się agresywnie i
groził pobiciem.
Mężczyzna znany jest mieszkańcom starego miasta z nienajlepszej
strony. Chodzi ulicami starówki,
głośno przeklina i atakuje Bogu
ducha winnych przechodniów. W
minioną środę zaatakował jedną
z galerii na śródmiejskim trakcie.
Groził jej właścicielce. Interweniowali strażnicy miejscy. Niestety,
mimo napomnień mężczyzna
szalał dalej. W sobotę miarka się
przebrała.
Przed południem wspomniany
człowiek wtargnął do księgarni na

– mówi podinsp. Maciej Dyjach,
naczelnik jeleniogórskiej drogówki. – I wszystkie wypadki
wyglądają bardzo podobnie,
samochód skręca w lewo obojętnie czy jedzie z Jeleniej Góry czy
ze Szklarskiej Poręby, a uwagi
nie zachowuje albo skręcający
albo wyprzedzający.
Zdaniem naczelnika Dyjacha
na długich, prostych odcinkach
z dobrą widocznością kierowcy mają złudzenie, że można
bezpiecznie wyprzedzić. Drugim powodem to brak znaku
„uwaga, skrzyżowanie”, który
zasugerowałby prowadzącym
zwolnienie. – Dlatego apeluję
o szczególną ostrożność na tej
trasie podczas wyprzedzania,
może się zdarzyć, że jadący

placu Ratuszowym z kijem w ręku
i zagroził pracownikom pobiciem.
Zachowywał się przy tym wulgarnie i obrażał obsługę sklepu.
Na pomoc wezwano straż miejską i policjantów. Krewkiego
jeleniogórzanina, który rozrabiał
w centralnym punkcie miasta
(próbował zdemolować kilka sklepów), okiełznano i przewieziono
w kaftanie bezpieczeństwa do
szpitala dla nerwowo i psychicznie
chorych w Bolesławcu.

(tejo)
przed nami pojazd nagle zajedzie nam drogę – mówi policjant.
Dobrym rozwiązaniem byłoby wydzielenie pasa do skrętu w
lewo. Przynajmniej w miejscach
gdzie zjeżdża więcej samochodów. Kilka miesięcy temu do
bardzo podobnego wypadku
doszło przy nowym zajeździe
Łojewski w Wojcieszycach. Tam
taki wydzielony pas poprawiłby
bezpieczeństwo zjeżdżających z
drogi. A ruch na krajowej trójce
z roku na rok narasta, w czasie
weekendów samochody jeżdżą
tam wielokilometrowymi kolumnami.

MAR

Nieoficjalnym rozpoczęciem jubileuszu było piątkowe otwarcie wystawy
obrazów pędzla artystów skupionych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Kupią pakiet

– Pismo przekazane radnym
to tylko ogólna informacja o tym,
co przygotowuje nasz wydział, a
nie harmonogram całego święta
– tłumaczy Katarzyna Młodawska,
naczelniczka wydziału promocji
i polityki informacyjnej. – Opracowujemy wykaz imprez, będzie
on znany lada dzień. Cały czas
prowadzimy rozmowy z artystami,
rozpatrujemy propozycje.
Co do TVN, chcemy wykupić
cały pakiet promocyjny, stąd pojawią się informacje w Style czy
Meteo. Na zlocie gitarzystów z
kolei ma być też więcej niż dwóch
muzyków. K. Młodawska liczy, że
dwaj wyżej wspomnieni zaproszą
innych muzyków. W tym możliwy

zdarcia. Ostre zakręty, śliskość
kostki oraz niewidoczne dla kierujących przejścia dla pieszych
to powody, dla których wszyscy
uczestnicy ruchu drogowego w
tym miejscu powinni zachować
największą ostrożność.

Psychicznie chory narozrabiał

Święto na raty

W tym roku przypada 900-lecie Jeleniej Góry, a o obchodach niewiele wiadomo. Zdaniem niektórych radnych
propozycje przedstawione przez wydział promocji to
kpina. Samorządowcy uspokajają, że harmonogram
imprez powstanie lada dzień.

Fortuna na dwóch
gitarzystów

(tejo)

Śmieciarka uszkodziła wiadukt kolejowy

Krzyżówka śmierci

– O informacje na temat przygotowań do święta prosiliśmy
wielokrotnie – mówi Miłosz Sajnog
ze Wspólnego Miasta. Wydział
promocji ostatnio wysilił się i
przekazał radnym planowane
przedsięwzięcia. Zmieściły się
na... jednej kartce formatu A4.
– To jakiś żart – dziwi się Wojciech
Leszczyk (PiS), przewodniczący
komisji oświaty. – Jeżeli przez rok
pracy, wydział promocji stać było
na napisanie jednej kartki, to jak
będzie wyglądało święto.
Radny zaproponował nawet, by
wycofać pieniądze zarezerwowane
w projekcie budżetu (800 tys. złotych) na 900-lecie, i przeznaczyć je
na inne zadania. Jeśli propozycja
zostanie uwzględniona przez radę,
święta nie będzie. Bynajmniej nie
w tym roku.

17-letni sprawcy twierdzą, że
materiał znaleźli pod ławką.
Bezmyślni chłopcy za popełniony czyn odpowiedzą przed
Sądem Rodzinnym i Nieletnich
w Jeleniej Górze.

JELENIA GÓRA Demolował starówkę: trafił do
szpitala w Bolesławcu

Fot. Agnieszka Gierus

Urzędnicy do ławy

jest przyjazd Anny Marii Jopek,
z którą współpracuje Marek Napiórkowski.

Są inne pomysły

Jak twierdzi K. Młodawska, nie
mogła wcześniej podpisywać umów
z artystami, bo nie wiedziała, ile
pieniędzy w budżecie zostanie zarezerwowane na 900-lecie. – Jeśli radni
uważają, że bilboardy reklamujące
miasto powinny już wisieć, to dlaczego nie przeznaczyli na to pieniędzy w
ubiegłorocznym budżecie? – pyta.
Zdaniem pani naczelnik przygotowywanych jest o wiele więcej
przedsięwzięć niż te, które zostały

wymienione na kartce. Ma zostać
wydana m.in. specjalna moneta
okolicznościowa o nominale „cztery
jelenie”. Będzie to równowartość 4
złotych. Dlaczego akurat 4? Bo takiego nominału nie ma na normalnych
monetach.
Wydział promocji planuje ponadto, że święto będzie obchodzone
przez kilka lat. - Chcemy pozyskać
pieniądze na niektóre imprezy
ze środków unijnych – tłumaczy
naczelniczka. - Te będą rozdysponowane dopiero pod koniec tego roku.
Dlatego przygotowujemy wnioski,
a w projekcie budżetu na 2008
rok zarezerwowaliśmy 144 tysiące
złotych na wkład własny.

Pobawimy się,
i to na całego

Prezydent Marek Obrębalski
zapewnił nas, że święto miasta się
odbędzie w tym roku. – Cały czas
toczone są rozmowy ze sponsora-

mi, wydziały pracują nad tworzeniem harmonogramu. Jest wiele
propozycji – mówi. - Na pewno
jeleniogórzanie będą się bawić. I
będzie to udane święto – zapewnił
nas szef miasta.

Robert Zapora

Urodziny pod górkę
Wydział promocji w ubiegłym roku wystawił olbrzymią urnę w holu ratusza, do
której mieszkańcy mieli wrzucać swoje pomysły i propozycje na święto miasta.
Urna była bardzo solidna, miała ponad pół metra wysokości, a wrzucono do niej
zaledwie dwie kartki.
Nie udała się też kampania związana z logiem 900-lecia. Komisja konkursowa
przedstawiła 3 propozycje. Mieszkańcy mogli głosować, która podoba im się
najbardziej. Najwięcej ludzi wybrało opcję „żadna z przedstawionych”. No i komisja
konkursu nie rozstrzygnęła a miasto nie bedzie miało specjalnego logo.
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WYDARZENIA

JELENIA GÓRA Sposób na bezpieczeństwo pieszych
przy placówkach oświaty

Spowolnić kierowców

Fot. Konrad Przezdzięk



Bój młodych na wiersze

Spowalniacze zamontowano w miniony czwartek przy
Zespole Szkół Technicznych Mechnik. Ulica Obrońców
Pokoju, przy której placówka ma siedzibę, stała się
bardzo ruchliwym miejscem, gdzie kierowcy szaleją.
Teraz muszą zdjąć nogę z pedału gazu.

(tejo)

Teraz przed „Mechanikiem” jest bezpieczniej

Oklaski dla Piotra Gajka, który świetnie przedstawił
tekst Brzechwy zatytułowany „Włos”
Kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych z powiatu jeleniogórskiego
wzięło udział w sobotę w eliminacjach powiatowych konkursu recytatorskiego w Młodzieżowym Domu Kultury w Jeleniej Górze.
Dziewczynki i chłopcy zaprezentowali
różne utwory poetyckie: od typowo dziecięcego Brzechwy, po bardziej poważne dzieła,
choćby Andrzeja Bursy, czy też Wisławy
Szymborskiej.
Jurorom i publiczności najbardziej
spodobała się interpretacja wiersza Jana
Brzechwy „Włos” w wykonaniu Piotra Gajka
z Mysłakowic. Zajął on wraz z Aleksandrą
Rak z Kostrzycy i Mateuszem Sieczkowskim
z Jeleniej Góry ex aequo pierwsze miejsce.
Dwie drugie pozycje przypadły Marzenie
Gadzinie oraz Kamilowi Rakowi z Kostrzycy.
Były też trzy trzecie lokaty. Odpowiednio
dla Dominiki Jaśniewicz i Aleksandry

Ernest z Jeleniej Góry, Magdaleny Tokarz
z Kostrzycy.
Wyróżniono Ewę Kolczak z Jeleniej Góry,
Kamila Brzozowicza z Karpacza, Adrianę
Cybulską z Kowar, Mateusza Mięgocia z
Piechowic, Patryka Kobiałkę z Siedlęcina,
Alicję Wiśniewski z Janowic Wielkich oraz
Annę Kędzierską z Miłkowa.
Najlepsi ucieszą się z szóstek z języka
polskiego. Pierwsza trójka awansowała do
dalszego etapu zmagań, a dla młodych aktorów czekały nagrody ufundowane przez
Izabelę Tomasiewicz, sklep Czajchana oraz
dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

Mokra robota

Ile w praktyce?
Opłaty za wodę i ścieki wzrosną średnio o 3,88 złotych miesięcznie na 1
mieszkańca miasta – wyliczył prezes Wojciech Jastrzębski na grudniowej sesji,
kiedy uzasadniał podwyżki.
Tyle, że w tych wyliczeniach brano pod uwagę dopłaty, a tych jeszcze nie ma.
Czyli, póki co, wzrost opłat jest dwukrotnie większy.
Na tej podstawie można wyliczyć, że trzyosobowa rodzina średnio miesięcznie zapłaci
za wodę i ścieki ponad 20 złotych więcej, niż do tej pory. To naprawdę sporo.

Ostrożnie z pluskaniem! Woda jest coraz droższa
Od dzisiaj (poniedziałek, 21 stycznia) mieszkańcy
drożej zapłacą za wodę. Zdaniem Wspólnego Miasta
to bezprawny drenaż portfeli jeleniogórzan, a stowarzyszenie skieruje sprawę do sądu. Spółka Wodnik
wróży mu porażkę.
– Ceny wody wzrosną o ponad 20
procent. To zdecydowanie za dużo
– mówi nam jeden z przedstawicieli
Wspólnego Miasta. Jak twierdzi,
prawnicy działający w stowarzyszeniu uznali, że nie ma podstaw do
takiej podwyżki. – W taryfę wliczone
są m.in. koszty eksploatacji Stacji
Uzdatniania Wody w Cieplicach. A
przecież ta stacja nie została jeszcze
podłączona, więc nie wiadomo, jakie
będą koszty jej działania – mówi nasz
informator.

Jest też kilka innych, drobnych
uwag. Jego zdaniem, na wliczenie
kosztów z niedziałających urządzeń
nie zezwala ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Inna sprawa, jak
zauważają radni Wspólnego Miasta,
w gospodarce nie wydarzyło się nic,
co by takie podwyżki uzasadniało.
– Nowe taryfy były analizowane
przez niezależnego audytora – mówi
z kolei prezes Wodnika Wojciech
Jastrzębski. – Badał on zasadność
wprowadzenia podwyżek oraz to,

czy są one zgodne z prawem. I w obu
przypadkach nie miał zastrzeżeń.
Dlatego też nie boję się sprawy w
sądzie. Oczywiście, Wspólne Miasto
może ją założyć, ale wątpię, aby
wygrało.
Stacja Uzdatniania Wody ponadto
jest już podłączona. Dostarcza wodę
mieszkającym od ulicy Michejdy
do osiedla XX-lecia. Wkrótce ma
być podłączony kolejny odcinek, od
Michejdy do Małej Poczty.
Jak twierdzi prezes spółki, wielkość taryfy nie podlega negocjacji.
–To nie jest tak, jak z podwyżkami
dla pracowników, że jedna strona
żąda 15 procent, a druga oferuje 10, a
potem obie godzą się na 12. Elementy
wchodzące w skład ceny wody są

(tejo)

stałe – mówi.
Wprawdzie przyznaje, że można
byłoby wprowadzić je później, na
przykład, za rok. – Ale tylko teore-

była do niedawna. Potwierdza to
były prezes Stanisław Dziedzic, który
kierował spółką do czerwca ubiegłego roku. – Kiedy go opuszczałem,
zakład był stabilny, nie było powodów
do podwyżek – powiedział nam.
Nowych taryf nie chciał jednak
komentować.
Co dalej? Wspólne Miasto prowadzi w mieście akcję zbierania
podpisów przeciwko podwyżkom
cen wody. – Mamy już osiem tysięcy
podpisów, chcemy zebrać przynajmniej 10 – zdradził nam Miłosz
Sajnog z WM. Listy te następnie
zostaną skierowane do prezydenta
Marka Obrębalskiego.
– Chętnie zapoznam się z nimi.
Tylko, że niewiele to zmieni – mówi
prezydent. – Decyzja o podwyżkach zapadła. Można w tej
chwili jedynie wprowadzić do-

Trzyosobowa rodzina średnio miesięcznie
zapłaci za wodę i ścieki ponad 20 złotych
więcej, niż do tej pory
tycznie, bo przedsiębiorstwa takie jak
nasze, muszą mieć zagwarantowane
środki na działalność. Ludzie muszą
mieć poczucie bezpieczeństwa, że
będą mieli dostarczoną wodę odpowiedniej jakości – mówi Wojciech
Jastrzębski.
Tyle tylko, że sytuacja finansowa
Wodnika jest dobra, a przynajmniej

płaty do wody, aby
ludzie nie odczuli
tej decyzji aż tak
bardzo. Nad tym
cały czas pracujemy.
Uchwała
o dopłatach
była już

głosowana na grudniowej sesji,
ale wtedy rada ją odrzuciła. Nie
zgodziła się wtedy także na podwyżki. Tyle, że prawo jest tak
skonstruowane, że podwyżki i tak
obowiązują, niezależnie od sprzeciwu rady, a dopłaty nie.
Stąd też mieszkańcy od poniedziałku (21 stycznia) płacą 3,80
zł za metr sześcienny wody i 3,91
zł za ścieki (do tej pory woda i
ścieki kosztowały po 3,09 zł).
Proponowane dopłaty to 40 groszy
do każdego metra sześciennego
wody i 20 gr do ścieków. To ceny
dla odbiorców indywidualnych.
Decyzja o dopłatach może być
podjęta na najbliższej sesji rady
miejskiej, czyli w lutym.

Robert Zapora

Fot. Archiwum

akademickiego przy ul. Lwóweckiej. Jeżdżą tamtędy także petenci
instytucji, które powstały w dawnej
jednostce wojskowej, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.
Spowalniacze są zamontowane
przed większością szkół położonych przy ruchliwych, a wąskich
osiedlowych ulicach.
Przydałyby się także w innych
miejscach, choćby przed „szóstką”
w Cieplicach.
Na szczęście w ostatnich latach
nie doszło do żadnego wypadku z
udziałem uczniów blisko placówek
oświaty.

Fot. Konrad Przezdzięk

Uliczka jest wąska, ale to nie
przeszkadza posiadaczom czterech kółek, którzy przed „Mechanikiem” mocno dodają gazu.
Stwarzają zagrożenie dla uczniów
ZST oraz pobliskich mieszkańców.
Spowalniacze mają uchronić młodzież i dorosłych, którzy
korzystają z tego odcinka ul.
Obrońców Pokoju, przed skutkami brawury kierujących.
Na wspomnianej ulicy jest
spory ruch za sprawą – między
innymi – studentów i pracowników Kolegium Karkonoskiego,
którzy – chcąc uniknąć korków
– skracają sobie drogę do campusu
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Cudem ocalała rodzina znanego kierowcy rajdowego
Marka Gieruszczaka. W minionym tygodniu spłonął ich
dom. Akcja zajęła pożarnikom całą noc i zaabsorbowała wszystkie jednostki z Jeleniej Góry i okolic. – Pożar
spowodowała iskra z nieszczelnego komina – nie ma
wątpliwości poszkodowany. Podobnych zdarzeń tej
zimy było już kilkanaście. – Wszystko przez zaniedbaną instalację grzewczą – mówią kominiarze.

Żniwo ognia

Belka w kominie

Tylko tej zimy w regionie
było już kilkanaście przypadków pożarów spowodowanych
nieszczelnym kominem.
– Mieliśmy sporo szczęścia
– przyznają mieszkańcy Zbylutowa k. Lwówka. W ich domu
tuż przed Bożym Narodzeniem
zapaliła się belka stropowa.
Okazało się, że dom był zbudowany tak, że drewniana belka
przechodziła przez środek komina. Żarzyła się już od kilku
miesięcy. Mieszkańców zaniepokoił swąd, który unosił się w
pokoju. Zaczęli szukać, zerwali
listwę podłogową, a spodniej
buchnęły płomienie.
W grudniu zapalił się też
dom z Zachełmiu. Było już po
godzinie 22. Całe szczęście,
domownicy jeszcze nie spali. Inaczej nie mieliby szans.
Strażacy wycięli dziurę w dachu i opanowali żywioł, ale
praktycznie całe piętro trzeba
będzie odbudować. Straty: kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Wcześniej w Sobieszowie
doszczętnie spłonęła stolarnia.
A dosłownie kilka dni temu
48-letni mieszkaniec ulicy Nowowiejskiej zmarł po zatruciu
spalinami.

Pożar co drugi dzień

Statystyki są alarmujące. W
tym sezonie grzewczym, od
września 2007 roku do ubiegłego tygodnia, jeleniogórscy
strażacy wyjeżdżali aż 60 razy
do pożarów lub zadymień,
spowodowanych nieszczelnościa komina. Wynika z tego,
że praktycznie co drugi dzień
pali się dom! - Zdarzeń jest
tyle, ponieważ ludzie palą byle
czym, do pieca wsadzają nawet
butelki plast ykowe – mówi
mł. kpt. Tadeusz Pękalski z
Państwowej Straży Pożarnej w
Jeleniej Górze.
– Z ogniem nie ma żartów
– ostrzega Leszek Rzucidło,
mistrz kominiarski i kierownik
Spółdzielni Florian w Jeleniej

Górze. – Ludzie nie zdają sobie
sprawy z tego, jak ważne jest,
aby zadbać o instalację. Przecież
w jednej chwili mogą stracić
dorobek całego życia, a nawet
zginąć.

Groźne mokre drzewo

– Najgorsza sytuacja jest w
prywatnych domkach jednorodzinnych. W wielu z nich
kominiarza nie było od lat. To
dlatego, że ludzie zapominają,
albo oszczędzają i nie chcą wydać paru groszy. A wystarczy,
że zapali się sadza w kominie,
dojdzie do rozszczelnienia, i
tragedia gotowa – zaznacza
Rzucidło.
Mieszkania komunalne oraz
wspólnoty mieszkaniowe najczęściej mają podpisane umowy
z zakładami kominiarskimi.
Bardzo niebezpieczne jest
palenie mokrym drzewem,
w piecach lub kominkach.
– Wtedy w kominie jest wilgoć,
na ściankach osadza się smoła,
która łatwo się pali – wyjaśnia
mistrz kominiarski. – Drzewo

do kominka powinno schnąć
dwa sezony.
Tylko w tym roku strażacy
wyjeżdżali już do pożarów kilkanaście razy. Miejmy nadzieję,
że więcej takich przypadków,
jak u Marka Gieruszczaka, nie
będzie.

Groźna trzcina
– Kiedyś zobaczyłem dach pokryty
trzciną i bardzo mi się spodobał. Taki
sam zrobiłem u siebie: na budynku
mieszkalnym, garażu i budzie psa.
Zalety są duże. Latem trzcina zapobiega przegrzewaniu się budynku,
natomiast zimą jest świetnym izolatorem utrzymującym ciepło wewnątrz
– tłumaczy Marek Gieruszczak. – Ale
już wybiłem sobie z głowy taki dach.
Jak żona dojdzie do siebie ustalimy,
jaki dach założymy na budynku.

Mar, ROB

Fot. Angelika Grzywacz

Fot. Robert Zapora

Kominiarz
raz na kwartał
Jak często wzywać kominiarza?
- Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA,
przewody kominowe dymowe (przy
piecach na drzewo, koks lub węgiel)
powinny być czyszczone 4 razy w
roku. Dwukrotnie rzadziej należy
czyścić kominy spalinowe (piece
gazowe) – mówi kominiarz Dominik
Wójcikiewicz.
Jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, ale nie tylko.
W przypadku pożaru, ubezpieczyciel
zapyta o potwierdzenie szczelności
komina, wystawione przez kominiarza. Jeśli takiego nie mamy, mogą
być kłopoty z uzyskaniem odszkodowania.

R zecz y w i ście, betonow y
strop, szybka akcja strażaków
i rozwaga mieszkańców zapobiegła rozprzestrzenieniu się
ognia na cały dom. Ale i tak
strażacy przez wiele godzin
wa lcz yli z ż y wiołem. Dom
był pokryty dachem z trzciny.
Trzcina była związana drutami, które uniemożliwiał y
strażakom ścią gnięcie jej z
dachu, dlatego musieli gasić
tlące się źdźbła na dachu.



Fot. Angelika Grzywacz

– Iskra wydostała się z komina zbudowanego z pustaków
– przypuszcza Marek Gieruszczak.
W akcji gaśniczej pożaru
domu znanego jeleniogórskiego
rajdowca wzięło udział kilkanaście wozów bojowych OSP i
Państwowej Straży Pożarnej.
Wszystko zaczęło się we wtorek
około godziny 21. – Nie było
mnie w domu. W pewnym
momencie zadzwonił do mnie
syn, że z dachu coś kapie, jakby
czarna woda. A to już topiła się
papa – mówi poszkodowany.
M. Gieruszczak: – Powiedziałem żonie, żeby najpierw wyprowadziła dzieci i pod żadnym
pozorem nie otwierała klapy na
strych. Strażacy powiedzieli mi
później, że gdyby ktoś wszedł na
strych i zrobił przewiew, spaliłby się cały dom, a nie jedynie
dach. Na szczęście prawie całe
wnętrze jest nienaruszone,
jedynie zalane wodą z węży
strażackich.

Fot.M. Komorowski

TEMAT TYGODNIA

– Raz na kwartał powinno się wezwać kominiarza
– mówi Dominik Wójcikiewicz

Ile za bezpieczeństwo?
Czyszczenie przewodu kominowego kosztuje niecałe 40 złotych. To cena dla mieszkańców Jeleniej Góry. Ludzie spoza miasta
płacą niewiele ponad 50 złotych (w cenę wliczony jest dojazd).
To jednak nie wszystko. Kominiarz w przypadku stwierdzenia nieszczelności komina, powiadomi o tym mieszkańców. Co zrobić,
w takim przypadku? - Można zamurować powstałą dziurę, ale najbezpieczniejsze jest wstawienie tzw. wkładu kominowego
– mówi Leszek Rzucidło. Taki wkład wykonany jest z blachy żaroodpornej i jest bardzo bezpieczny. Nawet jeśli zapali się w
nim sadza – iskra, czy tlenek węgla nie wydostaną się wgłąb mieszkania.
Montaż takiego wkładu kosztuje, w zależności od wielkości domu, od 1300 do ponad 2000 złotych.

Strażacy są w ciągłej gotowości: na zdjęciu ćwiczenia
w Szkole Podstawowej nr 8
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wasze fotki Nasze Pociechy

Julka

Marta

Ola

JELENIA GÓRA Zarządcy dróg robią wszystko, by uniknąć odpowiedzialności
za niedbalstwo

Połamanie prawa

Kubuœ

– Pod koniec listopada
złamałem nogę na śliskim chodniku. Należało
mi się odszkodowanie,
ale go nie otrzymałem
– skarży się Nasz czytelnik. Co robić?

Mateusz

Patryk

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

– Upadłem na śliskim, oblodzonym chodniku. Początkowo
myślałem, że to tylko zwichnięcie
i sam wróciłem do domu. Noga
jednak niesamowicie spuchła
i po jakimś czasie wezwałem
pogotowie. Okazało się, że to
było złamanie – opowiada nasz
rozmówca.
Kłopoty zaczęły się, kiedy poszkodowany postanowił ubiegać
się o odszkodowanie. - Kazali
mu znaleźć świadków, dokładnie wskazać miejsce zdarzenia.
Ciągle zwodzili. W końcu zrezygnowałem z roszczeń – opowiada
nam.
Takich przypadków jest znacznie więcej. Dlaczego? Bo ofiara takiego zdarzenia nie myśli o zasadach, jakie powinna przestrzegać
celem uzyskania ewentualnego
odszkodowania (w zależności
od stopnia uszkodzenia ciała od
1 do 100 tys. zł), tylko o tym, by
ratować kończynę przed dalszymi
powikłaniami. Jeśli jest blisko
miejsca zamieszkania, idzie do

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

Zapraszamy pon.- pt. 10-18

domu. Popełnia błąd, bo należy
w takim przypadku natychmiast
wezwać pogotowie ratunkowe,
które zawiezie delikwenta do
szpitala. Jednak wcześniej powinno się zadbać o to, by spisać
nazwiska przynajmniej dwóch
świadków tego zdarzenia, bo
zaświadczenie z pogotowia ratunkowego nie wystarcza przy
staraniach o odszkodowanie. Potem należy ustalić, kto zarządza
chodnikiem lub ulicą, które były
oblodzone lub też nierówne. W
przypadku dróg w Jeleniej Górze
mogą to być: Miejski Zarząd Dróg
i Mostów, Zakład Gospodarki
Lokalowej czy też prywatny właściciel. Dlatego bardzo ważne jest

zapamiętanie dokładnie miejsca,
gdzie doszło do wypadku.
Jak mówi Mariusz Gierus,
prowadzący firmę zajmującą się
pozyskiwaniem odszkodowań
powypadkowych, brakuje przede
wszystkim rzetelnych informacji, że w przypadku zaniedbań
zarządców (nieusunięty śnieg,
nie posypane, oblodzone lub też
nierówne chodniki i drogi) oni
ponoszą za to odpowiedzialność.
Powinny takimi dysponować:

sob. 10-13

urzędy, policja, straż miejska i
sami zarządcy.
– Odpowiedzialne za bezpieczeństwo przechodniów firmy
robią wszystko, by w razie wypadku, nie ponosić za to odpowiedzialności – przyznał M. Gierus.

Janusz Cwen

Urazów coraz więcej
Jak poinformował nas Maciej Kaczmarek z jeleniogórskiego pogotowia ratunkowego, pod koniec listopada (w dniach 28 – 30) karetki wyjeżdżały 9 razy do
złamań. Natomiast w grudniu było 140 takich przypadków. Najwięcej 11 grudnia
(8) oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (11).

JELENIA GÓRA Przybywa obrońców dyrektora wśród
załogi szpitala

Związkowcy wracają do szeregu
Związek zawodowy Solidarność wycofuje się z
podjętych działań zmierzających do odwołania
dyrektora szpitala Macieja Biardzkiego. W obronie
szefa stają też niektórzy
lekarze.

już wycofali się z zamiaru odwołania
szefa szpitala. Członkowie tego
związku byli niemal jednogłośni.
Z 43 obecnych na sali, tylko jedna
osoba się wstrzymała, pozostałe
były za.
Do grona obrońców dyrektora
dołączają też niektórzy lekarze.
Zarzucają autorom pisma podanie
nieprawdziwych informacji o sytuacji w placówce.
Niezmiennie na stanowisku trwają natomiast przedstawiciele związku Pielęgniarek i Położnych.
Przypomnijmy, niespełna 2 tygodnie temu związki zawodowe

Nie ma bezrobocia

• współpraca i certyfikaty Hoya,
Carl Zeiss, Essilor, Eschenbach,
JZO,
• wysokie kwalifikacje zawodowe
– technolog optyk i inżynier
optyk-optometrysta,

Na chodniku ulicy 1 Maja łatwo się potknąć i upaść

W szpitalu zawrzało po tym,
jak 4 z 5 związków zawodowych
podpisały się pod pismem w sprawie
odwołania Macieja Biardzkiego.
Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, przedstawiciele Solidarności

• okulary lunetowe, binokulary, lupy,
czytniki telewizyjne dla bardzo
słabowidzących,

• gwarancja jakości i rabaty
do 25 %.

Fot. Konrad Przezdzięk



Znaczny spadek bezrobocia
nastąpił w minionym roku w
Jeleniej Górze. Liczba osób bez
pracy, w porównaniu z 2006
rokiem, spadła o ponad 30
procent. Według danych na 31
grudnia 2007 roku, w Jeleniej
Górze było 2,7 tys. osób bez
pracy. W powiecie jeleniogórskim – blisko 2,9 tysięcy.
Stopa bezrobocia w grodzie
jelenia, na koniec grudnia,
wynosiła 7,5 %. W powiecie
jeleniogórskim – 16,8%. Jak
mówią urzędnicy, spadek bezrobocia nie wynika tylko z
tego, że ludzie wyjeżdżają za
granicę. W ubiegłym roku w
Jeleniej Górze pracę podjęło
2,3 tys. osób.

(ROB)

napisały list do marszałka z prośbą o
odwołanie dyrektora Macieja Biardzkiego. Obarczyły go winą za braki
kadrowe na oddziałach, zakup słabej
jakości sprzętu itp. Jak się okazało,
sytuacja na oddziałach nie jest taka
zła, jak to można wyczytać w piśmie.
O tym mówią sami ordynatorzy.
W najbliższy wtorek (22 stycznia) przedstawiciele szpitalnych
związków zawodowych mają się
spotkać z wicemarszałkiem Markiem Moszczyńskim, który zajmuje
się służbą zdrowia. O wynikach
rozmów poinformujemy.

(ROB)

KONKURS
Wytnij kupon, wyślij lub przynieś do
redakcji na adres klonowica 9/6 lub mail
redakcja@jelonaka.com warunkiem jest
poprawna odpowiedź na 3 pytania
Nagrody: 5 zaproszeń na dowolną pastę do Restauracji
Pizza Hut w Jeleniej Górze. Kupony proszę przesyłać do
dnia 31 stycznia
Pytania konkursowe:

1. Jaki kształt ma makaron Farfalle?
2. Jakie polskie danie przypomina ravioli?
3. K
 to według legendy
sprowadził makaron
do Europy?
Dane kontaktowe

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Lekcje pokory
Żyjemy w opakowaniu z technologii. Nasza odzież wykonana
została ze specjalnie spreparowanych materiałów, naturalnych
albo sztucznie wytworzonych,
żeby zatrzymywały ciepło i nie
przepuszczały chłodu. Podobnie
– domy.
Zwykle technologiczne opakowanie lepiej albo gorzej się sprawdza, ale co jakiś czas z wichurą,
powodzią, falą mrozów, wraz
z drobnymi niewygodami albo
wielkimi tragediami, odbieramy
lekcję pokory.
Teraz też odbieramy taką lekcję,
choć żadnego kataklizmu przyroda
nam na razie nie zafundowała. Styczeń do niedawna przypominający
koniec marca, a ostatnio raczej koniec listopada pozwala wprawdzie
zapomnieć, że Polska należy do
dziesiątki najzimniejszych krajów
świata, ale właściciele górskich
hoteli czy pensjonatów martwią
się, bo prawdziwa zima i śnieg to
dla nich źródła utrzymania.
Martwią się też dzieci, bo ferie
szkolne tuż, tuż, a co to za ferie
bez śniegu? I cała technologia na te
zmartwienia nic nie pomoże.
Nie tylko przyroda daje nam
lekcję pokory. Pasażerowie PKS-u
odbierają ją stale od kierowców
autobusów. Wiem, bo życiowe
okoliczności zmuszają mnie do
częstych podróży do Wrocławia, a
pociągami jeździć się nie da, bo są
brudne i bardzo wolno jeżdżą.
Niemal wszyscy kierowcy puszczają sobie i pasażerom muzykę
z radia, a mają przy tym dziwną
słabość do włączania rozgłośni
specjalizujących się w najtandetniejszej. Nie słuchać się tego nie
da, bo głośniki tak tam zmyślnie zostały porozmieszczane, że
gdziekolwiek nie siadłoby się,
dźwięk dociera głośno i wyraziście.
Kiedy się jedzie niedaleko, można
wytrzymać jakieś trzy kwadranse
bez poważniejszych zaburzeń psychicznych. Ale jeśli jechać trzeba
dwie godziny, słuchanie tej sieczki

może poważnie nadwerężyć siły
umysłowe.
Przerwy między piosenkami,
wypełnione przez wyszczekanych
dzidżejów, produkujących ponure
dowcipy albo reklamami, nie
poprawiają sytuacji. Można oczywiście zakleić sobie czymś uszy
albo wetknąć w nie słuchawki i
z własnego odtwarzacza słuchać
tego, co się lubi. Ale co ma uczynić
ktoś, kto wolałby skupić się nad
książką albo własnymi myślami? I
niby dlaczego pasażerowie chcący
za własne pieniądze dokądś dojechać muszą stosować specjalne
zabiegi broniące przed muzyczna
agresją?
Bo głośne puszczanie muzyki
bez pytania o zgodę ludzi, którzy
muszą jej słuchać, jest aktem agresji. Nie tak wielkiej jak w historii
nieszczęsnego miasta Jerycho, które według biblijnej Księgi Jozuego
tak długo opierało się wrogom, aż
ci zadęli w specjalne trąby, których
dźwięk zburzył mury obronne.
Zwykłe atakowanie dźwiękami,
które może i dla atakującego są
przyjemne, ale dla atakowanych
mogą być przykre albo męczące
to jednak też atak, choć nie tak
dramatyczny.
Co jakiś czas co odważniejszy
pasażer asertywnie protestuje
przeciw muzycznej agresji. W
odpowiedzi słyszy zwykle zarzut,
że nie lubi muzyki. Jest to oczywiście zarzut nietrafny; słuchanie
pewnych piosenek jest dowodem,
że właśnie ten, kto ma do nich
upodobanie, muzyki nie lubi.
Dlatego mam gorącą prośbę
do jeleniogórskiego PKS-u. Nie
wyręczajcie przyrody w dawaniu
mi lekcji pokory, zorganizujcie dla
kierowców jakieś dokształcanie
– na przykład serię spotkań z naszymi świetnym filharmonikami
– może polubią muzykę i przestaną
katować dźwiękami niczemu
niewinnych pasażerów.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Rekordowa kolejka…

… mieszkańców miasta ustawiłaby się przed ratuszem, gdyby wdrożyć jeden z pomysłów
uczczenia jubileuszu Jeleniej
Góry. Założenie proste: zamiast
organizować imprezy, pulę
pieniędzy nań przeznaczoną,
rozdać wszystkim jeleniogórzanom dzieląc po równo. A
punkt wydawania urządzić w
magistracie. Przy okazji można
by urządzić spis powszechny
mieszkańców, bo na pewno
wszyscy przyjdą. To przepis
na sukces dla władz miasta,
które w łatwy i przyjemny
sposób będą mogły zdobyć poszukiwane poparcie społeczne.
Pomysł zapewnia także wytchnienie dla przepracowanych
urzędników wydziału promocji,
którzy nie musieliby się głowić
nad elementami programu
jubileuszowych imprez. Więcej
pracy mieliby jedynie strażnicy
miejscy, którzy musieliby zapewnić ład i porządek podczas
rozdawania jubileuszowych
pieniędzy.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Agnieszka Gierus

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE



– Irek, kiedy ostatnio
jadłeś leszcza?

– Nie lubię leszczy.
Stają ością w gardle.

Bardzo bezpiecznie…

… poczuli się mieszkańcy
okolic parku im. Żiżki, kiedy w
jednym z pobliskich domków
szukano rzekomej bomby.
Tylu policjantów i strażników
miejskich tam jeszcze nie
widzieli. Częściej by się takie
wizyty przydały, oczywiście
już bez tego bombowego
podtekstu. Park upodobali
sobie ludzie z marginesu społecznego, którzy bezkarnie
konsumują tanie alkohole.
Dla nich widok munduru
działa odstraszająco.

… I nie cierpią
siarczystych mrozów….

