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• 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...?
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DZIŒ W JELONCE

Magiczna noc z Potterem

Fot. Agnieszka Gierus
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Beata Sawicka kontratakuje
Była posłanka zarzuca
służbom specjalnym przekroczenie swoich uprawnień. W minionym tygodniu
zeznawała w poznańskiej
prokuraturze. Beata Sawicka zost a ła zatrz y ma na
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne trzy tygodnie
przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi
na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej.
W zamian obiecała pomóc
w „ustawieniu” przetargu
na atrakcyjną 2–hektarową
działkę na Helu. Łapówkę
wręczył jej jeden z funkcjo-

nariuszy CBA. Film z tego
zdarzenia widzia ła ca ła
Polska.
Sawicka już kilka dni później sugerowała, że funkcjonariusz przekroczył swoje
uprawnienia, inwigilował ją,
sam nakłaniał do przyjęcia
pieniędzy. W dodatku rozpalił serce eksposłanki, która
zakochała się w swoim przyszłym oprawcy. W jednym
z w y wiadów pra sow ych
jeleniogórzanka sama opowiedziała, że uległa czarowi
mężczyzny, który wręczał
jej kwiaty i zapraszał na
romantyczne spacery.

W w y n i k u a kc j i C B A
Beatę Sawicką oskarżono
o przyjęcie łapówki oraz
podżeganie do popełnienia
przestępstwa. Za to grozi jej
do 10 lat więzienia. Została
też wykluczona z Platformy Obywatelskiej i straciła
szansę na wybór do nowego
parlamentu. Startowała z
list PO do senatu, ale zrezygnowała z ubiegania się
o głosy.

(ROB, tejo)

Fot. Agnieszka Gierus, Konrad Przezdzięk

NA JÊZYKACH
Małgorzata Turowska,
sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Cieplic, przysłużyła się
do oklasków dla tej organizacji.
Po dorocznym charytatywnym
balu SMC udało się zebrać podczas aukcji przedmiotów różnych ponad 10 tysięcy złotych.
Pieniądze zasilą konta klas
podstawówek nr 3 i 6 w Cieplicach i zostaną przeznaczone
na wyjazd na zieloną szkołę dla
ubogich uczniów.
Wojciech Zawadzki, jeleniogórski mistrz obiektywu,
przyznał, że w dobie komputeryzacji i digitalizacji fotografii,
pozostaje wierny tradycyjnym
aparatom. Dopóki Maestro będzie się opierał nowoczesności,

Jazda (nie)kulturalna

Z głębokim żalem przyjąłem
wiadomość o śmierci

Zbigniewa
KAMIŃSKIEGO
wspaniałego człowieka współtwórcę
potęgi zgorzeleckiej koszykówki.
Łączę się w ogromnym smutku z Rodziną
Wicemarszałek Sejmu RP
Jerzy Szmajdziński

Pewnej pięknej
środy po pracy, żeby
uniknąć stresującej
jazdy samochodem,
postanowiłam wrócić do domu
autobusem MZK. Wsiadam uśmiechnięta. Grzecznie zwracam się do
kierowcy prosząc o bilet studencki.
–Że co? – słyszę z szoferki. Nie tak
wyobrażałam sobie tę uprzejmość
wyuczoną na ubiegłorocznych
kursach zafundowanych swoim
pracownikom przez Miejski Zakład
Komunikacyjny. – Poproszę bilet
studencki – powtarzam grzecznie
i kładę 20 złotych i 30groszy, żeby
kierowcy łatwiej było wydać resztę.
Ten jednak rzuca mi zza ramienia:
– Drobne!. – Nie mam, bo nie miałam jak rozmienić – odpowiadam.

– Studentka, a ma problem z myśleniem. Sklepów nie było, żeby
rozmienić? – zapytuje ironicznie
szofer. – Czego was tam na tych studiach uczą? – dodaje z sarkazmem.
Zanim zdążyłam się otrząsnąć,
kierowca rzucił na tackę resztę: garść
drobniaków. Odpowiedziałam, ale
szofer mnie już chyba nie słuchał.
Dlatego jeszcze raz kieruję do pana,
panie kierowco, odpowiedź, bo
wiem, że niegrzecznie jest nie odpowiadać na zadane pytanie. – Wielu
rzeczy mnie uczą. Choćby tego, że
dobre wychowanie to podstawa,
również dla kierowców. Jak widać
na przykładzie jeleniogórskiego
MZK, jedno z drugim nie zawsze
jeździ w parze.
Angelika Grzywacz

dopóty negatywy, powiększalniki i ciemnia mają rację bytu!
Dariusz Goetze z Galerii
Czekoladowej ma kolejny pomysł na 900-lecie Jeleniej Góry.
Będzie to pralinka w kształcie
herbowego jelenia z nutką
orzechowego smaku.
Jolanta Wilkońska z Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego namiętnie
dokumentuje wydarzenia z
życia artystycznego miasta.
Niczym wytrawny paparazzo
czyha na dobre ujęcia i nie lubi,
gdy niepożądana osoba wchodzi
jej w kadr.

(tejo)

Niecodzienne czary-mary
Niczym dla nich
późna nocna pora,
tłok, ścisk, ani dementorzy siejący postrach… 9-cio
i 35-latki, duzi i mali, płeć piękna
i ta trochę brzydsza, w wełnianych czapkach i czarodziejskich
kapeluszach – wraz z wybiciem
magicznej godziny „zero-zero”
rzucili się na stosy książek i prawie po trupach pędzili do kasy,
aby jak najszybciej zaszyć się w
domowym zaciszu i z wypiekami
na policzkach pogrążyć się w
czarodziejskim świecie Harry’ego Pottera. Prawie osiemset
stron (bez obrazków!) przygód
z czarownicami i czarodziejami,
zaklęciami, latającymi miotła-

mi i magicznymi różdżkami,
skutecznie wciągnie na kilka
dobrych dni, podczas których
rzeczywisty świat na chwilę
przestanie istnieć.
Po tylu niezwykłych przeżyciach, powrót do szarej (i zupełnie niemagicznej) codzienności
może dla niektórych okazać
się jednak bolesny. Zwłaszcza,
gdy uświadomią sobie, że nie
wystarczy zwykłe hokus-pokus
czy abrakadabra, aby zaczarować
wrednego nauczyciela, pozbyć się
irytującego polityka lub spełnić
kolejną obietnicę wyborczą. Czary-mary nie dla mugoli.
Agnieszka Gierus
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Wielki jubileusz!



SIERPIEŃ
I Światowe Dni Roweru

MARZEC Malabhar
Kabaret Paka

WRZESIEŃ
Widowisko historyczne
Monserrat Caballé
Paweł Kukiz

MAJ
Anna Maria Jopek, Jaromir Nohavica, Kult

Ambulans pogotowia ratunkowego potrącił pijanego
pieszego, który w minioną środę przed godz. 21 wtargnął na jezdnię ul. Zgorzeleckiej. Kierowca ambulansu,
który instyktownie skręcił w lewo i dlatego nie zabił
mężczyzny, sam powiadomił policję.