(anzol)

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

Ireneusz Łojek, Krzysztof Mróz i Wojciech Leszczyk,
radni Prawa i Sprawiedliwości

AGA&anzol

OKIEM NACZELNEGO Skreślanie liczb w lotto i nazwisk na kartach wyborczych miewa podobne skutki

Kuszenie
szczęścia
Kumulacja kojarzy się ostatnio z jednym: potężną wygraną
w totolotka, na którą ostrzą
sobie resztki zębów wszyscy ci,
którzy nie stracili wiary w łut
losu. A zęby stracili na bezskutecznym bogaceniu się. Trwają
przekonani, że stanie się zadość
prawdopodobieństwu wyliczonego dokładnie przez kombinatoryków. I wygrają, na przykład,
10 milionów złotych polskich.
Ci wszyscy ludzie, którzy nie
tylko w Jeleniej Górze ustawiają
się przed kolekturami w nadziei
zgarnięcia puli – ostatnio 17
milionów złotych – nie wierzą w
maksymę, że pieniądze szczęścia
nie dają. Nie wierzą także, że
w inny sposób – uczciwy rzecz

jasna – taką fortunę można w
Polsce zdobyć. Wiedzą za to, że
na wielką kasę, która jest na wyciągnięcie ręki – pod warunkiem,
że trafnie skreśli ona sześć liczb
z 49 podanych – nie zapracowałoby nawet kilka pokoleń przez
całe życie.
Snują oto ludziska marzenia:
co to będzie, jak już tymi milionerami będą. Szara rzeczywistość
jeleniogórskiej ulicy Wolności,
przy której stoi kolektura z bardzo sympatyczną panią w środku, od razu przybiera bajkowych
kolorów. Kamienice rozbłyskują
się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ukręconej z banknotów dwustuzłotowych. Każdy
widzi siebie oczami wyobraźni,

jak kłania mu się w pas prezydent
miasta ze świtą radnych, która
trwa w przemiłym, aczkolwiek
sztucznym nieco uśmiechu, w
oczekiwaniu na pański gest.
Potencjalny milioner in spe
(taki, co to dopiero milionerem będzie) staje się filantropem jeleniogórskim, dobrocią
chodzącą, sypiącą monetami
pięciozłotowymi i cukierkami
dzieciom z uboższych dzielnic,
które – przecież – wcale nie będą
uboższe, bo rozbicie kumulacji
sprawi, że cała codzienność
stolicy Karkonoszy będzie tryskająca bogactwem duchowym
i materialnym, a na ogródkach
jeleniogórzan – dzięki hojności
owego milionera – będą się
pasły jelenie o złotym porożu.
A jego będzie stać na porządny
obiad w Merkurym, a nie tylko
na pyzy z mięsem z mrożonek i
kawę zbożową w barze Karzełek.
Byleby tylko wygrać.

Przykry powrót do tej samej
szarej rzeczywistości sypiącej
się kamienicy, na przykład, przy
ulicy Zaułek lub Mlecznej Drodze (jest taka) następuje z
reguły następnego dnia, kiedy
okazuje się, że główna wygrana
owszem – padła – ale nie na
naszym kuponie. Nawet nie w
Jeleniej Górze, tylko – choćby
– w Pieskach Górnych koło Międzyrzecza. Szlag mało wtedy
totkowiczów nie trafi.
Napsioczą na czym świat stoi
na lotto, że to oszustwo, że ludzi
nabijają tylko w te kolektury. Że
pieniądze na ostatnią nalewkę
agrestową zamkową mocną
zamiast w przelew (Boże broń
bankowy!) – poszły na ściepę
dla jakiegoś frajera, co właśnie zgarnął był 10 milionów
w gotówce. Aż do następnej
kumulacji, kiedy to scenariusz
wydarzeń powtarza się z najdrobniejszymi szczegółami.

Czasem wygranych jest więcej
i większa frustracja nasza, że to
na nas nie padło.
Wiele wspólnego z totolotkiem ma w ybór władz, nie
tylko tych jeleniogórskich.
Wyborcy – przekonani, że rozbiją bank politycznych tuzów
– skreślają poszczególne nazwiska wybrane spośród iluś
tam zaoferowanych. Także w
lokalach w yborczych snują
marzenia. Widzą Polskę i Jelenią Górę lepszą, jaśniejszą,
bogatszą, bardziej kolorową,
tolerancyjną, grzeczną i ulizaną, kiedy tylko ich „wygrana”
padnie.
I później – po euforii zwycięstwa tych, którzy skreślali, jak
trzeba – następuje cykliczna
frustracja powyborcza połączona z depresją maniakalną
i wstrętem do polityków. Bo
okazuje się, że nic tak naprawdę się nie zmieniło poza tym,

że te miliony – które miały do
obywatelskiej kieszeni trafić
– owszem, są, ale w portfelach
i na kontach tych, których
skreślimy na wyborczych listach i daliśmy im możliwość
zarobienia dodatkowych „kilku” groszy.
Aż nie nadejdzie nowa kumulacja, kiedy mrzonki odżywają
i znów – w Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy,
nim pierwsza seta zaszumi w
głowie, drugą pijemy.
Na szczęście te wyborcze
kumulacje zdarzają się rzadziej
niż f undowane nam przez
lotto krótkie w ycieczki do
krainy bogatego szczęścia.
Gdyby zmieniły się proporcje,
to chyba byłby rzeczywiście
koniec świata, a gry wyborcze
zamienił yby się w swoistą
rosyjską ruletkę.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zastaw się, a postaw się – ta
zasada wkracza właśnie w życie
wielu dziewiętnastolatków,
którzy na sto dni przed najważniejszym egzaminem w życiu
mierzą udrapowane suknie,
nabłyszczają markowe buty i zamawiają limuzyny, by niemal w
królewskim szpalerze pojechać
na bal. Na studniówkę.

Gorączka
sobotniej nocy

Fot. Angelika Grzywacz

– Emocje są ogromne, ale jakoś się trzymam – powiedziała
nam Marta Kowiel kilka godzin
przed szaloną nocą z soboty na
niedzielę, którą przetańczyła
w studniówkowych pląsach.
Wcześniej mierzyła kreacje
i robiła się „na bóstwo”. Jak
większość jej koleżanek.
Michał – starszy brat Marty,
który bal przedmaturalny ma
już za sobą – wspomina, że zabawa była naprawdę szampańska. Gorzej było z jego fryzurą.
– Włosy mimo wszelkich starań nie chciały się za nic ułożyć
– wspomina chłopak.
Studniówka to wyjątkowy
bal, jedyna tak wyjątkowa i
gorąca impreza w życiu. I to
pewnie jest główna przyczyną
tak wielkich emocji wzbudzanych każdą myślą o tej niezapomnianej nocy .
– Będąc w młodszych klasach zawsze patrzyłyśmy na
maturzystów z zazdrością, na
studniówkowe przygotowania,
wydawali nam się tacy
dorośli. Dziś same stanęłyśmy w tej roli i

Przed gorączką
sobotniej nocy
Marta Kowiel
przygotowuje się
do balowania

mamy poważne wątpliwości
czy rzeczywiście jesteśmy tacy
dojrzali – zastanawia się Ania z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze.
Najprzyjemniejsze jest oczekiwanie na studniówkę, przygotowania, atmosfera w szkole,
która teraz panuje – próby do
poloneza, do przedstawienia.
– Zapewne w tym okresie niewiele osób myśli, że studniówka
to zapowiedź matur y. Czar
studniówki polega i na tym, że
jest ona niepowtarzalna, jedyna
i na pewno na długo zostaje
w pamięci. Prawie wszystkie
dziewczyny mają tego dnia
zamówioną wizytę u fryzjera.
Jest to istne szaleństwo – mówi
tegoroczna maturzystka.

Drenaż portfela

Za to szaleństwo trzeba jednak zapłacić i to zarówno w
sensie dosłownym, jak i w przenośni. Wiedzą coś o tym nie
tylko sami maturzyści, którym
już tydzień przed studniówką
śni się tańczony polonez, ale
przede wszystkim rodzice, dla
których jest to przede wszystkim skuteczny drenaż kieszeni.
Kiedy studniówkowicze już żyją
tańcami i czekają na pierwsze
takty poloneza, mamy i ciocie
przygotowują swoim pociechom salę i poczęstunek.
Do tego dochodzi zamówienie tortu. Mniej popularne stało
się filmowanie przez firmy, bo
– przy dostępności kamer
– każdy praktycznie może
uwiecznić bal na płycie
lub taśmie.
Wir studniówkowej bieganiny właśnie trwa. Sprawa nie jest prosta, bo każdy z
balowiczów chce mieć na
sobie coś wyjątkowego,
a za oryginalną kreacją trzeba się sporo
nabiegać i słono zapłacić. Nie mówiąc
już o kosztach samej imprezy. Wielu
maturzystów znalazło jednak sposób
na oszczędności.

Pomocny
internet

– Zamiast biegać po
sklepach i wydawać fortunę, wystarczy usiąść
przed komputerem i wpisać hasło "studniówka" na
jednym z portali aukcyjnych – tłumaczy Ewelina,
tegoroczna maturzystka.
Można tam znaleźć prawdziwy wirtualny pasaż handlowy
z kilkuset aukcjami kierowanymi bezpośrednio do nas.
W przeciwieństwie do jeleniogórskich sklepów, gdzie wybór
jest naprawdę niewielki,
albo ceny sięgają dosłownie kosmosu, w internecie
jest mnóstwo sukni balowych:
nowoczesnych i w stylu lat
dwudziestych, wyzywających

Polonezem

czas zacząć

i stonowanych, używanych i
nowych. Można je kupić już
od kilku złot ych. Podobnie
jest ze strojami dla chłopców
czy różnymi studniówkowymi
gadżetami.

Powrót do auli?

Współczesny maturzysta bawi
się poza szkołą. I wydaje się, że
czasy studniówek w szkolnych
salach gimnastycznych pamiętają już tylko rodzicie obecnych
maturzystów. Teraz bale odbywają się w wynajętych lokalach
i restauracjach.
Najczęściej wybierane przez
tegorocznych maturzystów są
Chata za Wsią, restauracja Relax
i Zdrojowa. Koszt takiej imprezy
kształtuje się w granicach od
250 do 370 złotych od pary. W
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
uczeń z osobą towarzyszącą
zapłaci sto sześćdziesiąt złotych.
W Zespole Szkół Technicznych
„Mechanik” – sto pięćdziesiąt
złotych od osoby.
– Czasami koszty, jakie muszą
ponieść uczniowie, są po prostu
zbyt duże. Wielu rezygnuje po
prostu ze studniówki – mówi
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Mechanik, Wanda
Kozyra. – Nie wiem, czy w tym
roku nie jest to nasza ostatnia
studniówka poza szkołą. Powinno wrócić się do tradycji robienia studniówek w szkołach.
Z pięciu klas w mojej szkole
na studniówkę z powodu ceny
zdecydowała się niecała setka
– dodaje pani dyrektor.
Ci, k tórz y jedna k m i mo
wszystko zdecydowali się iść
na studniówkę, zakładają, że
żałować nie będę. Dla nich najważniejsza jest dobra zabawa i
gorące wspomnienia, dlatego
wszystko musi być dopięte na
ostatni guzik. W placówkach do
ostatnich dni toczą się dyskusje
czy ma być orkiestra czy DJ oraz
jakich elementów zabraknąć na
studniówce nie może.
– Cały czas ćwiczymy jeszcze poloneza i program artystyczny – mówią Aleksandra
Sudomirska, Marta Jończyk i
Arkadiusz Sidak z Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych nr
2 w Jeleniej Górze. Na naszej

studniówce zdecydowanie nie
może zabraknąć dobrej zabawy
Nierozłącznym elementem
tegorocznej studniówki we
wsz ystkich jeleniogórskich
szkołach ma być również czerwona bielizna. W kilku polskich szkołach modne stało
się również podjeżdżanie na
studniówkę limuzyną. Tak było
na przykład kilka lat temu w
„Handlówce”, gdzie jak wspomina jedna z nauczycielek,
uczniowie wynajęli sobie luksusowego cadillaca za 150 złotych
od osoby. W tym roku jednak
– jak zapowiadają maturzyści
– takich atrakcji w naszym
mieście w tym roku raczej nie
będzie.

Pamiętasz tamte
studniówki

Zamieszanie wcale nie jest takie
bezpodstawne. Bal studniówkowy
zapada bowiem w pamięci do
końca życia.
– Martwiłam się, bo nie miałam
z kim iść na studniówkę, i właściwie w ostatni wieczór znalazł
się kolega, z którym zresztą nie
utrzymywałam bliskich kontaktów – opowiada pani Joanna,
emerytowana nauczycielka języka
polskiego.
Inne niż teraz były przede wszystkim stroje, a w wielu szkołach nie
można było przyjść z osobami
towarzyszącymi. Wówczas jednak

"Chodzony" to – wbrew pozorom
– wcale niełatwy taniec

nikomu to nie przeszkadzało.
– Pamiętam, że nie mogliśmy przyprowadzać nikogo z
zewnątrz, ale mimo wszystko
i tak wszyscy dobrze się bawili
– opowiada Wanda Kozyra.
– Pamiętam, że było mimo to
mnóstwo ludzi, w I LO, które
kończyłam, było osiem klas
po około czterdziestu uczniów.
W restauracji Zdrojowej, gdzie
mieliśmy studniówkę wszyscy
ledwo się pomieścili – dodaje.
Na studniówce klasa pani
Wandy bawiła się świetnie,
choć stroje były obowiązkowo
granatowe albo czarne z przyz woitą dł ugością spódnicy.
– Ja miałam na sobie długa
cza rną suk ien kę z bia ł y m
kołnierzykiem.
Podobne wspomnienia mieli
uczniowie Norwida, którzy
równie ciepło wspominają
ten bal.

Bal bez solarium

sam jak teraz – mówi Iwona
Michalska-Kunek, dyrektor
Zespoł u Szkół Licealnych i
Usł ugow ych w Jeleniej Gó rze. – Wszystkie dziewczyny
chciały wyglądać jak najlepiej,
umawiały się do fryzjera, ale
z obiektywnych przyczyn nie
chodziły do solarium – mówi
z uśmiechem pani Iwona.
Eulalia Skuza, szefowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, swoją studniówkę obchodziła w Świeradowie
Zdroju. Ona również wspomina inne zwyczaje dotyczące
przede wszystkim ubioru.
– Obowiązywały ostre wymogi – mówi Eulalia Skuza.
– Nikt się tym jednak nie przejmował t ym. Najważniejsza
była atmosfera i te wyjątkowe
emocje. To był bal, na który
czekało się z utęsknieniem.

Angelika Grzywacz

– Szał przygotowań był taki

Studniówkowe kalendarium
Najwcześniej studniówkowy bal, bo już 4 stycznia, zorganizowali sobie maturzyści
II Liceum Ogólnokształcącego i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1.
18 stycznia bawili się uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych, 19
stycznia – Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych Mechanik i z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych.
Z kolei 25 dnia tego miesiąca bawić się będą maturzyści „Ekonoma”, a 26
– uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2.
Najpóźniej, bo dopiero 1 lutego, swój wielki bal planują mieli uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1. Żeromiacy będą tańczyć poloneza tradycyjnie w
Domu Zdrojowym w Świeradowie.

Fot. Archiwum

Nie starczy już plisowana spódniczka i schludna bluzka dla pań oraz skromny garnitur dla panów. Aula w
szkole przystrojona w baloniki to skansen i obciach.
Prawdziwa studniówka XXI wieku przypomina bardziej wesele, pochłania coraz więcej czasu i pieniędzy,
a kreacje, koafiury oraz lokale kosztują majątek.
Niezmienne i nieczułe na upływ czasu są tylko polonez
i szał przygotowań.

Fot. Jelonka.com



Gdzie się podziały tamte studniówki?
Na zdjęciu: bal żeromiaków z 1987 roku
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FINAŁ ERY POTTERA

Kiedy czytali pierwsze linijki powieści J.K. Rowling,
chodzili do podstawówki. Dziś są na studiach, ale z
taką samą niecierpliwością oczekują na kolejny tom
przygód Harry’ego Pottera. Niestety – już ostatni.
Ta książka udowodniła, że dziecięca lektura nie umarła, lecz czytanie wciąż jest popularne wśród
najmłodszych. Pomimo wielu
krytycznych ocen dzieła, a nawet
głosów, że jej treść trąci bluźnierstwem – Harry Potter wybronił się

z tej nagonki i zapoczątkował nie
tylko nową erę czytelniczą, lecz
także stał się pewnym symbolem
pokolenia przełomu XX i XXI
wieku. Czarodziej wykreowany
w wyobraźni kanadyjskiej pisarki
zafascynował przy tym nie tylko

TRZY PYTANIA JELONKI.COM

Natura to wyzwanie
Rozmowa ze Zdzisławem Gaszem, prezesem jeleniogórskiej Ligi Ochrony Przyrody. W tym miesiącu
obchodzimy 80-lecie jej istnienia.
Angelika Grzywacz: Jak
Pan się znalazł w LOP?
Zdzisław Gasz: Zainteresowanie turystyką mam po prostu w
sobie. Turystyka była moją pasją
i jest do dzisiaj. Wszystko, co się
blisko turystyki kręci, automatycznie staje się przedmiotem
mojego zainteresowania. I tak
się stało jakieś trzydzieści parę
lat temu, że zacząłem się interesować zagadnieniami przyrody,
bo trudno mówić o turystyce nie
biorąc pod uwagę przyrody. Od
tego czasu zacząłem bardzo szybko awansować, aż do dzisiejszej
„nieśmiertelnej” prezesury.
Pana osoba jeleniogórzanom kojarzy się z ponadprzeciętnym zaangażowaniem.
Zawsze byłem człowiekiem,
który biorąc się za coś wiedział,
że trzeba pracować. Nie miałem
zwyczaju oglądać się na innych.
Od początku zacząłem łączyć
swoją pracę z tym, co mnie interesowało. W pewnym momencie
stało się to bardzo niebezpieczną
zbitką, ponieważ nie wiedziałem
już gdzie się zaczyna i gdzie się
kończy moja praca zawodowa.
Kończyłem o piętnastej, po
czym wracałem do domu i
ciągnąłem robotę dalej do
wieczora i tak jest do dzisiaj.
Jestem już 16 lat na emeryturze a codziennie rano jeżdżę
do pracy.

Czy ma Pan czas dla siebie?
W sumie to sprawowane przeze mnie stanowiska wypełniają
moje życie i mój czas, ale czasami
staram się znajdywać jakieś chwile na własne przyjemności. Od
kilku lat mam swoje nowe hobby:
prowadzenia kroniki większości
działalności. Cztery lata temu
podjąłem się trudnego zadania:
scharakteryzowania działalności
Ligi Ochrony Przyrody na terenie
Jeleniej Góry po II wojnie światowej. Zadanie było o tyle uciążliwe,
że nie miałem zbyt wielu materiałów. W poszczególnych kwestiach
musiałem bazować tylko na jakiś
wywiadach i tym podobnych. W
tym roku wychodzi kolejna edycja
tego zbioru.
Dziękuję za rozmowę

(Angela)

dzieci, lecz także ich rodziców,
dziadków a także ludzi, którzy z
dziećmi niewiele mają wspólnego. Lub nie mają dzieci.
– Oczywiście, że czytałam
Pottery wraz z moim synem,
z tym że on zawsze pierwszy
– uśmiecha się Monika Weichert.
Bartosz z czarodziejem dorastał.
Kiedy ukazał się pierwszy tom,
kończył podstawówkę. Dziś jest
studentem. Ale na tom Pottera
czeka z niecierpliwością. Podob-

KRÓTKO Z MIASTA
Za ostre hamowanie

Wstrząsu mózgu doznała kobieta, która w miniony czwartek
upadła w autobusie miejskim
po tym, jak jego kierowca gwałtownie zahamował. Tylko w ten
sposób mógł uniknąć zderzenia z pojazdem, który równie
niespodziewanie zatrzymał się
przed nim. Panią odwieziono
do szpitala. Nie wiadomo, czy
będzie domagała się odszkodowania od przewoźnika.

nie jak jego mama. Podobnych
przypadków i przykładów w
Polsce są tysiące.
Jeleniogórscy miłośnicy przygód czarodzieja, który dorastał
wraz z nimi, już odliczają dni do
ostatniej premiery.
Tajemnicze atrakcje dla wszystkich czarodziejów i mugoli, konkursy z cennymi nagrodami i
wyjątkową atmosferę nocnego
oczekiwania na książkę „Harry
Potter i Insygnia Śmierci” zapewFot. Konrad Przezdzięk

Fot. Archiwum

WYDARZENIA
nia salon Empik-u na jeleniogórskiej starówce.
Jak zapewniają organizatorzy,
do głównych atrakcji wieczoru,
który rozpocznie się 25 stycznia
o godz. 20.00 należeć będzie konkurs multimedialny „Potyczki
z Harrym Potterem na ekranie
komputera” (godz. 20.00), konkurs wiedzy o młodym czarodzieju
(22.30) oraz konkurs na najlepszy
czarodziejski strój. – Wszystkie
konkursy zostaną hojnie nagrodzone przez kapitułę czarodziejów
przybyłych na miotłach prosto z
Hogwartu.
Staraniem czarodziejów będzie,
aby każdy mały i duży czarodziej
otrzymał certyfikat uczestnictwa

w tym wyjątkowym wydarzeniu
– zachęcają organizatorzy.
– Dodatkowo stworzymy w
salonie specjalny klimat wraz z
odliczaniem sekund przed kupnem pierwszego egzemplarza.
Książki będą przykryte specjalnym
materiałem i zostaną odsłonięte
dopiero o 24.00. Przed salonem
będzie stało dwóch dementorów
z pochodniami, a pracownicy
ubiorą się w stroje czarodziejów.
Gwarantujemy niezapomniane
wrażenia, osłodzone wielosmakowymi cukierkami zamówionymi
specjalnie na tę okazję – zapewnia
Katarzyna Rębiszewska, dyrektor
Empiku Jelenia Góra.

Agnieszka Gierus

Magiczny konkurs
W związku z premierą ostatniego tomu powieści J.K. Rowling Jelonka.com z salonem Empik Jelenia Góra przygotowała magiczny konkurs. Wystarczy prawidłowo
odpowiedzieć na poniższe pytanie i wysłać na adres redakcji (ul. Klonowica 9)
wypełniony kupon lub e-mail (redakcja@jelonka.com) z danymi osobowymi i
numerem telefonu. Z nadesłanych poprawnie odpowiedzi rozlosujemy nagrody:
pierwsze miejsce – najnowszy film na DVD „Harry Potter i zakon Feniksa” oraz
dwa wyróżnienia – Księga Wiedzy Czarodziejskiej – przewodnik po zaczarowanym
świecie Harrego Pottera. Zwycięzcy otrzymają również kubki i smycze marki
Empik. Termin nadsyłania odpowiedzi – 31 stycznia.
Z jakiego peronu odjeżdża
pociąg do Hogwartu?
a) 8 i 1/3
b) 9 i 3/4
c) 7 i 1/2

Ze zwycięzcami skontaktujemy się
telefonicznie i poinformujemy o sposobie odebranie nagrody. Regulamin
konkursu dostępny do wglądu w siedzibie
redakcji.

Kupon

Poprawna odpowiedź:
........................................
Imię i nazwisko:
………………………………………..
Adres: …………………………………
Kontakt tel.: …………………………

Ratuszowy plac parkingowy

Lipowa pod kontrolą

Alarm o podłożonej bombie
w jednym z domków przy ulicy
Lipowej postawił na nogi służby ratownicze oraz jednostki
mundurowe. Po sprawdzeniu
posesji przez policyjnych specjalistów okazało się, że ładunku
wybuchowego nie było. Stróże
prawa reagują ze wzmożoną
czynnością na każdy sygnał.
Za nieuzasadnione wezwanie
służb grozi tymczasem odpowiedzialność karna.

(tejo)
Żyją wśród nas

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem w Jeleniej Górze
w ramach obchodów XVI
Światowego Dnia Inwalidy
Organizuje międzynarodowy
konkurs plastyczny pod hasłem „ Żyją wśród nas”. Prace
można dostarczać do 15 lutego
na adres: Miejski Dom Kultury,
ulica Parkowa 1, 59 – 900 Zgorzelec. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody.

(Angela)

Przed ratuszem bywa tak ciasno,
że część kierowców parkuje na chodnikach
Urzędnicy! Dajcie przykład mieszkańcom i zostawiajcie samochody na
parkingu wielopoziomowym przy ul. Pijarskiej!
Tak myślą w duchu jeleniogórzanie, którzy przechodzą
przez reprezentacyjne miasta
nieraz lawirując wśród samochodów, które po trakcie
przeznaczonym dla pieszych
jeżdżą jak po głównej ulicy.
Zostawiają też tyle aut przed
ratuszem, że zajmują często
chodniki.
W piątek przed magistratem
żywo dyskutowali radny Jerzy
Lenard z zastępcą prezydenta
Zbigniewem Szereniukiem.
Obydwaj parkują samochody
przy wejściu do magistratu.
Kryty parking przy ulicy Pijarskiej jest około 300 metrów

dalej, ale – urzędnicy i samorządowcy są w ygodni: wolą
mieć samochód tuż pod oknem
urzędu.
To nie jest dobry przykład dla
zmotoryzowanych jeleniogórzan, którzy naśladują ludzi ze
świecznika władzy. Tyle tylko,
że ważne osoby mają specjalne
pozwolenie na postój przed
ratuszem, a zwykłemu obywatelowi grożą za to sankcje. Jeśli
strażnicy miejscy są w dobrym
humorze, udzielą pouczenia.
Gdy kierowca w w yjątkow y
sposób przeszkadza pieszym,
może dostać mandat, a nawet
trafić do sądu.
– Prawie 420 kierowców złamało od początku roku zakaz
wjazdu na plac Ratuszow y,
a przy tym – złamało przepisy zabraniające postoju przy
magistracie – poinformował

mł. insp. Grzegorz Rybarczyk,
rzecznik prasowy straży miejskiej. Stróże miasta nałożyli
38 mandatów, spisali cztery
wnioski do sądu, a 381 kierujących pouczyli.
Inspektor Rybarczyk przypomina, że na plac Ratuszowy
mogą wjeżdżać pojazdy z zaopatrzeniem, ale nie cięższe
niż 3,5 tony w wyznaczonych
godzinach (od 6 do 11 i od 17 do
22). Mają do tego także prawo
niepełnosprawni oraz funkcjonariusze publiczni. Z naszych
obserwacji wynika, że tych jest
najwięcej. A wielopoziomowy
parking, który miał udrożnić
centrum Jeleniej Góry z samochodów, świeci pustkami.

(tejo)
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KARPACZ Zabytkowe miasto rozwija się mimo przeszkód prawnych

KARPACZ Kolejna próba przejęcia dworca

Davos pod Śnieżką
Baseny, sale sportowe, gabinety odnowy biologicznej
a także nowy wyciąg powstaną wkrótce w Karpaczu.
Przygotowania do tych inwestycji idą pełną parą. Czy
miasto pod Śnieżką wkrótce dorówna szwajcarskiemu
Davos?
Sobiesława Zasady – wyjaśnia
Bogdan Malinowski, burmistrz
Karpacza.
Centrum jest wzorowane na
podobnym kompleksie wypoczynkowym istniejącym już w
słynnym szwajcarskim kurorcie Davos. Nie wiadomo jak
pomysł przeniesienia nowoczesnej architektury
z A lp w Karkonosze
zaakceptują urbaniści
oraz konserwator zabytków. Karpacz jest
bowiem od roku 1970
uznany jako całość za zabytek i przez to specjalnie chroniony
przez sł użby
konserwatorsk ie. Spór
w y wołała już

Dwa wyciągi

Kolejna inwestycja to budowa
wyciągu z Białego Jaru do ulicy
Olimpijskiej, przy której znajduje się dolna stacja wyciągu
na Małą Kopę. Pod wyciągiem
jest miejsce na nartostradę
dla początkujących narciarzy
oraz rynnę snowboardową z
prawdziwego zdarzenia. Tego
wyciągu nie wybudują Miejskie
Koleje Liniowe, które eksploatują już istniejące „krzesełko”,
a prywatny inwestor. - Szkoda,
że plany inwestora nie przewidują górnej stacji przy naszym
wyciągu, tylko na ulicy Olimpijskiej. Tak więc turyści będą
musieli przejść kilkaset metrów
z jednego wyciągu na drugi
– powiedział nam dyrektor MKL
Waldemar Draheim. – Nie wiem
czy będzie też

Fot. MAR

Inwestor szykuje już dokumentację i załatwia kolejne
pozwolenia na budowę cetrum
rekreacyjno-wypoczynkowego
jakie powstanie w Karpaczu
za hotelem Skalny. Znajdą się
tam hotele, baseny, gabinety
odnowy biologicznej,
sale sportowe. – To
będzie w przyszłości bezpośrednie
zaplecze ośrodka sportów zimowych, jaki
na górze Izbica
zamierza wybudować firma

znacznie bardziej tradycyjna architektura budowanego
właśnie hotelu Gołebiewski.
Inwestor musiał dokonać zmian
w pierwotnym projekcie pod naciskiem speców od zabytków.

Burmistrz Bogdan Malinowski z projektem nowego
centrum rekreacyjno-wypoczynkowego

Były minister pomoże?

możliwe sprzedawanie jednego biletu na obydwa wyciągi.
Gdybyśmy budowali ten wyciąg,
byłoby to oczywiste.
Za 4 lata w miejsce dotychczasowego pojedynczego „krzesełka” ma stanąć nowoczesny
wyciąg gondolowy, który zapewni o wiele większy komfort
podróżującym w górne partie
Karkonoszy.

Jest jeszcze miejsce

- W tej chwili we wszystkich
obiektach hotelowych i pensjonatach mamy 9 tysięcy miejsc
dla turystów – mówi burmistrz
Bogdan Malinowski. – A według
ocen specjalistów, w Karpaczu
zmieści się na raz 15 tysięcy
osób. Jest więc jeszcze sporo
możliwości dla kolejnych inwestorów. – Wielką przeszkodą
jest dla nas zapis z roku 1970
o uczynieniu z całego miasta
obiektu zabytkowego. Rozumiem jeszcze ochronę konkretnych obiektów o oryginalnej
architekturze, czy typowych dla
Karkonoszy. Jednak ten zapis
powoduje, że bez pozwolenia
konserwatora nie możemy nic
zrobić z rozsypującymi się lokalami czynszowymi z początku
XX wieku, czy „szkaradkami”
postawionymi za Gomułki.
W dodatku konserwator nie
zapewnia nam ani złotówki na
ochronę tych „zabytków”.

Mar

Poseł na Sejm Jerzy Szmajdziński wystosował interpelację do ministra skarbu w sprawie niszczejącego
dworca kolejowego w Karpaczu.
To kolejna próba zatrzymania degradacji obiektu, który
mógłby być wykorzystany na
cele publiczne.
- Prosiłem naszego posła o
interwencję. Może tym razem
uda się przełamać arogancję
spółki zarządzającej nieruchomościami PKP – wyjaśnia
burmistrz Karpacza Bogdan
Malinowski. – Podjęliśmy
już wiele prób przejęcia tego
obiektu. Wszystkie rozbiły się
o obojętność zarządzających.
Tymczasem obiekt mógłby
służyć jako dom kultury, którego w mieście do dzisiaj nie
ma. Według innej koncepcji,
można by na stację przenieść
muzeum lalek, które funkcjonuje w kamienicy mieszkalnej, niezbyt nadającej się na
tego typu placówkę. Pomysłów na zagospodarowanie

dworca jest więcej. Jako stacja
do jazdy drezynami ręcznymi
jest już eksploatowany przez
grupę zapaleńców.
Działacze Karkonoskich
Drezyn Ręcznych także podjęli działania w celu przejęcia
dworca, ale – podobnie jak
samorząd – bez skutku. W
ubiegłym roku za psi grosz
(około 0,5 mln złotych) PKP
sprzedało obiekt tajemniczemu inwestorowi. Na szczęście,
minister transportu nie wyraził zgody na tę transakcję.
Jest też szansa, że urząd
marszałkowski, który zaczyna uruchamiać zawieszone
lokalne połączenia kolejowe,
spróbuje przywrócić życie i
tej trasie.

Mar

Fot. MAR
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Dworzec kolejowy niszczeje,
ale PKP to nie obchodzi

POWIAT JELENIOGÓRSKI Drogi powiatowe są w opłakanym stanie, czy da się je wyremontować?

18 mln. złotych potrzeba na planowane inwestycje i utrzymanie dróg powiatowych w bieżącym roku. A to i tak o wiele
za mało, by załatać wszystkie dziury.
Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej
Górze oszacował, że dla przywrócenia
dobrego stanu nawierzchni jezdni,
chodników, obiektów inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogą,
potrzeba rocznie ok. 20 milionów złotych. Po to, aby w okresie 10 lat osiągnąć
zadowalający stan dróg.
Dyrektor ZDP Krzysztof Sobała zaznaczył, że najważniejszym warunkiem
umożliwiającym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu oraz realizację zadań
jest zdecydowane zwiększenie środków
finansowych w okresie wieloletnim. – W
przeciwnym wypadku można liczyć się
z koniecznością wyłączania z ruchu
zagrożonych odcinków – podkreślił.
W związku z tym, ZDP wystąpił o
ujęcie w budżecie powiatu na rok 2008

nia przejść dla pieszych, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na przejścia w okolicach szkół oraz prowadzenie działań
kontrolnych na drogach, polegających
na monitorowaniu stanu dróg i obiektów mostowych.
– Dodatkowo prowadzone są objazdy kontrolne dróg. Robi to specjalna
komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele komendy policji, wydziału
komunikacji starostwa i Zarządu Dróg
Powiatowych w Jeleniej Górze. Komisja
ta w zakresie swoich prac analizuje oraz
ocenia zasadność wprowadzania zmian
w organizacji ruchu drogowego – zaznacza w projekcie Krzysztof Sobała.

Fot. ROB

Góra pieniędzy trafi pod koła
niezbędnych środków na utrzymanie i
remonty dróg powiatowych i obiektów
drogowych oraz realizację planowanych
zadań inwestycyjnych. W tym między
innymi: remont ul. Karkonoskiej (na
odcinku 3,5 km) w Karpaczu, remont
ul. Demokratów w Szklarskiej Porębie
oraz remont ul. Wojska Polskiego (3,3
km) w Kowarach.
Dyrektor zaznaczył w projekcie, że
ZDP w Jeleniej Górze realizuje również zadania w zakresie dotyczącym
(AGA)
zwiększenia bezpieczeństwa na
drogach powiatowych. Chodzi
Ile już zrobiono?
o wdrażanie nowych rozwiązań
usprawniających organizację W roku 2007 ze środków własnych i pomocowych wykonano w ramach remontów
ruchu i zapewnienie jego płyn- modernizacje odcinków dróg powiatowych: ul. Karkonoskiej w Karpaczu (3,5
ności, wykonywanie przeglądów km), na terenie gminy Jeżów Sudecki (droga Płoszczyna-Dziwiszów do drogi
i odnowy oznakowania dróg, w wojewódzkiej nr 365) długości 3,1 km, w realizacji jest jeszcze naprawa mostu
szczególności przegląd oznakowa- nad rzeką Łomnica, w ciągu drogi powiatowej w Miłkowie.

Na drogach powiatowych aż roi się od dziur.
Pieniędzy na ich remonty wciąż jest mało
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Po latach zamykania i zawieszania lokalnych połączeń
kolejowych, nadchodzą nowe czasy dla kolei. Urząd
marszałkowski i województwo Hradec Kralove zamierzają uruchomić stałe połączenie kolejowe pomiędzy
czeskim Hradec Kralove, Lubawką, Jelenią Górą i
Lwówkiem Śląskim.
Aby podpisać deklaracje o
uruchomieniu takiego połączenia spotkali się przedstawiciele władz czeskich, polskich
oraz reprezentanci przewoźników, którzy są gotowi taką
linię uruchomić, cz yli PKP
Przewozy Regionalne i czeska
firma Viamont.
Na uruchomienie tego połączenia nie potrzeba zby t
w ielu na k ła dów, napraw i
niewielkich modernizacji wymagać będzie jedynie odcinek
z Lubawki do Kamiennej Góry,
przez kilka lat nieużywany.
Co się zmieniło, że ten pomysł, przez lata nieskutecznie
popierany chocia żby przez
powiat y jeleniogórski i kamiennogórski, w końcu znalazł przychylność po obydwu
stronach granicy? Po polskiej
st ron ie pat ron at n a d t y m
połączeniem objął marszałek
dolnośląski, Andrzej Łoś, działania na rzecz uruchomienia
linii obiecuje wspierać jeleniogórska posłanka na Sejm
Marzena Machałek.
– Będziemy tę linię eksploatować razem z czeskim przewoźnikiem – mówił dyrektor
dolnośląskiego zakładu PKP
Przewozy Regionalne Marek
Pawicki. – Po chudych latach,
zanotowaliśmy na Dolnym
Śląsku wzrost liczby podróżnych na trasach lokalnych aż o
800 tysięcy osób. To olbrzymi
skok, a nasz zak ład po raz
pierwszy w historii zanotował
dochód. Spodziewam się, że i
ta linia może być dochodowa.
- Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą z Polakami
– powiedział przedstawiciel
prywatnej firmy przewozowej
Viamont Jan Ivan. – Nie ma już
granic, ale Czesi nie mogą do

Polski przyjechać pociągiem,
bo nie ma ani jednego stałego
połączenia z terenami przygranicznymi.
Przedstawicielowi Viamontu w tórował Wojciech Zdanowski, dyrektor w ydział u
tra nspor t u dol noś lą sk iego
urzędu marsza ł kowsk iego.
– Jest jeszcze gorzej. Nie mamy
z Czechami ani jednego czynnego kolejowego przejścia
granicznego. Dopiero jesienią
zostanie oddany do użytku
remontowany obiekt w Międzylesiu. A Lubawka to gotowy
most łą czą c y na sze k raje.
Za m ierza my też z pomocą
lokalnych samorządów uruchom ić przeja zd do Czech
przez Jakuszyce.
Pociąg ma służyć pasażerom, ale w równym stopniu
ma obsł ug iwa ć r uch t ur ystyczny. W każdym składzie
będzie wagon do przewozu
rowerów. Można więc będzie
pojechać pociągiem do Czech
i wrócić na rowerach lub wrócić do Polski pociągiem, jeśli
trudy w ycieczki rowerowej
przerosły nasze siły. Uczestnicy spotkania starali się nie
podawać daty uruchomienia
połączenia, gdyż – jak mówią
– nie wiadomo, ile czasu zajmie załatwienie formalności.
Na przykład, polskie koleje
potrzebują czeskiej homologacji na szynobusy a czesi muszą
dostać polską homologację.
Jak mówiono na spotkaniu,
możemy zazdrościć czeskim
politykom rozwagi i troski o
rozwój lokalnych przewozów.
Czesi nigdy nie pozwolili na
likwidację lokalnych połączeń
i zawsze przeznaczali spore
sumy na modernizację i zakup
nowego taboru. Naszym poli-

Fot. Konrad Przezdzięk
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Koleją przez granicę

Samorządowcy inwestują w lokalne połączenia.
Urząd marszałkowski zakupił nowe szynobusy
tykom wyobraźni i mądrości
Czechów nie starczyło. Może
obecni samorządowcy zaczną
bardziej uczyć się pragmatyzmu i zaradności Czechów,
którz y o w iele sk uteczn iej
n i ż Pola c y dbają o i nteres
wspólny. Problemem są też
różnice w przygotowaniu do
obsługi ruchu turystycznego.
W Czechach prawie wszędzie

obok informacji po niemiecku
i a ng iel sk u moż n a dost a ć
mapy, informacje czy ulotki
po polsku. Po naszej stronie
na palcach jednej ręki można
wymienić takie wydawnictwa
w języku czeskim.