Uroczysta jego inauguracja
zaplanowana jest już na 6 marca.
Podczas imprezy wystąpi francuska grupa teatralna Malabhar.
Prawdziwa kumulacja wydarzeń
zapowiada się na początek maja.
Długi weekend będzie pełen atrakcji. W koncercie: Gwiazdy dla
Jeleniej Góry wystąpią Anna Maria
Jopek, M. Napiórkowski, A. Lesicki
oraz Jaromir Nohavica, znany
czeski bard. To wszystko 1 maja
przy okazji promocji produktu
lokalnego czyli „ciaptaków”. Ciaptaki są z ciasta bułczanego i można
je formować w różne kształty.
Także z początkiem maja rusza
promocja lokalnego pieniądza:
jelenia płatniczego. Przygotowano
już wzory monet (nie większe od
50 groszy). 20 tysięcy wybitych
sztuk będzie miało nominał 4
jeleni, a jeden jeleń będzie warty
1 złoty. – Przeprowadzimy kampanię informacyjną, aby zachęcić
kupców do przyjmowania jeleni w
sklepach – mówi Katarzyna Młodawska, naczelniczka wydziału
promocji i informacji. Po zakończeniu promocji, we wrześniu,
jelenie będzie można sprzedać lub
zachować na pamiątkę.
Lato to gratka dla cyklistów.
Z okazji jubileuszu odbędą się w
stolicy Karkonoszy I Światowe Dni
Roweru. Mocnym jubileuszowym
akcentem będzie widowisko plenerowe zorganizowane przy krzyżu
milenijnym. – Będzie nawiązywało do historycznych i legendarnych wydarzeń związanych z
założeniem miasta – zapowiada

Wypadek widziała żona poszkodowanego, jego córka i
znajomi. Rodzina dość pechowo
zakończyła powrót ze stypy po
wujku, który niedawno temu
zmarł. – Przebiegłam na drugą
stronę ulicy, a mąż zaraz za
mną – relacjonowała podpita
kobieta. – Musieli go widzieć z
karetki, która jechała od strony
ronda, bo byli dość daleko. A
i tak najechali na niego. Jak
tak można? Ja im pokaże, tym
z karetki, w dodatku zamiast
pomóc mężowi czekali na inną
„erkę”.
– Jak ustaliliśmy mężczyzna
biegł za kobietą i wtargnął w
miejscu niedozwolonym na
jezdnię prosto pod karetkę
– powiedział jeden z policjantów. Kierowca karetki zobaczył
go w ostatniej chwili, odbił
pojazdem w lewo, ale nie zdążył
go wyminąć i uderzył bocznym
lusterkiem oraz błotnikiem.
Gdyby uderzył w przód maski,
skończyłoby się dla niego tragicznie. Według naszej wiedzy
była to ewidentna wina poszkodowanego.
Potrącony mężczyzna z obrażeniami szyi i ręki trafił do
jeleniogórskiego szpitala. Był
pijany. Jak się dowiedzieliśmy
nieoficjalnie, zażywał też środki

odurzające. Ale żona mężczyzny
jeszcze przez kilkanaście minut wyzywała załogę karetki,
głównie młodą ratowniczkę
medyczną, w ychodząc przy
tym na środek jezdni. W końcu
po tym, gdy policjanci zagrozili
jej odwiezieniem do aresztu,
kobieta po perswazji rodziny
uspokoiła się.
To nie jedyne groźne zdarzenie w minionym tygodniu
na jeleniogórskich drogach.
We wtorek przez kilka godzin
skrzyżowanie ulicy Lubańskiej z
Sobieszowską w Cieplicach było
nieprzejezdne z powodu wypadku, do którego doprowadził
kierowca skody. Na czerwonym
świetle przejechał skrzyżowanie i zajechał drogę prawidłowo
jadącej kobiecie w VW Polo.
Ta uderzyła w tylne drzwi
czeskiego auta, a samochody odrzucone siłą uderzenia stanęły
kilka metrów od miejsca kolizji.
Kobieta z poważnymi obrażeniami kręgosłupa trafiła do jeleniogórskiego szpitala. Zanim
policja ustaliła stopień obrażeń
poszkodowanej, ruchem kierowali strażacy. Ofiara wypadku
pozostała hospitalizowana.

(Mar)

Fot. Marek Komorowski

Dzięki refleksowi uniknął tragedii

Jelenia Góra im starsza tym lepsza: to hasło obchodów 900. rocznicy założenia miasta. Nie spełniły się
czarne scenariusze, że z okazji tych zacnych urodzin
w mieście nic nie będzie się działo.

Pracownicy pogotowia
ratunkowego byli trzeźwi

Wypadek w Cieplicach sparaliżował ruch
na ul. Lubańskiej i Sobieszowskiej
Autobusy w tarapatach

Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez kierującą osobowym autem było
przyczyną kolizji z autobusem MZK, która wydarzyła się we wtorek po godz. 9 na
skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i 1 Maja. Do wypadku doszło, gdy kierująca
passatem chciała skręcić z al. Wojska Polskiego w 1 Maja. Autobus linii nr 12 jechał
z estakady w kierunku al. Wojska Polskiego. Z kolei w czwartek rano dwudziestka
jadąca al. Jana Pawła II zajechała drogę volkswagenowi caddy. Prowadzącego
pojazd odwieziono do szpitala. Na szczęście nic groźnego mu się nie stało.

Jarosław Gromadzki, dyrektor
JCK. – Scenariusz opracuje Ivo
Łaborewicz.
Nowością imprezy będzie
rozdawany widzom komiks autorstwa Karoliny Rodanowicz i
Sebastiana Pańczyka. To artyści
z Warszawy, którzy narysowali,
między innymi – komiks z okazji
60. rocznicy Powstania Warszawskiego. Widowisko zaplanowano
na 6 września.
Katalońska sopranistka Monserrat Caballé weźmie udział w
Europejskim Festiwalu Muzyki
Organowej Silesia Sonans.
To tylko niektóre z obszernego
programu. – O niektórych nazwiskach jeszcze nie mówimy,
bo trwają rozmowy. Szczegóły
zdradzimy po ich pomyślnym zakończeniu – zapowiada Jarosław
Gromadzki.
Jubileusz Jeleniej Góry to także
okazja do promocji miasta w
mediach. – Będzie to kampania wizerunkowa, która potrwa
trzy lata – podkreśla Katarzyna
Młodawska. Stolica Karkonoszy
już dogadała się z telewizją TVN
oraz z jedną z firm zajmującą się
kampaniami billboardowymi.
Finałowym akcentem roku
jubileuszowego będzie jarmark
bożonarodzeniowy. – Potrwa aż
trzy tygodnie, a impreza będzie
wyjątkowa – przekonują samorządowcy.
Obchody będą łącznie kosztowały dwa miliony sto tysięcy
złotych. W tym będą pieniądze
z Unii Europejskiej oraz
wkład
sponsorów.

Fot. Jelonka.com

WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

28 stycznia 2008 r.



WYDARZENIA

Wzmocnione szeregi stróżów prawa
Wśród adeptów jest aż pięć pań!
Elżbieta Żebracka, Lidia Poczdzierska, Kamila Rudnicka, Hanna Piątkowska oraz Ewelina Kopecka.
Do tego trzech panów: Grzegorz
Kopeć, Maciej Kikosicki i Rajmund
Jakimiak. Za pół roku zobaczymy
ich w patrolach prewencji na
ulicach Jeleniej Góry. Wcześniej,
bo już jutro (wtorek, 29 stycznia)
wyjadą na kurs do Szkoły Policyjnej w Pile.
Żeby zostać policjantem trzeba
mieć obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, wykształcenie

średnie i czyste zaświadczenie o
niekaralności. Panowie powinni
także odbyć służbę wojskową.
– Od liceum myślałem już o
służbie w policji, ale później poszedłem na studia i do pracy. Jednak
wróciłem do planów po latach
– uśmiecha się Rajmund Jakimiak.
– Zdaję sobie sprawę, że to będzie
ciężka praca, ale nie przeraża mnie
to, wiem, że poradzimy sobie ze
wszystkim – zapewnia.
Czy młodzi funkcjonariusze
trafią do jeszcze sprawniejszej
policji? Na polecenie komendanta

głównego trwa bowiem wśród
mundurowych wyliczanka czynności, których policjant robić nie
powinien: a jest tego sporo. Na
przykład: zajmowanie się pijanymi na ulicach lub nadmierne
zbiurokratyzowanie czynności.
Jeśli uda się zasięg policyjnych
działań odchudzić, mundurowym
będzie pracowało się lepiej. W tym
roku na policję będzie też więcej
nakładów. Policyjny tabor zostanie wyposażony w nowoczesne
radiowozy.

Angela

CZTERY PYTANIA JELONKI
Angelika Grzywacz: Dlaczego
wybrał Pan służbę w policji?
Grzegorz Kopeć: Służba w policji
pozwoli mi na stabilizacje życiową,
przy czym będę mógł rozwijać siebie
i swoje aspiracje zawodowe, czego
nie daję większość innych zawodów
czy stanowisk.
Kiedy zdecydował Pan, że
zostanie policjantem?
Co prawda nie było to tak, że
marzyłem o tym od dzieciństwa,
szczerze mówiąc wcześniej nawet
o tym nie myślałem. Do niedawna
pracowałem za granicą, ale posta-

nowiłem wrócić do Polski. Decyzja
o podjęciu służby w policji pojawiła
się jakiś rok temu. Wtedy zacząłem
poważnie myśleć o policji, zacząłem
interesować się tym co trzeba zrobić
żeby się tu dostać i rozpocząłem
przygotowania. Później złożyłem
dokumenty, przeszedłem wszystkie
testy i w końcu się udało.
Co było najtrudniejsze w
dostaniu się do policji?
Jestem po AWF-ie, więc testy
sprawnościowe nie były dla mnie
specjalnie trudne, ale obawiałem
się multiselektu. Myślałem, że poszło

mi niezbyt dobrze, ale dostałem
telefon, że wszystko jest w porządku.
Sporo czasu zajmowały tez teksty
psychologiczne, które odbywały się
we Wrocławiu.
Czego się Pan najbardziej
obawia w służbie?
Obawiam się tylko tego, że znajdę
się w jakieś nowej sytuacji, w której
nie będę wiedział jak postąpić.
Mam jednak nadzieję, że moje
przygotowanie merytoryczne jest
na tyle dobre, że takich sytuacji nie
będzie zbyt wiele.

Wichura szalała w mieście i kotlinie
Połamane gałęzie drzew i
grubsze konary oraz uszkodzone sygnalizatory świetlne i
lampy uliczne to skutek sobotniej wichury, która przeszła
nad regionem. Wiatr częścio-

wo zniszczył płot odgradzający teren wykopalisk na starym
mieście w Jeleniej Górze przy
ulicach Jasnej i Grodzkiej. Były
też przerwy w dostawie energii elektrycznej. Na szczęście

w niedzielę rano pory wisty
wiatr znacznie osłabł.

(tejo)

Fot. Angelika Grzywacz

Ośmiu nowych policjantów przybyło do garnizonu jeleniogórskich mundurowych.
W minioną środę ślubowali wierność służbie.

Młodzi policjanci są pełni optymizmu.
Czy ich postawę zweryfikuje rzeczywistość?
Za dużo nie pociągnął

45-letni mieszkaniec Mysłakowic usiłował w piątek późnym
wieczorem ukraść paliwo z samochodów ciężarowych zaparkowanych w bazie naprzeciwko
stacji paliw przy ulicy Wojska
Polskiego.
Pod osłoną nocy mężczyzna
wkradł się na teren bazy taszcząc
ze sobą kilka kanistrów i wąż do
ściągania paliwa. Gdy już zassał
ropę i zaczął nią zapełniać pierwszy pojemnik, zauważył go syn
właściciela bazy transportowej.
Spłoszył przestępcę i ruszył za
nim w pościg. Zawiadomił policję. Złodziej został zatrzymany
przez stróżów prawa i osadzony
w policyjnym areszcie.
Policjanci poszukiwali także
kierowcy audi, który odjechał
nie zapłaciwszy za zatankowane
paliwo z jednej ze stacji paliw w
Jeleniej Górze.

(MAR)

JELENIA GÓRA Nowa tożsamość za trzydzieści
siedem złotych

Łatwiej zmienisz nazwisko
W najbliższym czasie mają się
pojawić nowe wytyczne do ustawy
o zmianie imienia i nazwiska.
Obecną ustawę, która pochodzi
z 1956 roku, rząd uznał za mało
precyzyjną, a poza tym za zbyt
restrykcyjną.
Opisano w niej tylko trzy sytuacje, w których można ubiegać się o
zmianę personaliów: gdy nazwisko
jest „ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka”, gdy
ma brzmienie niepolskie lub gdy
nazwisko posiada formę imienia.
Dodatkowo wniosek o zmianę personaliów do tej pory rozpatrywał
kierownik urzędu stanu cywilnego
w miejscu zamieszkania osoby
niezadowolonej z nazwiska.
W wielu miastach mieszkańcy
uskarżali się na złośliwy subiek-

tywizm w takiej ocenie poszczególnych kierowników. W Jeleniej
Górze, jak zapewnia obecny szef
USC, Janusz Milewski, mieszkańcy
takich problemów nie mieli.
– Jeśli ktoś chce zmienić nazwisko czy imię, to oczywiście wydaję
pozytywną opinię. Gdy nie ma
kolejek, taką sprawę w naszym
urzędzie mieszkańcy mogą załatwić
w ciągu dwóch dni – zapewnia
Janusz Milewski. W roku ubiegłym
swoje nazwiska zmieniło w naszym
mieście 83 osoby. Koszt takiej zmiany to 37 zł.
Po zmianie ustawy wnioski
będą rozpatrywane kolegialnie.
Przepisy mają być dostosowane
do standardów Międzynarodowej
Komisji Stanu Cywilnego.