Marek Komorowski

Pociągiem na Polanę Jakuszycką
Grzegorz Sokoliński, przewodniczący rady miejskiej w Szklarskiej Porębie
– W ciągu miesiąca przedstawiciele marszałka mają przejąć od PKP linie kolejową
od granicy państwa do Szklarskiej Poręby. Czesi chcą jeździć do Szklarskiej Poręby
jak tylko naprawione zostanie torowisko na odcinku Polana Jakuszycka – granica
państwa. Reszta torowiska, do centrum Szklarskiej Poręby została wyczyszczona
siłami społecznymi i nadaje się do użytku. Jeśli urząd marszałkowski zdobędzie
pieniądze na remont torowiska, prace zajmą zaledwie kilka miesięcy. Połączenie
na tej trasie jest nam bardzo potrzebne. Ogromny wzrost popularności biegania
na nartach powoduje, że już w każdy weekend Polana Jakuszycka i okolica są
zablokowane przez parkujące samochody. Na polanę ze Szklarskiej Poręby jedzie
się nawet 40 minut! Nie ma szans na budowę dużych parkingów, więc jedynym
sposobem na rozładowanie korków jest kolej.

Wojciech Zdanowski (po lewej), Artur Zych i posłanka
Marzena Machałek są przekonani, że wkrótce uda się
uruchomić połączenie kolejowe z Czechami

Będą dodatkowe przystanki?
Artur Zych, starosta lwówecki
– Jako jeden z organizatorów tego spotkania czuję, że moje wieloletnie zaangażowanie w ratowanie linii kolejowej Jelenia Góra – Lwówek Śląski miało sens i
przyniosło owoce. W tej chwili na tej trasie jeździ codziennie aż pięć składów,
którymi młodzież dojeżdża do szkół a dorośli do pracy. Chciałbym też w większym
stopniu wykorzystać tę linię turystycznie. Zabiegam o uruchomienie dwóch
nowych przystanków kolejowych, pod wiaduktem na jeleniogórskim Zabobrzu
oraz w centrum Pilchowic.

KOWARY Władza przekonuje, że wprowadzenie nowych taryf było konieczne, aby miasto się rozwijało

Ludzie zapłacą drożej za wodę i ścieki
Zdaniem burmistrza Ko war, Mirosława Góreckiego to
rozstrzygnięcie jest kolejnym
dowodem, że władze miasta
działają w tej sprawie zgodnie
z prawem.
- Próbujemy nadrobić czas
stracony przez poprzednią
radę – w yjaśnia burmistrz.
– Nadal nie połączono Ko warskiego Przedsiębiorstwa
Wodocią gów i K a na l i za c ji
z K a rkonosk i m Sy st emem
Wodociągów i Kanalizacji. A
to warunek, by dostac pieniądze na inwestycje. Sprzeciw
radnych przeciwko przejęciu
m iejsk iego m ająt k u przez
KSWiK mało nie doprowadził
do upadku tego wielkiego unijnego projektu. I chociaż praw-

dą jest, że to my wkładamy do
systemu największy majątek,
a dostajemy proporcjonalnie
mniej, to jednak bez wejścia do
sytemu nie udałoby się nam w
tak krótkim czasie zwodociągować i skanalizować dużej
części miasta.
W trzech dzielnicach miasta,
Krzaczynie, Wojkowie i Podgórzu nie ma nawet wodociągu.
W dużej części Kowar nie ma
kanalizacji. A jeśli miasto ma
się nastawić na obsługę ruchu
turystycznego, to bez bieżącej
wody i ka na l i za cji n ie ma
mowy o nowoczesnych obiekt a ch hotelow ych. Dlatego,
zdaniem burmistrza, chociaż
problemów związanych z wejściem Kowar do systemu jest

sporo, miasto nie ma wyjścia,
aby w miarę szybko nadrobić
zaległości z dziesiątek lat.
- Chociaż nasza spółka wodociągowa nadal jest samodzielna, to jednak na podstawie porozumienia z KSWiK
to on ustala ceny wody. Rada
postanowiła, że gmina będzie
dopłacać do każdego metra
sześciennego wody i ścieków
2,50 złotego – wyjaśnia burmistrz. I długo jeszcze będziemy dopłacać do cen wody, bo
na razie wielu mieszkańców
nie poradziłoby sobie z tak
dużymi podwyżkami. Zgodnie
z nową taryfą, cena wody i

ścieków po uwzględnieniu
upustu, wynosi 7 złotych
33 grosze za metr sześcienny.

Mar
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Przyjęta niedawno przez radę uchwała o podwyżkach
cen wody i ścieków była zgodna z prawem – orzekł
nadzór prawny wojewody. To oznacza, że ludzie będą
więcej płacić.
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– Modernizacja sieci to nasza szansa
na rozwój – mówi Mirosław Górecki

Podwyżki odłożyli na później
W Szklarskiej Porębie radni nie przyjęli nowych cen wody proponowanych przez KSWiK, gdyż dopatrzyli się nieścisłości w
kalkulacjach. Ale po poprawkach podwyżki i tak zostaną przyjęte. Również tam niektórzy samorządowcy zarzucają KSWiK,
że wnoszą do spółki więcej, niż dostają w zamian. Ale i tam miasto nie zdołałoby w szybkim tempie nadrobić wieloletnich
zapóźnień. Ciągła dostawa wody to w mieście żyjącym z turystów "być albo nie być". Działa tam stara sieć wodociągowa i
w szczycie sezonu turystycznego zdarza się, że mieszkańcy nie mają wody.

Kredyt na lewe
papiery

43-latek, mieszkaniec
Szklarskiej Poręby wyłudził
dwa telefony komórkowe i
laptopa z jednego z marketów
w Jeleniej Górze. Złapała go
policja.
Telefony komórkowe oraz
laptop sprawca dostał 12
stycznia. Wartość wyłudzonego sprzętu wynosi ponad
4 tysiące złotych. Mężczyzna,
aby zdobyć kredyt w systemie
sprzedaży ratalnej, posłużył
się sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach. Przedstawił zaświadczenie, że był zatrudniony jako
pracownik gospodarczy w
jednej z wałbrzyskich firm. A
w tym samym czasie odbywał
karę pozbawienia wolności w
jeleniogórskim więzieniu za
rozbój. Wyłudzony ze sklepu
towar natychmiast sprzedał
w jednym z jeleniogórskich
komisów.
W momencie zatrzymania
mężczyzna miał 3 promile
alkoholu we krwi. Grozi mu
do 5 lat więzienia.

Mar
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REPORTA¯

Jubileusz

Fot. Angelika Grzywacz
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marzeń

Dziewięćsetlecie, ale jakie? Co zrobić, aby trwający rok jubileuszowy był dla miasta szczególny? Poprosiliśmy dziewięciu jeleniogórzan, aby puścili wodze fantazji. W granicach rozsądku – oczywiście. Każdy z nich przedstawia
swoje pomysły, jak najlepiej święto miasta przeżyć i zachować dla potomnych. Dla samorządowców lektura
obowiązkowa!
Adeste, cives! Urbs vestra Hirschberga ornamenti primarii hactenus
urba hujus hunc demum secundis
exhillaletur auspicis, publicam
consiliorum publicam sedem,
jam prodem sub serenissimis, sub
regiis ortam Piastis quam Boleslaus
distortus MCIIX primus struxit…

Postawmy pomnik
w królestwie rowerów

Fot. Konrad Przedzięk

Fot. M. KOMOROWSKI

Kiedy po roku 1945 Eugenia
Thriller przekopuje się przez niemieckie archiwalia, natrafia na
łaciński dokument z czerwca 1744.
Umieszczono go w kamiennej
osłonie w fundamentach obecnego
ratusza.
– Przybądźcie, obywatele. Wasze miasto obecnie pozbawione
największej ozdoby, może się teraz
cieszyć dobrą nadzieją, że publiczna siedziba rad i sprawiedliwości,
która swój początek wzięła pod
najjaśniejszymi i królewskimi
Piastami, którą Bolesław Krzywousty pierwszy
zbudował….
– pani Euge-

nia wiersz
po wierszu tłumaczy łacińskie
zdania w
symboliczną
całość, która
stanie się częścią
podstawy jeleniogórskiej tożsamości przez
nadchodzące dziesięciolecia.
Rok 2008. Jerzy
Gr uszka, histor yk
i długoletni nauczyciel historii w I Liceum
Ogólnokształcącym w
Jeleniej Górze. – Zbudujmy
pomnik Krzywoustemu! 900-lecie
to wspaniała ku temu okazja, a kto
jak kto, ale ten władca na pomnik
zasłużył.
Zbigniew Leszek, rowerzysta
i dekarz, jeleniogórzanin z pasją: Marzy mi się, aby o naszym
mieście i jego okolicach mówiono ,,Królestwo Roweru”. Uważam, że mamy do tego prawo,
bo położenie naszego miasta

jest idealne. Marzą mi
się wspaniałe
drogi rowerowe w całym
mieście, które
są wytyczone i zaprojektowane z udziałem
rowerzystów.
Józef Liebersbach,
doktor klimatologii,
społecznik marzy górnolotnie o postawieniu
postumentu jelenia górującego nad miastem,
wyskakującego z lasu nad
Wzgórzem Krzywoustego. – Konstrukcja obiektu byłaby wykonana
z metalu, a jej górna część zostałaby
oszklona i pełniła rolę tarasu widokowego o powierzchni około 100
metrów kwadratowych. Turyści
mieliby niepowtarzalną okazję, aby
obejrzeć piękną panoramę miasta i
gór. W dolnej części znalazłoby się
miejsce na restaurację.
Piotr Grosman, nauczyciel w
Szkole Podstawowej nr 7, marze-

Dariusz Miliński
Słyszałem, że miasto chce wywalić grube pieniądze na pokaz fajerwerków. To
tandetne. Będzie trochę huku i światła przez parę minut i pieniądze polecą w
powietrze. Zamiast tego kazałbym uszyć kilkaset średniowiecznych strojów.
Tak, aby plac Ratuszowy zmienił się w prawdziwy średniowieczny gród. Obok
ratusza rozbiłby namioty, wyglądem oczywiście nawiązujące do dawnej epoki. A
stroje zostaną na dłużej, będą do dyspozycji teatru, do wypożyczenia na różne
imprezy. Pieniądze się nie zmarnują.

nie ma praktyczne: – By każdy
jeleniogórzanin znalazł tutaj pracę
za godziwe pieniądze, a nie wlókł
się po całej Europie Zachodniej.
Inaczej kształtuje się świadomość
dziecka, które żyje w cieniu swoich
kochających rodziców i ma właściwie wszystko, a inaczej kształtuje
się świadomość człowieka, który
ma tylko tyle, ile pozwala mu
przeżyć.
Małgorzata Turowska, jeleniogórzanka z Cieplic rodem, nie udaje,
że jubileusz jej nie dotyczy, choć
miasto, w którym się urodziła,

do głównej metropolii Dolnego Śląska: czystym i szybkim pociągiem,
szeroką drogą. Nie to, co teraz: w

wmurowany jest kamień węgielny,
a w nim kamienna osłona listu
zaczynającego się od słów: „Adeste,

Wszystkich marzycieli, którzy rozmawiają
z Jelonką, podsumowuje Zbigniew Leszek.
– Do tego wszystkiego marzą mi się czyny w zamian
za dotychczasowe obietnice władz.
I aby to wszystko, co sobie wymarzyłem spełniło się
jeszcze w tym roku lub... stuleciu.
zostało do Jeleniej Góry wchłonięte
w 1976 roku wraz z Sobieszowem.
– Należałoby wydać prezentację
multimedialną, na płycie CD, dotyczącą naszego miasta. A na niej
najważniejsze zabytki, tradycje naszego regionu, biografie znanych
ludzi wywodzących się z Jeleniej
Góry – mówi pani Małgorzata,
społecznie sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Cieplic, z zawodu
lekarka.

korkach i godzinami.
Damian Mosur chodzi do
pierwszej klasy Zespołu Szkół
Technicznych Mechanik. Czym
dla niego jest rok jubileuszowy? – Żeby miasto wyglądało
tak, aby nikt nie musiał się
wstydzić za brudne i zrujnowane domy. No i dziury w
jezdniach muszą zniknąć, bo
to utrapienie – mówi siedemnastolatek.

Szpital do wyleczenia

Powrót
do średniowiecza

– Chciałabym zmienić tragiczną
sytuację jeleniogórskiego szpitala, w którym brakuje kadry
medycznej, co stanowi zagrożenie
dla zdrowia i życia pacjentów.
Bardzo niskie pensje zmuszają
personel do opuszczania placówki
– wypowiada swoje jubileuszowe
marzenie Anna Sinica, pielęgniarka z oddziału dziecięcego szpitala
wojewódzkiego w Jeleniej Górze.
Janusz Lewicki studiuje we
Wrocławiu, ale do Jeleniej Góry
wraca, kiedy tylko może. Bo stąd
jest. O jakim jubileuszu marzy? – O
takim, żeby bez przeszkód można
było ze stolicy Karkonoszy dojechać

Janusz Lewicki
Ważnym wyzwaniem jubileuszowym dla
Jeleniej Góry jest zagospodarowanie
nieużytków nieużytów i pustostanów
oraz utworzenie z Zabobrza dzielnicy
na miarę XXI wieku. Przydałoby się tu
multikino. Jeleniej Górze potrzebny jest
terminal i pas startowy gwarantujące
komunikację lotniczą między miastem
a głównymi aglomeracjami Europy.

Dariusz Miliński, znany artysta
malarz, mieszka wprawdzie w
Pławnej, ale urodził się w Sobieszowie. Skoro kocha Sobieszów, to i
Jelenią Górę też. Jak świętować jej
niebagatelne urodziny? – Całe święto oparłbym o początki XII wieku,
o legendę z księciem Krzywoustym
i polowaniem na jelenia – mówi.
– Wplótłbym też akcenty Piastów,
a nawet Niemców, którzy przecież
też byli na tym terenie.
Pan Darek gotów jest zaprojektować średniowieczne szaty dla
wszystkich i wrócić – dosłownie
niemal – do tamtych czasów, do których nawiązał anonimowy twórca
łacińskiej epistuły skierowanej do
potomnych 11 czerwca 1744 roku.
Wtedy miasto „żyje” jeszcze katastrofą budowlaną z pechowego 28
lutego 1739 roku, kiedy za kwadrans
szósta poryw huraganu przyczynia
się do zawalenia starego ratusza.
Giną ludzie, a jeleniogórzanie nie
mają najważniejszego w mieście
budynku. Nadzieja w lud wstępuje
pięć lat później, kiedy to uroczyście

Zbigniew Leszek
Kolejne z moich jubileuszowych marzeń, poza rowerami, to wspaniały
symbol naszego miasta – jeleń. Aby
był w mieście tak wyeksponowany,
żeby turyści mogli przy nim robić sobie
zdjęcia, a nie jak do tej pory tylko koło
Neptuna.
civis!”, które niemal dokładnie 200
lat później zacznie tłumaczyć na
polski pionierka jeleniogórskiej
archiwistyki Eugenia Trillerówna.
Pani Eugenia pewnie szybko
znalazłaby wspólny język z Jerzym
Gruszką, choćby przez historyczną
pasję. Pan Jerzy nie jest rodowitym jeleniogórzaninem, młodość
spędził w Gnieźnie, ale w stolicy
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Elementem ich marzeń jest jeleń.
U pana Józefa – kamienny posąg,
symbol miasta, a u pana Jerzego
– ten symboliczny, w herbie. Historyk interesuje się także heraldyką i
chciałby, aby z okazji jubileuszu
miasto powróciło do dawnego
godła. – To, które mamy teraz, to
raczej karykatura, koza nie jeleń.
Ściągnięty z herbu Piły po reformie
administracyjnej na wydruku w
jednej z encyklopedii – mówi Jerzy
Gruszka.
– Jeleń, aby był w mieście tak
wyeksponowany, żeby turyści mogli
przy nim robić sobie zdjęcia, a nie
jak do tej pory, tylko koło fontanny
z Neptunem – wtrąca Zbigniew
Leszek.
Do restauracji, o której wspominał profesor Gruszka, pójdą bogaci,
a co na 900-lecie sprezentować
ubogim? Pomysł ma Józef Liebersbach: wybudowanie przytuliska dla
bezdomnych. – Miejsce resocjalizacji
ludzi dotkniętych kryzysem, z którego nie mogą wyjść. Aby uratować
część z nich trzeba czegoś więcej
niż tylko miejsca do spania. Pomagają terapeuta, socjolog, prawnik,
kapłan – mówi Józef Liebersbach.
Dodaje, że bezdomny dostałby nie
tylko pokoik, ale miałby również
możliwość podniesienia kwalifikacji
i uzupełnienia wykształcenia.
– Na terenie przytuliska mógłby
funkcjonować zakład pracy. Uważa, że dobrą lokalizacją jest teren
byłej Celwiskozy, a o finanse można
postarać się ze środków unijnych.

Anna Sinica
Jedno z moich pragnień
to dostosowanie rozkładu jazdy autobusów do
potrzeb pracowników
większych zakładów.
Autobus spod Jelfy
odjeżdża o 14.04, a
pracownicy mogą dojść
na przystanek nie wcześniej jak około 14.05.
Banalne ale dla ludzi
bardzo uciążliwe.
ktoś wchodzi załamany, a wychodzi
“odrestaurowany”.

Worek marzeń

Jakiego urodzinowego prezentu
oczekuje jeszcze Anna Sinica? – Potrzebne jest stworzenie nowej izby
wytrzeźwień w mieście, bo przebywanie normalnego pacjenta na
szpitalnym oddziale ratunkowym jest
gehenną, bo trafiają tam także ludzie
upojeni alkoholem. Przeklinają i zachowują się agresywnie – mówi.
– Dobrze by było, aby na jubileusz Jeleniej Góry dawną świetność
odzyskało uzdrowisko Cieplice!
– podkreśla Zbigniew Leszek. – Aby
znów trysnęła Marysieńka, a zdrój
nawiązywał do najlepszych tradycji,
które gdzieś tam przez minione lata
się zatracały. Popiera go Małgorzata
Turowska, która pamięta jeszcze
Cieplice z lat 50. minionego wieku.
Jeszcze jako dziewczynka chodziła
z mamą na pyszne lody w czystym
Parku Zdrojowym. – Latem chodziliśmy na basen przy ulicy Lubańskiej
– wspomina. Dlaczego nie powrócić
do tak udanej przeszłości? Jubileusz to świetna okazja, aby o tym
pomyśleć.
Zbigniew Leszek: – Sobieszów
to dzielnica prawie zapomniana. A
miasto powinno docenić „żyłę złota,
jaką jest zamek Chojnik i wytyczony

Damian Mosur
Marzy mi się jubileuszowe miasto,
które będzie przyjazne dla młodzieży,
aby zachęcić ją do pozostania w stolicy
Karkonoszy.

Epilog

Czy anonimowy skryba, który w
czerwcu 1744 roku kaligrafował
łacińskie frazy, zdawał sobie
sprawę, że za kilka stuleci jego
słowa przeczytają jeleniogórzanie
późniejszych pokoleń? Na to pytanie odpowiedzi nie znamy. Warto
jednak marzenia współczesnych
jeleniogórzan również wykaligrafować i zamurować w kamieniu
węgielnym pod budowę, choćby – Focus Parku (o którym
wspomina Janusz Lewicki). I
zastanowić się, jak takie współczesne: Adeste, cives! Przybądźcie,
obywatele!, będzie odczytane za
sto lat, w tysiąclecie Jeleniej Góry
lub Hirschbergu, którą Boleslaus
Distroutus MCIIX struxit.

Jerzy Gruszka
Miasto należałoby przede wszystkim posprzątać. Zasługuje na porządek nie tylko w
roku jubileuszowym, a czystość nie jest mocną stroną Jeleniej Góry. Przydałoby się
także popularyzować wiedzę o mieście i regionie przez organizację jakiegoś konkursu
z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Fot. Konrad Przedzięk

do niego szlak papieski. A niedaleko
stąd do Jagniątkowa. Przy okazji 900lecia miasta dobrze by było pomyśleć,
aby tam właśnie stworzyć centrum
sportu i turystyki ponieważ
posiada ono wspaniałe ku
temu warunki.
Piotr Grosman na co
dzień pracuje z dziećmi.
– Chciałbym, aby od roku
jubileuszu w szkołach odbywały się zajęcia z edukacji
kulturalnej, aby najmłodsi
mogli w praktyce przekonać się, jak bardzo jest to
istotne dla nich i dla miasta.
By edukacja nie była tylko
nastawiona na zdobywanie
suchej wiedzy encyklopedycznej, a znalazło się w
niej miejsce na zwiększanie
szans rozwoju osobowości
każdego dziecka, bo wyobraźnia
jest skarbem większym niż diamenty
– mówi pan Piotr.
Pedagog dodaje, że jego jubileuszowym życzeniem jest także, by
mieszkaniec Jeleniej Góry respektował ekologiczny porządek życia w
związkach człowieka ze światem.
A z tym najlepiej nie jest. – Skwery i
place zabaw są brudne, a ludzie nie
dbają o czystość, bo wyprowadzają
psy, gdzie się da, a wiadomo, co po
nich pozostaje – mówi Damian Mosur, pierwszoklasista z Mechanika.
– Może na 900-lecie miasto w końcu
wdrożyłoby program, który skutecznie wyeliminowałby to zjawisko?
– proponuje chłopak.
– Placów zabaw dla dzieci, między
innymi na Zabobrzu I i II, powinno
być więcej – podkreśla Anna Sinica.
– A o place już istniejące trzeba zabdać! – zaznacza. Pani Anna chciałaby,
aby z okazji 900-lecia zagospodarowano plac przy ul. Transportowej,
bo dzieci grają w piłkę na ulicy i
pod oknami. A kiedy mają wolne,
najczęściej się nudzą, bo oferta kulturalna miasta nie trafia do wszystkich

Fot. Rober Zapora

Jeleń górą

– Najważniejsze to stworzenie
miejsca, gdzie pracują ludzie z pasją
i wielkiego serca, gdzie czuje się
ciepło rodzinne. Miejsce, do którego

Fot. Angelika Grzywacz

Karkonoszy mieszka od kilku dziesięcioleci. Co jeszcze marzy mu się
na 900-lecie? Może podać sobie rękę
z Józefem Liebersbachem, bo także
uważa, że na Wzgórzu Krzywoustego powinna powstać restauracja, a
wieża widokowa – która powstała
z okazji jubileuszu miasta w roku
1911 – została dostosowana do
potrzeb współczesności. – W środku
powinno się zamontować windę.
To dodatkowa atrakcja by była. Ale
najważniejszy jest lokal, aby ludzi
tam jakoś przyciągnąć – mówi Jerzy
Gruszka.

Zebrali reporterzy
Jelonki.com

Małgorzata Turowska
Jubileusz trzeba zorganizować tak, aby wszyscy usłyszeli o Jeleniej Górze, żeby chcieli tu przyjechać. Powinno być też coś, co
pozostanie na zawsze. I choć miną wieki, ludzie będą mówić, że jest to ślad po 900-leciu. Pomnik jelenia u wjazdu do miasta.
Albo olbrzymia fontanna, taka jak w Pradze. W imprezie upamiętniającej 900-lecie powinni występować sami jeleniogórzanie: od
wystawców, poprzez konferansjerów aż po muzyków.
Fot. Konrad Przedzięk

Piotr Grosman
Z okazji jubileuszu należy rozwiązać problem dewastacji budynków pomalowanych przez "graficiarzy". Jeleniogórscy strażnicy miejscy i policjanci mogliby
prowadzić w szkołach podstawowych i gimnazjach różnorodne prelekcje czy
pogadanki, które mają uwrażliwić młodych na ten problem i nauczyć szacunku
do mienia publicznego. A miejsca, gdzie najczęściej dochodziłoby do podobnych
aktów wandalizmu, powinny być w miarę możliwości częściej patrolowane
przez funkcjonariuszy.

najmłodszych. – Warto zająć się
rewitalizacją Rakownicy. To takie
piękne kąpielisko było… – dorzuca
do worka marzeń A. Sinica.
Uczynienie miasta zieloną stolicą Polski – to zdaniem Janusza
Lewickiego jeden z najważniejszych podarunków na jubileusz.
– Proekologiczne przedsięwzięcia
prowadzące m. in. do segregacji
odpadów, ich właściwej utylizacji,
przetwarzania czy pozyskiwanie z
nich energii wykorzystanej później
w autobusach komunikacji miejskiej
– wylicza student. To wszystko jest do
wykonania, a samo położenie Jeleniej
Góry aż się prosi o takie właśnie
wykorzystanie.
– Do jubileuszowych marzeń
dorzucę jeszcze oświetlenie przejść
dla pieszych, pojawienie się w
mieście koszy na śmieci, zadbanie
o chodniki czy boczne drogi, które
wyglądają jak ser szwajcarski, wycięcie wysokich drzew pod blokami, które stanowią zagrożenie dla
przechodniów czy dostosowanie
rozkładu jazdy autobusów do potrzeb
pracowników większych zakładów.
No i żeby na Kolegium Karkonoskim uruchomiono studia
magisterskie! – zaznacza Anna
Sinica.

Fot. Agnieszka Gierus

Józef Liebersbach
Wielki jeleń widoczny byłby już ze wzgórz kaczawskich i stanowiłby niesamowitą atrakcję turystyczną naszego regionu. Dodatkowo teren wokół Wzgórza Krzywoustego zostałby odpowiednio
zagospodarowany, nie odstraszałyby już rozbite butelki, grafitti. Takie miejsce tętniłoby życiem
i przyciągało setki turystów.
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OBYCZAJE

Paweł Juryś (trąbka), Jędrzej
Tomczyk (trąbka), Małgorzata
Suchowierzch (waltornia), Artur
Nowak (tuba) oraz Wojciech Fijak
(puzon) od dwóch lat tworzą skład
grupy Jelonka Brass. Na co dzień
grają w orkiestrze Filharmonii
Dolnośląskiej oraz orkiestrze dętej
przy filharmonii.
Do Jeleniej Góry przybyli z różnych stron Polski – Żywca, Jasła,
Lublina, Grodziska Wielkopolskiego
oraz Świeradowa Zdroju. Jak mówią,
na Dolny Śląsk przywiodła ich
przede wszystkim możliwość pracy.
– Żeby dostać się do orkiestry w
większych miastach trzeba mieć po
prostu znajomości. Tutaj pierwszeństwo mają umiejętności. Poza tym
atmosfera jest bardzo przyjemna,
młodzi muzycy przyjmowani są z
sympatią, nikt nikogo nie traktuje z
góry. To chyba ewenement na skalę
ogólnopolską. Zarobki są przyzwoite, poziom orkiestry bardzo dobry,
no i sam region niesamowity. Czego
chcieć więcej? – mówią zgodnie.

Co kto komu
w duszy gra...

Zamiłowanie do muzyki to w
większości przypadków tradycja
rodzinna – dziadek Małgorzaty był
skrzypkiem ludowym, a Wojtka
– trębaczem. – Muzyka towarzyszyła
nam od wczesnych lat. Z czasem
pojawiło się pragnienie, aby nie tylko
jej słuchać, ale samemu grać. Wyborem instrumentów pokierowały
doświadczone osoby – wujek, kuzyn
– wspominają muzycy. Podkreślają,
że dzisiaj nikt z nich nie żałuje dokonanego przed laty wyboru.

PRACA

– Choć czasy się zmieniły... Kiedy
zaczynałem interesować się muzyką,
artyści zarabiali dużo więcej, a każdy
rodzaj muzyki był dochodowy.
Pomyślałeś – muzyk, oczyma wyobraźni widziałeś – świetny zawód.
Jednak pomimo tego, że z biegiem
lat rzeczywistość zweryfikowała
trochę marzenia, nikt z nas nie żałuje
wyboru i nie porzuci już muzyki. To
jak narkotyk, nie można bez niej żyć i
daje ogromną satysfakcję. Jednak pomimo tego, każdy z nas ma również
czas na rozwijanie dodatkowych
pasji – mówi Artur.
Do dzisiaj pamięta swój pierwszy,
większy występ. – Jeszcze w szkole
średniej pojechaliśmy z orkiestrą z
Poznania do Francji. Tam występowałem solo przed ogromną publicznością. Dla takiej chwili warto było
ćwiczyć po kilka godzin dziennie
– wspomina. Przed pięciotysięczną
widownią rok temu wystąpiła też
Małgorzata. – Dużym przeżyciem
i ciekawym doświadczeniem był
dla mnie koncert z Rubikiem w
styczniu 2007 roku we Wrocławiu
– mówi.
Wojtek dodaje, że Jelenia Góra
naznaczyła go już dziesięć lat
temu. – Po raz pierwszy przyjechałem do miasta jeszcze w 1998 roku,
gdy jako uczeń szkoły średniej grałem na puzonie podczas teatrów
ulicznych. Nie umiałem jeszcze
tak dobrze grać i w rzeczywistości
połowy nie wygrałem, ale byłem
dumny, że mogę pokazać się z
orkiestrą. Wtedy nawet przez myśl
mi nie przeszło, że kiedyś będę tu
mieszkał i pracował – wspomina
z uśmiechem.

Zadęcie

z Jelonką
– Paweł Juryś nauczyciel w PSM
II stopnia, podczas styczniowego
koncertu “W parafrazowym nastroju” wystąpił jako solista i zagrał
trzy utwory z sopranistką Grażyną
Brodzińską. Został bardzo dobrze
przyjęty i cieszymy się, że jest w naszych szeregach. Jego uczniem jest
Jędrzej – świetnie zapowiadający
się młody trębacz. Wybiera się na
studia do Wrocławia, a teraz często
bierze udział w różnych warszta-

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)

tach zagranicznych i konkursach
– dodają koledzy z zespołu.

Jak grupa MoCarta

Pomysł stworzenia zespołu pojawił się przypadkowo dwa lata temu.
– Pomyśleliśmy, że warto go wcielić
w życie, bo na terenie Jeleniej Góry
i okolic brakuje kameralnych zespołów. Nie ma też u nas tendencji
grania na imprezach, a w Żywcu
na przykład takich kwintetów czy
kwartetów jest mnóstwo. Tutaj zaczęło nam tego po prostu brakować
– wspomina Wojtek.
– Jesteśmy młodymi ludźmi i
chcemy coś zrobić – dodaje Małgorzata. – W filharmonii pracujemy
już około pięciu lat, dobrze się
znamy, niektórzy z nas razem
studiowali, więc udało nam się
dobrać. Już w szkołach graliśmy
w zespołach kameralnych, więc
taki mały skład nie jest dla nas
nowością. Obecnie tworzymy
kwintet, ale możemy zagrać właściwie każdy charakter muzyki
– na ślubach, weselach, imprezach okolicznościowych. Jednym
słowem jesteśmy i do tańca, i do
różańca – śmieją się.

Jelonka Brass chętnie zawita do
wszystkich, którzy chcą uświetnić
większą lub mniejszą imprezę.
Kontakt pod nr telefonu 792 07 00 92
(Artur Nowak)
Zaznaczają, że Jelonka Brass to
nazwa zgrabna, niezbyt poważna,
a przy okazji promująca miasto, bo
na tym też zależy młodym muzykom. Tworząc kolejne repertuary
chcą wzorować się na najlepszych
i łączyć muzykę z elementami
ruchu scenicznego, kabaretowymi
oraz rozrywkowymi. – Tak, jak
robi to na przykład Grupa MoCarta. Szukamy jednak kogoś, kto będzie potrafi na to szerzej spojrzeć.
Bo nie zawsze może okazać się,
że nasz pomysł pasuje do całości.
Nie sztuką jest wstać i powiedzieć
dowcip. Trzeba zrobić to z głową,
aby pasowało do całej konwencji
– wyjaśnia Artur.
Na próbach spotykają się raz w
tygodniu. – Powtarzamy rzeczy,
które chcemy poprawić lub dorzucamy coś nowego. Nie ma wśród
nas przywódcy – działamy razem,
na równych prawach i wszystkie
pomysły wspólnie rozważamy. I
jak dotąd świetnie nam się to udaje
– zapewniają muzycy. Dodają, że
nie brakuje też spotkań na gruncie
bardziej towarzyskim, podczas
których snują plany związane
z rozwojem zespołu, reklamą...

– Chcielibyśmy zorganizować w
niedalekiej przyszłości niedzielne
poranki muzyczne.
Teraz, jako Jelonka Brass, najczęściej grają w hotelach i pensjonatach. Najbliższy koncert
odbędzie się w pierwszy weekend
lutego w hotelu Mercure, gdzie
Jelonka Brass zagra dla grupy
turystów. – Generalnie mamy stały
repertuar, ale szeroki zakres – od
muzyki klasycznej do rozrywkowej. Najczęściej jednak gramy to,
czego oczekuje od nas zleceniodawca i czego wymaga charakter
danej imprezy – wyjaśniają. Gdy
wychodzą na scenę starają się
przekazać swój pozytywny nastrój
publiczności. – Myślimy o tym, co
zrobić, aby rozbawić słuchaczy. Nie
chcielibyśmy, aby ktoś nudził się
na koncercie. Dlatego stan radości
chcemy przekazać ludziom, a ich
pozytywne nastawienie dodatkowo nas inspiruje. Wtedy gra się
tak dobrze, że nie chce się nawet
schodzić ze sceny. Radość i zabawa
– to podstawa udanego koncertu
– mówią zgodnie.

Agnieszka Gierus

Przedszkolny maraton kolędowy
Przez dwa dni w Miejskim
Przedszkolu nr 4 rozbrzmiewały kolędy. Dzieci przypomniał y starsz ym, że wciąż
p r z e ż y w a m y w y j ą t k o w y,
bożonarodzeniow y czas. W
tym roku Przedszkole nr 4 w
Jeleniej Górze przygotowało
taki konkurs po raz pierwszy,
jednak organizatorzy już zapowiadają kolejne edycje.
– Celem konkursu jest kultywowanie tak pięknej tradycji bożonarodzeniowej, jaką
jest śpiewanie kolęd – mówi
koordynator konkursu Małgorzata Duszkiewicz, nauczyciel
Przedszkola nr 4. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku
uda nam się zorganizować
kolejne, do których zgłosi się
jeszcze więcej przedszkoli niż

Fot. Angelika Grzywacz

Dwie trąbki, waltornia, tuba i puzon. – Małe jest piękne
i może dużo – zapewnia piątka młodych muzyków,
tworzących zespół Jelonka Brass.

Fot. Archiwum

14

w tym roku – dodała.
A do tegorocznego dw udniowego wspólnego śpiewania włączył y się maluchy z
przedszkoli miejskich numer
2,10, 14, 19 i 27 oraz przed-

szkola niepubliczne takie jak:
Bajka, Zaczarowany Parasol
i Piątka.

Angela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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 26.01.2008
BEZ WPISOWEGO
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TRZECI WYMIAR JELONKI

Fot. Agnieszka Gierus

Fot. Archiwum
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Rok 1912. Wstęga w barwach narodowych Prus zostanie za chwilę przecięta i jeleniogórzanie będą mogli skorzystać z najnowocześniejszej w regionie poczty. Gmach jest
imponujący. Pełnia secesji, bogate zdobienia, które są powodem do dumy architektów. Do tego pierwsza w mieście centrala telefoniczna. Pocztowcy wyprowadzają się z dawnej
siedziby przy Banhofstrasse, gdzie do roku 1912 właśnie urzęduje Poczta Cesarska. A budowla przy Poststrasse (Pocztowej) służy kolejnym pokoleniom jeleniogórzan do
dziś. Zachowały się nawet stare centrale, które miastu zapewniały łączność telefoniczną do czasu uruchomienia nowoczesnych łączy telekomunikacyjnych w innym miejscu. A
wchodząc główną bramą, warto zadrzeć głowę do góry i docenić kuszt artystów, którzy budynek przyozdobili reliefami przedstawiającymi legendy karkonoskie.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PLEBISCYT / WYDARZENIA
Fot. Angelika Grzywacz

Przedszkole
na piątkę

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

Zapraszamy
do zabawy.
Kupon

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

Fot. Agnieszka Gierus

Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś” utworzono z placówki samorządowej w 2005 roku. Mieści
się przy ulicy Morcinka. Blisko
jest osiedla mieszkaniowe oraz
centrum miasta. A niemal tuż za
bramą jest park, staw i kościół.
Przedszkole jest stosunkowo
niewielkie. Przychodzą tu dzieci
w wieku od dwóch i pół roku do

siedmiu lat. Dyrektorem „Tuptusia” jest obecnie Wiesława
Fordel.
Placówka otacza swoich podopiecznych ciepłą, rodzinną atmosferą zwracając największą uwagę
na organizowanie zajęć przedszkolnych zgodnie z życzeniem i myślą
rodziców oraz potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci.