Angela

Horror przed balem

FOT. Archiwum ZSE-T

Dzięki decyzji dyrektorki szkoły uczniowie nie stracili kilkunastu tysięcy złotych

Olbrzymi stres zamiast spokojnych przygotowań
mieli przed studniówką uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. Omal
nie przepadł im niezapomniany bal i spore pieniądze,
które na niego wyłożyli. Wszystko w związku z żałobą
narodową ogłoszoną po tragicznym wypadku lotników
w Zachodnioporskiem.
– Już przygotowywaliśmy się do
studniówki, kiedy okazało się, że
w kraju ogłoszono żałobę – mówi
Paweł Szymków, uczeń ZSE-T i jeden
z organizatorów balu.
Było to w czwartek po południu,
a studniówka zaplanowana była
na piątek.
– Okazało się, że naszej zabawy
nie da się przełożyć na inny termin.
Właściciel lokalu miał już zarezerwowane kolejne weekendy, a za 2
tygodnie zaczyna się post – mówi
tegoroczny maturzysta. Jak wyliczył,
szkoła, a raczej uczniowie, straciliby
w sumie na tym przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych.
– Zapłaciliśmy już operatorowi kamery, fotografowi. Zamówione były
także kwiaty, tort i drobne upominki.
Cała szkoła przygotowywała się do
balu. Nie dalibyśmy rady „odkręcić”

wszystkiego w tak krótkim czasie,
a znalezienie innego lokalu graniczyłoby z cudem. Nie zdążylibyśmy
poinformować całej szkoły o zmianie
miejsca zabawy – mówi Paweł.
Bal przewidziano na 200 osób.
W tym byli uczniowie, osoby towarzyszące oraz grono nauczycielskie.
Uczniowie składali się na studniówkę po 360 złotych od pary. Ale koszty
związane z przygotowaniem do niej
był dużo większe. Organizatorzy
studniówki w czwartek rozpoczęli
walkę o uzyskanie pozwolenia na
przeprowadzenie zabawy. O taki
dokument poprosił ich właściciel
lokalu, który obawiał się, że zapłaci
grzywnę za złamanie żałoby.
Uczniowie zwrócili się z prośbą
o zezwolenie do prezydenta Jeleniej
Góry, ale okazało się, że to nie leży
w jego gestii. – Zadzwoniliśmy też

Uczniowie „Ekonoma” bawili się w miniony weekend na balu studniówkowym
do rzecznika praw obywatelskich,
ale ten powiedział, że nie może nam
pomóc – opowiada Paweł Szymków.
W końcu sprawa trafiła do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Tam

powiedziano im, że władny jest w
tym względzie szef szkoły.
To uratowało maturzystów. Dyrektor Eulalia Skuza zezwoliła na
organizację zabawy. Zaangażowanie

uczniów i ich pieniądze nie zmarnowały się.
A pamięć zmarłych lotników i
tak uczczono, minutą ciszy. Teraz
maturzystom pozostało przygotowy-

wanie się do egzaminu dojrzałości.
Miejmy nadzieję, że już bez zbędnego
stresu.

(ROB)
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Podglądanie
na basenie
Na krytej pływalni wszystko będzie pod nadzorem obiektywu dwóch kamer

Jaką mamy sylwetkę, jaki ręcznik, jaki kolor majtek
– to wszystko będzie można obejrzeć w kamerach,
które zainstalowano na jedynym miejskim basenie
przy Szkole Podstawowej nr 11. Absurd, przecież to
nie Big Brother! Dyrekcja szkoły przekonuje, że oko
obiektywu poprawi bezpieczeństwo i nikt nikogo nie
będzie podpatrywał.
– Już nawet popływać swobodnie nie można – denerwuje
się jeden z naszych Czytelników, który napisał do redakcji.
– Przecież na basenie są ratownicy, instruktorzy. Po co ktoś
jeszcze ma nas podglądać?
Na jedynej miejskiej krytej
pływalni zainstalowano dwie
kamery, w przeciwległych narożnikach pływalni. Lada dzień
mają zostać włączone.
– Kamery wiszą na drogach,
na skrzyżowaniach, teraz na
basenie. Niedługo nie będzie
można się po nosie swobodnie
podrapać – mówi Jarosław
Szyszko, którego spotkaliśmy
na basenie. Jego córka Karolina akurat uczyła się pływać
pod okiem instruktorów. Ojcu
nie podoba się pomysł dyrekcji. – Przychodzę tutaj często,
zawsze są opiekunowie. Nie
ma potrzeby, żeby ktoś jeszcze
nadzorował basen – mówi.
Zniesmaczeni są także pływający. – Już tam chyba nie
pójdę – powiedziała Magda
Lis z I LO. – Po co podglądać
pływających? Co to da? – pyta
Agnieszka Grzelka.

Niebezpieczny przeciek

– Przecież na basenie nie
ma dilerów, czy chuliganów
wszczynających bójki – mówią
Jarek i Tomek z Gimnazjum nr
1 w Jeleniej Górze.
Ludzie obawiają się też, że

zapis obrazu z kamer może
„wyciec” na zewnątrz. – Co będzie, jeśli te materiały trafią w
ręce osób nieodpowiedzialnych,
które na przykład opublikują je
w internecie? – pyta Agnieszka
Morozowska, studentka z Jeleniej Góry. – Tak już kiedyś było
w Gorzowie. Nieodpowiedzialny
pracownik Tesco opublikował
w sieci nagrania ze sklepowej
przymierzalni. Wcale nie byłoby
mi wesoło, gdybym zobaczyła
siebie na jakiejś stronie.

Kamery pomogą

– Kamery są po to, by ludzie
byli bezpieczni, zarówno pływający jak i ratownicy – mówi
tymczasem Eugeniusz Sroka,
dyrektor SP nr 11. – Często
zdarzają się nieprzyjemne incydenty, z udziałem rodziców,
instruktorów, czy też pływających. W takich sytuacjach, zapis
kamery może być dowodem.
Ja k t w ierd zi, d zi siaj we
wszystkich pływalniach montowane są „szklane oczy”.
– Kamery pomogły ratownikom z aquaparku w Polkowicach, gdzie 3 lata temu utopiło
się dziecko. Zapis filmowy pokazał, że ratownicy zachowywali
się prawidłowo. Dzięki temu,
nie zostali skazani w sądzie
– argumentuje Eugeniusz Sroka.
– Za kilka lat kamery będą wszędzie. Takie czasy i nic na to nie
poradzimy – przekonuje.

„Wielki brat” w parku?
Niewykluczone, że niedługo będziemy obserwowani w parkach. Władze Jeleniej
Góry chcą pozyskać pieniądze unijne na rewitalizację m.in. Parku Norweskiego czy
Wzgórza Kościuszki. Wraz pracami remontowymi, zamontowano by tam „szklane
oczy”. Ten pomysł też wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców.

Nie będzie podglądu

Dyrektor zapewnia, że nikt nie
będzie podglądał pływających.
– Nie zatrudniamy osoby, która
będzie patrzyła się non stop w
monitory – mówi. – Chodzi tylko
o to, by archiwizować wydarzenia
na basenie. Do filmów zajrzymy
dopiero wtedy, kiedy coś się zdarzy i nie będzie innego wyjścia.
Podobne kamery dyrektor
polecił też zamontować w szkolnych salach gimnastycznych.
Tym razem – jak argumentuje
Eugeniusz Sroka – chodzi o bezpieczeństwo nauczycieli wychowania fizycznego.
– Na zakup kamer nie wydaliśmy pieniędzy szkoły. Otrzymaliśmy je w ramach ogólnopolskiego
programu monitorowania szkół.
Nasza szkoła jest już monitorowana, mamy osiem kamer.
Mogliśmy więc wziąć nowe, lub
odmówić. Zdecydowałem, że
lepiej będzie je wziąć – wyjaśnia
dyrektor.

Szkoły liczą zyski

O ile kamery na basenie wywołują szok u mieszkańców, o
tyle wszyscy zadowolenia są z
monitoringu w jeleniogórskich
szkołach. – Dzięki nim, złapaliśmy złodziei telefonu komórkowego – mówi Marek Przeorski,
dyrektor Gimnazjum nr 3 w
Jeleniej Górze. Sprawcy zostali
rozpoznani i przekazani policji.
Teraz czekają na karę.
Jak podkreśla Marek Przeorski,
gimnazjaliści z „trójki” zachowują się spokojniej, jak są pod okiem
kamer. Do szkoły nie wchodzą
już też bezkarnie chuligani z
pobliskiego „Pekinu”.
– Skończyły się wizyty uczniów
z innych szkół – mówi z kolei Paweł Domagała, dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Jeleniej Górze. – W przeszłości zdarzały się przypadki, że
przychodzili tutaj i wyciągali
naszych uczniów, żeby ich pobić
albo zastraszyć.
Szkoła jako pierwsza w mie-

ście zawiesiła kamery. – Co roku
dokupujemy po dwie, trzy. W
sumie jest ich już 10 – wylicza
dyrektor. Czy sam zamontowałby
kamery na basenie? – Raczej nie
– odpowiada.

Centrum bez kamer

Skutecznego monitoringu
nie mogą natomiast doprosić
się dzierżawcy sklepów i barów
na placu Ratuszowym. Po niemal każdym weekendzie liczą
zniszczenia, spowodowane
przez bezkarnych w tym
miejscu wandali.

Miasto wprawdzie planuje
w ymianę przestarza ł ych
kamer na nowe, ale na to
trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Monitoring
w centrum nie znalazł się
w tegorocznym projekcie
budżetu.

Robert Zapora

Dzięki kamerom
złapano złodziei
Dwóch mieszkańców Dziwiszowa w grudniu minionego roku ukradło skarbonkę z
pieniędzmi przeznaczonymi dla chorego
chłopca. Złodzieje wykorzystali moment,
kiedy pracownica podawała im zamówioną
pizzę i oddalili się. Zabrali około 520
złotych. Na ich trop policja wpadła dzięki…
nagraniu z kamer monitorujących lokal.
Rabusie zostali zatrzymani w minionym
tygodniu. Grozi im kara do pięciu lat
więzienia.

Monitoring wiz y jny, któr y zamontowano przy
r a t u s z u pr z e d
laty, nie sprawdza się. Dowód?
Kamery nie zarejestrowały nawet
chuliganów, którzy
na początku stycznia w ybili szybę
w z a b y t ko w y m
tramwaju.

Uczniowie ZSO nr 1 dzięki monitoringowi czują się bezpieczniej
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Gaszą po kielichu
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Pijany strażak rozbił samochód gaśniczy pod Wrocławiem. Wcześniej do podobnego wypadku doszło nieopodal Jeleniej Góry. – Przyjechali pijani i w dodatku nie mieli wody – alarmują nas czytelnicy przy okazji innego
zdarzenia. Ochotników bronią ich koledzy ze służby zawodowej. – Większość tych informacji jest wyssanych z
palca – mówi Tadeusz Pękalski, naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Jeleniej Górze.

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

W minionym tygodniu pod
Wrocławiem wóz strażacki jadący
do pożaru zderzył się z karetką, która zmierzała do innego
zdarzenia drogowego. Kierowca
nie zauważył, że karetka jadąca
przed nim hamuje, i wjechał w
tył ambulansu. Jak się okazało, był

Zakład Optyczny
BENEDYKT ŁYGAS

Jelenia Góra - Cieplice ul. Parkowa 8A
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pijany, miał 1,5 promila alkoholu
w organizmie.
To, niestety, nie jedyny przypadek. Pod koniec ubiegłego roku
ochotnik z Marciszowa rozbił wóz
gaśniczy, bo wracał po kielichu
do domu z imprezy w Kamiennej
Górze. Nie wyrobił zakrętu w
Świdniku i zjechał z drogi.
– Przyjechali pijani i w dodatku nie mieli wody – sugerowali
też internauci, kiedy w sylwestra
doszło do pożaru w Miłkowie k.
Jeleniej Góry, czy w styczniu w
Czerwonym Dworku. Niewielki
pożar w Miłkowie, i w dodatku
szybko ugaszony, wywołał prawdziwą lawinę oskarżeń wobec
strażaków ze strony mieszkańców i byłych strażaków.
– Większość z tych rewelacji to
bzdury. To niemożliwe, by strażacy nie mieli wody. Sprawdziliśmy
to i zarzuty ludzi były nieuzasadnione – zapewnia Tadeusz
Pękalski, rzecznik Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. W powiecie jeleniogórskim
jest 31 jednostce OSP, w tym 4
to jednostki zakładowe, które
pilnują bezpieczeństwa tylko na
terenie danego zakładu produkcyjnego.
– Wszystkie jednostki, które
mają samochód gaśniczy ze
zbiornikiem wodnym, mają
wodę. Garażowanie pustego
samochodu nie miałoby dla
nas sensu – mówi. – Można to
sprawdzić w każdej chwili.
Nasi reporterzy odwiedzili w
minionym tygodniu 3 losowo
wybrane jednostki OSP w okolicach Jeleniej Góry. W każdej z
nich samochód miał wodę, był
gotowy do wyjazdu.
Skąd w takim razie podejrzenia ludzi? – Rok temu podczas
pożaru zepsuła nam się motopompa. To się zdarza, ten sprzęt
ma już kilkanaście lat. Ale wszyscy myśleli, że przyjechaliśmy
nieprzygotowani – opowiadają
strażacy z Dziwiszowa.

Inna sprawa, że wody w samochodach starcza zaledwie na kilka minut. – Przeciętnie samochód
może pomieścić 2 – 2,5 tysiąca
litrów. Jeśli do niego podłączone
są dwa węże, wody wystarcza na
5-6 minut gaszenia – wyjaśnia
Tadeusz Pękalski. – Stąd może być
wrażenie, że wóz nie był pełny.
Jak twierdzi, jedyny przypadek,
w którym strażacy, teoretycznie
mogliby przyjechać bez wody, to
wtedy, kiedy jechaliby do pożaru
prosto z innego pożaru i po drodze nie mieliby gdzie napełnić
zbiornika. – Ale tak zdarza się
bardzo rzadko, a praktycznie
chyba nie miało miejsca – mówi
Pękalski.
Nie zgadza się też z zarzutami
o pijaństwie. – Za strażaków
zawodowych mogę ręczyć, że nie
wyjadą pijani – mówi. Dlaczego?
– Za dużo mają do stracenia.
Pijany strażak PSP traci pracę
i wszystkie uprawnienia, które
daje mu służba mundurowa. To
m.in. odszkodowanie, a także nabyte uprawnienia emerytalne.
Strażacy zawodowi mogą
przejść na emeryturę już po
15 latach pracy. Jeśli wylecą za
picie, muszą pracować jak inni,
do 65. roku życia. Poza tym, np.
kierowca odpowiada dodatkowo
za jadących z nim kolegów – stra-