Duże i wszechstronne sale
stwarzają idealne możliwości do
zajęć programowych i oraz zajęć
dodatkowych, wśród których
najmłodsi znajdą język angielski,
rytmikę z elementami tańca i
śpiewu, zajęcia logopedyczne czy
naukę gry w szachy.
Niebawem ma zostać uruchomionych dziesięć stanowisk

komputerowych. Ponadto dzieci
objęte są tu opieką logopedy, psychologa klinicznego, pielęgniarki
i lekarza, a wszyscy zatrudnieni
pedagodzy mają wykształcenie
wyższe.
Swoim podopiecznym „Tuptuś”
zapewnia również indywidualne
żywienie na dietach określanych
przez lekarzy. Maluchy często od-

wiedzają filharmonię, teatr oraz
inne placówki kulturalne, biorą
też udział w licznych konkursach
skąd wracają z licznymi nagrodami, statuetkami i wyróżnieniami,
a dzisiaj zachęcają wszystkich
Czytelników do głosowania właśnie na ich przedszkole.

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: …………………………………

(Angela)

„Wygrali” wiarę dla Sylwii

– Teraz mam siłę by dalej walczyć z chorobą – mówi
Sylwia Kędziora, która jeszcze niedawno nie widziała
już dla siebie przyszłości. – Miałam nadzieję, że na
piątkowy koncert przyjdzie może sto osób, przyszło
około trzystu. To niesamowite uczucie.
Jej choroba wymaga długiego
i kosztownego leczenia. Sylwia
wszystkie pieniądze musiała
przeznaczać na zaciągnięte
wcześniej na ten cel kredyty.

Dzięki zorganizowanemu koncertowi teraz nie musi się na
razie martwić o środki. Podczas
piątkowego koncertu charytatywnego dla Sylwii zebrano

ponad dwa tysiące siedemset
złotych.
– Kupię kraty do ćwiczeń i
urządzenie przeciwbólowe –
mówi wzruszona Sylwia. Poza
tym zostanie mi jeszcze trochę
na dalszą rehabilitację.
Pieniądze jednak to nie wszystko, co dał Sylwii ten koncert. Jak
wynika z badań choroba cały czas
postępuje i dziewczyna powoli

traciła nadzieje, w to, że może
wyzdrowieć. Koncert przywrócił
jej tę wiarę.
W piątek była na badaniach
we Wrocławiu, rokowania nie są
zbyt dobre, ale dziewczyna nie
załamuje się. Po artykule, który
ukazał się w Jelonce.com, ludzie
przelali jej pieniądze, za które
kupiła sobie kule. – Teraz lepiej mi
się chodzi, a jak tylko kupię sobie

sprzęt za pieniądze z koncertu na
pewno uda mi się przezwyciężyć
chorobę – mówi.
Sylwia ma uszkodzony nerw
kulszowy oraz przepuklinę kręgosłupa. Zaczynają jej zanikać
mięśnie i z trudem porusza się o
dwóch kulach. Wcześniej wykryto
u niej tak zwane „strzelające
biodro”, a zabieg chirurgiczny
skończył się niepowodzeniem i

spowodował wszystkie kłopoty
jeleniogórzanki. Ostatnie badanie
również nie wypadły zbyt dobrze,
jednak Sylwia nie poddaje się.
Zagrali dla niej BUDA W DUB,
STEREO 4, AMANITA MUSKARIA,
GRUPA BĘBNIARSKA oraz gwiazda wieczoru NATURAL DREAD
KILLAZ.

Angela
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Z LOTU PTAKA

Spojrzenie na stare miasto
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PORADNIK JELONKI
Masz problem ze złożeniem reklamacji? Kupiłeś wadliwy towar i nie wiesz, co zrobić? Oszukał cię internetowy sprzedawca? Co tydzień na łamach naszego tygodnika
Jadwiga Reder-Sadowska będzie doradzała, jak radzić sobie z konsumenckimi
sprawami. Dzisiaj wyjaśnia, na czym polega praca rzecznika i na jaką pomoc mogą
liczyć osoby, które zgłoszą się do jej biura.

Kupuj z Jelonką
Polędwica sopocka
Tesco – 13,99
Carrefour – 13,99
Delikatesy DD – 19,99
Kaufland – 18,40
Intermarche – 24,99
Ser żółty
Tesco – 16,99 (edamski)
Carrefour – 16,99 (edamski i
morski)
Delikatesy DD – 16,99 (gouda
mazur)
Kaufland – 17,90
Intermarche – 18,99 (salami)
Masło Ekstra
Tesco – 2,69
Carrefour – 2,4
Delikatesy DD – 2,49
Kaufland – 1,39
Intermarche – 3,09
Cukier
Tesco – 2,69
Carrefour – 2,69
Delikatesy DD – 2,79
Kaufland – 2,55
Intermarche – 2,89
Kawa rozpuszczalna
Tchibo Family
Tesco – 14,99 (200 gram)
Carrefour – 15,00 (200 gram)
Delikatesy DD– 13,49 (200
gram)
Kaufland – 19,99 (200 gram)
Intermarche – 8,59 (100 gram)
(ceny w marketach Tesco, Carrefour, Kaufland i Intermarche
podane zostały na podstawie
informacji udzielonych przez
pracowników sklepów w piątek 18/01.2008)

pracownicy starają się postępować
zgodnie z prawem. Gorzej jest z małymi sklepami, zwłaszcza takimi,
które działają przez kilka miesięcy.
Sprzedawcy nie wiedzą wielu rzeczy, albo też udają, że nie wiedzą.
Wtedy dzwonię do nich i tłumaczę
przepisy prawne. Z doświadczenia
już wiem, że sztuką jest, aby do
każdego trafić – wyjaśnia.
Na jaką pomoc mogą liczyć konsumenci, którzy przyjdą ze swoim
problemem do rzecznika? – Przede
wszystkim na pełną informację
dotyczącą ich sytuacji prawnej,
pomoc w zredagowaniu np. pisma
reklamacyjnego, informację o ścieżce załatwienia konkretnej sprawy,
tzn. co i jak mogą konsumenci
samodzielnie zrobić. Jeśli ktoś nie
potrafi lub nie jest w stanie sam
napisać pisma, to na pewno może
liczyć na moją pomoc – zapewnia
rzecznik.
Jadwiga Reder-Sadowska występuje również w imieniu konsumenta, jeżeli przedsiębiorca ignoruje go.
– Informuję wtedy przedsiębiorcę,
że sprawa została zgłoszona do
mnie, wyjaśniam, jaki jest jej stan

prawny, podaję swoje stanowisko.
Jeśli nie pomagają mediacje, każdy
może liczyć, że pomogę przygotować wniosek do polubownego sądu
konsumenckiego lub sądu rejonowego. Wspólnie piszemy pozew, ale
na drogę sądową konsument idzie
już sam – wyjaśnia. Dodaje, że w
ciągu roku do sądu trafia jedynie
kilka spraw – najczęściej wygrane.
– Rzecznik pracuje cały czas
w klimacie sporu. Bardzo często
zajmuję się klasyczną mediacją
– dwie strony spotykają się w moim
gabinecie i rozmawiają ze sobą tak
długo, aż dojdą do porozumienia.
Na szczęście tak dzieje się w większości przypadków, które kończą się
niepisaną ugodą – dodaje.
Aż 30 procent spraw, które trafiają do jeleniogórskiego rzecznika nie
należy do konsumenckich. – Paszporty, wizy, prawo pracy, kłótnie
sąsiedzkie. Często nie ma po prostu
gdzie odesłać takich klientów, więc
sama siadam i próbuję coś wymyślić, żeby w jakikolwiek sposób pomóc. Przychodzą też przedsiębiorcy,
którzy proszą o przeprowadzenie
szkolenia wśród pracowników. Z

pomoże

takimi osobami pracuje się później
bardzo dobrze.
W minionym roku rzecznika odwiedziło prawie 2,5 tysiąca osób.
To dużo. Pracę rzecznika można
jednak usprawnić. Jak wyjaśnia
Jadwiga Reder-Sadowska, dużo
zależy od samych konsumentów.
– Dobrze byłoby, gdyby osoba zgłaszająca się do rzecznika przyniosła
ze sobą wszystkie dokumenty do-

W 2007 roku rzecznika konsumentów odwiedziły 2,483 osoby, z których aż
2,163 uzyskało pomoc w postaci porady prawnej, pisma czy wskazania ścieżki
dochodzenia do swoich praw. W przypadku 320 osób sprawa wymagała osobistego włączenia się rzecznika. Średnio gabinet rzecznika odwiedziło 9-10 osób
dziennie. W tym roku pojawia się już nawet 15-20 osób dziennie, a 31 spraw
zostało oficjalnie zgłoszonych.
tyczące sprawy ułożone chronologicznie. Dowody, faktury, umowy,
wszelkie dokumenty, na jakich
było składane podpisy. Bazujemy
bowiem na faktach. Dobrze też,
jeśli wiemy, czego oczekujemy
od rzecznika. Potrzebna jest tak-

W związku z ukazaniem się
artykułu pt. „Bunt w szpitalu”
Nr 2 (66) z dnia 14.01.2008
str. 3 – jako pełniąca obowiązki ordynatora oddziału
laryngologicznego informuję, że sytuacja kadrowa na
oddziale była bardzo trudna
w poprzednich latach, ale nie
wynikało to z polityki kadrowej dyrekcji szpitala.
W dniu 10.08.2007 dyrektor
Biardzki powierzył mi funkcję
ordynatora oddziału. Byłam
świadoma trudnej sytuacji
Wielu z nas uważa, że doskonale orientuje się w topografii stolicy Karkonoszy. Nie
brakuje także znawców architektury, którzy rozpoznają bez błędu szczegół każdego
zabytku. Czy rzeczywiście?
Przekonajcie się sami.
Rozpoczynamy dziś nowy
cykl konkursu zabaw y dla
na sz ych Cz y t el n i ków. Co
tydzień będziemy zamieszczać zdjęcie mało znanego
za kątka Jelen iej Gór y lub
mniej lub bardziej charakterystycznego detalu architektonicznego. Niektóre będą
pochodziły z części miasta
rzadko odwiedzanych, inne –
z takich miejsc, obok których
jeleniogórzanie przechodzą
codziennie. Państwa zadaniem jest odgadnąć, jakie to
miejsce i podzielić się z nami
swoją odpowiedzią wysyłając
e-mail na adres redakcja@
jelonka.com lub dzwoniąc
od poniedziałku do piątku
w godz. 11 – 13 do naszej
redakcji: tel. 0 – 75 75 444
00. Dla spostrzegawcz ych
czek a na g rod a w post a c i
gadżetów naszego tygodnika.
Powodzenia!

(tejo)

kadrowej na oddziale. Podjęłam się odbudowy oddziału z
dużym zaagnażowaniem.
Obecnie na oddziale laryngologicznym zatrudnionych jest 4 lekarzy w trakcie
specjalizacji oraz 4 lekarzy
specjalistów w różnym wymiarze etatu.
O d dział p r ze cię t nie o
50% zwiększył ilość przyjęć
i zabiegów. W ostatnich miesiącach zakupiony został
przez dyrekcję szpitala wysokospecjalistyczny sprzęt do

że ścisła współpraca. Niektóre
osoby uważają niestety, że skoro
nic nie płacą, to nie muszą się
wysilać, a dobry kontakt jest tutaj
podstawą.

Tekst i zdjęcie AGA

Porada Jelonki

CZYTELNICY PISZĄ DO JELONKI

Fot. Konrad Przezdzięk

– Sprawy, z którymi zgłaszają się
konsumenci są najróżniejsze – od
kapci do mercedesa, przez meble,
sprzęt RTV i AGD, remonty, usługi
turystyczne i telekomunikacyjne.
Każda jest dla mnie równie ważna.
I nawet jeśli dotyczy tego samego
towaru lub sklepu, to nie ma dwóch
identycznych – mówi Jadwiga
Reder-Sadowska.
Dodaje, że ludzie zaczynają coraz
częściej przychodzić jeszcze przed
pojawieniem się problemu. – Pytają, co mają zrobić, na co zwrócić
uwagę. Świadomość konsumencka
jest coraz bardziej rozbudowana i stale rośnie. To cieszy. Pani
rzecznik zawsze zwraca uwagę, że
przed dokonaniem zakupu warto
zdobyć wiedzę o produkcie, który
zamierzamy kupić: zapoznać się
z różnymi ofertami, przeczytać
dołączone instrukcje, dokładnie
sprawdzić warunki gwarancyjne,
porównać ceny w różnych punktach sprzedaży.
– Najczęstszym problemem są
bowiem później kłopoty ze składaniem reklamacji. W marketach co
prawda procedury są coraz lepsze, a

Rzecznik

diagnostyki i operacji zatok
przynosowych.
W miesiącu wrześniu oddział był wizytowany przez
konsultanta regionalnego z
Kliniki Laryngologicznej z
Wrocławia.
Organizacja pracy, poziom
i ilość wykonywanych zabiegów, sprzęt na oddziale – zostały wysoko ocenione.
Praca moja jako ordynatora została oceniona dobrze.
Konsultant regionalny dostrzegł i docenił dobrą współ-

pracę z dyrekcją szpitala oraz
duża pomoc ze strony dyrekcji
w odbudowie oddziału. Klinika Laryngologiczna we Wrocławiu objęła merytoryczną
opieką oddział laryngologiczny w naszym szpitalu.
Praca na oddziale przebiega sprawnie, pacjenci mają
zapewniony wysoki standard
usług medycznych.
p.o. ordynatora oddziału
laryngologicznego
lek. med. Małgorzata Hajdun

CZY ZNASZ JELONKĘ?

Pracuję w systemie trójzmianowym. Słyszałam, że
od nowego roku zmienia się
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r.
Czy będzie to miało wpływ na
wysokość dodatku za pracę w
porze nocnej?

Od 1 stycznia 2008 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym
wymiarze czasu pracy wzrosła
w stosunku do ubiegłego roku z
936 zł na 1126 zł. Zmiana ta
ma również wpływ m.in. na
wzrost dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, o
którym stanowi treść przepisów
art. 1518 Kodeksu pracy. Na tej
podstawie pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi
dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy w
porze nocnej, w wysokości nie
niższej niż 20% stawki godzinowej, wyliczonej na podstawie
aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Ustalając wysokość
dodatku do wynagrodzenia
za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej, stawkę
minimalnego wynagrodzenia
należy podzielić przez liczbę
godzin pracy przypadających
do przepracowania w danym
miesiącu. Oznacza to, że kwota
dodatku będzie się różniła w
zależności od wymiaru czasu
pracy w każdym miesiącu. I
tak w 2008 r., kwota dodatku
za każdą godzinę pracy w porze
nocnej wyniesie odpowiednio
za: styczeń 1,28 zł; luty 1,34 zł;
marzec 1,41 zł; kwiecień 1,28
zł; maj 1,48 zł; czerwiec 1,34
zł; lipiec 1,22 zł; sierpień 1,41
zł; wrzesień 1,28 zł; październik 1,22 zł; listopad 1,56 zł;
grudzień 1,34 zł.

Mariusz Gierus

prawnik

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 stycznia 2008 r.
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JELENIA GÓRA Wzmocnione Kolegium Karkonoskie odbiło się od dna

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Jeleniogórskie koszykarki wygrały pierwszy mecz
w tym sezonie z przedostatnią drużyną w tabeli ekstraklasy, w obecności około 500 widzów. Można się
spodziewać, że nie ostatni.
Duża w tym zasługa nowych
zawodniczek, grających na
pozycjach skrzydłowych: Amerykanki – Brittany Jackson i
Kamerunki – Alvine Mendeng,
ale również, pozostałych kosz ykarek na szego zespoł u,
które świetnie wpasowały się
do zagranicznych koleżanek.
Zaowocowała ich ciężka walka
w 14 przegranych do tej pory
meczach, podcza s któr ych
nasze dziewczyny nabierały
niezbędnego doświadczenia.
Można w ięc pow ied zieć,
że w yg ra ł profesjona l i zm.
Przecież dwie nowe zawodniczki jeszcze dwa dni przed
meczem były w USA, a już w
drugiej kwarcie meczu zagrały, jakby znały się z naszymi
dziewczynami od dłuższego
czasu. I trzeba podkreślić, że
jeleniogórzanki stanęły też na
wysokości zadania dorównując
im chęcią walki i skutecznością
w grze.

dyń, zdobył pierwsze punkty
i po 3 min. prowadził 10:2,
a po 5 min 13:4, imponując
celnością rzutów za 3 pkt. Były
to jednak niemiłe dobrego początki. W kolejnych minutach
spotkania jeleniogórski zespół
był coraz bardziej zgrany. To
pozwoliło zmniejszyć przewagę
przyjezdnych w pierwszej kwarcie do 3 pkt.
Dominacja naszej drużyny
z biegiem czasu była coraz
bardziej w yraźna, a kibice
mogli podziwiać celne rzuty za
3 pkt. B. Jackson. – Ma miękki i
wyjątkowo elastyczny przegub
ręki – powiedział siedzący obok
radny Wiesław Tomera. Walecznością imponowała A. Mendeng,
dla której nie było straconych
piłek. – Przypomina trochę Jocelyn Penn – powiedział wierny
kibic jeleniogórzanek – Henryk
Przybylak. Kamerunka ponadto
popisywała się celnymi, długimi
podaniami do koleżanek. Stąd
wielu kibiców stwierdziło, że
„ma oczy naokoło głowy”. – Jeśli
jeszcze B. Jackson poprawi grę
w obronie, będzie znakomicie
– stwierdzili trenerzy Rafał
i Eugeniusz Srokowie.

Rozkręcały się

Początek mecz u n iem i le
zaskoczył kibiców. Młody zespół z Łomianek nie uląkł się
wzmocnionego zespołu gospo-

JELENIA GÓRA Zacięta walka w lidze siatkówki

Orle znowu liderem
Zespół TKKF Orle powrócił na fotel lidera jeleniogórskiej ligi siatkówki amatorów.
W 7. kolejce zawodnic y
Orle odnieśli dwa zw ycięstwa: pokonali 3:1 Akademię
Ekonomiczną i w identycznym stosunku Emer y tów.
Największ y konkurent do
z w ycięst wa w zawodach,
Zakład Karny Zaręba, niespodziewanie przegrał z Kolegium Karkonosk im 2:3.
Ciekawostką była też przegrana Elki z Politechniką.
Wyniki 7. kolejki: AE – TKKS

Orle 1:3 (18:25, 25:16, 26:28,
19:25), Elka – Politechnika
2:3 (25:16, 25:21, 18:25, 22:25,
11:15), Kolegium Karkonoskie
– ZK Zaręba 3:2 (25:19, 21:25,
25:21, 19:25, 16:14), AE – Politechnika 3:2 (20:25, 25:14,
21:25, 25:16,16:14), Emeryci – TKKF Orle 1:3 (25:14,
21:25, 20:25, 21:25), mecz II
LO – UKS przełożony na 28
stycznia (godz. 18.30).

(ROB)

Elka – ZK Zaręba
Politechnika – TKKF Orle
Emeryci – AE
II LO – KK

A trzeba podkreślić, że w zespole gospodyń zagrało tylko
siedem zawodniczek i nie było
im łat wo sprostać młodym
przeciwniczkom, które w ystąpił y w pełnym sk ładzie.
Jednak na pierwszym treningu,
po przybyciu do Jeleniej Góry
now ych zawodniczek, był y
jeszcze: Żaneta Sojka, Joanna
Dłutowska i Agnieszka Balsam.
Na pewno trenerzy dadzą im
szansę po kilku wspólnych
treningach w nowym składzie.
Ponadto mówi się o jeszcze
jednym zagranicznym wzmocnieniu Finepharm KK AZS.
Jeleniogórzank i w ygra ł y
wyżej u siebie, niż przegrały
w Łomiankach (57:67) i dzięki
temu opuściły wreszcie ostatnią pozycję w tabeli.
Oby tak dalej! Można się
spodziewać, że w następnych
meczach będzie jeszcze lepiej
i ponownie hala przy ul Sudeckiej zapełni się po brzegi.
W poniedziałek (28 stycznia) jeleniogórzanki spotkają

się u siebie z Lotosem
Gdynia.
Finepharm KK AZS
Jelenia Góra – Arcus
SMS Łomianki 84:62
(18:21, 19:13, 23:11,
24:17)
Finepharm: Jackson 23 (5x3), Mendeng
21, K a sz u wa r a 11
(1x3), Małaszewska
10 (1x3), Wójcik 8,
Kret 6 (2x3) i Arodź
5.
Najwięcej dla rywalek: Tomiałowicz
19 oraz Kaczmarska i Bednarcz yk
po 10.

Janusz Cwen

- Popatrz, Ci Polacy
są całkiem niczego sobie

- Którzy?

(poniedziałek, 21 stycznia, godz. 20.30)
(wtorek, 22 stycznia, godz. 20)
(środa, 23 stycznia, godz. 20)
(środa, 23 stycznia, godz. 18.30)

- Ale n u d a ...

Tadeusz Duda
prezes KS Karkonosze
(piłka nożna)

6
7
7
6
6
6
6
5
7

18
17
13
12
10
9
4
1
0

18-5
19-8
18-12
15-8
14-12
10-10
8-16
4-15
1-21

553–504
693–522
652–595
533–455
552–543
466–420
492–555
373–441
350–548

dr Jan Czarnecki
sponsor klubu

Wiesław Tomera
radny
- Ten w okularach całkiem
przystojny.

Pozosta³e wyniki:
Lotos Gdynia – PKM Duda Leszno 			 82:64
MUKS Poznań – Cukierki Odra Brzeg 		 81:64
Mecze AZS Poznań – AZS Gorzów Wielkopolski, Wisła Can Pack Kraków
– Energa Toruń odbyły się po zamknięciu numeru
Utex Row Rybnik – CCC Polkowice – przełożony

Brittany Jackson (USA)

Alvine Mendeng (Kamerun)

JELENIA GÓRA KKS najlepszy w turnieju orlików

Granie pod dachem
Zespół KKS Jelenia Góra
zwyciężył w silnie obsadzonym halowym turnieju
orlików (urodzeni w roku
1997 i młodsi). KKS był
zarazem gospodarzem
zawodów.
W zawodach wzięło udział
8. drużyn z Dolnego Śląska.
Podopieczni Grzegorza Królikowskiego wygrali wszystkie
swoje mecze. W rozgrywkach

grupowych wygrali: 4:3 z Olimpijczykiem Wałbrzych, 3:0 w
TOP Talent-em Wrocław i 2:0 z
Wratislavią. W finale pokonali
rówieśników z Lechii Dzierżoniów 2:1.
Trzecią lokatę zajęli zawodnicy
TOP Talen Wrocław I, którzy pokonali swoją drugą drużynę 1:0.
W zawodach uczestniczyli też
młodzi piłkarze Szkółki Piłkarskiej Gol, ostatecznie zajmując
7. miejsce.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dominik Jończy
(KKS), bramkarzem – Radosław
Winniczuk (TOP Talent) a któlem
strzelców Michał Bartkowiak
(Olimpijczyk Wb).
Skład KKS Jelenia Góra: Konrad Murmyło, Aleksiej Kuncewicz, Kamil Olejarczyk, Dominik
Jończy, Piotr Walaszek, Bartosz
Kowalski

Tabela
1. TKKF Orle
2. ZK Zaręba
3. Akademia Ee.
4. Elka-Bujak
5. Politechnika
6. Emeryci
7. Kolegium Kark. R-1
8. UKS
9. II LO Norwid

- Wiesiu, a co sądzisz
o tej z prawej?

prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski

Fot. ROB

Pozosta³e wyniki:

Będzie jeszcze wzmocnienie?

Fot. MT

Nareszcie wygrały!

Zawodnicy KKS Jelenia Góra z kompletem zwycięstw
zajęli I miejsce w turnieju orlików

(ROB)

Tarasewicz
lideruje w Pogoni

Piotr Tarasewicz, był y
zawodnik Olimpii Legnica
i Sudetów Jelenia Góra ,
błyszczy w tym sezonie w
Pogoni Prudnik.
Jego drużyna w zaległym
meczu XVII kolejki rozgromiła rezer w y Śląska we
Wrocławiu 102:49. Piotrek
zdobył dla przyjezdnych
najwięcej, bo 23 pkt.
Jak powiedział trener
Sudetów i wcześniej Olimpii Legnica – Ireneusz Tara sz k iew icz – myś la ł o
ścią gnięciu Tarasewicza
do Jeleniej Góry, ale ten
w ybra ł Pr udn i k. – Jego
sprawa – powiedział trener
Sudetów.
Przypomnijmy, że Pogoń
pokonała 17 listopada (IX
kolejka) w Prudniku Sudety 91:76, odnosząc pierwsze
zwycięstwo po sześciu kolejnych porażkach. Obecnie Pogoń zajmuje piąte
miejsce w tabeli II ligi z
dorobkiem 27 pkt., mając 3
pkt. straty do liderujących
Sudetów. W X XII kolejce
(16 lutego) jeleniogórzanie
będą przyjmować u siebie
Pogoń i wówczas naocznie
przekonamy się, w jakiej
formie znajduje się Piotr
Tarasewicz.

JEN

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELENIA GÓRA – W przyszłym sezonie wzmocnimy się by walczyć o medale
– mówi Tomasz Maciulak

KRAJ Łakomy nie lubi Jeleniej Góry?

Zawód przy powołaniach

bowiem, jaki osiągnie wynik z wybrankami. Dziwię
się tylko, że nie powołuje
do kadry najlepszej obecnie
skrzydłowej w kraju (to opinia wielu trenerów ekstraklasy) – Marty Oreszczuk,
która jest w życiowej formie.
Na pewno by się przydała
kadrze. Jest jak wino – im
st a rsza t y m lepsza – po wiedział trener Finepharm
Carlos Zdzisław Wąs.

Od 11 stycznia jedynym prezesem i właścicielem KS
Finepharm Carlos jest Tomasz Maciulak. Stało się tak
po wykupieniu przez niego udziałów od poprzedniego
prezesa klubu – dr Jana Czarneckiego.

Fot. M. Tkacz

JEN

Marta Oreszczuk jest
w życiowej formie

Grała ekstraklasa
Do chwili zamknięcia numeru rozegrano jedynie 2 spotkania 14. kolejki
ekstraklasy żeńskiej kobiet. Politechnika Koszalińska pokonała u siebie Zgodę
Ruda Śląska 32:25 (16:14), a Piotrcovia rozgromiła Łącznościowiec Szczecin
36:18 (20:7). Mecz Finepharm Carlos – Safo Lublin odbył się w niedzielę o
godz. 17. Relacja a także komplet wyników na www.jelonka.com.

Jak mówi obecny prezes T.
Maciulak (prezes zarządu Carlos
Biura Podróży Tom – Tur), zgodził
się pomóc szczypiornistkom, pod
warunkiem że klub przekształci
się ze stowarzyszenia sportowego
w spółkę prawa handlowego. Tak
się stało 3 sierpnia ubiegłego roku
i od tego czasu KS Finepharm
Carlos stał się profesjonalnym
klubem ekstraklasy żeńskiego
szczypiorniaka.
– Uważam, że sport na tym
poziomie to biznes. Jestem przeciwnikiem funkcjonowania stowarzyszeń sportowych, gdzie
nie ma rzetelnej kontroli wydawanych na klub pieniędzy, a
ponadto, widzimisię niektórych
członków kilkunastoosobowych
zarządów powoduje niepotrzebne
kłótnie i źle wpływa na formę zawodniczek w drużynie. W klubie
musi być spokój i profesjonalne
działanie w takim kierunku, by
w efekcie sam zarabiał na swoje
utrzymanie, a nawet przynosił
zyski – powiedział T. Maciulak.
Obecnie klub ma trzy drużyny:
dwie seniorek - w ekstraklasie
i I lidze oraz drużynę juniorek
starszych – aktualnych mistrzyń
kraju. Dużą pomoc klubowi okazuje nadal miasto, które wypłaca
stypendia zawodniczkom, a ponadto, nie pobiera opłat od klubu

za korzystanie z hali sportowej i
pomieszczeń stadionu przy ul.
Złotniczej. – Płacimy tylko za
prąd wodę i ogrzewanie. Jesteśmy
tuż przed podpisaniem umowy
barterowej z miastem na temat
bezpłatnego korzystania z hali i
pomieszczeń stadionu. Nie chcę,
by było tak jak poprzednio, że miasto wystawiało klubowi rachunki,
a potem to umarzało. Lubię jasne
sytuacje. My reklamujemy Jelenią
Górę, a władze miasta pomagają
nam za to w przytoczony wyżej
sposób – podkreśla prezes klubu,
który zapewnia, że postara się
o to, by klub sponsorowały inne
firmy, ale nie będzie się to wiązało
z wchodzeniem ich w zarządzanie klubem poprzez wnoszone
udziały.
Klubem kierują teraz dwie
osoby: T. Maciulak i menager
– Remigiusz Jeż.
Jak mówi T. Maciulak, sukcesy
sportowe drużyn klubowych, a
szczególnie tej występującej w
ekstraklasie, przyciągną sponsorów, którzy chętnie będą płacić
za reklamowanie się za pośrednictwem klubu.
– Wszyscy oczekują jednak
już teraz od nas oszałamiających sukcesów. Staramy się o to,
ale drużyna seniorek musi się
wzmocnić. Jednak do końca se-

Fot. M. Tkacz

Sport to biznes

Czy trener kadry nie widzi, że Marta Oreszczuk to
obecnie najlepsza skrzydłowa w kraju? Nasza zawodniczka jest konsekwentnie pomijana przy ustalaniu
składu reprezentacji narodowej.
Marta Dąbrowska, Karolina Konsur, Monika Maliczkiewicz i Agnieszka Kocela z
KS Finepharm Carlos Jelenia
Góra powołane został y do
kadry młodzieżowej kraju
w piłce ręcznej przez trenera Grzegorza Gościńskiego
na konsultacje. Odbędą się
one w Centralnym Ośrodku
Szkoleniowym w Cetniewie
od 3 do 6 lutego.
Natomiast trener Zenon
Łakomy nie ma przekonania
do jeleniogórskich zawodniczek i do kadry seniorek
powołał tylko Martę Gęgę i
to w charakterze rezerwowej
zawodniczki, choć przewodzi na liście strzelczyń ekstraklasy i utrzymuje dobrą
formę od początku sezonu.
– Nie chcę się wtrącać do
decyzji kadrow ych, podejmowa nych przez t renera
kadry seniorek. Ważne jest
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Prezes Tomasz Maciulak jest zawsze
z drużyną i gorąco przeżywa każdy mecz
zonu (30 czerwca) nie będziemy
tego robić. Nie tylko dlatego, że
zamknęło się niedawno „okno
transferowe”. Mimo tego, postaramy się o zajęcie w tym sezonie
jak najwyższego miejsca i powalczymy o to w każdym meczu.
Dopiero w następnym sezonie
się wzmocnimy po to, by walczyć

o medale i udział w europejskich
pucharach – kończy wypowiedź
T. Maciulak.

Janusz Cwen

REGION Wybieramy sportową „Złotą piątkę” Kotliny Jeleniogórskiej

Sypnęło głosami
Nasz plebiscyt, w którym
z pomocą naszych Czytelników portalu i „Tygodnika
Jelonka” w ybierzemy najbardziej popularną i lubianą
zawodniczkę lub zawodnika
od początku nabrał tempa.
Sypnęł y się już pier wsze
glosy. Prowadzi karateka
Paweł Piepiora (3 dan) z
Olimpii Kowar y, któr y w
połowie października ub. r
zdobył w Londynie srebrny
medal i tytuł wicemistrza
świata w kategorii kumite
powyżej 100 kg.
Zwykle czołowe miejsca
w tego rodzaju konkursach
zajmują sportowcy reprezentujący popularne i licznie
odwiedzane przez kibiców
w czasie meczów dyscyplin:

piłki nożnej, koszykówki i
piłki ręcznej. Dlatego można
się spodziewać, że następne i coraz liczniejsze głosy
otrzymają, zachowując przy
wymieniu nazwisk kolejność
alfabetyczną: Marta Gęga (KS
Finepharm Carlos), Natalia
Małaszewska (KK AZS), przeżywająca „drugą młodość”
Marta Oreszczuk (Finep harm Carlos) czy Krzysztof
Samiec (MKS Sudety).
Jak głosować w gazecie?
W kuponie należy wpisać
nazwiska pięciu sportowców,
grających w drużynach z
naszego regionu (Kotliny
Jeleniogórskiej) lub pochodząc ych z Jeleniej Gór y 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 w pisa ć m n iej. 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.

Złota piątka

Wybieram następujących sportowców:
1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)
(nazwa klubu)

(ROB)

2. .............................................. - .....................................

Paweł Piepiora
– pierwszy lider plebiscytu

3. .............................................. - .....................................

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

5. .............................................. - .....................................

Fot. Archiwum

Plebiscyt trwa dopiero od tyugodnia, a już
otrzymaliśmy sporo
głosów.

Jak głosować w internecie?
Głosowanie w sieci ruszy dopiero w ostatnich dniach stycznia. Zainteresowani
będą musieli wysłać maila na adres plebiscyt@jelonka.com ze swoimi propozycjami, podobnie jak na kuponie, od 1 do 5 miejsca. Punktacja identyczna, jak
w przypadku głosowania „papierowego”. Warunek, z jednego adresu można
wysłać TYLKO jednego maila. W przypadku wysłania więcej niż jednego maila,
do punktacji zaliczymy tylko tego pierwszego.
Należy też podać swoje dane osobowe i kontakt. Anonimowe głosy będą liczone,
jednak nie wezmą w losowaniu nagród dla Czytelników.
O szczegółach poinformujemy na łamach portalu www.jelonka.com

Regulamin konkursu

4. .............................................. - .....................................

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

REGION Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA

Chwila zapomnienia
21 I, godz. 17, sala teatralna ODK
Koncert w wykonaniu solistów
Studia Piosenki ODK „Mam ochotę
na chwileczkę zapomnienia”.
Hitler jako nieudacznik i ignorant
22 I, godz. 18, sala widowiskowa
przy ul;. Bankowej 28/30
Projekcja filmu w DKF „Klaps”
pn. „Adolf H. – Ja wam pokażę!”
– komedia w reż. Daniego Levy’ego
(Niemcy, 2007).
Konkurs dla fotografów
23 I, godz. 18, MDK „Muflon”
Podsumowanie konkursu fotograficznego „Fotografia stycznia
2008” – wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów. Autorami zdjęć i
uczestnikami tego comiesięcznego
konkursu mogą być wszyscy fotografujący. Termin zgłaszania zdjęć
upływa 15 dnia każdego miesiąca.
Wymagany format – minimum 13
x 18 cm.
Podróż do Indonezji
24 I, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana
przeźroczami „Indonezja – nie tylko
wulkany”, prelegentem będzie dr

Waldemar Sroka, geolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Obrazki i rapsodie
25 I, godz. 19, sala koncertowa
– Filharmonia Dolnośląska
Koncert symfoniczny pod dyrekcją
Tadeusza Wojciechowskiego w
wykonaniu: Tatiana Shebanova
(fortepian) z towarzyszeniem
Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej. W programie: Michaił Glinka
– Uwertura do opery „Rusłan i
Ludmiła”, Sergiusz Rachmaninow
– Rapsodia na temat Paganiniego
a-moll op. 43, Modest Musorgski
– Obrazki z wystawy.
Eliminacje młodych poetów
26 I, godz. 11, MDK sala nr 19
Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej – eliminacje miejskie dla
szkół gimnazjalnych. Nagrodzeni
będą reprezentowali miasto na
eliminacjach powiatowych.
Jazz w Muflonie
26 I, godz. 18, klub muzyczny
„Komitet” – MDK Muflon
Koncert zespołu free jazz-rockowego „Ekam Bar’d”.

JELENIA GÓRA Nowy eksponat muzeum wciąż nie ma imienia

Nazwać strusicę
Kto powiedział, że ptaki z
ciepłych krajów nie przylatują do Polski. W Muzeum
Przyrodniczym w Jeleniej
Górze można podziwiać...
strusia.
Większość naszych ptaków
odlatuje na zimę za słońcem do
ciepłych krajów. Natomiast ptaki
gnieżdżące się w ciepłych krajach
wcale do nas nie zaglądają. Całe
życie spędzają w tropikach. Tymczasem w cieplickim Muzeum
Przyrodniczym zimę w najlepsze spędza.... struś. I zostanie na
stałe!
– Właściwie jest to 3-letnia strusica, która, prawdopodobnie nie
poznała niegdy kraju przodków
– informuje Andrzej Paczos, dyrektor Muzeum Przyrodniczego w
Jeleniej Górze. Żyła bowiem i padła
na jednej ze strusich farm w lubuskiem. Muzeum Przyrodniczemu
w Jeleniej Górze udało się pozyskać martwego ptaka a Tomasz
Sokołowski po mistrzowsku go
wypreparował. Zakupiona dzięki
dotacji z WFOŚ we Wrocławiu
gablota stanowi lokum nowego
muzealnego okazu. Strusia można
oglądać w muzeum w sali ptaków
egzotycznych, gdzie stoi obok
kazuara, do tej pory największego ptasiego okazu w posiadaniu
cieplickiej ptasiarni.
Muzeum zaprasza do obejrzenia
tego nietypowego nabytku.

(RED/ROB)

TEATR

Śmierć Człowieka-Wiewiórki
24, 25 I, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 25 i 18 zł

Nagroda za nazwę
Przypominamy, że Muzeum Przyrodnicze ogłosiło konkurs na nazwę strusia. Jak
do tej pory wpłynęło kilka propozycji, m.in. Mira, Ilicz Lenin czy też Strusia Cieplica,
ale żadna z nich nie zyskała uznania w oczach dyrekcji. - Prosimy o przysyłanie
kolejnych pomysłów na imię strusicy – mówią pracownicy muzeum.
Propozycje można kierować na adres muzeum@muzeum-cieplice.pl
Na zwycięzcę czeka nagroda – bezpłatny wstęp do muzeum na... 10 lat.

Tymoteusz Rymcimci
22 I, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilety 11 zł
Gargantua i Pantagruel
24 i 25 I o godz. 11, 26 I o godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilety 14 zł
KINO

Grand

Marysieńka

Across the Universe
21 – 24 I, godz. 18
musical, prod. USA 2007, od 12 lat

1408
21 – 24 I, godz. 20
horror, prod. USA 2007, od 15l

Wieczór
21 – 24 I, godz. 20
dramat, prod. USA 2007, od 15 lat

Hania
21 – 24 I, godz. 16
dramat obyczajowy, prod. Polska
2007, od 15l

Lot
Ranczo Wilkowyje
21 – 24 I, godz. 16, 18
komedia, prod. Polska 2007, od
12l
Skarb narodów
21 – 24 I, godz. 20
przygodowy, prod. USA 2004,
od 12l

Rezerwat
21 – 24 I, godz. 18
dramat, prod. Polska 2007, od 15l

Zbliża się jedna z najciekawszych imprez zimowych w Szklarskiej Porębie
– Śniegolepy. Zaplanowano
ją na 2 lutego, ale zgłoszenia od chętnych do rzeźbienia przyjmowane są tylko
do najbliższego piątku (25
stycznia).
Chętni powinni wypełnić
formularz zgłoszeniow y
oraz przesłać szkic rzeźby,
którą zamierzają wykonać.
Ulepienie rzeźby nie jest
takie łatwe. Artyści do dyspozycji mają kielnie i szpachle. Każdy z nich otrzymuje
blok śnieżny o wymiarach
1,5 x 1,5 na 1,5 metra. Nie
można barwić śniegu ani
używać innych ozdób.
Na koniec jury oceni rzeźbę. Jak się dowiedzieliśmy,
zainteresowanie imprezą
jest spore, zgłaszają się drużyny z całej Polski. Organizatorzy mają tylko jeden
problem, czy 2 lutego będzie
odpowiednia pogoda do
przeprowadzenia imprezy...
Formularze zgłoszenia
można znaleźć na stronie
www.szklarskaporeba.pl.
Należy przesyłać je do biura organizatora, Referat
Promocji Miasta, ul. Jedności Narodowej 1a, 58-580
Szklarska Poręba, tel (075)
75 47 740, e-mail: it@szklarskaporeba.pl. Organizatorzy
zapewniają atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zw ycięzców.

(ROB)

Nowości ze świata muzyki
STEVIE KLASSON – „Don’t Shoot The Messenger”

Podróż poślubna
26, 27 I, godz. 19, Scena Duża, bilety 27 i 18 zł

Ulepią ze śniegu

Fot. AGA
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wydawnictwo: Sound Pollution/Mystic

GRAŻYNA AUGUŚCIK
& PAULINHO GARCIA – „Andanca”
wydawnictwo: GMA Records

Klasson uważany jest za jednego z ciekawszych gitarzystów i wokalistów w Szwecji. Z powodzeniem łączy w muzyce elementy country
rocka z rythm and bluesem. Na swojej najnowszej płycie „Don’t Shoot
The Messenger” nawiązał do najlepszych lat rock’n’rolla, momentami
można odnieść wrażenie, że słucha się Stonesów. Album otwiera utwór
„Goin Mental” – mocny, przypominający kawałek „The Circle” grupy
Ocean Colour Scene. To jedna z 12 kompozycji zawartych na płycie.
„Goin Mental” lansowany jest przez skandynawskie stacje radiowe.
„Hand Me Downs” muzycy grają z „funkowym żarem”. „Do What You
Want” i „Downbound Train” są typowymi piosenkami utrzymanymi w
konwencji country rocka, w których gitary brzmią rytmicznie niczym
rodem z Teksasu. Najbardziej „stonesowski” kawałek to„Angel In Black”
podobnie też się zaczyna jak w „Point It Black”. „White Line Fever” to
dynamiczna piosenka utrzymana w szybkim tempie.
Z kolei „Talk Too Much” ma w sobie coś z Led Zeppelin. Piosenka „Sweetheart Angel Pure” to rock’n’rollowy kawałek z delikatnym pianinem
w tle. „Lucky” to jedyny utwór, który zmienia swoją tonację. Jest w nim
trochę charakterystycznego bluesa, trochę melancholijnych melodii i
soulowego brzmienia. Wokalista śpiewa o swoim szczęściu.
Album został
podzielony na
dwie części: stronę
A i B, jak to było w
przypadku płyt
analogowych.
Podsumowując,
„Don’t Shoot
The Messenger”
to najbardziej
wyrazisty album w dorobku
artysty.

Andrzej Patlewicz

Po nagraniu swojej pierwszej płyty „Sunrise Sunset”(88) wokalistka trafiła
do słynnej amerykańskiej uczelni Berklee College of Music w Bostonie. Dyplom
ukończenia szkoły otrzymała z wyróżnieniem z rąk samego Philla Collinsa
i Ala Jarreau. Od 1994 roku mieszka w Chicago, gdzie realizuje swoje pasje
muzyczne.
Najnowsza płyta „Andanca”to już 12 – ty krążek w jej dorobku. Został nagrany wspólnie z brazylijskim gitarzystą i wokalistą mieszkającym od 25 lat w
Chicago – Paulinho Garcią, z którym Auguścik współpracuje już od 10 lat.
Na „ Andanca” znalazły się utwory wykonywane w trzech językach,
łączące elementy muzyki brazylijskiej, polskiej a także charakterystycznej
techniki wokalnej „scat”. W nagraniach albumu wzięli udział znakomici instrumentaliści m.in. Matt Ulery (kontrabas), Heitor Garcia, Geraldo de Oliveira
(instrumenty perkusyjne), Stefan Pettersson (gitara basowa, instrumenty
perkusyjne, klawiszowe) oraz DAFO String Quartet składający się czwórki
polskich muzyków.
Płytę otwiera tytułowy utwór „Andanca” napisany przez Edmundo Souto
i Paulinho Tapajosa utrzymany w klimacie bossa – novy. W podobny nurt
wprowadza kompozycja „Bala com bala” autorstwa Joao Bosco i Aldir Blanc.
Powiew brazylijskich rytmów dostrzec
można w „Consolacao”,
„Casa forte”, „Falango de
Amor”, „O bato”, „Viola
enluarada”. Grażyna
Auguścik sięgnęła także po polskie utwory:
„Gdy wybierać jeszcze
mogłam” z tekstem
Jacka Cygana, czy
„Chciałabym” Tomka
Wachnowskiego
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ 2 lokale użytkowe w Jeleniej Górze. Nieruchomości - 504 131 604
■ 36 m do remontu w trakcie remontu, nowe
okna, niski czynsz 70zl. Jeleniej Góra - Cieplice
- 788 180 855
■ Dom na wsi 40 km od Jeleniej Góry okolice
zamku Czocha działka 6 arów do kapitalnego
remontu cena 80 tys. zł - 792 529 791
■ Dom w Mysłakowicach 100 m2 + garaż
na działce 920 m2. Cena 430 tys. - 662
158 513
■ Dom w Piechowicach w bardzo dobrym
stanie, gotowy do zamieszkania. Oferta jest
OKAZJA, dostępna tylko w naszym biurze - 662
040 448
■ Dwa pokoje - 509 949 961
■ Dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu (ul.
Kiepury) - 667 657 024
■ Działka 18a budowlano-rekreacyjna - częściowo uzbrojona w Mniszkowie w górach.
Okolica doskonała do wspinaczki, turystyki
pieszej, rowerowej, konnej - 661 172 475
■ Działka budowlana Rudawy Janowickie 1800
m2 - 508 240 822
■ Działka budowlana 1600m2 Komarno z
projektem cena 100 tys. zł - 502 786 897
■ Działka budowlana 1674 m2 w Jeżowie obok
ul. Polnej 59 pln za m2 - 500 748 326
■ Działka w Jeżowie Sudeckim 1700 m2.
Media; woda z wodociągów - 509 307 260
■ Działki budowlane w Jeżowie na granicy
Jeleniej Góry od Zabobrza 59zł za m2 - 500
748 326
■ Działki w Staniszowie. Powierzchnia od 3300
do 10000 m2 - 508 240 822
■ Garaż murowany z prądem - na samochód
osobowy w centrum Jeleniej Góry - 697
970 121
■ Gospodarstwo w Jeleniej Górze - sprzedam
- 698 265 036
■ Kawalerka. Tylko 70000 zł - po remoncie na
osiedlu Orle - 607 991 971
■ Kawalerka Zabobrze III - Urządzona, IV piętro
, 137tys - 501 404 855
■ Mały lokal na każdą działalność - 502
169 410
■ Mieszkanie 2 pokoje - mieszkanie 2 pokoje
- 105 tys. - 661 025 929
■ Mieszkanie 3 pokoje - 70m2, 3 piętro do
remontu, brak łazienki, wc na klatce. Wymienione
okna. Możliwość zrobienia 2 osobnych mieszkań
- 165 tys. - 600 312 931
■ Mieszkanie 3 pokojowe - komfortowe 64 m2
po kapitalnym remoncie, 4 piętro na Zabobrzu II
cena 205 tys. - 660 041 935
■ Mieszkanie 52 m2 do remontu - Okazja 125
000 - 667 219 752
■ Mieszkanie 54 m2 dwa pokoje - rozkładowe
w nowym bloku - 508 240 830

Mieszkanie 63 m2 Noskowskiego - 508
240 830
■ 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 na Noskowskiego - 54m2.,1
piętro, czynsz 190zl, komandor, kuchnia w
zabudowie. Cena185tys zł do malej negocjacji
- 693 458 700
■ Mieszkanie w Mysłakowicach - Dwupokojowe,
bez czynszowe, 57m2, opłaty bieżące 160
zł. Cena 105 tys., bez pośredników - 661
025 928
■ Pawilon handlowy Szklarska Poręba - atrakcyjna lokalizacja - 075 64 32 761
■ Piękne 2 pokojowe w blokach na 2 piętrze
- 603 788 610
■ Piękne dwa pokoje po kapitalnym remoncie
rozkładowe, prawie 60m. Pierwsze piętro w
ładnym budynku - 507 758 456
■ 64m, 4 piętro, Zaborze po kapitalnym
remoncie 205 tys. - 660 041 935
■ Mieszkanie - 3 pokojowe Zabobrze III - 601
898 156
■ 4 pokojowe - 127 m.2 I piętro - centrum.
GNK - 509 056 345
■ Szeregówka - w Cieplicach - 603 788 610
■ Tanio ładną działkę 30a w Wojcieszycach
- 691 445 995
■ Łysa Góra - Dziwiszów - 3,5 ha pod inwestycje
sportowo - turystyczne - 603 954 845
■ 2 pokoje Zabobrze II - kupię mieszkanie
- około 50 m - 509 949 961
■ Dam odstępne za mieszkanie - Jelenia Góra,
okolice - 606 508 723
■ Trzypokojowe w centrum, 1 piętro, 93 m
– 603 788 610
■ 50m Zabobrze III – 603 505 121
■ Działka w pełni uzbrojona, ogrodzona 14
arów na niej szopa i budynek z pustaków naniesiony na mapie geodezyjnej – 667 264 181
■ Mieszkanie willowe 120m/2 z ogrodem
550m/2 w pięknej dzielnicy Jeleniej Góry
662 009 700
■ Mieszkanie 54m2 Zabobrze III – 605
533 821
■ Pilnie mieszkanie 2 pok. I piętro, 43m2, 151
000 zł. bez pośredników - 667 219 752
■ Działka budowlana w Jeżowie Sudeckim z
widokiem – 669 324 698
■ Mieszkanie w Pilchowicach 60m2. Cena 60
tys. zł - 509 307 260
■ Mieszkanie w Cieplicach – 164m2, I piętro,
częściowo do kapitalnego remontu, duży ogród,
garaż, ładna, dzielnica. Cena 260 tys. dodatkowo
dwa pokoje letnie na poddaszu – Gratis! – 500
703 931
■

Sprzedam w Przesiece 1/2 domu I piętro
powierzchnia użytkowa 104m2 po remoncie,
CO, gazowe kanalizacja, budynek gospodarczy
z garażem, działka 1657m2 – ogrodzona
– cena – 325 tys do negocjacji – 075 76 21
611 – 782 276 216
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Dom wolnostojący - w Jeżowie Sud., Komarnie, Dziwiszowie, na ładnej działce, dla zdecydowanego klienta - 667 219 752
■ Działkę do 40 tys. zł - zdecydowanie kupię w
Sobieszowie, Cieplicach albo Wojcieszycach za
cenę do 40 tys. zł - 600 785 745
■ Działkę w Borowicach - pod zabudowę
jednorodzinną - 662 009 400
■ Kawalerkę lub m. 2-pok - kawalerkę lub małe
mieszkanie 2-pokojowe (może być do remontu)
- 506 122 227
■ Lokal z mieszkaniem(dom) - Poszukuje
budynku (dom lub pom. gosp.)na działalność
z zamieszkaniem. Pomieszczenia magazynowe
i biurowe a do tego lokal mieszkalny .Okolice
Jeleniej lub Jelenia Góra - 072 474 336
■ Mieszkanie - Karpacz Cieplice Jelenia min.2
pokoje niedrogo - 792 793 118
■ Mieszkanie - 2 pokojowe na terenie Jeleniej
Góry i okolic Pośrednikom dziękuję. - 516
021 761
■ Mieszkanie - 2-3 pokojowe około 50m
- 509 949 961
■ Mieszkanie - 2 pokoje, parter, lub pierwsze
piętro do 160000 zł. Pilne.- Dla zdecydowanego
klienta. Anna. - 667 219 752
■ Mieszkanie - w Starej Kamienicy lub okolicach
- 609 456 633
■ Mieszkanie - od 50m do 70m, może
być do remontu. Lokalizacja Piechowice
lub okolice Kontakt email: kotlletica@wp.pl
- +447706804443
■ Mieszkanie - 2-3 pokojowe w starym budownictwie do 120000 - 693 579 448
■ Mieszkanie - w Jeleniej Górze - 607 851
098
■ Mieszkanie 3-pokojowe – ok. 70 -80m położone blisko centrum Jeleniej Góry - najchętniej
okolice Morcinka, Mickiewicza, Kochanowskiego.
Może być mieszkanie developerskie - 669
931 209
■ Mieszkanie Zabobrze III - vukojg1@wp.pl
- 601 910 813
■ Poszukuję lokalu magazynowego (około
50-80M) i biurowego z możliwością zamieszkania nad lokalem lub obok. Może być dom
z pomieszczeniami gospodarczymi , ale do
remontu i nie drogo . W Jeleniej Górze lub bardzo
blisko-do 3 km - 792 474 336
■ Tanio mieszkanie gotówka - Kupię tanio
mieszkanie/może być do remontu w Jeleniej
Górze bądź też w okolicy. Oferty ze zdjęciami i

kontaktem proszę składać raflesz@poczta.onet.
pl - 602 810 896
■ Kupimy dom dla zdecydowanego klienta, w
Cieplicach, Staniszowie, 1000 m2 działki, 200
m2 pow. użytkowej, w ładnej okolicy. ANNA NŻ.
- 667 219 752
■ Kupimy 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
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Kupimy mieszkanie
dla zdecydowanego klienta, 2 pokoje, 2 piętro,do
170000 zł. Anna. - 667 219 752
■ Mieszkanie 3 pokojowe 64 m - 660 041
935
■ Mieszkanie 3pok 70m - 516 722 333
■ Mieszkanie - ok. 50m2, NIE na Zabobrzu,
pośrednikom dziękujemy - 509 682 558
■ Mieszkanie niskoczynszowe - bez pośredników najlepiej w Cieplicach - 515 972 298
■ Pilnie 3 pokojowe - w Cieplicach do kwoty
180000 zł, najchętniej na osiedlu Orlim - 607
991 971

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
■ Mieszkanie spółdzielcze – własnościowe
2pokojowe, 51m na własnościowe 3 pokojowe
do 65m2 Zabobrze – 075 75 420 25
■ Zamienię lub sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 56m2 Zabobrze III na mniejsze do 40m2
bez pośredników – 781 957 394
■ 2 mieszkania na domek - w Jeleniej Górze
58m2 i 37m2 na domek jedno rodzinny w
Jeleniej Górze. Czynsz mieszkań 70zł, a drugie
40zł. - 512 600 399
■ Duże na dwa małe - Zamienię mieszkanie
komunalne 3 pokoje , ciekawa lokalizacja w
okolicy centrum Jeleniej Góry , bardzo wysoki
parter na dwa mniejsze, możliwość dopłaty.
- 697 930 752
■ Działka budowlana - na mieszkanie w Jeleniej
Górze. Działka o powierzchni 1700m2. Media;
woda z wodociągu na działce, gaz ziemny i prąd
obok działki. Widok na góry - 509 307 260
■ Jedno na dwa - Zamienię mieszkanie blisko
centrum w Jeleniej Górze trzy pokoje kuchnia
85m2 stare budownictwo na dwa mieszkania
- 662 415 301
■ Komunalne 3 pokoje na 2 - 100m, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, weranda, c.o. gazowe + piece
w Cieplicach. Na 2 pokojowe o podobnym standardzie od 50 do 60m2 do II pietra (nie parter i

poddasze). Kontakt tel. 788 996 152 lub e Mail
DJ_39@interia.pl - 788 996 152
■ Lubomierz - Mieszkanie 63,4 m2, 3 pokoje,
wysoki parter, budynek z lat 90-tych, zamienię na
podobne lub mniejsze w Zgorzelcu, Lubaniu, lub
okolicy (dopłacę). - 692 418 787
■ Mieszkanie w Starej Kamienicy - Zamienię
mieszkanie własnościowe w Starej Kamienicy
73 m 3 z dopłatą na mniejsze w Jeleniej Górze
lub okolicach - 605 834 074
■ Zamienię kawalerkę własnościową 28 m, na
Zabobrzu 1 , na większe może być zadłużone lub
z dopłatą. - 695 485 708
■ Zamiana - okazja Jelenia Góra na Wrocław
dwa pokoje - 601 890 549
■ Zamiana - m-5 Malbork na 2 mniejsze lub 1
z dopłatą Malbork - 694 435 736
■ Zamienię komunalne - Mieszkanie 34m2
(parter)dwa pokoje, łazienka, aneks kuchenny,
przedpokój, piwnica i komórka na półpiętrze na
większe - 601 673 057
■ 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
■ 3-pokojowe na Zabobrzu na mieszkanie we
Wrocławiu - 608 472 738
■ Zamienię mieszkanie na domek - ładne
mieszkanie 63m Kiepury 3 na domek w Jeleniej
Górze lub okolicy może być do remontu plus
dopłata - pośrednikom dziękuję - 606 581 340
■ Zamienię mieszkanie na większe - Zamienię
kwaterunkowe mieszkanie dwupokojowe, II
piętro w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry na
większe kwaterunkowe, może być do remontu
i zadłużone lub za rozsądną dopłatą. Parter
wykluczony - 503 839 361
■ Zamienię na większe - Komunalne w Jeleniej
Górze po generalnym remoncie, 38,5 m2 (1
pokój + kuchnia, 1 piętro) zamienię na większe
- może być do remontu lub zadłużone - 506
122 208

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:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 stycznia 2008 r.
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OG£OSZENIA

Zamienię nowe mieszkanie - 55m2. wyremontowane, umeblowane. Wartość 300 tys.
parter zielona okolica na stary domek do remontu
- 511 277 326
■

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Wynajmę wyposażony lokal pod gastronomie
w Karpaczu – 601 723 305
■ Do wynajęcia mieszkanie 75m, 3 pokoje,
kuchnia z aneksem, łazienka, garderoba po
remoncie w pełni wyposażone centrum – 505
145 490 – 509 499 277
■ Do wynajęcia mały domek 15km od Jeleniej
Góry – 075 71 39 862
■ Wynajmę pokój studentce – 507 815 269
■ 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, uczniów,
firm, pracowników, turystów – internet, gastronomia, obiekty sportowe, imprezy okolicznościowe,
sporty walki, siłownia - wesela w Jeleniej Górze
– 075 75 25 017 – 606 360 443 – 606
356 064
■ 2 pokojowe do wynajęcia - Mieszkanie 2
pokojowe do wynajęcia w centrum Jeleniej
Góry przy ulicy Krótkiej. Pow. około 60 m2.
Koszt najmu 800 zł + czynsz 150 zł + liczniki
(energia elektryczna i woda). Kaucja 1500 zł
- 501 167 262
■ 3 pokoje Lubomierz - Mieszkanie 63,4 m2
- wysoki parter, budynek z lat 90-tych. - 692
418 787
■ 3 pokojowe do wynajęcia - Umeblowane, 3
pokojowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry
- cena 900zł+opłaty. - 501 181 159
■ Bieszczady - Pensjonat w Bieszczadach.
Przepiękna okolica nieopodal Zalewu Solińskiego
przy Małej Pętli Bieszczadzkiej , wejdź na stronę
myczkowce2@wp.pl 691 155 740 - (0130)46
18 121
■ Centrum wysoki standard 92m2 - Wynajmę
piękne mieszkanie w centrum, parę kroków od ul.
1 Maja, 92m2, 3 pokoje, duża kuchnia z nowymi
meblami, łazienka, świeżo wyremontowane, 4
piętro, gotowe do zamieszkania w połowie lutego,
nie umeblowane, cena 1,280PLN plus rachunki.
- 693 503 602
■ Dla 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
■ Dom bliska okolica JG - Pilnie poszukuje do
wynajęcia domu w Jeleniej Górze lub bliskiej
okolicy, mogą być pomieszczenia gospodarcze
w których części jest możliwość zamieszkania
+ około 60 m2 powierzchni magazynowej.
Pośrednikom dziękuję - 798 920 100
■ Dom do wynajmu - Szukam domu do
wynajmu w Jeleniej Górze lub okolicy. - 662
009 300
■ Do wynajęcia - mieszkanie 3-pokojowe na
Zabobrzu - 512 303 795
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - Mieszkanie 2
pokojowe do wynajęcia w centrum Jeleniej
Góry przy ulicy Krótkiej. Pow. około 60 m2.
Koszt najmu 800 zł + czynsz 150 zł + liczniki
(energia elektryczna i woda). Kaucja 1500 zł
- 501 167 262
■ Do wynajęcia 2-pokojowe - na Zabobrzu.
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 3 pokojowe - Do wynajęcia
mieszkanie na ul Złotniczej (obok stadionu).
7 min do centrum. Mieszkanie po remoncie 3
pokojowe. Więcej szczegółów, proszę pisać na
maila - r.raskolnikov@interia.pl
■ Do wynajęcia mieszkanie 39m2 - do wynajęcia od zaraz nowe komfortowe mieszkanie 39m2
,1 pokój ul. Kiepury 27, częściowo umeblowane,
cena 600zł plus opłaty - 663 232 254
■ Gryfów Śl. szukam do wynajęcia - Szukam
mieszkania w Gryfowie Śl. od marca - 601
071 341
■ Kawalerka - Do wynajęcia kawalerka w
centrum Jeleniej Góry - 696 884 333
■ Wynajmę pomieszczenie kosmetyczce lub
tipserce w Salonie Fryzjerskim w Sobieszowie
- 603 648 523
■ Lokal centrum Szklarska Poręba - 24m2. W
samym centrum Szklarskiej Poręby. Przy samej
ulicy. Lokal przeznaczony tylko i wyłącznie pod
komis GSM, lombard. Komis istnieje tu od wielu
lat. Warunek wynajmu: odstępne jednomiesięcznego czynszu + wykup towaru ( po cenach
hurtowych ) - 511 515 177
■ Lokale biurowe wynajmę, centrum - Posiadam do wynajęcia lokale biurowe. I piętro
budynku po generalnym remoncie. Powierzchnia
135m2 - 5 pomieszczeń + zaplecze socjalne.
Centrum, parking, telefon, Internet, monitoring.
Lokal idealny na gabinety lekarskie, biuro
kredytowe, lub inne usługi. Najchętniej jeden
najemca. - 691 962 877
■ Lokal handlowy, parter, centrum - Mam do
wynajęcia lokal handlowy w centrum Jeleniej
Góry. Powierzchnia 135 metrów w tym sala
sprzedaży 100 metrów. Wysoki parter, dwie duże
witryny. Budynek po remoncie. Parking, system
alarmowy, monitoring, telefon, Internet. Umowa
najmu na dłuży okres. - 691 962 877
■ Lokal Szklarska Poręba - Wynajmę lokal
w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby - 511
515 177
■ Lokal usługowy w Piechowicach sprzedam
lub wynajmę 100m2, przy głównej ulicy - 075
75 58 980
■ Lokal użytkowy wynajmę - Wynajmę lokal
użytkowy w Centrum Jeleniej Góry. Cena do
negocjacji - 505 968 361
■ Lokal w Jeleniej Górze wynajmę - Wynajmę
lokal w Centrum - 505 968 361
■ Małżeństwo poszukuje do wynajmu - poszukujemy mieszkania lub pokój nadające się dla
małż z dzieckiem może być w domku. Oferujemy
pomoc przy prowadzeniu domu lub opiekę. Inne
propozycje - 792 474 336
■ Mieszkanie 75 - 3 pokoje kuchnia z aneksem, łazienka, garderoba po remoncie w pełni
wyposażone - centrum - 505 145 490 - 509
499 277
■ Mieszkanie do wynajęcia - wynajmę natychmiast mieszkanie studentom lub rodzinie
pracującej. mieszkanie 2-pokojowe, 65m2,
dwa pokoje, kuchnia, prysznic, ogrzewanie
gazowe, garaż, ogród. Cieplice ul. Hirszfelda,
dobry dojazd na wszystkie uczelnie. Kwota do
negocjacji (w tym czynsz) + media + kaucja
- 693 349 634
■ Mieszkanie do wynajecia, 64m2 - tanio
wynajmę mieszkanie studentom lub młodym
pracującym. mieszkanie 2-pokojowe,64m2,
świeżo odmalowane, duża jasna kuchnia,
łazienka po częściowym remoncie, plastikowe
okna. Centrum Jeleniej Góry, dobry dojazd na
wszystkie uczelnie. 900zl + liczniki+ kaucja
- 501 377 545
■ Mieszkanie w Kowarach - wynajmę na terenie
Kowar - 886 432 236
■ Najmę pokój dziewczynie - jednoosobowy w
mieszkaniu dwupokojowym na Zabobrzu za 350
zł z Internetem odstąpię dziewczynie - ira45@
onet.eu - 664 310 833
■ Noclegi pracownicze, grupowe - Posiadam
wolne miejsca noclegowe w pokojach z łazienkami w cenie od 20zł za dobę. Cena zależna
■

od długości pobytu. Miejscowość Chmieleń
przy trasie Jelenia Góra -Zgorzelec. Telefon
0694425611 /cały dzień/ lub 0757833698
/po godz.15.00 - 695 425 611
■ Odstąpię - Ze względów zdrowotnych odstąpię sklep wielobranżowy w Piechowicach, dobrze
prosperujący - 781 448 359
■ Para wynajmie - od lipca niedrogo do 500 zł
+ opłaty lub weźmie pod opiekę mieszkanie w
Jeleniej Górze - 668 025 036
■ Pokój dla dziewczyny - do wynajęcia pokój (2osobowy) dla dziewczyny w mieszkaniu studenckim. w pokoju mieszka już 1 osoba (studentka)
cena 200zł + rachunki - 663 661 700
■ Pokój do wynajęcia - szukamy współlokatorki
(a) do pokoju 1 osobowego w mieszkaniu na
Zabobrzu (koło szpitala) od lutego, koszt 250zł
+ niewielkie opłaty - 602 555 612
■ Pokoje do wynajęcia - ładne pokoje cieple
czyste swobodne dla osób samotnych - 694
258 713
■ Poszukuję do wynajęcia - mieszkania (chętnie
umeblowane) - 785 479 486
■ Poszukuję garażu, lokalu - do wynajęcia
garażu bądź lokalu nadającego się na warsztat
samochodowy do 50 m2. - 601 632 059
■ Poszukuję lokalu - w ścisłym centrum.
minimum 30m2 powierzchni handlowej. Pilne
- 604 945 630
■ Poszukuję lokalu do wynajęcia - w centrum
Jeleniej Góry, ok. 30-60 mkw., na parterze
z witryną, lub lokalu w centrum handlowym
- 605 112 195
■ Poszukuję mieszkania - Małżeństwo z
dwójką dzieci wynajmie mieszkanie w Jeleniej
Górze jedno lub dwu pokojowe, może być stare
budownictwo, piece. TANIO - 693 768 084
■ Poszukujemy współlokatorki - Szukamy
współlokatorki do mieszkania studenckiego,
które znajduje sie na Małej Poczcie. 170zł od
osoby plus liczniki (wychodzi do max 250 zł
w zimowych miesiącach). Balkon, łazienka z
jacuzzi, Internet. gg 2796306. Do obejrzenia od
zaraz - 501 238 511
■ Poszukuję od marca/kwietnia mieszkania do
wynajęcia na ok. rok czasu w Karpaczu lub bliskiej
okolicy - 507 243 718
■ Sklep + magazyn + biuro - Poszukuje do
wynajęcia biura wraz z powierzchnia magazynowa około 250m, blisko centrum - 798
920 100
■ Super pokój - Do wynajęcia miejsce w pokoju
studenckim w którym mieszka studentka.
Mieszkanie w pełni i bardzo ładnie umeblowane,
w pełni wyposażona kuchnia i łazienka. Jest
Internet + kablówka, 7 min od centrum. Rachunki
215zl +35 czynsz. Pokój dostępny od lutego
- 668 389 425
■ Szukam - Szukam do wynajęcia mieszkanie
2 pokoje najlepiej na Zabobrzu. Do 600 zł. Pilne.
- 501 769 143
■ Szukam do wynajęcia - lokal w samym centrum Jeleniej od15 do 25m - 787 945 141
■ Szukam do wynajęcia - kawalerki, lub osobnego pokoju. po 18.00 - 692 441 852
■ Szukam garażu - Pilnie szukam garażu lub
magazynu do wynajęcia na dwa auta, najchętniej
z kanałem, prądem w bliskiej okolicy Ronda
- 798 920 100
■ Szukam kawalerki - pilne - Poszukuję
kawalerki do wynajęcia od 1 lutego lub od 15
lutego. Jelenia góra, mogą być Cieplice - 603
037 734
■ Szukam lokalu w JG - od kwietnia, do 30m2
może być pierwsze piętro - 606 923 954
■ Szukam mieszkania - szukam mieszkania
do wynajęcia 2 lub 3 pokoje w centrum Jeleniej
- pilnie - 501 306 407
■ Szukam mieszkania - Poszukuje małego
mieszkania do wynajęcia w zamian za prace
remontowo budowlane w nim. - 798 920 100
■ Szukam mieszkania min 3 pok. - w centrum
Jeleniej Góry od kwietnia może być nieumeblowane - 606 923 954

Szukam pilne - Szukam taniego mieszkania
lub pokoju bo wynajęcia w Karpaczu od 1 lutego
Pilne!! - 600 251 258
■ Szukam pokoju 1 osobowego - Poszukuje
niedrogiego pokoju jednoosobowego, najlepiej w
centrum, ale nie koniecznie. Jestem studentem 2go roku pedagogiki ( nie palącym) gg- 3169166
- 692 566 287
■ Szukam w Karpaczu - poszukuję mieszkania
do wynajęcia na ok. rok czasu / może więcej/
w Karpaczu lub bliskiej okolicy ... mieszkanie jest
potrzebne, żeby przyjechać raz na jakiś czas na
kilka dni - 507 243 718
■ Szukam współlokatorów (ek) - Szukam 3 lub
2 współlokatorek(ów) do fajnego mieszkania studenckiego na Małej Poczcie (super komunikacja
do wszystkich szkół), 170 zł od osoby + rachunki
(max razem do 250 zł w zimowych miesiącach).
Balkon, Internet, jacuzzi i mili sąsiedzi - gg
2796306 - 501 238 511
■ Szukamy mieszkania - 2 studentki KK
szukają 2 pokojowego mieszkania do wynajęcia
w Jeleniej górze - 661 160 810
■ Szukamy od 1 lutego - Szukamy umeblowanego mieszkania 2 pokojowego lub kawalerki w
Jeleniej Górze - 510 517 229
■ Szukamy od 1 lutego! - Studenci (niepalący)
KK szukają od 1 lutego mieszkania 3-pokojowego, umeblowanego w Jeleniej Górze - 513
967 575
■ Szukamy od 1 lutego! - Studenci (niepalący) KK szukają niedrogiego, umeblowanego
mieszkania 2-3 pokojowego w Jeleniej Górze
- 513 967 575
■ Szukamy współlokatora/lokatorki - 3 studentki(KK) poszukują pilnie współlokatora,
współlokatorki do mieszkania na Zabobrzu (ul.
Karłowicza). Być może czekamy na właśnie
Ciebie P.S Tylko sms-y, bo głośnik w telefonie
mam zepsuty - 663 081 144
■ Szukamy współlokatorki - Szukamy współlokatorki do pokoju w mieszkaniu 2-pokojowym na
Zabobrzu - 603 852 277
■ Tanio wynajmę - pokój dla 2 osób tanio
kontakt gg 3524500 lub diabel85@poczta.onet.
pl - 666 044 657
■ Wolny pokój dla zaocznych - Do wynajęcia
dla studentów zaocznych miejsca w mieszkaniu
studenckim (wolne 2 łóżka). 25zł/dobę - 663
661 700
■ Wydzierżawię bar - w centrum Jeleniej Góry
- 501 131 144
■ Wydzierżawię fryzjerce - stanowisko w
centrum JG - 501 131 144
■ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu (ul. Kiepury) - 667 657 024
■ Wynajmę - mieszkanie 2 pokojowe, 39
metrów, po remoncie, umeblowane, I piętro,
spokojna okolica, balkon, piwnica, dostęp do
ogródka, przy ul. Kolberga, od 1 lutego! - 788
729 126
■ Wynajmę - chcę wynająć pokój w Cieplicach
lub Sobieszowie najlepiej z osobnym wejściem
lub małe mieszkanko - 516 648 741
■ Potrzebuję do wynajmu w okolicy Zabobrza
- 512 428 637
■ Wynajmę - mieszkanie komfortowe wyposażone [Zabobrze, dywany] 3 pokoje + 60 m od
lutego 1000 + media + kaucja - 605 050 456
■ Wynajmę dwupoziomowe Kiepury - Wynajmę
od 1 Lutego umeblowane dwupoziomowe 70m
mieszkanie na Kiepury - 696 406 814
■ Wynajmę dwupoziomowe Kiepury - Do
wynajęcia dwupoziomowe 70m mieszkanie na
Kiepury. Mieszkanie jest umeblowane, czyste i
Internetem - 696 406 814
■ Wynajmę dwupoziomowe Kiepury - Do
wynajęcia od 1 Lutego umeblowane z Internetem
mieszkanie - 696 406 814
■ Wynajmę garaż w Kowarach przy ulicy Leśnej
- 075 71 82 927
■ Wynajmę umeblowane mieszkanie 2 pokojowe lub kawalerkę w Jeleniej Górze - 503
168 197
■