żaków i samochód ze sprzętem
wart kilkaset tysięcy złotych.
Tadeusz Pękalski nie chce natomiast ręczyć w stu procentach za
ochotników. – Siłą rzeczy znam
ich mniej. To tylko ludzie, mają
inne obowiązki w życiu. A w straży
pracują praktycznie społecznie, bo
za udział w akcji dostają grosze
– mówi. – Przecież nie mogą przewidzieć, kiedy będzie pożar, i tego
dnia nie pić. A jeżeli nawet, co przecież każdemu można, to wówczas
nie może on wsiąść do samochodu
pożarniczego. A za to odpowiada
również dowódca z OSP. Jednakże
moje doświadczenie i wiedza o
przemianach, jakie zaszły również
w mentalności nowych, młodych
ratowników , jak i tych starszych,
z ochotniczych straży nakazują mi
zaryzykować twierdzenie, że u nich
również jest to mało prawdopodobne. Też zbyt dużo ryzykują.
Ale jeśli nawet do akcji przyjechałby pijany ratownik z OSP,
wówczas dowódca akcji (zwykle
strażak zawodowy), natychmiast
odsunąłby go od działań.
Jak na razie, odpukać, w regionie
jeleniogóskim nie doszło do wypadku spowodowanego przez pijanego
strażaka. – I miejmy nadzieję, że nie
dojdzie – mówi Tadeusz Pękalski.

Robert Zapora

Kto nas uratuje?
– Może się zdarzyć, że do pożaru nie przyjadą ochotnicy – alarmuje Tadeusz
Pękalski. A to dlatego, że w społecznej straży jest coraz mniej osób. – Wielu
uczy się lub pracuje przez cały dzień, inni wyjechali za granicę. No i coraz mniej
osób ma pasję i chce pomagać innym – mówi.
Problem jest zauważalny w OSP w Łomnicy, w Sobieszowie czy w Piechowicach.
Brakuje przede wszystkim kierowców. – Ci którzy posiadają uprawnienia albo
pracują, albo wyjechali – mówi Tadeusz Pękalski. - Dlatego zdarza się, że strażacyochotnicy nie wyjeżdżają do pożarów przed południem.
Co zrobić, aby zostać strażakiem? – Wystarczy zgłosić się do najbliższej OSP
– mówi Tadeusz Pękalski. Kandydaci muszą przejść badania lekarskie, oraz
150-godzinny kurs. W nim są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kurs kończy
się egzaminem.
Za godzinę pracy strażak ochotnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1/175
średniego wynagrodzenia, czyli od 10-15 złotych.
W powiecie jeleniogórskim jest ok. 400 strażaków ochotników.
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Smutne zabawy
Nie jesteśmy narodem ludycznym. Wieczory w polskich miastach
są ponure jak dom samobójcy. Po
zmroku, kiedy śródmiejskie sklepy
są już pozamykane, na placu Ratuszowym robi się bezludnie. Tyle że
co kilka a częściej co kilkanaście
minut ktoś przejdzie przyspieszając
kroku i rozglądając się z lękiem,
że w pustych podcieniach czai się
na samotnego przechodnia jakiś
oprych.
Pewnie sprawił to klimat, przez
większość roku gnębiący przenikliwym chłodem albo i mrozem.
Daleko nam do Włochów, którzy
wieczorami wylegają na ulice, żeby
przy stolach z kolacją bawić się rozmowami, śmiechem i śpiewem.
Dlatego, kiedy już nadarzy się
okazja do zabawy, czynimy z tego
sprawę wyjątkową, przejęci obawą,
że następna okazja szybko nie
nastąpi. I bawimy się wtedy jakby
to była ostatnia zabawa w życiu,
do upadłego, do utraty równowagi
od trunków, do pijackiego bełkotu
i wrzasku.
Do tego dochodzi tradycja, która wywiedziona ze szlacheckich
obyczajów trafiła pod strzechy i
pod betonowe sufity w miejskich
blokowiskach: zastaw się, a postaw
się. Przy takiej nadzwyczajnej, wyjątkowej, raz się w życiu przytrafiającej zabawie, każdy chce się wydać
bogatszy niż jest naprawdę.
Stąd życie zwykłego, kiepsko
zarabiającego rodaka organizowane jest w rytm kilku okazji do
zabaw. Najpierw więc są chrzciny.
Nie chrzest – bo to uroczystość religijna – a chrzciny właśnie. Wielki
spęd dalszej i bliższej rodziny z
obficie zastawionym stołem. Goście
oplotkowując baczą, czy gospodarze
nakarmili obficie i kosztownie i czy
napoili aż do zwalenia się pod stół.
Gospodarze też oplotkowują gości,
czy aby prezenty przynieśli z sobą
odpowiednio kosztowne.
Potem – ledwie spłaci się kredyty
zaciągnięte na chrzciny – przychodzi pierwsza komunia. Nie ta
w kościele, religijna, dla dziecka,

ale ta do niedawna organizowana
w domu, a od niedawna coraz
częściej w wynajętej restauracyjnej
sali, gastronomiczna, dla bliższej i
dalszej rodziny. I znów goście pilnie
baczą, czy zostali odpowiednio
obficie oraz kosztownie ugoszczeni,
a gospodarze wyceniają prezenty i
uświadamiają sobie coraz bardziej
dojmująco, że przez parę lat będą
spłacać kredyt na ugoszczenie
wszystkich tak, żeby poznali zasobność gospodarzy.
Trzecią okazją jest studniówka.
Według tradycji była to ostatnia
sztubacka zabawa przed trzema
miesiącami wkuwania. Zorganizowana tak, jak inne uczniowskie
zabawy: w sali gimnastycznej czy
auli, pod okiem nauczycieli, bez
alkoholu.
Zabawą, która symbolizowała
wejście w dorosłość był bal maturalny. Abiuturienci przychodzili
na bal w pierwszych w życiu dorosłych garniturach albo sukniach
balowych, już po egzaminach, jako
ludzie wolni od szkoły i dorośli.
Treść tych dwóch zabaw okołomaturalnych została współcześnie
zagubiona, podobnie jak zagubiła
się treść chrztu albo pierwszej
komunii. Stały się okazją, żeby
się napić, potańczyć, a przede
wszystkim postawić się, pokazać,
zaszpanować.
I stąd problem ze studniówkami.
Na jelonkowym forum Czytelnicy
spierają się, jedni twierdzą, że błędnieśmy w Jelonce wycenili studniówkę na tysiąc pięćset złotych,
inni potwierdzają, że rzeczywiście
tyle to kosztuje. Nikt jednak nie
odnosi się do najważniejszej informacji: że co trzeci maturzysta
rezygnuje ze studniówki, bo na tak
wystawny bal – niechby za tylko
500 zł – ich nie stać.
Żałosny obyczaj udawania przy
każdej okazji bogatszych niż naprawdę, pozbawia jedną trzecią
maturzystów radości symbolicznego pożegnania się ze szkołą. I to
jest smutne.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Pomysł
na jubileusz

… mają jeleniogórscy radni
niezadowoleni z propozycji
obchodów roku jubileuszowego. Na najbliższej sesji
rady miasta pod głosowanie
zostanie poddany wniosek,
aby środki przeznaczone na
jubileuszowe imprezy rozdać
najbardziej zainteresowanym
świętowaniem mieszkańcom. Po podzieleniu sumy
miliona stu tysięcy złotych na
86 tysięcy „owieczek”, każdy
jeleniogórzanin będzie zadowolony i zasobny. I na pewno
w ten sposób radni, którzy
przyczynią się do uchwalenia
wniosku, pozyskają zwolenników na przyszłe wybory
samorządowe.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE



Do pełnej
wartości monety
jeleniogórskiej…

Lodowisko
pod dachem

… to sposób na zimowe kaprysy aury. Wiosenna pogoda
w styczniu stawia pod znakiem zapytania ślizgawkowe
przyjemności, których mieli
zaznawać jeleniogórzanie
na sztucznym lodowisku w
Cieplicach. Dlatego władze
stolicy Karkonoszy rozważają budowę hali sportowej z
krytym pełnowymiarowym
lodowiskiem, z możliwością
organizacji zawodów w łyżwiarstwie figurowym oraz
hokeju na lodzie. Strategia
rozwoju miasta przewiduje
także powstanie miejskiej
drużyny hokejowej. Team
spod znaku jelenia miałby
rozsławiać miasto na sportow ych arenach Polsk i i
świata.

dzięki której jubileusz
900-lecia będzie
wyjątkowo opłacalny….

(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

brakuje nam jeszcze
jednego jelenia…
Katarzyna Młodawska, naczelniczka wydziału promocji i informacji,
Marek Obrębalski, prezydent miasta, Jerzy Łużniak i Zbigniew Szereniuk
– jego zastępcy.
AGA&anzol

OKIEM NACZELNEGO Co pozostawią po sobie władze kraju i miasta?

Souveniry na
glinianych półkach
W naszym kraju władza trwa
niczym efemeryda. Z partyjnej
larwy wykluwa się poczwarka,
która dojrzewa, aby zasiąść na
stołku. Kiedy jej czas nadchodzi
przepoczwarza się w pięknego
motyla, którego namiętnie podziwiają wyborcy.
Ale wraz z upływem dni ów
owad traci piękno, a jego cudowna moc przyciągania zamienia
się w siłę odpychającą, która
sprawia, że rządzący więdnie,
a lud głosujący skazuje go na
polityczną banicję.
To zjawisko dość uniwersalne,
tyle, że w latach PRL włodarz
tracił estymę swojego otoczenia

– bo lud go i tak z założenia nie
cierpiał – które knuło, jak by
tę ćmę wywalić i wybrać jedną
najpokaźniejszą larwę z własnego
grona. Ta zresztą po jakimś czasie
dzieliła polityczny los banity.
Tymczasem każda władza w
społeczności ludzkiej ma historyczną szansę, aby pozostawić
po sobie pamiątkę. Dla jednych
to symboliczne „pięć minut”, dla
innych – bywa, że czas znacznie
dłuższy.
I tak po Gierku – choć premierem nie był, a tylko (lub aż)
pierwszym sekretarzem partii
przewodniej siły narodu – mamy
przerwaną dekadę. I kawałki

cukierków, które pozostawił na
pustych półkach odziedziczonych
po poprzedniku Gomułce. Po
Jaruzelskim wciąż odbijają się
czkawką echa stanu wojennego.
Po Mazowieckim pozostała
gruba kreska, po Bieleckim – jedyny premier dwojga imion. Po
Olszewskim – lewy czerwcowy, po Pawlaku – wspomnienie
cyborga. Po Oleksym – taśmy
Gudzowatego, po Cimoszewiczu
– przestroga, że zamiast biadolić
na powódź 1000-lecia, trzeba
było się ubezpieczyć. Po Buzku
– rekord długości bezproduktywnego rządzenia i strata statusu
województwa (dla Jeleniej Góry,
między innymi). Po Millerze
– grupa trzymająca władzę. Po
Belce – dobre samopoczucie. Po
Kaczyńskim – jego bliźniak. Po
Tusku? Jaki gadżet zawiśnie w
mauzoleum pamięci Polaków?

Gdy odwiedzimy muzeum
pamiątek po władzach jeleniogórskich, na półkach znajdziemy
takie oto souveniry: róg złotego jelenia ustrzelonego przez
Krzywoustego. Kawałek płyty
granitowej z placu Ratuszowego,
na którym poślizgnęła się Irena
Kamieńska-Siuta (żelazna dama
jeleniogórska, była pani wicewojewodzina). Bilet sypialny do
Warszawy w jedną stronę dla
Stanisława Cioska z 1981 roku na
plenum KC PZPR.
Zobaczymy brodę Marcina
Zawiły, którą nosił, kiedy był
prezydentem miasta. Szklankę
wody z Taylor przywiezioną z USA
przez Zofię Czernow oraz replikę
w skali 1:1 samolotu Zośka. Pięć
tomów akt karnych z nazwiskiem
Sławomira K., ostatniego szefa
województwa. Pierwszy paragon z pierwszego hipermarketu

otwartego przez Józefa Kusiaka.
I… No właśnie. Co pozostawi po
sobie Marek Obrębalski?
Każda władza, gdy zapytać ją,
co pragnie po sobie pozostawić,
zawsze ma górnolotne i pełne
patosu odpowiedzi. Działa w
każdej chwili pro publico bono
i jest pewna, że lud prosty i bardziej skomplikowany doceni jej
starania. Dlatego też pragnie
rządy swoje dla potomności zachować wznosząc pomniki od
spiża trwalsze, co mają stanowić
o sile władzy i jej umyśle wszechstronnym. Udowodnić, że władza
zrozumie każdego Polaka, każdego jeleniogórzanina: od dzieci
nienarodzonych, po staruszków,
którzy jeszcze mogą pokuśtykać
do urn wyborczych. Że jest wielka, wspaniałomyślna, dobra,
kochana, bo początek swój bierze
z woli narodu.

Gorzej, kiedy na owe eksponaty
spojrzeć z perspektywy czasu.
Gierkowskie kolosy, które miały
uczynić Polskę dziesiątą potęgą
gospodarczą świata, okazały się
mieć gliniane nogi. A obrona
Jaruzelskiego przed wrogami
socjalizmu przyniosła największą
zapaść nie tylko ekonomiczną w
XX-wiecznych dziejach naszego
kraju. Podobnie i eksponaty po
pozostałych ludziach ze świecznika raczej budujące nie są.
A ludziom wciąż pozostaje
nadzieja, że ten, co teraz rządzi,
pozostawi po sobie rzeczywiście
osiągnięcie na miarę naszych
możliwości oraz obraz i podobieństwo cudu. Obawiam się jednak,
że cokolwiek by to było, po wieki
wieków zdobić będzie ściany komnaty, do której prowadzą drzwi z
ozdobnym napisem „Naiwność”.