Wynajmę mieszkanie - Do wynajęcia kawalerka w centrum - 696 884 333
■

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Ford Orion 1.8 diesel.1991 bordowy, hak,
ważny przegląd oc, do małych napraw - cena
2200 zł do negocjacji lub zamienię na droższy
do 5000zł – 508 367 916
■ Renault Twingo 97r. poj. 1150 elektryczne
szyby i lusterka centralny zamek, po tuningu,
czarny, alufelgi, cd mp3, komplet kół zimowych
6500 zł – 604 551 615
■ Ford Escort 1988/93 składak, buda łezka, 5
drzwiowy, opłacony, nowe opony - przód. W ciągłej
eksploatacji - stan dobry - 785 226 634
■ Opel Kadett, 1996r.poj.1400, blacharka
po remoncie, dobry silnik, welurowa tapicerka,
autko jest zadbane, ważne opłaty – 791
963 115
■ Nissan Primera diesel 2000 1992 cena
3500 – 693 815 148 lub 075 75 56 539
■ Przyczepę turystyczną – namiotową – typ .
Warmos x1T – 075 76 11 741
■ Opel Kadet 16i Automat – rok 1990 – nowe
amortyzatory, płyn w chłodnicy, przewody i
świece, klocki hamulcowe. Instalacja gazowa
1,5 roczna. Cena 2600 – Auto zadbane – 604
429 249
■ Motorower Simson – Zarejestrowany – cena
do ustalenia – 601 375 987
■ Samochód Nysa – rok 1988 – tanio – 075
75 215 19
■ Akumulator Bosch Silver s3 - 45 Ah 430 A.
Przy codziennym użytkowaniu samochodu działa
bez zarzutu. Po kilkudniowym postoju trzeba
doładować. Cena 40 zł. e-mail: jaho62@o2.pl
- 075 75 34 211
■ Alu felgi 15 1855 - rozstaw otworów 4*100
do BMW Golfa Gwiazdy pięcioramienne stan
opon i felg bdb. opony zimowe 5 mm - 609
246 405
■ Audi 100 – rok 1991 poj. 2.0 5 osobowe
sedan +i instalacja gazowa, central zamek, szyber
dach, radio - 783 032 790
■ Audi na części - C 4 2.3 ins. gazowa, brak
prawa rejstr. cena 2600zl rocznik 94, alufelgi,
stan bardzo dobry - 507 930 010
■ Bmw 525 TDS combi - stan bardzo dobry,
bezwypadkowy, 1 właściciel, bogate wyposażenie, cena 19000 do negocjacji - 511 277 326
■ 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, przerobiony na gaz, tanio - Ford Transit
1992 rok, Sprowadzony i zarejestrowany.
Sprawny "na chodzie" . el. szyby, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, ABS - 660
705 958
■ Cinquecento - rok produkcji 1997, kolor
biały, użytkowany przez kobietę, ubezpieczony
i zarejestrowany. Cena 2.800do negocjacji
- 509 282 640
■ Cinquecento sporting - Sporting 1.1 55 KM!!,
1995, 127 tys. czerwony, garażowany zadbany
- 603 812 290
■ Corolla Toyota - części - do samochodu
- 1987- 91. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522-968
■ Cross 125 - HYOSUNG jest TO SUZUKI
silnik i wszystkie części są identyczne! Motor w
świetnym stanie pali od kopa, przebieg 19 tys.
km , rok 2002r. Mam dokumenty ale nie można
zarejestrować bo nie ma dowodu rejestracyjnego.
WSZYSTKO SPRAWNE Miejscowość: Bukowiec
GG:7977334 nawet jak niedostępny - 668
605 016
■ Części Citroen zx 93r - posiadam wszystkie
części do tego modelu oraz inne do innych

modeli aut Sprzedaż części używanych POMOC
DROGOWA 24h - 78 72 33 050
■ Części do Couriera 1.8d - silnik skrzynia
karoseria i inne - 609 272 704
■ Części do Forda Scorpio tanio - model 88-89
silnik 29v6 benzyna maska klapa tylna drzwi
fotele komputer - Jelenia Góra - 604 731 747
■ Części Fiat Punto 95r - posiadam wszystkie
części do tego modelu oraz inne do innych
modeli aut Sprzedaż części używanych POMOC
DROGOWA 24h - 78 72 33 050
■ Części Ford Courier 1.8d - Ford Courier 1.8D
- 609 272 704
■ Części - Ford Escort 95r, Hyundai Lantra 1.5,
Mazda 323f 94r, Mazda 626d, Opel Astra kombi
95r, Opel Astra Sedan - 787 233 050
■ Części Mercedes - błotnik prz. lewy, pokrywa
silnika, drzwi prz. prawe nadkole wewnętrzne
metalowe - felgi stalowe 15 - 611 373 792
■ Części Seat Ibiza 1.2 sys. por - posiadam
wszystkie części do tego modelu oraz inne do
innych modeli aut Sprzedaż części używanych
POMOC DROGOWA 24h - 78 72 33 050
■ Części do Peugota 205 - dwa lusterka
boczne, drzwi prawe/lewe. klapę tylnia +szyba
- cały silnik o poj.1.1+skrzynia biegów cena do
uzgodnienia. - 721 651 633
■ Daewoo Lanos 1,6 sx - 106 KM, 98 rok,96
tys.km, kolor ciemno niebieski, dwa komplety
opon z felgami, letnie na alu, centralny zamek
na pilota z alarmem, elektryczne szyby, antena,
lusterka. Pierwszy właściciel kupiony w salonie
- 793 678 006
■ Daihatsu Cuore - 600zl - 1989 rok 800 cm
sprowadzony do opłat lub na części cena 600 zł
- 792 588 345
■ Ekstra maluszek 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
■ Escort - tanio 1991/2.Silnik 1,6efi,stan
dobry z przeglądem i ubezpieczeniem. dużo
sporo części z nowszego modelu. Cena 1100 do
negocjacji - 511 873 961
■ Felgi opony - felgi 13.14.15 opony używane
Audi, Ford, Toyota, Mercedes, Bmw, Fiat i inne tanie tłumiki sprzedaż - montaż - 511 373 792
■ Fiat 126p grosze - 150 zł, na części lub do
remontu - 785 524 378
■ Fiata Uno z 97 - 1.4 benzyna + LPG przebieg
85000. Autko jest bogato wyposażone jak na
UNO. Nie wymaga wkładu finansowego!! Cena
5600 do negocjacji - 669 820 590
■ Fiat cc Sporting - 1995 rok, 55 KM, 1.1,
czerwony zadbany, garażowany, książka serwisowa, faktura zakupu z salonu, alufelgi, cd,
immobilajzer, alarm , centralny, nowe opony
Bridgestone, regulowane reflektory, skórzana
kierownica/ gałka biegów, 127 tys., Lwówek
Śląski - 603 812 290
■ Fiat Cinquecento - części - 508 764 585
■ Fiat Panda - Rok produkcji: 2004 Przebieg:
84 tys. km Pojemność silnika: 1 100 ccm
Rodzaj silnika: benzyna Kolor: czerwony Opis:
airbag, ABS, 5-drzwiowy, RO z CD, bez wypadku,
serwisowany, stan bdb Cena: 13 700 PLN Nr
tel.: 601240084 E-mail: ewcia@dami.pl - 601
240 084
■ Fiat Punto sx 96 - na części - po wypadku, rok
1996. Zielony metalik. Silnik 1.2 Tylko z umową
kupna - sprzedaży - 660 705 958
■ Fiat Sporting 1.1 Cinquecento - 1995 rok, 55
KM, 1.1, czerwony zadbany, garażowany, książka
serwisowa, faktura zakupu z salonu, alufelgi,
cd, immobilajzer, alarm, centralny, nowe opony
Bridgestone, regulowane reflektory, skórzana
kierownica/ gałka biegów, Lwówek Śląski
- 603 812 290
■ Fiat Uno 1.4 z 97r benzyna + LPG przebieg
85000. Autko jest bogato wyposażone jak na
UNO. Nie wymaga wkładu finansowego!! Cena
5600 do negocjacji - 669 820 590
■ Forda Galaxy 1,9 td - granatowy metalic, ABS,
klima, podgrzewane fotele, centralny, autoalarm,
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wspomaganie, el.szyby i lusterka, podłokietniki,
zarejestrowany na 7-osób, oryginalne radio
z kodem i wiele innych Auto jest na polskich
numerach, naprawdę w bardzo dobrym stanie i
posłuży jeszcze wiele lat - 608 498 262
■ Ford Escort - Hatchback, trzy drzwiowy,
silnik 16V, kolor wiśniowy, rok produkcji1994,
białe zegary, garażowany, welurowa tapicerka,
szyberdach, Spoiler, Radio. Cena 5000tys.zł.
- 509 307 260
■ Ford Eskort 1.6d i 1.8d - posiadam wszystkie
części do tego modelu oraz inne do innych
modeli aut Sprzedaż części używanych POMOC
DROGOWA 24h – 889 177 436
■ Ford Eskort 1,8 d - 1,8 D rok produkcji
1991, kolor czerwony. Po wymianie oleju w
silniku, wahaczy, regulacji rozrządu i ciśnienia.
Przegląd ważny do 03.2008, OC do 02.2008
- 605 330 868
■ Ford Fiesta 1.1 i 1.8d - posiadam wszystkie
części do tego modelu oraz inne do innych
modeli aut Sprzedaż części używanych POMOC
DROGOWA 24h - 787 233 050
■ Ford Fiesta 94 - 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 cena do uzgodnienia
- 661 626 234
■ Ford Fiesta 96r. - kolor granatowy metalik, 3
drzwiowy, poj. 1200cm 16v, alu felgi wspomaganie do poprawek blacharsko lakierniczych. cena
3300 - 516 346 494
■ Ford Galaxy 1.9tdi - 1997r. Biały. Klima,2airbag,5 miejsc, zarejestrowany na 7.hak. 320tys.
km. cena 16.500 do uzg. kontakt 16-20. - 508
368 615
■ Ford Mondeo 1,8 td kombi - Klimatyzacja, el.
otw. szyby,el. reg. wysokość fotela kierowcy, reg.
kierownica, przednia i tylna szyba podgrzewana,
alarm, centralny zamek, pilot, alu felgi + kpl. kol
zimowych bez wypadku. 12.200 zl. J.G. - 505
059 406
■ Ford Mondeo 1,8 td kombi - Klima, centralny
zamek, alarm, pilot,el.szyby, podgrzewana
przednia i tylna szyba alu felgi + koła zimowe
- J.G. - 505 059 406
■ Ford Transit - rok produkcji 1992, poj. 2,5
disel, blaszak, krótki, podwyższony kolor niebieski
w ciągłej eksploatacji, stan dobry. Cena 4.500 zł.
- 506 166 013
■ Ford Transit - Sprzedam Forda Transita,
rok produkcji 1992,2500 cm^, diesel, stan
techniczny dobry, centralny zamek + pilot, kolor
czerwony Cena- 4500zł (cena do negocjacji)
- 669 292 593
■ Ford Transit 1994 - Diesel 2500. Jest 6
osobowy i biały. Cena 9300zł. Proszę o szybki
kontakt - 693 085 742
■ Ford Transit 95r 2.5d - zarejestrowany na
trzy osoby jako ciężarowy kolor biały krotki raz
podwyższony. Cena 10 500zl - 660 963 934
■ Golf II - 1988 r 5 drzwi bezwypadkowy
nie wymaga wkładu finansowego cena 2300
Kowary - 669 392 924
■ Golf II - Rok produkcji 1990, pojemność
silnika 1.8 automatyczna skrzynia biegów, kolor
granatowy. cena 1100zł - 788 096 954 - 075
64 29 437
■ Golf II - części - Sprzedam części używane
do samochodu Golf dwójka. Różne modele i
roczniki. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
■ Golf IV dobra cena - Komfort Line - Rok 1999
- zadbany - 505 020 315
■ Honda Civic 1.3 16v 93r - niebieski metalic,
bezwypadkowa - 788 776 221
■ Hyundai Accent 1995 - 1300cm12v, stan
b.dobry, po remoncie silnika na niemieckich
numerach, 3 drzwiowy, el.szyby, wspomaganie
kierownicy, koła letnie na alu felgach opony
99% + zimowe na stalowych, radio oraz 4 kola
z zimówkami do mercedesa 124 Cena auta
5500zl dzwonić po 18 - 075 61 37 926

Lantra - części z rozbiórki tanio sprzedam
- 605 220 317
■ Maskę do Suzuki Swifta - z 1993r. Stan dobry,
czarny metalik. - 665 467 333
■ Mazda 323 - hatchdack rok produkcji 1991
w stanie dobrym zarejestrowana w Polsce. Auto
jest serwisowane w salonie Citroena po wyminie
sprzęgła, układu wydechowego rozrządu, oleju
filtrów wszystkich. Samochód jest sprawny
technicznie, bezwypadkowe, opony zima + lato.
Cena 3700 zł. - 664 043 532
■ Mazda 626 92r - poj.1,8 16v kolor zielona
wspomaganie kierownicy elektryczne lusterka i
szyby szyberdach.dwa elementy do lakierowania
cena 3500zł do negocjacji - 508 984 373
■ Mercedes 124w - Rok produkcji 1987
poj.3000d 4xel.szyby c.zamek cena: 7 000zl
- 512 117 795
■ Mercedes kombi - C-klasa kombi 97r.
2.2 Diesel granat metalic, pełne wyposażenie
zarejstrowany - 609 437 664
■ 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
■ Mitsubishi space runner - Rok prod.
1996/97, poj. 1800 ccm, benzyna, instalacja
gazowa, czerwony, 2 airbagi, ABS, El. Lusterka
i reflektory, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, immobilizer, relingi dachowe, R O, stan
bardzo dobry - 502 087 972
■ Ford Mondeo CLX 1995r - 608 403 634
■ Najtańsze oc - Posiadam w swojej ofercie
jedno z najtańszych OC na rynku. Potrzebujesz
płacić w ratach jest taka możliwość w 2 lub w
4 a przy wykupie OC/AC można płacić nawet w
12 ratach. Po co przepłacać skoro można mieć
tanie. Zapytania ofertowe można składać również
elektronicznie mwoyski@wp.pl - 602 644 751
■ Nissan Micra 94r - model K11, pojemność
1300benzyna + gaz, kolor czarny, 3d, el.szyby,
c.zamek, wspomaganie kierownicy, alarm,
zarejestrowany w ciągłej eksploatacji, cena
3600zl do uzgodnienia - 888 551 829
■ Nissan Micra 98r - 98 rok, 98tys. przebiegu,
3-drzwiowy,zielony metalic, ABS, 2 airbagi,
radio, auto bardzo zadbane (osoba niepaląca),
nie wymaga żadnego wkładu finansowego,
przegląd do stycznia 2009r., ważne OC -cena
8500 złotych - 516 218 935
■ Nissan Micra k11 - 1994r, poj 1300 benzyna
+ gaz, 3-d, zarejestrowany jeżdżący, wspomaganie kierownicy, c. zamek, alarm, el.szyby. Auto do
drobnych napraw - 888 551 829
■ Omega b super - 16 v + lpg rok 97 carawan
komfortowa rodzinna limuzyna w bardzo dobrym
stanie technicznym, atrakcyjny wygląd. cena : 13
tys. - 508 269 855
■ Opel Astra 95 uszkodzony - pojemność 1,6
przebieg 155tys. ważny przegląd i oc, cena ok
2500zl; Jelenia Góra - 669 401 422
■ Opel Astra combi - sprzedam pilnie (z powodu
wyjazdu na stałe za granicę) - Opel Astra Combi,
rok produkcji 1993, benzyna 1,6I z instalacją
gazową, kolor wiśnia, ele.szyby, po wymianie
paska rozrządu - stan dobry. Atrakcyjna cena
4.500zł - 660 720 353
■ 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 - piękny! - 93r.ABS, centralny
zamek, elektr. szyby, elektr. lusterka, szyberdach,
kubełkowe fotele, sportowa kierownica, wydech
Remusa. Silnik 2.0 8V. Auto sprowadzone. Tylko
3450 + opłaty. - 518 732 007
■ Opel Combo - 1994r. 1.4i - kolor granatowy, 2
- osoby + ładunek, air bag, hak, kratka, oryginalne
wbudowane radio, termometr, blokada zapłonu,
bez wypadku, zadbany, 2 właściciel, ( auto
■

nie po leasingowe ) - sprzedam lub zamienię
- 601 437 091
■ Opel Corsa 1.2 1997 - rok 1200 cm granatowy lekko uszkodzona lewa strona sprowadzony
do opłat cena 3600zl - 792 588 345
■ Opel Corsa 1,2 joy – Rok 1994, szyber.
centralny, nowa amortyzacja, lekko uszkodzona
karoseria - kolor zielonkawy - 790 493 785
■ Opel Kadett na części - cena 1000 zł - 663
232 289
■ Opel Omega - 2,3 TD rok pr.89/95, kolor
żółty, stan dobry, hak, webasco, blacharka do
poprawek. Cena 2000zł - 601 636 478
■ Opel Omega A - części - używane - 2.0
sedan. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968
■ Opel Vectra A - części używane - 2.0 4x4.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
■ Opel Vectra c gts diesel 150km - 1910 ccm,
Common Rail, turbo diesel, 110kW, czarny
metalik, skóra z wstawkami, felgi 17 cali + koła
zimowe + bagażnik na dach, pierwsza rejestracja
04. 2005, kupiony w salonie, serwisowany, bez
wypadkowy, przebieg 150 tys., R+CD MP3 cena
: 55.000 zł do negocjacji – możliwa cesja rat
leasingowych - 601 148 414
■ Opony zimowe - w stanie bardzo dobrym
195/60/R15 - 605 135 001
■ Opony zimowe 215/55r16 - Sprzedam
opony zimowe WINTERHAWK Firestone 215/55
R16.Kierunkowe. Opony używane przez jeden
sezon zimowy. Widoczne są jeszcze tzw. wąsy
po bokach. Cena 650zł za cztery. Pilne - 509
307 260
■ Passata 2,5 v6 tdi - kombi, 2,5 V6 TDI
150KM, TIPTRONIC rok 2000. 4 miesiące w
kraju, zarejestrowane, 170tyS km. Posiada:
centralny zamek, el. szyby, el. lusterka, wsp. kier.
4Air Bagi, jasne półskóry, ABS, ESP, radio CD z
zmieniarka, klimatronik podgrzewane siedzenia,
wykończenia drewniane - Tel: 508 799 320
- 508 799 320
■ 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
■ Passat kom.2001,1,9tdi 130km, - Kolor
granatowy, przeb.169000, KSENON, el.szyby,el.
podgrz. lusterka, ABS, ESP, klima.,c entr.zamek,
alarm + czujki,1 właściciel, serwisowany,
sprowadzony, zarejestrowany. Cena 32900 zł
- 661 813 276
■ Peugeot 106 - rok 1992, przebieg 150
tys. km, stan dobry, badanie tech. 12.2008 r.
Autoalarm, 3-drzwiowy - 604 537 202
■ Peugeot 106 - 94 rok 3 drzwiowy stan
techniczny bardzo dobry zarejestrowany cena 4
tys. - 609 437 664

Peugeot 205 tanio - Jeżów Sudecki Auto
Tanio bo wyjeżdżam 2000 zł do negocjacji rok
produkcji 93 poj.1.1 przegląd ważny do 05.2008
i oc 04.2008 - 721 651 633
■ Peugeot 405 - 1,6 - rok produkcji 92.
Zadbany, garażowany. Cena 1800 zł - do
negocjacji! - 075 76 214 22
■ Peugeot 605 - 1995r, 2,0 turbo benzyna,
automat, instalacja gazowa, granatowy metalik,
pełna opcja oprócz skory, klimatyzacja, RO, ważny
przegląd i oc. Cena 7500zl - 792 750 930
■ Peugot 106 po dachowaniu 1000 z - po
dachowaniu kosz napraw ok. 1200.zl silnik
nieuszkodzony 1000 zl - 515 570 976
■ Peugot 205 Diesel - Renault 21 - Nevada
Diesel w całości lub na części - 510 978 952
■ Peugot 405 - rok produkcji 1992. stan b.
dobry, kolor grafitowy metalik, benzyna +gaz,
elektryczne szyby i zamki, szyberdach, hak. Cena
4.500 zł. do negocjacji - 506 166 013
■ Pick-up,maŁy bus - Zdecydowanie pickup
lub małego busa, koniecznie 5 miejscowego
- 798 920 100
■ Pilnie, tanio - Tipo - Fiat Tipo 89, 1.6 DOHC
benz - gaz, 90 KM, wspomaganie, central, el.
szyby, welur, radio, zegary cyfrowe, 5-drzwi,
ocynk, nowe zimówki (500zl), nowy akumulator(300zl), bardzo PILNE, cena 2500 - 510
273 347
■ Poloneza Trucka 94r - na chodzie zadbany
- 602 251 169
■ Polonez Caro plus - 1,6 wiśniowy, rok prod.
1997 stan dobry - 603 178 170 - 075 75
53 711
■ 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-miesięcy w kraju,
eksploatowany przez kobietę. Cena 4500 do
negocjacji - 503 092 656
■ Renault 25 tx limuzyna - 1988 r. 2,2 benzyna
+ gaz , 5 - drzwiowy, granatowy, wsp. kierownicy,
regulowana kierownica, elektr. szyby, centralny
zamek na pilota w ciągłej eksploatacji Cena 3000
zł do negocjacji - 609 852 989
■ Renault clio 1,4 - w całości lub na części
Renault Clio 1,4 z 1991 r. Auto ma uszkodzony
przód. Do zrobienia - maska, chłodnica i wymiana
szyby. Cena 1800 zł do negocjacji. Autko odpala,
przed kolizja - stan bardzo dobry. Silnik rewelacja.
- 693 525 956
■ Renoult Clio - 1,2 bordowe 1998 rok +
komplet opon stan dobry - 664 786 967
■ Rover 827 si - części - używane do samochodu Rover 827 Si. 1992-97. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki - 510 522 968
■ Seat Cordoba 2001 - 1,4 mpi,102.000
km, kombi, granatowy metalic, 2 poduszki
powietrzne, klimatyzacja, abs, c.zamek, relingi
dachowe, wspomaganie, zadbany, sprowadzony
14.500 zł - 790 215 333
■

Seicento 1,1 - 2000, bordo metalik, mały
przebieg cena 7500 do negocjacji - 516
005 319
■ Silnik Reno 19 1,8 16v 136km - 1992 rok,
bez osprzętu do szlifu korbowód, tanio - 790
215 333
■ Skoda Favorit 135l - rocznik 91 stan techniczny bardzo dobry-garażowana - ważne OC i
przegląd pierwszy właściciel kolor grafitowy - auto
zadbane Tel najlepiej w godzinach wieczornych.
- 075 76 94 621
■ Sprężyny Mondeo - komplet do sedan/hathback 1996> do 2000. Tanio ! - 605 135 001
■ Łada Niva z gazem - 885 663 448
■ Opel Omega 2.0, benz.combi, 93,OC, ważny
przegląd - 609 319 456
■ Alu 15 gwiazdy 500zl - 609 246 405
■ Felgi aluminiowe 15 stan bdb +opony 500zł
- 609 246 405
■ Alu felgi 16 - 15 rozstaw otworów 4x108
chromowane 5-cio ramienne do Citroena oraz
do Peugeota nowe - 607 357 205
■ Fiat 125p - rok pr.1977,kolor biały, zadbany,
po remoncie silnika, gaz. Posiadam dużo
dodatkowych części. cena 900zł, do negocjacji
Okolice Jeleniej Góry - 663 232 331
■ Fiat 126p - auto sprawne, rok produkcji 1992;
CENA 300zł - Łukasz - 664 178 829
■ Hyunadi Accent 1.3 - z 1998r. Posiada cen.
zamek, ABS, 2 poduszki pow., elek.szyby, hak,
wspomaganie kierownicy, kolor granat metalik,
zarej. w Polsce. Ubez. ma do V.2008 a przegląd
do X.2008.Przeb.prawie 131 000km - nadu1@
wp.pl - 501 181 177
■ Lanosa - rocznik1997 przebieg 130 tys. km
- 601 550 454
■ Opony - dwie zimówki rozmiar 14.175.70
tanio w bardzo dobrym stanie - 721 651 633
■ Ford Escort hatschback 1.6 efi 16v grafitowy
metalic posiada abs, 2x air bag.el.szyby, klimatyzacje, szyby przyciemniane, nowe opony oraz
rozrząd - 607 357 205
■ Sprzedam Suzuki Vitara - 1994 r czarny,
1,6V,benzyna+gaz 2/3 drzwi.Samochód 4os,
ściągany dach -twardy. Napęd 4*4.Alufelgi,
centralny zamek,elektryczne lusterka oraz
szyby. Radiomagnetofor.Cena 14000 zł - 695
597 946
■ Opla Corsa B - 97r cena 7600. - 887
336 650
■ Suzuki Vitara - Sprzedam Suzuki Vitare rok
1994 1,6V benzyna + gaz. Kolor czarny metalik,
tapicerka welurowa, dacz ściągany twardy.
Polecam - 695 597 946
■ Tanio Bmw 318 - 87 93 rok 2000 zł Peugot
106 po dachowaniu 1000 zł - 515 570 976
■ Tanio Bmw 318 TDS tuning !!! - Rocznik 1997,
drugi właściciel po tuningu silnika (moc wzrosła z
90 do 127 koni mech. po wszczepieniu chipa).
Ksenony, Silnik 1,8 diesel, stan bardzo dobry,
15500 zł do negocjacji - 782 346 880
■
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Tanio fiat 126p - Rok produkcji 1979, ubezpieczony do 06 2008. Tylko 200 zł. tel. domowy
075 75 538 42 - 887 954 030
■ Tipo z lpg - Fiat Tipo, r.1989, 1.6 DOHC
benzyna-gaz na wtrysku, 90KM, granatowy,
5-drzwi, central, el. szyby, nowe zimówki, nowy
akumulator, radio, welur, cyfrowe zegary. Cena
2600 - 510 273 347
■ Uaz 469b - 1989r. (pierwsza rejestracja
2007r) - 4x4 - 7 osobowy - 2.4 benzyna (silnik
Wołga 100KM) - kolor khaki - 100% sprawny
- sportowe fotele - hak - dużo nowych części,
plandeka, 2 opony, ważne ubezp. i przegląd
- sprzedam lub zamienię na Suzuki Samurai /
Nissan Patrol - 601 437 091
■ Uszkodzona Honda Civic 95 - poj 1300, kolor
czerwony, dwa lata w kraju, ważne oc i przegląd
uszkodzony przód. cena 3600 - 516 346 494
■ Volvo v40 kombi1,9 tdi - grafitowy metalic,
diesel, 1999 rok, 156.000 km, abs, el.szyby,
el.lusterka, klimatyzacja, centralny zamek,
poduszka powietrzna, radio - cd, wspomaganie,
immobiliser, welurowa tapicerka, sprowadzony,
bezwypadkowy, 17.900 zł - 790 215 333
■ VR 6 - Golf na części - 515 840 190
■ Vw bora lampy tyl - do tuningu - Do sprzedania
Super Tuningowe styl Lexus Lampy Tylnie do
VW BORY od 98r do 2005r, nowe cena 299zl.
Możliwy dowóz na terenie Jeleniej Góry - 603
812 829
■ Vw Golf 2 1.3i 91r tanio - Kolor zielony metalik
oryginalne nakładki na błotnikach, 3 drzwi, stan
techniczny bdb, w ciągłej eksploatacji, cena
2600. - 691 586 743
■ Vw Golf 3 - 1991 rok, grudzień, srebrny
metalic, wspomaganie, elektryczny szyberdach,
sprowadzony - 790 215 333
■ Vw Golf 3 cena do uzgodnienia - Sprzedam
golfa III 3dr. rok 93 poj.1,4 przebieg 158000
Stan techniczny i wizualny dobry od 2005r w
kraju. Po wymianie pasków i płynów pod koniec
roku,dobrze utrzymany. Zdjęcia mogę wysłać na
e-mail. Autko miałam od lutego i nigdy mnie nie
zawiodło 791 775 766 - 692 400 867
■ Vw Golf 3 gt - 1993 rok, 1.8 90KM, zielony
metalik, 3drzwi, od roku w kraju, centralny,
wspomaganie, elektr szyber, alufelgi BBS,
komputer MFA (średnie spalanie itp) przegląd
OC do grudnia 2008 zadbany - cena 5900zl
(do negocjacji) - 509 544 836
■ Vw golf 3 gt special - 1993 rok, 1.8 90KM,
zielony metalik, 3drzwi, od roku w kraju, centralny,
wspomaganie, elektryczne szyber, alufelgiBBS,
przegląd OC do grudnia 2008 . cena 6000zl
(do ugadania:) - 509 544 836
■ Vw Golf III - 1.9 TD,1992r., czerwony, wsp.
kierownicy, hak, sprowadzony- zarejestrowany.
cena- 6400zł - 691 251 570
■ Vw Jetta 1980r. + gaz tanio - 1437 cm3,
oryginalny szyberdach, sedan, bardzo pojemny
bagażnik + instalacja gazowa z butlą 40 Litrów.
Badania techniczne samochodu i instalacji gazowej ważne do września 2008 r. Ubezpieczony.
■

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

-A NA
IJ SMS
WYŚL
7116

R
NUME

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

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 stycznia 2008 r.
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OG£OSZENIA

Nowe tablice rejestracyjne i dowód. Cena 1700
zł - 509 282 801
■ Vw Passat 1,8 1994r. + gaz - 2 poduszki, klimatyzacja, ABS, hak, centralny zamek, automat,
dużo nowych części, Przebieg - 220 tys. kmp. kół
zimowych. Cena : 9 500 - 502 315 816
■ Vw Passat 1.9 tdi (116km) 2000 - Sprzedam
samochód marki VW Passat, 194.000tys. km,
ABS, Autoalarm, Centralny zamek, Elektryczne
lusterka i szyby, Immobilizer, Komputer pokładowy, Lakier metallic, Wspomaganie kierownicy, 4x airbag, ESP, klimatyzowany schowek,
halogeny w lampie, climatronic, 2 podłokietniki
- 693 828 248
■ Vw Passat b3 kombi - Disel, rok prod. 1991,
poj. 1600TDi, zarejestrowany. cena 3700zl
- 888 551 829
■ Vw Passat kombi - model B3 kombi 1991r.
poj. 1600 TDi, zarejestrowany jeżdżący, wspomaganie kierownicy. cena 3800zl - 888 551 829
■ Vw Passat kombi 1.9 TDI - z 1996r, biały.
Auto jest bogato wyposażone i w bardzo dobrym
stanie technicznym i wizualnym. Cena : 11.900
zł. + opłaty - 790 799 040
■ Vw Polo diesel 97 - 210,000 km, biały, 1,9
diesel, zarejestrowany - 790 215 333
■ Vw Transporter max - wysoki długi 2400
diesel 12/1993 rok biały sprowadzony do opłat 3
osobowy do poprawek lakierniczych cena 7900
zl - 792 588 345
■ Vw Jetta + gaz - 1300, benzyna + gaz rok 89,
przegląd i OC są aktualne - komplet kół zimowych
- cena 1500 zł. - 698 674 272
■ Wv Golf III - śliczny - Gtd czarny 93 rok do
sprzedania - 510 111 069
■ Wyprzedaż części samochodowych - w
wyniku upadłości małego sklepiku z częściami
wyprzedajemy części samochodowe filtry paski
klocki rolki łożyska końcówki stabilizatory itd w
cenach hurtowych informacja szczególnie dla
mechaników - 506 536 942
■ Xantia 94r. zarejestrowana - Bogate wyposażenie, funkcja hydroactiv. Nowe kompletne
sprzęgło, el. przedniego zawieszenia (1800 zł).
Płyny, oleje, filtry. Bez korozji. Wnętrze w stanie
idealnym. Pół roku w kraju. Książka ser., rachunki.
Opłacony zarejestrowany. Ważny przegląd i
ubezpieczenie. Komfortowy samochód. Cena do
uzg. - 798 952 444
■ Auta powypadkowe - kupię - Kupię samochody uszkodzone i powypadkowe z terenu
Jeleniej Góry i okolic ( 60 km ). * umowa
kupna-sprzedaży * płacę gotówką * odbieram
własnym transportem - 510 522 968
■ Centralny zamek Astra II - kombi tylne lewe
drzwi - 661 291 693
■ Golf 3 disel vento - może być uszkodzony lub
do poprawek - 667 116 684

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię całe, powypadkowe bez prawa rejestracji oraz do wyrejestrowania – każde – 669
022 821
■ Auto uszkodzone mechanicznie - Typu
silnik, skrzynia biegów itp. w miarę nie stare
- 601 742 156
■ Busa skrzyniowego może być do remontu
lub uszkodzony do kilku tys. zarejestrowanego.
Chętnie diesla - 603 995 592
■ Golfa II, vento diesela - Może być uszkodzone
lub do poprawek do 5000 zł - 667 116 684
■ Każde auto - skupuje wszystkie auta całe
lub uszkodzone każdy model i rocznik brak oc i
przeglądu własny transport Jelenia Góra i okolice
do 70kml - 787 233 050
■ Mercedesa 211 - 601 910 813
■ Motor Enduro lub Cross - Cały lub uszkodzony do 3000 zł - pojemność obojętna - 603
995 592
■ 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

Pompe waku - do Forda Transit - 95R 2.5D
Pilne do 200zł - 602 698 100
■ Całe, powypadkowe i uszkodzone. Zapewniam własny transport. Jelenia Góra i okolice.
- 507 736 710
■ Skup aut po 92 roku - całe i uszkodzone
- 601 742 156
■ Skup aut powypadkowych - skup aut całych
lub uszkodzonych każdy model i rocznik brak oc
i przeglądu własny transport Jelenia Góra e-mail:
autodoktor@vp.pl - 516 346 494
■ Skup aut powypadkowych - Wszystkie marki
i modele samochodów po 1990 roku w całości
na części powypadkowe do remontu odbieram
własnym transportem z Jeleniej Góry i okolic (60
km) - 792 588 345
■ Skup motorów i motorowerów - wszystkie
marki i roczniki całe uszkodzone z nie kompletną z
dokumentacją lub bez - 788 967 552
■ Skup simsonów. - Wszystkie wersje, zarejestrowane i bez dokumentów - 791 541 176
■ Uszkodzone auta kupie po 98 r. - zawsze
aktualne - 664 200 250
■ Vectre lub Golfa III - rocznik od 1995, diesel,
zarejestrowany w kraju. - 504 500 834
■ Zapłacę za wiadomość - potrzebuję kupić
Nissana Patrola - Hiszpan 92 może być rozbity
sprowadzę sam lub zapłacę - 694 258 713
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Za każdą umowę do OFE powyżej 7 zł składki
z ZUS-u , płacę 150 zł, a powyżej 20 zł składki
z ZUS-u płacę od 300zł do 600zł plus 1,5%
od kapitału klienta. Zapraszam do współpracy.
Kontakt: e-mail ofepolska@ofepolska.pl tel. (063)
244-59-09 - 504 678 649
■ Atrakcyjna współpraca na stałe lub dodatkowo dla osób kreatywnych Zadzwoń 604 192
527 - 669 409 218
■ BiK HiT - Bank Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki - dla pracowników i specjalistów
z branży hotelarskiej i turystycznej oraz innych
osób, które chcą rozwijać karierę zawodową w
tych branżach. CRK Centrum Rekrutacji Kadr,
Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 075 754 39 65
- 605 661481
■ Biznes - Praca dla ambitnych, chcących
zbudować swój własny biznes - 601 547 144
■ Centrum rekrutacji kadr - Szukasz pracy ?
Chcesz zmienić pracę ? Skontaktuj się z nami
i złóż swoje CV. Centrum Rekrutacji Kadr ul.
Wiejska 29 58-506 Jelenia Góra 605661481
- 075 75 43 965
■ Czechy - poszukuję tokarzy,ślusarzy
do pracy w Czechach 160km od Jeleniej
Góry wszystkie informacje pod nr telefonu
- 00491799713267
■ Dla każdego - Praca, pieniądze, sukces
- 691 502 255
■ Dobry doradca poszukuję - Firma DOBRY
DORADCA pilnie poszukuje do współpracy osoby
z branż finansowych, którzy chcą rozszerzyć swój
portfel nie wymagamy wyłączności! Zapewniamy
niezbędne narzędzia kontakt Jacek Potrzeszcz
0604 114 288 j.potrzeszcz@dobrydoradca.pl
- 604 114 288
■ Do działu marketingu - Oferujemy: niezbędne
narzędzia pracy; pracę w młodym, ambitnym
zespole; satysfakcjonujące wynagrodzenie.
Oczekujemy: operatywności, kreatywności oraz
komunikatywności. Wymagamy: znajomości
Pakietu Office i technik negocjacji. Znajomość
branży budowlanej- wykładziny będzie dodatkowym atutem. - 609 498 066
■ Do pracowni krawieckiej - krawcową zatrudnię do pracowni w centrum - 507 377 077
■ Fakturzysta - Zatrudnimy fakturzystę z
doświadczeniem w branży spożywczej. Praca w
Cieplicach - 606 992 021
■ Firma budowlana - zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych, mile widziane osoby z
prawem jazdy kat. B. Oferujemy legalną pracę,

umowę na pełny etat oraz wysokie zarobki
- 503 069 600
■ Główny księgowy - Warsztat Terapii Zajęciowej zatrudni głównego księgowego na 1/4 etatu.
Wymagana znajomość programów: * Płatnik, *
Rewizor, * Gratyfikant. Oferty prosimy składać
pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej Ul:
Kiepury 44 58-506 Jelenia Góra lub drogą
meilową: wtzjelenia@wp.pl - 075 64 30 163
■ Gospodarczy - Zatrudnimy pracownika
gospodarczego z grupą niepełnosprawności ,
praca na terenie Piechowic umowa o pracę,
jednozmianowa - 075 753 42 22
■ Instruktorke fitness - Zatrudnię w godzinach
popołudniowych (4 godz. w tygodniu) instruktorkę lub instruktora fitness z uprawnieniami do
prowadzenia zajęć aerobowych w Klubie Fitness.
Szczegóły do ustalenia osobistego po umówieniu
się na spotkanie - 791 222 252
Zatrudnimy programistę
C++, praca na stałe
w Jeleniej Górze,
wynagrodzenie netto
od 2000 zł, więcej na
www.outlook.pl/praca,
075 64 61 002

Interesująca praca - S.O.S Grupa Polska
poszukuje przedstawicieli handlowych. Mile
widziana znajomość rynku odszkodowań i
ubezpieczeń. Prosimy o przysyłanie CV na adres
e-mail: dyrektorgeneralny@wypadek.sos.pl W
celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne
prosimy o kontakt - 695 943 303
■ Inżynier budownictwa - Inżyniera budownictwa ( ewentualnie drogownictwa) zatrudnimy.
Wymagania: doświadczenie jako majster lub
kierownik budowy, w dziale przygotowania lub
realizacji produkcji. Wskazana : umiejętność
kosztorysowania. Oferujemy ciekawą pracę i
wysokie zarobki. - 0 75 645 28 23
■ Kelner(ka) - Zatrudnię młode osoby z miłą
aparycją na stanowisko kelner, kelnerka. Mile
widziane doświadczenie - 512 472 892 - 075
75 592 82
■ Kelner/ka Karpacz - Dom Wczasowo Rekreacyjny "Zgoda" w Karpaczu, pilnie poszukuje
osoby do pracy na stanowisko: kelner/ka.
Dobrze płatna praca, w zgranym zespole - 693
458 689
■ Kelner/kelnerka - praca w kawiarni - umowa
o pracę na 3/4 etatu. CV proszę składać w lokalu:
Kawiarnia Sonata - Cieplice Pl. Piastowski 13
- 075 75 57 217
■ Kelner/kelnerka - Agencja Pracy Adviser
Group dla angielskiego klienta poszukuje KELNERA lub KELNERKI do pracy w eleganckiej
pizzerii. Wymagana BARDZO DOBRA znajomość
j.angielskiego oraz min. 2 letnie doświadczenie na
podobnym stanowisku. Prosimy o CV na email:
rekrutacja@advisergroup.pl - 774 425 577
■ Kierowca c + logistyk w jednej osobie.
Oferujemy ciekawą pracę, klimatyzowany,
nowy samochód – dćc 11,9 tony, satysfakcję
finansową. Wymagania: prawo jazdy kat C wskazane z przyczepami, znajomość pakiet Office,
dyspozycyjność, doświadczenie w logistyce
zaopatrzeniowej - 075 645 28 23
■ Kierownik wysyłek - PMPoland S.A. poszukuje
pracownika na stanowisko: kierownik wysyłek.
Wymagania: b.dobra znajomość przynajmniej
języka angielskiego, znajomość zagadnień
logistyki, mile widziane wykształcenie techniczne
Kontakt: agnieszka.dutkiewicz@pmpgroup.com
- 075 64 59 517/524
■ Konserwator praca - Praca na stanowisku
konserwator (Łomnica) Wymagana praktyczna
znajomość zagadnień budowlanych i instalacyjnych. - 75 71 30 256
■ Krawcową do pracowni - w centrum Jeleniej
Góry - 507 377 077
■ Kucharza! - Pilnie zatrudnię kucharza/
kucharkę do kawiarni w Jakuszycach. Mile
■

widziana osoba ze Szklarskiej Poręby lub okolic.
Zapewniam dojazd (również z Jeleniej Góry).
- 512 176 168
■ Legalna praca w Niemczech - Poszukuję ludzi
do pracy przy truskawkach, osoby zainteresowane proszę o przesłanie danych (imię, nazwisko,
adres, data ur.) na maila truskawki2008@
tlen.pl Po zgłoszeniu się wysyłamy listownie
informacje dotyczące wyjazdu.(otrzymanie inf.
nie zobowiązuję do wyjazdu) Tylko poważne
oferty!!! - 004916091940059
■ Lukas bank przyjmie do pracy: - Lukas
Bank S.A. przyjmie do pracy Umowa o pracę...
Zainteresowane osoby są proszone o składanie
CV i listu motywacyjnego w siedzibie przy
ulicy Wolności 29/7 w dniu 21.01.2008
(poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 10.00.
- Wolności 29/7
■ Megatrend - Zmień swoje życie i rozwiń swój
biznes - 691 502 255
■ Mobilny Doradca Klienta - Firma Dobry
Doradca z branży usług finansowych poszukuję
pracowników i współpracowników na stanowisku
Mobilny Doradca Klienta ( nie wymagamy
wyłączności ). Kontakt Jacek Potrzeszcz 0604
114 288, cv i list motywacyjny proszę przesłać
na mail: j.potrzeszcz@dobrydoradca.pl. - 604
114 288
■ Murarzy i zbrojarzy - Hotel Gołębiewski
- Inwestycja Karpacz zatrudni murarzy oraz
betoniarzy - zbrojarzy. Jeśli posiadasz doświadczenie w podanych zawodach zgłoś się do nas.
Biuro Budowy Hotelu Gołębiewski ul. Szkolna 6,
58-540 Karpacz - 075 76 18 042
■ Na produkcji - Fabryka Papieru - Wepa
Professional Piechowice S.A. zatrudni pracowników przy produkcji papieru toaletowego. Mile
widziane uprawnienia na wózki widłowe. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49 - e-mail: wokon@
wepro.com.pl. - 757 547 818
■ Opiekunka - Poszukujemy doświadczonej
opiekunki do dwuletniego dziecka, praca w
domu w Holandii, 4 do 8 m-cy rocznie. Atrakcyjne
warunki zatrudnienia. List motywacyjny wraz
z CV (informacje o wykształceniu, doświadczeniu,wieku oraz oczekiwaniach płacowych)
prosimy przesyłać na adres:routexx@konto.pl
- 075 64 24 446
■ Opiekunka do dziecka - 8-mio miesięcznego, praca na klika tygodni - do końca lutego
(ewentualnie za zgodą na dłużej). Szukamy
pani starszej na emeryturze, zamieszkałej na
Zabobrzu ( okolice Noskowskiego), niepalącej.
Opieka w godzinach 7.20-16.00 - dzwonić po
15. - 075 64 25 198
■ Opiekunka do dziecka Holandia - Poszukujemy opiekunki do 2 letniego dziecka, osoby
otwartej, sympatycznej z doświadczeniem jako
opiekunka, praca w rodzinie pol-holenderskiej,
4-8 m-cy rocznie, atrakcyjne warunki pracy.
CV, list motywacyjny(informacje dotyczące
wieku, wykształcenia, doświadczenia) na e-mail:
routexx@konto.pl - 075 64 24 446
■ Opiekunki i pielęgniarki - Poszukujemy
opiekunek lub pielęgniarek do opieki w Niemczech nad osobami starszymi. Wynagrodzenia
wyplacane tygodniowo. Prosimy Panie które
wyrażą zainteresowanie o kontakt: Tel/Fax:
0049/2122263454 E-mail: kontakt@ambjobsconsulting.eu - 0049/15771848384
■ Oriflame 1 zł - Rewelacyjny Program Witamy
z nagrodami: w I etapie - szkatułka na biżuterię
za 1 zł, w II etapie - rabat 30 zł (CH) na zakupy
z Katalogu 3, w III etapie - rabat 40 zł (CH) na
zakupy z Katalogu 4, Kupony na 10 próbek wód
toaletowych oraz 10 próbek - 669 409 265
■ Oriflame 1 zł od 21 stycznia - Rewelacyjny
Program Witamy z nagrodami: w I etapie
- szkatułka na biżuterię za 1 zł, w II etapie - rabat
30 zł (CH) na zakupy z Katalogu 3, w III etapie
- rabat 40 zł (CH) na zakupy z Katalogu 4, Kupony
na 10 próbek wód toaletowych oraz 10 próbek
- 669 409 265

Osoby niepełnosprawne, studenci - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej
Górze podejmie współpracę ze studentami
Kolegium Karkonoskiego oraz osobami niepełnosprawnymi w charakterze dziennikarzy/prezenterów. Zapraszamy 31 stycznia o g. 11.00
do siedziby KSON przy ulicy Grabowskiego 7 w
Jeleniej Górze. - 662 371 463
■ Pani do pomocy w domu - sprzątanie,
prasowanie, raz w tygodniu w Karpaczu w domu
prywatnym, pilne - 512 151 705
■ Panie do pozowania - Poszukuję Pań (od 18
lat wzwyż) do śmiałego pozowania. Miła atmosfera. Dyskrecja zapewniona - 603 783 521
■ Pani pokojówka - Zatrudnimy panią pokojówkę na 1/2 etatu w pensjonacie w Szklarskiej
Porębie - 601 558 884
■ Pilne - legalna praca w Holandii - Potrzebni
mężczyźni w wieku 23-40 lat do pracy na kontrakt w Holandii. Zakwaterowanie zapewnione,
mile widziane prawo jazdy i znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Dobre wynagrodzenie - w Polsce
- 0783493570 w Holandii 0031653641083
■ Pilnie szukam opiekunki - do 10 - miesięcznego chłopczyka. Tylko opieka nad dzieckiem w
godzinach od 6.30-15.30 Praca w Kowarach.
Dobre wynagrodzenie - 66 498 842
■ Pilnie szukam opiekunki - Szukam opiekunki
do 15-sto miesięcznej dziewczynki. najlepiej
Podgórzyn, Cieplice, Borowice, Przesieka. - 605
344 226
■ Play - kons. d/s sprzedaży - CV + List motywacyjny proszę kierować na adres: jeleniagora.
jan51@germanos.pl - 790 030 353
■ Pomoc kuchenna - Zatrudnię od zaraz osobę
do pracy w kuchni - bar restauracyjny Mile
widziane doświadczenie. Karpacz Górny - 601
611 949 - 075 76 18 914
■ Pomoc kuchenna i kucharz - Zielony Domek
w Karpaczu zatrudni pomoc do kuchni i młodego
kucharza na umowę o pracę - 075 761 63 81
■ Pomoc kuchenne - Restauracja zatrudni
pomoc kuchenną. Jelenia Góra ul.Goduszyńska
61. Stajnia GOSTAR. - 075 64 95 410
■ Poszukiwany kierowca - Poszukuję kierowcy
do rozwożenia pizzy ( posiadam własny samochód ) - 508 200 428
■ Poszukiwany - poszukiwana - CZY TO TY
?: Osoby: ambitne, aktywne, otwarte, komunikatywne, nastawione na sukces, samodzielne,
chcące wziąć sprawy w swoje ręce. Co dalej?
Powiem Ci, jak się spotkamy. Jeżeli jesteś
poważnie zainteresowany, spotkamy się na
pewno. zgłoszenia: List motywacyjny+CV email:
biuro_media@wp.eu,AS - 605 208 508
■ Poszukuję do pracy w gospodars - Poszukuję
osób do pracy w gospodarstwie rolnym przy
owcach - woj. Dolnośląskie, Gm. Lubawka. Oferuję
zakwaterowanie i wynagrodzenie. Szczegóły do
uzgodnienia pod adresem e-mail: gospodarstwo@
interia.eu - 517 674 103
■

Praca - Zatrudnię osoby ze znajomością
języka czeskiego. info@opalmed.eu - 075 61
26 551
■ Praca - przyjmę barmana na stanowisko,
praca nocna od 19 do 6 rano 2dni i 2 wolne
.Zarobki i warunki informacja na miejscu codziennie po godz.20 lub pod tel. po 20. praca w night
clubie - wiek do 40 lat - 503 142 701
■ Praca biurowa Karpacz - dla osoby ze
znajomością obsługi komputera, prawem jazdy,
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
będzie dodatkowym atutem, dynamiczną, dobrze
zorganizowaną, chętnie osobę z własnym lokalem
lub mieszkaniem z możliwością prowadzenia
działalności biurowej. ogloszeniabiuro@wp.pl
- 076 86 205 10
■ Praca dla opiekunek Niemcy - Pilnie potrzebne
opiekunki do osób starszych na ter. Niemiec wiek
od 25lat wymagana znajomość języka niem. w
stopniu podst. Wynagrodz. od 900do1300euro,
zwrot koszt. Podróży 90 euro - E-mail: altenpflege.
de@vp.pl - 669 494 854
■ Praca dla opiekunek w Niemczech - Pilnie
potrzebne opiekunki do osób starszych na ter.
Niemiec wiek od 25lat wymagana znajomość
języka niem. w stopniu podst. Wynagrodz. od
900do1300euro, zwrot koszt. Podróży 90 euro.
E-mail: altenpflege.de@vp.pl - 669 494 854
■ Praca dla pań - Zatrudnię Panie do sprzedaży
zegarków, biżuterii, ozdób do włosów w jednym
z hipermarketów w Jeleniej Górze - 503 119
080
■ Praca dla studentek - Zatrudnię studentkę do
pracy w sklepie spożywczym - 693 170 504
■ Praca w biurze - Firma Agro Ekoplan w
Jeleniej Górze poszukuje pracownika biurowego.
Wymagania: wykształcenie wyższe (inż.), znajomość języka ang. lub niem., prawo jazdy kat. B,
obsługa sprzętu biurowego, znajomość pakietu
MS Office CV ze zdjęciem + list motywacyjny
na adres e-mail: agropracownia@gmail.com,
- 075 71 30 947
■ Praca w Danii - Firma Nordjyske z Aalborga
poszukuje doręczycieli prasy porannej. Praca
legalna,nie wymaga żadnego wkładu. Mieszkanie zapewnia firma. Wymagania - j.angielski
(komunikatywny). Płaca-około 6 tys. pln m-c
(30godz/tydz),lub około 8 tys. pln m-c(37godz/
tydz). - 691 731 218
■ Praca w pralni - Dam pracę paniom w wieku
do 50 lat w pralni wodnej, praca zmianowa, wynagrodzenie godzinowe plus premia uznaniowa
- 075 75 49 388 - 661 576 296
■ Praca w sekretariacie - Wepa Professional
Piechowice S.A. zatrudni osobę w sekretariacie
Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe,
znajomość pakietu MS Office, mile widziana
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
Kontakt: Piechowice ul. Tysiąclecia 49, tel.: 075
/ 75 47 818, e-mail: wokon@wepro.com.pl.
- 757 547 818
■ Praca w sklepie odzieżowym - Staż - na
dogodnych warunkach, w miłej atmosferze dla
■

Firma budowlana

PROFI-BAU S.C.

działająca w UE zatrudni od
zaraz wykwalifikowanych

SPAWACZY MURARZY
CIEŚLI SZALUNKOWYCH
tylko z doświadczeniem.

Zatrudnienie, dojazd, mieszkanie,

diety gwarantowane

075 64 64 557 (9-17)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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chętnej, dyspozycyjnej i niepalącej dziewczyny
w sklepie odzieżowym. Możliwość próżniejszego
zatrudnienia. Dodatkowym atutem kandydatki
będzie wykształcenie o kierunku handlowym
- odzieżowym. sklep: (075) 64 55 385 - 697
057 905
■ Praca w sklepie spożywczym - Zatrudnię w
sklepie spożywczym w Jeleniej Górze - Cieplicach.
Wymagane doświadczenie w branży spożywczej.
- 609 299 500
■ Praca w weekendy - Przyjmę do pracy
w weekendy młodych chłopaków, praca w
gastronomii, kuchnia, obsługa kelnerska - 607
260 000
■ Pracownia krawiecka zatrudni - krawcowe
- 507 377 077
■ Pracownik produkcyjny - Firma DWL Inwestycje Sp z o.o. w Jeleniej Górze przyjmie
pracowników produkcyjnych. Wymagania:
sprawność manualna. Kontakt e-mail: swietek@
dwl.pl - 075 645 23 80
■ 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
■ Recepcjonistkę zatrudnię - Renomowane Spa
w Pobierowie zatrudni na stałe recepcjonistkę ze
znajomością j. niemieckiego - 660 735 373
■ Simeko - Firma SIMEKO pilnie zatrudni osoby
do prac biurowych oraz doświadczoną osobę do
księgowości. Proszę o wysłanie swojego CV wraz
z listem motywacyjnym na adres e-mail : biuro@
simeko.com.pl, bądź pocztą na adres: SIMEKO Sp.
z o.o. AL. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra.
- 075 64 28 065
■ Sprzedawca - sklep motoryz. - Zatrudnimy
sprzedawcę - młodego energicznego, ze znajomością branży motoryzacyjnej - 075 64 200 74
■ Sprzedawcę - Pilnie zatrudnię osobę do pracy
na stanowisku sprzedawcy. Szukam osoby z
doświadczeniem w branży sportowej lub po
szkole sportowej albo byłego nauczyciela w-fu
- 512 176 068
■ Sprzedawcę - zatrudnię - 608 671 519
■ 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
■ Stróża przyjmę - Przyjmę mężczyznę do
pilnowania obiektu nocą, na stałe. Najlepiej
emeryt lub rencista. Możliwe dodatkowe zajęcia
budowlane. Pensja do 1 tys. Piękna okolica.
- 791 541 176
■ Stylistkę paznokci i fryzjerkę - do salonu
fryzjerskiego na Zabobrzu - 509 794 872
■ Szukam lakiernika - warsztat blacharskolakierniczy w Jeleniej Górze przyjmie mężczyznę
w charakterze lakiernika{pomocnik lakiernika,
blacharz}dobre warunki pracy, mila i koleżeńska
atmosfera - 607 240 585
■ Szukam opiekunki - szukam opiekunki dla
13 - miesięcznego synka, popołudnia, też sobota,
ok.5h dziennie w moim mieszkaniu na Sudeckiej
obok teatru - 501 306 407
■ Technika budowlanego - (ewentualnie
drogownictwa) zatrudnimy do działu przygotowania produkcji. Wymagania: doświadczenie
w dziale przygotowania lub realizacji produkcji,
obsługa pakietu Office. Wskazana : umiejętność
kosztorysowania. Oferujemy ciekawą pracę i
wysokie zarobki - 075 64 52 823
■ Układanie wykładzin - Zatrudnimy instalatorów wykładzin podłogowych pcv i dywanowych.
Możliwość przyuczenia. - 075 645 28 23
■ Wyzwanie dla odważnych...!? - Dla osób
posiadających umiejętności marketingowe,
rekrutacyjne, kierowanie grupą współpracowników; Oferujemy: pełen pakiet - szkoleń, umowę

kontraktową, elastyczny czas pracy, samodzielne
stanowisko pracy:1500-5000zł. Zgłoszenia:
list motywacyjny i CV; e-mail: ors-ofice@wp.eu
- 076 87 86 449
■ Zatrudnię fryzjerkę - fryzjera – damkso
- męska - 693 295 435
■ Zatrudnię kelnerkę w hotelu w Zachełmiu
- 75 76 21 211
■ Zatrudnię kucharza i pomoc do restauracji
w Karpaczu. Oferuje dobre warunki pracy i płacy
- 509 683 666
■ Zatrudnię pokojówkę w hotelu w Zachełmiu
(umowa o dzieło) - 75 76 21 211
■ Zatrudnię recepcjonistkę z zacięciem marketingowym - 757 621 211
■ Zatrudnię sprzedawcę - do Telewizji nowej
generacji n. biuro@n-sat.pl - 075 64 28 699
■ 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 - wymagane
doświadczenie min. 4 lata, uprawnienia w spec.
Konstrukcyjno - budowlanej, gotowość do
3-4 tygodniowych wyjazdów na terenie całej
Polski. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe,
samochód służbowy. CV+ list motywacyjny
prosimy przesyłać na adres praca@arim.com.
pl - 697 985 972
■ Zatrudnimy panią pokojówkę - Pensjonat w
Szklarskiej Porębie zatrudni panią pokojówkę na
1/2 etatu. - 601 55 88 84
■ Zatrudnimy sprzedawcę - Sklep KOMFORT
w Jeleniej Górze, ul. Podwale 25 zatrudni
sprzedawcę. Więcej informacji w sklepie w godz.
9 - 15. - 075 75 33 250
■ Zbiory truskawek - Anglia - Aktualnie prowadzimy rekrutację pracowników do zbioru
truskawek w Anglii i Szkocji na kwiecień i maj
2008. Nie jest wymagana znajomość j. ang.
OSKAR Agencja Rekrutacyjna, nr cert. 3826/1b.
magda@wat.oskar.com.pl - 618 504 848

PRACA
POSZUKUJĘ PRACY
■ Szukam pracy w budowlance lub ogrodnictwie. Mam prawo jazdy kat .b. i chęci do pracy
– 508 367 916
■ Poszukuję pracy w budownictwie przy
wykończeniach – 667 657 040
■ Zaopiekuje się dzieckiem u siebie na Zabobrzu całodobowo – 604 551 615
■ Szukam pracy jako oś przy czyszczeniu i
szlifowaniu mebli w renowacji na umowę o pracę
- Janusz 23 lata – 721 449 976
■ Młoda, pracowita, uczciwa, potrafiąca pracować po kilkanaście godz. duże doświadczenie w
kuchni oraz barze - podejmę prace w pensjonacie,
hotelu – 507 082 134
■ Pilnie szukam pracy na popołudnie - najchętniej sprzątanie - 695 517 668
■ Opiekunka młoda, dyspozycyjna, zaopiekuje
się dzieckiem u siebie w domu. Możliwość opieki
całodobowej - 663569804
■ Szukam pracy mam 35 lat auto i prawo jazdy
B - też chętnie w budowlance lub ogrodnictwie
– 508 367 916
■ Szukam pracy na terenie JG - mam 35 l
prawo jazdy i duże chęci – 508 367 916
■ Szukam pracy nawet w ochronie - nie
posiadam licencji. Mam 35 lat 185w - 105kg
- 508 367 916
■ 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
■ Kobieta 33 lata, wykształcenie srednie
techniczne podejmie pracę. Posiadam wieloletnie

doświadczenie zawodowe w zakładzie produkcyjnym na stanowisku laboranta i kontrolera jakości
0 505 807 387
■ 18-latka poszukuje pracy - Poszukuje pracy
w weekendy i na ferie. Uczę sie w technikum
handlowym. Jestem młodą dynamiczną osobą
- 663 577 531
■ 22 latka podejmie pracę - 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. Nie musi to być praca na etat
- 507 093 593
■ Ambitna 24l. z doświadczeniem - Wykształcenie wyższe (licencjat), pracowita, od 3lat aktywna
zawodowo, bdb. znajomość obsługi komputera
oraz urządzeń biurowych, komunikatywna,
inteligentna podejmie pracę, najchętniej biurową.
- 506 190 702
■ Anteny - zamontuje antenę podłącze, ustawie
przeprowadzę sygnał do innych pokoi solidnie i
nie drogo - 607 835 481
■ Asystent koordynatora - poszukuje pracy
- 603 294 494
■ B ,c ,d ,e, karta kierowcy - SZUKAM PRACYświadectwo na przewóz rzeczy i osób , karta
kierowcy , doświadczenie na 7,5t. NAJCHĘTNIEJ
"WOKół KOMINA" - 509 84 1723
■ 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
■ Grafika, komputeropisanie - Chętnie podejmę
się wykonania projektów graficznych. Obsługa
Corela, Photoshopa. Przepisywanie prac. TANIO
iza.za@wp.pl - 695 449 389
■ Grafik dtp z doświadczeniem - Podejmę
współpracę jako grafik, posiadam własny sprzęt
i legalne oprogramowanie - 692 546 508
■ Hostessa szuka pracy - podejmę prace w
weekendy jako hostessa, promotorka. wiek 22
lata - 605 130 319
■ Hotelarz - Hotelarz, praktyki w Polsce i za
granicą, doświadczenie w recepcji i na stanowiskach kierowniczych , znajomość komputera,
również i programów recepcyjnych, znajomość
jęz. niemieckiego, francuskiego, angielskiego i
rosyjskiego - 665 699 263
■ Hotelarz - wykształcenie hotelarskie, doświadczenie w pracy w recepcji i kierowaniu obiektem
hotelarskim, praktyki w Polsce i zagranicą, j.
niemiecki, francuski, angielski i rosyjski,
znajomość komputera - 665 699 263
■ Instruktor nauki jazdy - Instruktor nauki
jazdy kat. B z Jeleniej Góry. - 501 418 766
■ Kierowca - 25 lat, wykształcenie średnie,
język angielski, C+E, wszystkie ważne
badania (8 miesięcy doświadczenia w
transporcie ciągnik naczepa) Podejmę
pracę w Jeleniej lub okolicach (może być
bus). - 667 765 383
■ Kierowca 25 lat - Szukam pracy jako
kierowca kat. B najchętniej na busa na terenie
jeleniej i okolic - 516 021 761
■ Kierowca B - Młody ambitny i dyspozycyjny. Podejmę pracę jako kierowca kat. B
(Praktyka na Busach) - 691 735 853
■ Kierowca kat. B - Chętnie podejmę pracę
jako kierowca (dowóz pizzy, kurier itd.) Samochodem jeżdżę od najmłodszych lat, znam
dobrze Jelenią Górę i okolice. Wykształcenie
średnie - 606 101 915
■ Kierowca kat. B D - szukam pracy - 509
894 893
■ Kierowca kat. B szuka pracy - posiadam
doświadczenie w prowadzeniu busów w
kraju i zagranica. Jestem uczciwy i pracowity
- 781 622 465
■ Kierowca kat. c - 23 latek podejmie prace
w charakterze kierowcy. Posiadam kat C
kurs na przewóz rzeczy aktualne badania
- igi_gregory1@wp.pl - 793 001 172

Kierowca, szukam pracy - kat B,C oraz
badania lekarskie łącznie z sanepidem. Mam
doświadczenie w prowadzeniu pojazdów - 600
055 024
■ Kierowca z busem szuka pracy, bus maxi
blaszak, paka wymiary 3,3x1,8x1,9 - 783
934 205
■ Kobieta 33l.podejmie pracę - Młoda wykształcenie średnie, doświadczenie w handlu,
podstawy obsługi komputera, podejmie dobrze
płatną pracę {Jelenia Góra} - 695 366 629
■ Korepetycje - Jestem studentką III roku AE,
chętnie zgodzę się na udzielanie korepetycji i
dopilnowanie przy odrabianiu lekcji dziecka w
wieku szkolnym ( klasy od 1 do 6) z zakresu
języka polskiego, matematyki oraz innych
przedmiotów. Okolice Cieplic/Wojcieszyc i JG.
Patrycja - 783 032 872
■ Kosmetyczka szuka pracy - Podejmę pracę
w gabinecie kosmetycznym na stanowisku
Kosmetyczki, na etat. Wykonuję wszelkie
zabiegi kosmetyczne, manicure, pedicure, tipsy,
depilacja, makijaż. - 697 885 353
■ Kulturoznawczyni szuka pracy - Mam 29
lat. Studia ukończyłam na UJ w Krakowie. Mam
szeroką wiedzę dot. problematyki etnicznoreligijnej, sztuki, literatury, krajoznawstwa (wiele
publikacji). Doskonale orientuję się w terenie. B.
dobrze znam angielski, obsługuję komputer. Mam
ciekawe pomysły - E-mail: nsandra@poczta.onet.
pl - 665 016 367
■ Logopedka - Chętnie podejmę się rehabilitacji
mowy dzieci upośledzonych (mam doświadczenie w takiej pracy), jak również korekty artykulacji
dzieci zdrowych. Niedawno skończyłam studia
logopedyczne, nie boję się wyzwań i bardzo
lubię swoje zajęcie. Tylko poważne oferty. - 661
692 677
■ Młoda, operatywna, niemiecki - biegła
znajomość j.niemieckiego (w mowie i w piśmie)
wykształcenie średnie- medyczne, prawo jazdy,
doświadczenie w handlu nieruchomościami,
gastronomii, hotelarstwie, podejmie prace na
terenie Jeleniej Góry. Kontakt: e Mail lenat@
freenet.de lub tel. - 0049/30/1789222937
■ Młoda po studiach szuka pracy - Jestem
Absolwentką PWR wydziału Informatyki i Zarządzania. Szukam pracy biurowej, posiadam roczne
doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu oraz
kadr. crazy_eve84@tlen.pl od poniedziałku
■

do piątku proszę dzwonić po godzinie 16.30
- 601 174 248
■ Młody, energiczny, pracowity. - Mam 18
lat, uczę się wieczorowo, także od pon. do czw.
mam wolne do 15:00, piątek – niedziela, wolne
cały dzień, potrzebuję gotówki, więc biorę niemal
każdą pracę... Polecam się :) - 510 238 567
■ Młody 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
■ Młody mężczyzna szuka pracy - Młody, z
wyższym wykształceniem (geologia), z uprawnieniami na suwnicę szuka pracy - 504 629 671
■ Malowanie – remonty, tanio - Remonty
mieszkań - Malowanie, gładzie, panele, regipsy,
itp. Solidnie i tanio - 691 936 900
■ Operator wózka widłowego - Podejmę pracę
posiadam uprawnienia na wózki widłowe ,
posiadam prawo jazdy kat. B uczciwy pracowity
. - 663 334 256
■ Opieka - Zaopiekuję się starszą osobą,
posprzątam mieszkanie. Tel. 075 64 31 167
- 500 278 953
■ Opieka i sprzątanie - Zaopiekuję się osobą
starszą, posprzątam mieszkanie. Jestem osobą
uczciwą i solidną - 500 278 953
■ Opieka i sprzątanie - Zaopiekuję się starszą
osobą, posprzątam mieszkanie - 500 278 953
■ Opieka Niemcy - podejmę pracę w Niemczech
jako opiekunka osób starszych - okame@
gazeta.pl
■ Opiekunka do dziecka - Chętnie podejmę się
opieki nad dzieckiem w każdym wieku, wolałabym jednak w swoim mieszkaniu, a mieszkam
na Zabobrzu przy ul. Moniuszki. Email- irar45@
onet.eu - 664 310 833
■ Opiekunka do osób chorych - Doświadczona
opiekunka, zaopiekuje się osobami chorymi z
zamieszkaniem w kraju i zagranicą. Zainteresowanych proszę o kontakt. - 694 278 095
■ Pielęgniarka - podejmę dodatkowo pracę
w swoim zawodzie znajomość j.niemieckiego
– 05149535511
■ Pilnie poszukuję każdej pracy - Jestem młody
- 665 555 980
■ Podejmę pracę - od 9.00 do 15.00 - 785
134 369
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Podejmę prace - w Jeleniej Górze od lipca
(solarium, hurtownia, sklep - nie spożywczy
itp) 25 lat, średnie, podstawy komputera - 696
889 882
■ Podejmę pracę - w weekendy oraz na ferie
zimowe i wakacje. Skończone 19 lat, prawo
jazdy kat.B., maturzystka technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego. Wszelkie oferty
proszę przesyłać na meila : adusia53@gmail.
com - 502 619 770
■ Podejmę pracę - Młody, wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. "B", dobra znajomość
języka niemieckiego, doświadczenie w obsłudze
klienta, szuka pracy. Kontakt: cezary_a@poczta.
fm - 609 064 254
■ Podejmę pracę - do obsługi solarium w
Jeleniej Górze, Lwówek Śląski, Gryfów Śląski lub
okolice. Jestem osoba młodą, odpowiedzialną,
uczciwą - 608 092 117
■ Podejmę pracę - chałupniczą - 696 889
882
■ Podejmę pracę - na terenie Karpacza (stróż,
konserwator, prace remontowe itp) 45lat - 605
194 983
■ Podejmę pracę - wykształcenie wyższe,
prawo jazdy, pilot wycieczek, j.ang, j.ros, j.
włoski, obsługa komputera i urządzeń biurowych,
doświadczenie w handlu oraz w szkolnictwie
- 504 987 279
■ Podejmę pracę biurową – 23 letnia dziewczyna z wykształceniem średnim podejmie
pracę biurową na terenie Jeleniej Góry - 075
71-37-610 - 693 992 607
■ Podejmę prace 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: księgowość - Poszukuję
pracy w Jeleniej Górze lub okolicach, doświadczenie pełna księgowość, kadry, obsługa programów
magazynowych, obecnie jestem zatrudniona od
15 lat w Białej Podlaskiej na stanowisku spec.
d/s rozliczania handlu; znajomość programów
Symfonia, Gastro szef, Excel, FK finka - 607 955
074 - 503 052 717
■ Podejmę pracę lub staż - jestem po technikum ekonomicznym, teraz uczę się na kierunku
"organizacja reklamy" i zależałoby mi na pracy
w firmie reklamowej, aby nabyć doświadczenie,
■
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może być też inna praca. kontakt: justysia1887@
buziaczek.pl - 510 625 001
■ Podejmę pracę za granicą - jestem murarzem z zawodu z długo letnią praktyką - 663
070 715
■ Polonista szuka pracy - nauczyciel języka
polskiego po studiach polonistycznych poszukuje
etatu w szkole - 515 633 640
■ Poprowadzę pensjonat itp. - Kobieta, 36
lat, dobra prezencja, wykształcenie wyższe
humanistyczne, doświadczenie w administracji,
promocji, zaopiekuje się małym pensjonatem itp.,
z możliwością zamieszkania - ivonne99@op.p
■ Posprzątam mieszkanie itp. - dom, biuro
własnymi środkami czystości. Posiadam zestaw
antyalergiczny Raypath. - 791 127 348
■ Poszukuję dodatkowej pracy - może być
sprzątanie, pilnowanie itp. Jestem 40 letnia
kobietą . Pilne. - 66 269 084
■ Poszukuję pracy - Młody, dyspozycyjny,
Angielski w stopniu średnio-zaawansowanym,
książeczka Sanepidu, prawo jazdy kat."B",
podejmę pracę najchętniej w charakterze
kierowcy, znajomość topograficzna Jelenia
Góra i Wrocław. Nie jako dostawca pizzy. - 503
575 602
■ Praca - Chętnie podejmę prace od zaraz.
Bardzo mi na tym zależy. Czekam na propozycje
po numerem - 503 305 237
■ Praca - podejmę się opieki nad starszymi
ludźmi w okolicy Jeleniej Góry - 513 545 469
■ Praca na ferie i w weekendy - Uczę się w
liceum, mam 17 lat szukam każdej pracy na
weekendy i w ferie. (facet) Rozważę każdą
propozycję. Dzwonić po 15 - 785 524 528
■ Praca na sezon - Młody 25 lat podejmie
się pracy sezonowej np. zbiory lub pomocy u
rolnika prawo jazdy kat B i uprawnienia na wózki
widłowe najlepiej w Niemczech. Po wojsku,
żonaty, uczciwy proszę o kontakt wcześniej nie na
ostatnią chwile - Jelenia Góra - 508 241 896
■ Praca na wieczory lub weekendy - Jestem
studentka studiów dziennych. Szukam pracy na
wieczory lub weekendy - impress16@go2.pl
■ Pracy remontowe Jelenia Góra - Wykonam
prace remontowe - wykończeniowe - gładzie,
pytki , regipsy, tynki, panele I wszelkie prace
budowlane - 669 012 651
■ Przedst. hand. prezenter - z doświadczeniem,
kat.B(wieloletni staż w kierowaniu samochodem
typu BUS) e mail wejtek@vp.pl - 510 239 161
■ Remonty mieszkań - Podejmę się - 888
822 352
■ Remonty mieszkań - tanio - Remonty
mieszkań, malowanie, gładzie, regipsy. Panele
ścienne i podłogowe. Inne prace remontowo
naprawcze. TANIO - 691 936 900
■ Remonty, wykańczanie wnętrz - Kompleksowe remonty mieszkań- tanio - kafelkowanie
- gładzie - płyty g-k, zabudowy, podwieszane sufity
- panele podłogowe i ścienne - malowanie 667
219 901 - 609 274 026
■ Rencista szuka pracy - Mam 50 lat. Jestem
na rencie, szukam pracy w Jeleniej Górze lub
okolicy o charakterze ochrona obiektu, stróż,
portier inne propozycje. Posiadam prawpjazdy
kat.B. Lojalny uczciwy. - 793 678 006
■ Roboty elektryczne - Elektryk z wszelkimi
uprawnieniami wykona pomiary - 505 313
568
■ Rozważę każdą propozycję - Jestem studentem (studia zaoczne) Politechniki Wrocławskiej,
wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego.
Chętnie podejmę prace zarobkową. Posiadam
prawo jazdy kat.B. Dotychczas wiele czasu
spędziłem pracując na budowie(remont hotelu),
obecnie pracuje w firmie hydraulicznej. Chętnie
podejmę inne wyzwanie - 661 522 201
■ Ślusarz - spawacz mag - Młody 28 lat z
zawodu ślusarz-mechanik sprzętu budowlanego.
Posiadam uprawnienia spawalnicze MAG PN-EN
287-1 metoda 135,136,Uprawnienia na wózki
widłowe z napędem silnikowym. Biegła obsługa
komputera - 669 241 401

Sprawny 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 prawojazdy kat.B.Lojalny, uczciwy
- 793 678 006
■ Sprzedawca - szukam pracy. Mam 25 lat
- 509 296 581
■ Sprzątanie prasowanie - szukam pracy
dodatkowej - 508 910 244
■ Strony internetowe - na zlecenie - adas_
_26@wo.pl
■ Studentka zaoczna - podejmie pracę na
terenie Jeleniej Góry, najchętniej praca biurowa.
Obsługa komputera, MS Office, prawo jazdy kat
B, wykształcenie techniczne handlowe. Kontakt:
arlene@tlen.pl - 510 247 494
■ Student politechniki - wykształcenie: technik
telekomunikacji, obecnie studiuje elektrotechnikę na politechnice wrocławskiej (zaocznie),
dobra znajomość języka angielskiego, dobra
znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat.
B - 603 197 364
■ Szklarska Poręba , pilne! - wykształcenie
średnie, 24 lata, umowa niekonieczna, pilne!
- 798 952 444
■ Szukam pracy - młody dyspozycyjny z
wykształceniem licencjackich, lat 38, podejmie
każdą pracę. Znajomość języków obcych:
niemiecki, rosyjski i angielski w stopniu komunikatywnym. Prawo jazdy kat. B długoletnia praktyka w prowadzeniu pojazdów. Tylko POWAŻNE
propozycje - 500 197 423
■ Szukam pracy - dwie pełnoletnie uczennice
podejmą pracę w gastronomii-kelnerstwo,
kucharstwo na okres ferii lub na okres stały od
piątku do niedzieli. Pilnie! - 783 492 225
■ Szukam pracy - Gastronom z wieloletnim
doświadczeniem poprowadzi pensjonat - 600
983 355
■ Szukam pracy 23 lata - B. dobra znajomość
języka angielskiego certyfikat ukończenia szkoły
w Londynie obecnie uczeń ostatniego roku
liceum prawo jazdy kat.B własny samochód 3
lata praktyki w firmie budowlanej w Londynie.
Bardzo dobra znajomość komputera nie palący
komunikatywny - 514 429 751
■ Szukam pracy do południa - np. od 8.00
- 12.00 ,13.00. Studentka filologia angielska
- 605 180 538
■ Szukam pracy jako ślusarz - jestem młodym
ambitnym mężczyzną i szukam pilnie pracy w
zakładzie ślusarskim na terenie Jeleniej Góry lub
niedalekich okolic e-mailem dzikus1983@wp.pl
- 697 371 736
■ Szukam pracy - koparka - jako początkujący
od kwietnia jestem solidnym pracownikiem znam
język włoski - gg 5836259 lub kudys72@tlen.pl
- 605 120 468
■ Szukam stałej pracy... - Mężczyzna 37 latwykształcenie zawodowe – ślusarz - podejmie
pracę na terenie Jelenia Góra-Cieplice. Praca nie
musi być związana z moimi kwalifikacjami. Proszę
o kontakt na e-mail-waldek35j.g@wp.pl.(Nie
zawsze mogę odebrać telefon) Proszę o podanie
wysokości zarobków. - 660 707 657
■ Szukam stażu fizjoterapia - W tamtym roku
skończyłam fizjoterapie licencjat chciałabym
podjąć staż - 693 802 608
■ Tanie sprzątanie! - wszystko i wszędzie
- 669 948 089
■ Uczennica zajmie się dzieckiem - zaopiekuje
się dzieckiem w poniedziałki, czwartki oraz piątki
od godz. 14 oraz w weekendy. Jelenia Góra oraz
Cieplice. - 605 569 881
■ Weekendy i popołudnia - Student 4go roku
podejmie pracę w weekendy i popołudnia.
posiadane zaświadczenie o niekaralności,
prawo jazdy kat. B, książeczka sanepidoska
- 721 321 126
■ Wychowawca koloni - podejmę prace na
ferie zimowe w charakterze wychowawcy
wypoczynku - dodatkowo posiadam uprawnienia
■

młodszego ratownika WOPR kontakt loqwa@
wp.pl - 695 828 601
■ Zawodowi kelnerzy do wynajęcia - Jesteśmy
zawodowymi kelnerami, obsłużymy, a nawet
zorganizujemy każdą imprezę u Państwa w domu
lub w lokalu. Cena za godzinę zależy od rodzaju
imprezy i ilości kelnerów. - 661 565 282
■ Z wyższym wykształceniem - Podejmę pracę.
Posiadam wykształcenie wyższe-pedagogiczne.
Mam 23 lata, jestem osoba komunikatywną
i rzetelną. Praca niekoniecznie w zawodzie.
- 607 049 474

ELEKTRONIKA
SPRZEDAM
■ Odtwarzacz mp3 Creative 1GB ZEN - 160zł
(nowy nie używany) - jack011@wp.pl lub Tel. 0
508 082 888
■ Celeron 2.8 - okazja - CEL.2.80Ghz. Graficzna.
GF6200-128Mb/64bit.ddr/RAM:512Mb.
Nagrywarka cd/dvd.+ klawiatura, mysz, monitor i
drukarka. Obudowa Packard Bell, czarno-srebrna.
Cena:500zł - 790 493 785
■ Cyfra+ - zestaw - dekoder wraz z kartą. Do
wyboru jeden z dekoderów: - Philips DSX610 z
aktywnym RS -Strong 6860 - 787 273 454
■ Drukarka - Sprzedam drukarkę HP PSC 1510
ALL-IN-ONE (D,S,K) - 698 525 811
■ Dysk twardy SATA - Samsung 160gb,Monitor Flatron 17 cali (płaski ekran,ale z tylu ma
skrzynie),procesor amd athlon 2500,karta
graficzna geforce4 64mb,cena do uzgodnienia
- 515 449 243
■ Gra na PSP( beowoulf the game) - Gra jest
nowa zafoliowana - oryginalna. Cena jaka mnie
interesuje to 100zł cena w sklepie to około 170zł
- 695 980 516
■ 2 gry na Konsole PS2 gry są nowe zapakowane w oryginalne opakowanie zafoliowane
Cena za jedną 40zł Max Payne i GTA Vice City
- 695 980 516
■ Karty sd 1gb - Witam do zaoferowania mam
nowe karty KINGSTONE SD 1GB pojemności
nadające się do aparatów fotograficznych. Karty
są nowe zapakowane w oryginalne opakowanie
cena za szt 25zl - 695 980 516
■ Kto mi za darmo zdejmie smlock - Mam
prośbę kto mi zdejmie dobrze sim lock z Noki
E50 za darmo bardzo proszę proszę o kontakt
pod nr gg 3523731 - 663 391 607
■ Laptop 1200zl - Pentium 4 1,5 Ghz dysk
40GB stan wyjście na monitor wyjście TV
USB czytnik kart stan idealny bateria trzyma
minimum 2 godz. wraz z ładowarką cena 1200zł
- 605 925 109
■ Laptop dell - zamienię laptopa na nokie
n95,e61i - 663 044 949
■ Lg kg800 - LG KG800 nowy, bez simlocka,
gwarancja, komplet. Cena 469zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 Jel. Góra - 075
75 35 333
■ Lg ku 311 bez simlocka - Sprzedam LG KU
311 bez sim locka, angielskie menu, w stanie
bardzo dobrym, Atrakcyjna cena - ul. Ogińskiego
9 (Przystanek k/Jubilatu) - 515 795 999
■ Lodówka Bosch - do zabudowy. Lodówka
jest z ekspozycji ze Studia Mebli Kuchennych
przy ul.Wojska Polskiego 26 w Jeleniej Górze.
Wysokość 1,30m. 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 - Lcd 19" w dwu letnią gwarancja
firmy LG - 788 400 189
■ Monitor 17 za 50 zł - mam do sprzedania
monitor CTX jest w bardzo dobrym stanie. Działa w
100%Kontakt:503545949 sms tylko bo mam
zepsuty głośnik - 503 545 949

Monitor 19 cali - Sprzedam monitor 19 cali
CRL, firmy Vobis, stan bardzo dobry, cena 150 zl.
Dla zainteresowanych zdjecia na e mail. Kontakt
tel. i eMail DJ_39@interia.pl - 788 996 152
■ Monitor LCD nokia 15" tanio - 100% sprawny
bez wad, zasilacz w komplecie cena do uzgodnienia (ok 150 zł) - 502 286 702
■ Motorola a1000 - Palmfon - Idealny stan, bez
simlocka. Posiada najnowsze oprogramowanie
z polskim menu. W zestawie ładowarka z przejściówką, kabel USB, słuchawki, stacja dokująca,
rysik... Wszystko oryginalne Motorolii. Cena: 550
zł. Możliwa zamiana na SE K810 lub K850. GG:
363568 - 504 996 688
■ Motorola v3 - różowa, gwarancja, stan
bdb. Cena 229zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Motorola v3 - Pierwszy właściciel. Simlock
ERA. Aparat ma 2 lata i jest w b. dobrym stanie
technicznym i wizualnym. Zestaw: telefon, ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel do komp.,
pokrowiec, płyta. W pudełku z instrukcją. CENA
190 zł Bateria trzyma słabo - koszt baterii to ok.
30zł. - 600 447 322
■ Motorola w375 - nowa, simlock era, komplet,
gwarancja. Cena 199zl KOMIS-LOMBARD ul. Wojska Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 3100 - sim-lock Plusa. Stan dobry.
Cena 70 zł. - 507 274 145
■ Nokia 5140i - Używany - Telefon nie posiada
simlocka. Oryginalny kartonik, ładowarka,
bateria, obudowa. Telefon nosi lekkie ślady
użytkowania. Kolor czarny - Cena około 300zł.
- 693 934 901
■ Nokia 5200 - Nokia 5200 nowa, bez
simlocka, gwarancja, komplet. Cena 399zl
KOMIS-LOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 Jel.
Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 6020 - gwarancja, stan bdb, bez simlocka. Cena 169zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 6136 - nowa, simlock orange, gwarancja, komplet. Cena 439zl KOMIS-LOMBARD
ul.Wojska Polskiego 48 Jel. Góra tel. 075/ 75
35 333 - 075 75 35 333
■ Nokia 6230i - gwarancja, bez simlocka,
srebrna. Cena 239zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 6233 - Nokia 6233 simlock era,
gwarancja, komplet, stan bdb. Cena 479zl
KOMIS-LOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 Jel.
Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 6234 - bez simlocka, gwarancja. Cena
339zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska Polskiego 48
Jel.Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 6280 - kompletna cena 500 zł. stan
b. dobry - 660 041 935
■ Nokia 6280 - simlock orange, gwarancja.
Cena 349zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 Jel.Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 7360 - gwarancja, komplet, bez
simlocka,stan bdb, biała, brązowa, czarna. Cena
od 279zl za sztukę KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 7373 - nowa, komplet, gwarancja.
Cena 579zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Nokia E65 - simlock orange, komplet, gwarancja. Cena 569zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel.Góra - 075 75 35 333
■ Nokia N72 - bez simlocka, komplet, gwarancja, karta pamięci 128MB. Cena 399zl
KOMIS-LOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 Jel.
Góra - 075 75 35 333
■ Nokia N73 - nowa, simlock plus, gwarancja,
komplet. Cena 879zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Nokia n80 - Cały zestaw, na gwarancji (do
końca 2008 roku), folia na wyświetlaczy (bez
sim-locka. PL menu)+ karta 1GB + moduł GPS
+ mapy (różne) + gry i programy. Cena: tylko
830zł Kontakt: marcin.janicki@poczta.onet.eu
- 503 715 094
■

Nokia n80 - Nokia N80 simlock era, komplet,
gwarancja, stan bdb. Cena 679zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska Polskiego 48 Jel. Góra - 075
75 35 333
■ Nokia, siemens, lg, se - Sprzedam telefony
komórkowe. Nowe i używane. Komplety. Ceny od
40 zł - ul. Ogińskiego 9 (Przystanek k/Jubilatu)
- 515 795 999
■ Płyta Teka - CG LUX 60 4G ( do zabudowy )
nowa - 606 143 771
■ Piekarnik - TEKA HA 890 ( do zabudowy )
nowy - 606 143 771
■ Play station 2 - psp 2 2 pady okablowanie+
2gry gran turismo4 i tomb rider 350zł - dowóz
gratis w okolicach jeleniej - 508 269 855
■ Ps2slim - Sprzedam konsole PS2 Slim + 2
pady + 1 gra i pełne okablowanie. Okazja tylko
280zł - mało używana - 791 870 927
■ Ps2slim - Sprzedam konsole PS2 Slim + 2
pady + 1 gra i pełne okablowanie. Okazja tylko
280zł !! mało używana - 791 870 927
■ Radioodtwarzacz samochodowy - Pioneer
DEH-3900MP - Cd/Mp3 -fabrycznie nowy ,
zapakowany. Gwarancja . dowód zakupu.
Cena 320zł - 664 976 411
■ 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
■ Sagem my411x prawie nowy!+1gb!
- Sprzedam Sagema My 411x praktycznie
nowego bez najmniejszych otarć! kupiony
w listopadzie w salonie Orange od końca
listopada kompletnie nie używany leżał
ciągle w szafce. Telefon ma 2 letnią gwar.
folia na wysw. Cena 250zł lub +karta 1gb
300zł!GG157890 - 157890
■ Samsung d900 - bez simlocka, gwarancja, komplet, stan bdb. Cena 379zl KOMISLOMBARD ul. Wojska Polskiego 48 Jel. Góra
- 075 75 35 333
■ Samsung z370 - gwarancja, komplet,
karta pamięci 512MB. Cena 299zl KOMISLOMBARD ul. Wojska Polskiego 48 Jel. Góra
- 075 75 35 333
■ Samsung z370 bez simlocka - w stanie
bardzo dobrym, karta pamięci 512, komplet,
zakupiony 05.09.2007 w salonie play.
Atrakcyjna cena ul. Ogińskiego 9 (Przystanek
k/Jubilatu) - 515 795 999
■ Siemens al21 - Siemens AL21 czerwono-biały z srebrna obramówką, zadbany
(użytkowany przez kobietę) bez SimLocka
(działa w każdej sieci) Sprawny. Cena 120zl
- 500 349 388
■ Siemens c75 - sprzedam za 150zł komplet bez sim-locka - 507 311 446
■ Simens s65- tanio - w dobrym stanie
karta pamięci 32mb brak bocznego przycisku
cena 100 zł do negocjacji - 609 393 989
■ Sony Ericsson k510i - gwarancja, komplet,
stan bdb. Cena 199zl KOMIS-LOMBARD
ul.Wojska Polskiego 48 Jel. Góra - 075
75 35 333
■ Sony Ericsson k550i - gwarancja, simlock
era, komplet. Cena 459zl KOMIS-LOMBARD
ul.Wojska Polskiego 48 Jel. Góra - 075
75 35 333
■ Sony Ericsson k550i nowy 400zł - prosto
z ERY oryginalnie zapakowany 400 zł Karpacz
- tel 24h - 606 876 703
■ Sony Ericsson k700i - w dobrym stanie,
oryginalna ładowarka, pudełko ma sim-lock
na Orange, wszystko w nim działa poprawnie,
zdjęcia na e-mail. cena: 140 zł gg:6645856
Marcinswiniarski1@o2.pl Możliwość wysyłki
przedmiotu pocztą polską. - 669 417 059
■ Sonyericsson k800i - SonyEricsson K800i
nowy, bez simlocka, gwarancja, komplet.
Cena 679zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■

Sony Ericsson t630 - (bez sim-locka).
Stan dobry. Cena 90 zl. - 507 274 145
■ Sonyericsson w200 - komplet, bez
simlocka, gwarancja, czarno-pomarańczowy.
Cena 249zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Sonyericsson w200 - gwarancja, karta
pamięci 1GB, biało-pomarańczowy, stan
bdb. Cena 229zl KOMIS-LOMBARD ul.Wojska
Polskiego 48 Jel. Góra - 075 75 35 333
■ Nokia 6630 komplet - cena 350 - 509
522 581
■ Sprzedam głośniki do komputera - w
100% sprawne Koszt 20zł Bądź gg 7810406
- 517 841 858
■ Sony PSP Slim Używana sporadycznie 2
miesiące. - konsola (SLIM) - zasilacz-ładowarka (wtyczka UK) - oryginalne pudełko
- oryginalna karta Sony MSPDuo 4Gb 3
gry: - Guilty Gear Judgement - Fifa 2007
- Sega Rally Naklejona folia ochronna HORI
gg:1300694 - 1300694
■ Toshiba Satellite P205-S6237 INTEL
DUAL CORE PROCESOR T2080 - 1.73GHz
dysku - 120GB 1024MB DDR2 LCD - 17
cali karta graficzna 950-256MB 2 GŁOŚNIKI D-Sub (wyjście na monitor) USB x4
kamera,mikrofon,głośniki Modem 56K V.90
Bezprzewodowa karta sieciowa - 2200BG
cena 2 500 - 516 324 205
■ Samsung j 600 - malinowy metalik PLUS
GSM - 603 080 888
■ Telefon SPV c 500 - 100% sprawny,
ładowarka, pudełko, sterowniki i programy na
płycie cd-rom, tanio - 502 286 702
■ Telewizor - marki Samsung 29 - stan
bardzo dobry cena 300zł. - 601 614 764
■ Tuba basowa (subwoofer) - średnica 28cm. Cena 45 zł. Kontakt na GG
- 3127266
■ Tv panasonic 28 - Sprzedam TV Panasonic
28 cali, stereo, telegazeta, pilot. Cena 250 zł.
Telefon kontaktowy - 075 64 75 022
■ 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
■ Xbox360 - premium+ gry na ps3 - 663
044 949
■ Zestaw CB-RADIO w skład którego wchodzą: CB RADIO UNIDEN 520XL, Antena 180cm
Magnes LEMM S9, Głośniczek zewnętrzny
FARUM, całość ma około 7 miesięcy. Cena
do negocjacji - 606 426 922
■

ELEKTRONIKA
KUPIĘ
■ Klimatyzator przenośny - z grzaniem tzn.
pompą ciepła - 502 836 938
■ Kuchenkę gazową - dwupalnikową - 693
909 235
■ Modem PCMCIA II - bez simlocka, może
być używany ale w pełni sprawny. - 664
972 812
■ Nokia 6233 - możliwie tanio - 695
455 522
■ Fajny nr telef. na kartę - nowy lub odkupię
używany fajny numer telefonu na kartę (prepaid), obojętnie jaka sieć (najlepiej POP), ale
najważniejsze aby był łatwy do zapamiętania.
Proszę o oferty mailem: numer telefonu, do
kiedy aktywny, sieć i cena - pox@op.pl
■ Keyboard Rolanda-e - proszę w ofercie
podać model, cenę, miejscowość, odbiór
Warszawa - 507 960 348
RÓŻNE
SPRZEDAM-KUPIĘ
■ Tanie domowe obiady na miejscu i na
wynos - 5 zł abonament - Cieplice ul. Cieplicka
74 szkoła nr 6 – 502 108 290

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
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
■ Suknia ślubna szyta na zamówienie
rozmiar 40, dwu częściowa kolor biały +
dodatki szal, halka. Możliwość przymiarki
stan bardzo dobry Tel. 663 723 964
■ Dwa fotele + sofę, dwójkę w ładnym
stanie, obite czarnym skajem nie zniszczone
– tanio –791 963 115
■ Telewizor - Sharp, 26 cali w dobrym
stanie z pilotem – 791 963 115
■ Drzwi balkonowe 2 szt. 88/220 za
szt. 250zł - 693 815 148 lub 075 75
56 539
■ Kuca pod siodło i zaprzęg 105cm kary
obsługiwany przez dzieci – 605 822 721
■ 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
■ Dziecięcy wózek wielofunkcyjny w bardzo dobrym stanie, modne kolory, używany
10mcy – okazja – tanio – 514 352 529
0 507 747 888
■ Dachówka karpiówka po niemiecka
– tanio – 075 75 215 19
■ Komoda przedwojenna z ozdobnymi
uchwytami w dobrym stanie – 075 64
395 25
■ Kafle piecowe brązowe odstąpię niedrogo – 691 328 721
■ Kupię kominek, narożnik, stół i 8 lub
6 krzeseł, meble młodzieżowe – 667
264 181
■

EDUKACJA
■ Profesjonalna nauka gry na pianinie
i instrumentach klawiszowych – 608
700 184
■ Język niemiecki – Germanista, wszystkie
poziomy, tłumaczenia – 501 726 467
■ Angielski - Zajęcia języka angielskiego
dla początkujących w grupie pięcioosobowej. Wykwalifikowany lektor z dużym

doświadczeniem. Godzina zajęć już od 11
zł. - 661 544 265
■ Francuski - Udzielę korepetycji z języka
francuskiego na wszystkich poziomach
zaawansowania z możliwością utworzenia
grup 2-4-osobowych. 25zł/godz.(Jelenia
Góra i okolice) Zajmuje się także tłumaczeniami - 500 024 534
■ Geografia - matura, korepetycje - Magister geografii udzieli korepetycji, przygotuje
profesjonalnie do matury. Tanio 25 zł/h +
materiały - 509 473 005
■ Gramatyka- korepetycje - Masz problem z gramatyką? Pomogę, wytłumaczę
- udzielę korepetycji na poziomie II. roku
filologii germańskiej – 787 205 383
- 664 047 946
■ Hiszpański dla początkujących - Hiszpański dla początkujących, tanio! Godzina
lekcyjna (45min), możliwy dojazd do
ucznia! kontakt: tonique26@wp.pl, telefon
po godz. 15 - 697 136 333
■ Jęz. angielski dla dzieci - Język angielski
dla dzieci,25zł/60min,centrum miasta
- 605 180 538
■ Język niemiecki - korepetycje - Czy
Twoje dziecko ma problemy w szkole z
językiem niemieckim? Zadzwoń, pomogę,
wytłumaczę - udzielę korepetycji całkiem
niedrogo. Tylko w weekendy!!! - 696
596 655
■ Język niemiecki - korepetycje - Masz
problem z językiem niemieckim w szkole?
Pomogę, wytłumaczę - udzielę korepetycji
- Tel. 664 047 946 - 787 205 383
■ Język niemiecki - tanio - mgr - Mgr
germanistyki udziela korepetycji. Ciekawe
zajęcia. Zapraszam! Konkurencyjne ceny!
- 600 911 829
■ Język polski - pilne - Pilnie szukam
kogoś, kto napisze lub pomoże napisać
prezentację maturalną z j. polskiego - tytuł
pracy : ,,Recepta na miłość w twórczości
księdza Jana Twardowskiego,, - 668
995 812
■ J. polski, j. rosyjski - korepetycje, pisanie
prac, matura, tłumaczenia, dojazd do ucznia,
profesjonalnie i rzetelnie - 504 987 279
■ Korepetycje - Studentka drugiego roku
filologii polskiej udzieli korepetycji - od
podstawówki do liceum. Przygotowanie
do matury, testu gimnazjalnego itp. itd.
- 697 723 993
■ Korepetycje z języka niemiecki - Magister filologii germańskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego udzieli korepetycji. Wszystkie poziomy: nauczanie od podstaw,
gimnazjum, liceum, przygotowanie do
matury. Posiadam własne materiały. 3letnie doświadczenie jako nauczyciel j.
niemieckiego w gimnazjum i technikum.
dariakier@interia.eu - 603 685 778
■ Korepetycje z niemieckiego - Studentka
filologii germańskiej udzieli korepetycji
dzieciom w wieku gimnazjalnym i młodszym
- 787 205 383 - 664 047 946
■ Lekcje gry na keyboardzie - Udzielę lekcji
prywatnych ( korepetycji ) gry na keyboardzie. Jestem młoda ale mam wykształcenie
wyższe na AM we Wrocławiu i w Katowicach
oraz duże doświadczenie pedagogiczne
- 605 328 731
■ Matematyka - korepetycje tanio - Duże
doświadczenie - 790 432 315
■ Korepetycje z matematyki dla uczniów
gimnazjum i szkoły podstawowej, prowadzone przez doświadczonego nauczyciela
matematyki. Zapraszam. [niedrogo] matem.korepetycje@wp.pl
■ Matematyka - pomoc w nauce - Chętnie
pomogę w zadaniach domowych, przygotowaniach do testów i innych pracach związanych z matematyką, Zakres materiału: od

szkoły podstawowej do średniej. Z dojazdem
do ucznia. - 509 503 125
■ Matematyka - tanio, doświadczony
- Tanio. Wieloletnie doświadczenie, także
we Wrocławiu. - 790 432 315
■ Nauczanie początkowe - Rodzice szukają
młodej Pani dla 2 - klasisty na korepetycje
z nauczania początkowego w domu na
Zobobrzu - 501 727 015
■ Nauka jazdy - Kurs nauki jazdy kat. B,
jazdy doszkalające, pełne dostosowanie
się do klienta! - 501 418 766
■ Niemiecki - Czy Twoje dziecko ma
problemy w szkole z językiem niemieckim?
Zadzwoń, pomogę, wytłumaczę - udzielę
korepetycji całkiem niedrogo. Tylko w
weekendy!!! - 696 596 655
■ Niemiecki dla kosmetyczek - Materiały
do nauki języka niemieckiego opracowane
specjalnie dla kosmetyczek! Zeszyt 33
strony a4, zbindowany.40zł. Drugi zeszyt
dla manikiurzystek!! Spisy treści na maila!
zaafira@interia.pl - 691 497 110
■ Niemiecki - wszystkie poziomy - Witam,
stawiasz na profesjonalizm? Jestem
doświadczonym lektorem i nauczycielem.
Pomagam w nauce języka na wszystkich
poziomach, w tym ZDF, dzieci i dorośli,
język zawodowy. W cenie zajęć materiały.
Przystępne ceny zajęć! tobal@o2.pl - 501
726 467
■ Pisanie prac - z języka polskiego - duże
doświadczenie i pomoc - 790 502 427
■ Pisanie prac! - Pisanie wszelkiego
rodzaju prac, wypracowań, przepisywanie, streszczanie, realizacja 24h, tanio.
gg:6645856 - 669 417 059
■ Pisanie prezentacji - Potrzebujesz
pomocy w napisaniu prezentacji maturalnej
z języka polskiego? Prace pisze nauczyciel
z wieloletnim doświadczeniem Cena konkurencyjna! Więcej pisz na mail: hispidka@
interia.pl - 664 633 434
■ Pisanie prezentacji maturalne - Potrzebujesz pomocy w napisaniu prezentacji
maturalnej z języka polskiego? Napisz
do mnie maila a dowiesz się wszystkiego
dokładniej. Prace pisze nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem Więcej pisz na mail:
hispidka@interia.pl - 664 633 434
■ Podręczniki do różnych klas - Różnego
rodzaju podręczniki do gimnazjum klasy
2, klasy 3, poszczególne książki do szkoły
podstawowej, nie drogo, książki są w stanie
bardzo dobrym, i dobrym, jeżeli potrzebujesz jakiejś książki pisz do mnie i pytaj czy
mam. gg:6645856 Marcinswiniarski1@
o2.pl - 669 417 059
■ Pomoc w rozwiązywaniu zadań - Nie
chce Ci się rozwiązywać zadań z matematyki lub informatyki, pisać programów na
zaliczenia - julcie@interia.pl

Pomogę pisać prace z polskiego Pomogę w pisaniu prac z języka polskiego
w szerokim zakresie - 790 502 427
■ Poszukuję korepetytora z chemii - zakres
2 klasa gimnazjum - 663 127 730
■

ODDAM
PRZYJMĘ
■ Bokser poszukiwany - potrzebny młody
bokser dla suki - 603 766 496
■ Oddam gruz betonowo-ceglany odbiór
we własnym zakresie - 502 322 266
■ Oddam mądrego i fajnego pieska - tylko
dobrym ludziom piesek jest duży i nadaje się
do pilnowania - 787 233 050
■ Oddam w dobre ręce - Oddam sukę mix
labrador i rotwajler, czarna podpalana czujna, wierna, towarzyska - ma 6 miesięcy
- 669 948 089
■ Piesek - szczeniak - 7 miesięczny cocel
spaniel czarny zaszczepiony oddam w dobre
ręce - 660 615 519
■ Stafford bull terier - Pilnie oddam (z
powodu wyjazdu) sukę 1.5 roczną rasy
Stafford bull teriera. Pies wychowany w
domu z dzieckiem. Nie przejawia agresji.
Jest łagodny i towarzyski. Proszę dzwonić
po godzinie 20.00 - 662 149 700
■ Oddam ślicznego kocurka w kolorze
biało- czarnym. Kotek ma 2 miesiące,
korzysta z kuwety i jest bardzo zabawny
- 665 576 025
■ Szczeniaczek - Oddam w dobre ręce
ślicznego czarnego szczeniacza. Ma biały
,,krawat" i ,,skarpetki". - 603 954 845
■ Chętnie przyjmie - meble pokojowe
oraz wersalkę/sofę, pralkę. auto. - 509
360 830
■ Przyjmę małego kocurka perskiego
(długa sierść) koloru białego . - 513
092 291
■ Przyjmę - starszego typu komputery z
monitorami, które nadają się jeszcze do
użytku, ponadto przyjmę również stare kasy
fiskalne, i nie potrzebną sprawną elektronikę. gg:6645856 - 669 417 059
■ Przyjmę ziemię z wykopów - przyjmę
ziemię z wykopów w Płoszczynie - 606
716 026
■ Suche trociny - 075 751 4060 - 608
435 483
■ Świetlica przyjmie komputery - Dzieci
i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Janowicach Wielkich proszą o nieodpłatne przekazanie komputerów. Podarowany sprzęt
możemy odebrać własnym transportem
- 661 172 475
ZGUBIONO
ZNALEZIONO
■ Zgubiono dokumenty - 15 stycznia zgubiono dokumenty w czarnym etui, jeśli ktoś
znalazł proszę o zwrot dowodu oraz karty
płatniczej bardzo pilne. - 721 487 009

PROPOPZYCJA DLA NIEZDECYDOWANYCH
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach ul. Świerczewskiego 21, ogłasza nabór od
II semestru w roku szkolnym 2007 / 2008 do klas
pierwszych w następujących typach szkół:
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa: wielozawodowa,
kształcąca w zawodach mechanicznych i elektrycznych
• Szkoła Policealna, po ukończeniu której uzyskuje
się tytuł
- technika elektryka,
- technika informatyka
- technika mechatronika.
Szkoła zapewnia praktykę we własnych warsztatach
oraz w renomowanych firmach na naszym terenie.
Szczegółowych wiadomości udziela sekretariat
szkoły tel. 075 / 75-530-60

Zgubiono pieska - W dniu 4 stycznia w
Mysłakowicach zgubił się piesek owczarek
niemiecki czarny z białym brzuchem i
łapami. Miał srebrną kolczatkę. Piesek był
młody miał rok. Wabi się Bąbel. Na znalazcę
czeka nagroda. Ostatni raz widziano go koło
stacji PKP w Mysłakowicach - 510 111 061
- 500 219 626
■ Zgubiono tablice rejestracyjną - DJ
18890. damiano99@interia.pl 783697436
691236959 - 605 448 455
■ Znaleziono Dj 25655 - Tablicę rejestracyjną - 605 295 351
■ Znaleziono kotka - na ulicy Drzymały
- 075 75 255 53
■

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
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– ulica Karłowicza – Tel. 0 603 835 483
i 075 64 21 598
■ 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
■ Regipsy malowania – remonty mieszkań – 885 742 245
■ Zespoły muzyczne na każdą okazję
– profesjonalnie 0 601 375 987
■ 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

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
■ Pieczenie ciast na zamówienie fachowo
i tanio – 604 551 615
■ Ścinka drzew w trudnych warunkach
507 086 025
■ Instalacje grzewcze, gazowe, kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia
– 501 666 098 lub 508 647 464
■ Przeprowadzki oraz wszelkie usługi
transportowe - cały kraj i zagranica
– 798 599 833
■ 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
■

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

Ekspres pożyczka
od 500 do 2000 w 4h,
bez Bik-u 0 696 279 234,
790 773 016
Fugi i uzupełnianienia
silikonowe i akrylowe
wszelkiego rodzaju i na
różnych powierzchniach.
Pracujemy na materiałach
sprowadzanych
z Niemiec na które dajemy 6
letnią gwarancję
- mail: marczak@online.de
Tel/Fax 00492646914831
Wypożyczanie szalunków
budowlanych na terenie
Dolnego Śląska
- Tel/fax 0049 264 691 4831
mail: marczak@online.de

"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.

.
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30 JELONKA WCZORAJ
Stare miasto w Jeleniej Górze po 1945 roku nie miało szczęścia do gospodarzy (I)

Stara zabudowa Podwala znacznie została przerzedzona podczas wyburzeń w latach PRL. To samo stało
się z kamienicami przy ulicy Kopernika i wieloma
innymi zarówno na starym mieście, jak i jego obrzeżach. Do wyjątków należy fakt, aby w miejscu obróconych w perzynę domów powstało coś sensownego.
(na zdjęcie nie załapał się żaden
pojazd, nawet konny). Warto
wiedzieć, że przed 1945 rokiem
Podwale stanowiło przedłużenie starego miasta i w randze
niewiele mu ustępowało.

Epizod z tramwajem
przed Czarnym Orłem

Jeszcze do 1914 (według innych źródeł – do 1917 roku)
jeździł tamtędy tramwaj jednej
z pierwszych jeleniogórskich
linii z dworca głównego do
koszar Pułku Strzelców. Jak już
wspominaliśmy – znajdowały
się przy pobliskiej Hospitalstrasse (Szpitalnej, Daszyńskiego,
Obrońców Pokoju – kolejne
polskie nazwy).
Linię zlikwidowano – skąd
my to znamy – kiedy przestała
przynosić zyski. Później po I
Wojnie Światowej przestał istnieć batalion strzelców, którego
defilady były częścią krajobrazu
Podwala przez kilka dziesięcioleci istnienia tej formacji.
Eksluzywności traktowi nadawał w tamtych czasach hotel nie
bez powodu zwany „Schwarzer
Adler” (Czarny Orzeł). Było to
nawiązanie do symbolu herbu
królestwa pruskiego i państwa
niemieckiego.
Mieściła się tam słynna w okolicy piwiarnia oferująca złocisty
napitek z bawarskiego browaru
Kulmbacher, który spożywano
w skromnym, acz gustownie
urządzonym wnętrzu, obitym
boazerią inkrustowaną scenami
myśliwskimi.
Dla mniej wymagających
klientów był bufet. Konsumenci

Urok dawnego Podwala już za polskich czasów
mogli też usiąść przy stołach
nakrytych lnianymi obrusami
i tam zamówić coś do jedzenia.
Przy hotelu, który mienił się jednym z lepszych w Jeleniej Górze
początku wieku XX, działało
także Buergerlisches Haus fuer
Reisende und Turisten – Miejski
Dom dla Podróżnych i Turystów.
Na zapleczu postawiono jeden
z pierwszych w mieście parkingów dla zmotoryzowanych gości, co świadczy o fakcie, że byle
kto się tam nie zatrzymywał.
Bywalcy chwalili sobie także
werandę, z której można było
podziwiać widoki ówczesnej
starówki. Ostatnim właścicielem Czarnego Orła był niejaki
Brueckner.

Zamach na Podwale
i „zemsta” PRL

Kamienica, która pochodzi z

Fot. Archiwum

Podwale. Trakt położony był
pierwotnie, od XVIII wieku,
poza murami miasta, jak wskazywała niemiecka nazwa Aussere Burgstrasse (Na zewnątrz
ulicy Zamkowej). Później ulicę
nazwano nieco bardziej adekwatnie: Vor dem Burg Thore
(Naprzeciw Bramy Zamkowej),
a obejmowała ona – poza współczesnym Podwalem – także ulice
Sobieskiego oraz Obrońców
Pokoju.
Na zdjęciu, które przedstawiamy, czas zatrzymał się gdzieś
na przełomie lat 50-tych i 60tych ubiegłego wieku. Wówczas
jeszcze istniała większość starej
zabudowy Podwala, zwanego w
ten sposób od roku 1948. Wcześniej, przez niemal trzy lata po
przejęciu miasta przez Polaków
– w nawiązaniu do niemieckiego nazewnictwa – trakt miał
miano ulicy Zamkowej.
Ktoś zostawił rower przy
bramie. Pani z psem wraca z
zakupów. Niesie ciężkawą torbę,
kto wie, czy nie z pobliskiego
targowiska miejskiego, które
przez długie lata znajdowało się
przy ul. Obrońców Pokoju. Na
tym samym placu, z którego dziś
odjeżdżają autobusy PKS.
Kobieta zdaje się mówić
„dzień dobry” sąsiadce (obie
panie są do siebie odwrócone).
W głębi – panowie podążający
gdzieś z teczkami. Inna jeleniogórzanka idzie chodnikiem po
drugiej stronie.
Całość przypomina raczej
sielski obrazek z prowincjonalnego miasteczka niż jedną z
najbardziej ruchliwych dziś ulic

Fot. Archiwum

Niemiecka klątwa nad starówką

Plac Ratuszowy z Bankiem Inwestycyjnym w latach 50-tych.
Tędy można dojść do Podwala, do kamiennych schodków przy Jasnej

połowy wieku XIX wieku, ostała
się do dziś. Przetrwała wyburzeniową burzę w latach PRL, pod
której – w latach 1972 – 74 naporem runęła większość dawnej
zabudowy Podwala, w tym jego
strona wschodnia rozebrana
została niemal w całości.
W zapomnienie poszły kamieniczki ze sklepikami na
parterze. Na rogu Grodzkiej
wyroby z rodzinnej wytwórni,
mięsa i wędliny sprzedawał
rzeźnik Flade. Miał w sąsiedztwie konkurencję w postaci
sklepu masarniczego Wolfa. Był
salon tytoniowy z papierosami
różnych gatunków prowadzony
przez Weinricha. Była restauracja „Zur guten Quelle” (Pod
dobrym źródłem)…
To wszystko w dwupiętrowych kamieniczkach, w których miejscu jest dziś trawnik
i szpetna tablica upstrzona

rozmaitymi reklamami. Przez
kilka lat istniał tam przystanek
autobusowy, przeniesiony niżej,
pod nieudolnie zrekonstruowane mury obronne.
Z dawnego elementu Podwala
zachowały się tylko schodki
prowadzące ku rynkowi i ulicy
Jasnej z wymienionymi kamiennymi stopniami.
Podwale współczesnym, nieco
starszym jeleniogórzanom, kojarzy się z blaszanym pawilonem
Pewexu (dla nieświadomych
– był to sklep, w którym za PRL
można było kupić za dewizy
lub bony towary luksusowe).
Tymczasem w miejscu blaszaka
stał niegdyś szpital, przytułek Bożego Ciała, a od połowy
XIX wieku – jadłodajnia dla
ubogich i bezdomnych zwana
Kuchnią Ludową. I ten obiekt
został zniszczony. Z tej części
ulicy uchowała się tylko dawna
rezydencja bogatej rodziny jeleniogórzan niejakich Gleyfelów,
w której w dziewiętnastym stuleciu uruchomiono wytwórnię
soków i win owocowych.
Budynek kojarzy się obecnie
z Archiwum Państwowym (instytucję ulokowali tam jeszcze
Niemcy w 1927 roku), obecnie
przeniesionym na ulicę Podchorążych.
W dawnym hotelu Czarny
Orzeł, w przyziemiu urządzono
sklepy, wyżej – mieszkania.
Rozsypujący się dom użytkowano jeszcze w latach 80-tych
ubiegłego wieku, a potem – z
powodu fatalnego stanu – budowlę zamknięto.
Ożyła kilka lat później, zakupiona przez inwestora, który –
nawiązując do tradycji – chciał,
by w tym miejscu odrodził się
hotel. Dom wyremontowano,
zmieniając jego bryłę o dobudówkę, która budzi mieszane
wrażenia (na parterze powstały
jarmarczne sklepy z mniej lub

bardziej potrzebnymi towarami
różnej jakości).
Jednak hotel nie powstał, a
kamienica dość długi czas po
remoncie stała pusta z powodu
licznych usterek budowlanych.
Dziś handlowy charakter zachował parter tego budynku.

Kominy zamiast
różanych ogrodów

Inspirujące jest zdjęcie pochodzące z przełomu XIX i
XX wieku, a przedstawiające
miejsce z niemiecka zwane
Rosenau, czyli Różane Błonia.
W średniowieczu były tam podobno ogrody różane, które
ostały się dziś tylko w nazwie
ulicy Różanej (Rosenstrasse
– dokładnie przetłumaczono ją
na polski w 1945 roku).
Ale sfotografowany z oddali
krajobraz w niczym pachnącego
różą uroczyska nie przypomina,
ale stanowi cenny dokument
zatrzymanego w kadrze ówczesnego krajobrazu.
Centralnym punktem fotograficznej sceny wydaje się
zakład przemysłowy z kominami i halami produkcyjnymi
Fabryki Armatury Heine Seiferta
działające w pobliżu dworca
zachodniego od 1891 roku przy
alte Warmbrunnerstrasse (starej
Cieplickiej – dziś Karola Miarki).
Tam powstawały metalowe
urządzenia głównie do aparatów grzewczych w przemyśle
chemicznym, papierniczym,
cukierniczym oraz browarnictwie.
Budowa zakładu w tym miejscu stanowiła o nowym przemysłowym przeznaczeniu tej części
dawnej Jeleniej Góry, a w okolicy
w latach następnych powstawały kolejne zakłady.
Ciąg dalszy w kolejnym
numerze ...

(tejo)
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Czytelniku!
Zadzwoń
lub przyjdź do nas

Masz problem?
A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami
tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście.
Redakcja mieści się przy ul. Klonowica 9 (I piętro).
Dyżury naszych dziennikarzy
od pn. do pt. w godz. 900-1200
Nasi doradcy do spraw reklamy
Jacek Tel. 508 082 888
Gosia Tel. 663 663 647
logo- kolor podstawowy

Pantone 485C

Tel. 075 75 444 00

www.jelonka.com
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

do OBRAZÓW

Auto Komis Alfa

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

pon.- czw. 9 -17, pt. 9 -15, w sobotę nieczynne

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

dać ogłoszenia

AUTO KOMIS

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

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria

Nie
zapomnij

ALF
A

Serafin

RAMY

100% M 100% Y

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

MEBLE
KUCHENNE

50 %

Z EKSPOZYCJI OBNIŻKA NAWET DO

ul. Poznańska 24, tel. (075) 76 46 289
(pod arkadami w pobliżu PKS)

21 stycznia 2008 r.

32 REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