Konrad Przezdzięk
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Tylko dwa i pół roku więzienia dla szefa jednej z
największych grup przestępczych w Europie. Taki
zaskakujący wyrok zapadł w czwartek (24 stycznia) w
Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Inni członkowie
grupy otrzymali znacznie wyższe kary.
Na Rafale M. uważanym za szefa
warszawskiej części grupy, ciążyło aż
siedem zarzutów. Został skazany na
2,5 roku więzienia i prawie milion
złotych grzywny. Drugi z szefów
– Wojciech B.– posiedzi 10 lat i zapłaci
ponad sto tysięcy złotych grzywny.
Sąd nie miał wątpliwości, że większość z 18 oskarżonych z działalności
przestępczej zrobiła sobie stałe źródło
utrzymania.

Fortuna za prochy

Grupa powstała pod koniec lat 90. i
działała w całej Europie. Jak wyliczyła
prokuratura, gangsterzy przemycili
500 kilogramów heroiny. Zajmowali
się też sprowadzaniem marihuany i
amfetaminy. Łączna wartość narkotyków to ok. 80 milionów złotych.
Grupa dowodzona była przez
dwóch ludzi: Rafała M. z Warszawy
oraz Wojciecha B. ze Zgorzelca.
Przemytnicy rozprowadzali narkotyki
do Anglii, Holandii czy Hiszpanii. Byli
przy tym doskonale zorganizowani.
– Każdy miał ściśle określone

Biznes na heroinie

Fot. Archiwum



zadanie. Jedni byli odpowiedzialni za
załadunek towaru i zamaskowanie
go w aucie, inni go przewozili, inni
rozładowywali narkotyki za granicą,
a jeszcze inni załatwiali formalności
urzędowe – mówił podczas uzasadnienia wyroku Marek Buczek, sędzia
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
– Do tego wszystkie operacje były
tak prowadzone, by ludzie uczestniczący w nich wiedzieli o sobie jak
najmniej.

Transporty do Londynu

Jak ustalili śledczy, narkotyki przewożone były dwoma samochodami
ciężarowymi: iveco i renaultem. W
pierwszym z nich były dwie skrytki
(mogące pomieścić ok. 25 kg narkotyków), w drugim – trzy (ok. 60 kg).
Andrzej Sz. zdaniem sądu był
szefem kierowców. To on ustalał,
kto pojedzie za granicę oraz to, kto i
gdzie odbierze towar. Przed każdym
kursem kierowca otrzymywał od
zleceniodawcy telefon komórkowy
z nowym numerem. Po akcji, karta
SIM była niszczona.
Większość kursów odbywała się
do Londynu. Kierowcy nie wiedzieli
dokładnie, w które miejsce jadą. W
przypadku kursów do Anglii, dowozili
towar do obwodnicy Londynu. Kilkanaście minut wcześniej telefonicznie
otrzymywali informację, na którym
parkingu (za każdym razem innym)
czekają ludzie gotowi do przeładunku. Kierowca podjeżdżał w umówione miejsce, ale sam nie uczestniczył
w przepakowaniu narkotyków, tylko
szedł do baru, by odpocząć.
Organizatorzy przemytu byli

mocno przezorni. Kiedy podczas
jednej akcji kierowca miał obawy, czy
przejedzie bezpiecznie przez granicę
niemiecko-polską, zorganizowano
mu zastępstwo.
Towar nie był przechowywany w
jednym miejscu. Przestępcy wynajmowali kilka mieszkań w Zgorzelcu,
gdzie deponowali heroinę, marihuanę i amfetaminę.
Grupa działała nawet wtedy, kiedy
jeden z jej szefów – Wojciech B. – był w
areszcie. Zdaniem sądu, tymczasowo
kierownictwo przejął inny z oskarżonych, który wielokrotnie przychodził
w odwiedziny do swojego szefa.

Jego wina

Na ławie oskarżonych zasiadło w tej
sprawie początkowo 20 oskarżonych,
ale dwóch z nich wyłączono do odrębnego postępowania. Na pozostałych

18 wyrok zapadł w miniony czwartek.
Sąd najsurowiej ukarał tych, którzy
nie przyznawali się do winy. Wśród
nich był m.in. wspomniany Wojciech
B., który kwestionował nawet, że był
szefem grupy. Henryk K. czy Artur L.
otrzymali kary po 11 lat więzienia. Z
kolei Rafał T., który złożył obszerne
zeznania i przyznał się do winy, nie
pójdzie do więzienia. Zapłaci jedynie
grzywnę w wysokości 15 tysięcy
złotych. To najłagodniejszy wyrok w
tej sprawie. Ale to m.in. jego zeznania
były najistotniejsze i prokuratura
oparła się na nich przy tworzeniu
aktu oskarżenia.
Sąd podkreślił, że często zeznania
oskarżonych nie były spójne. Różniły
się m.in. ilości przewiezionych narkotyków. Przy ustalaniu kary wzięto
jednak pod uwagę najniższe wartości. Przykład: jeden z oskarżonych
zeznał, że do Madrytu przewieziono

dwie torby narkotyków po ok. 40 kg
każda (czyli razem 80 kg), drugi z
kolei stwierdził, że w samochodzie
było 50 kg prochów. Sąd przyjął tę
drugą wartość.

Takie jest prawo

Dlaczego Rafał M. otrzymał tak
niską karę? Przyznał się do winy,
współpracował z organami ścigania.
W tej sytuacji mógł skorzystać z prawa
do nadzwyczajnego złagodzenia
kary. Taką samą interpretację sąd
zastosował wobec innych, którzy się
przyznali.
– Rozumiem, że społecznie może
to budzić wątpliwości, ale takie jest
prawo – powiedział mec. Andrzej
Graunitz, obrońca Rafała M.
Prokurator Dariusz Sulikowski
był zadowolony z wyroku. – Przede
wszystkim ważne jest, że wszyscy

oskarżeni zostali skazani – powiedział.

Sprawa skomplikowana

Wyrok nie jest prawomocny. Nie
wiadomo, czy któraś ze stron złoży
odwołanie. Prokuratura na pewno
wystąpi o uzasadnienie. – To bardzo
skomplikowana sprawa, dlatego
chcemy ją dobrze przeanalizować
– powiedział prokurator.
Na tym jednak sprawa narkotykowego gangu się nie kończy. Jak potwierdził sąd, podczas przesłuchania
m.in. Rafała M. wyszły na jaw nowe
wątki, które będą rozpatrywane w
oddzielnych postępowaniach.

(OBE)

Na skarbówkę nie ma bata
Półtora roku wystarczyło, aby urzędnicy skarbowi
doprowadzili do bankructwa prężną firmę Kordex.
Zrobili to tak nieudolnie, że przegrali sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjny i są bezkarni.
Właściciel firmy to jeleniogórzanin Mieczysław Kodź. Spółka
eksportowała na Wschód artykuły
spożywcze i na Zachód precyzyjne
elementy i części maszyn dla koncernów samochodowych.
W 2001 pracownicy Urzędu
Kontroli Skarbowej kontrolowali
spółkę Kordex przez trzy miesiące, ale niczego się nie doszukali.
Jednak osiem miesięcy potem
złożyli ponowną wizytę M. Kodziowi i tym razem dopatrzyli się
uchybień.
Zarzucili spółce stosowanie
zbyt niskiej marży w sprzedaży
artykułów spożywczych w stosunku do marży stosowanej przy
sprzedaży elementów i części
dostarczanych do koncernów
samochodowych. Przy okazji
urzędnicy UKS naliczyli zbyt niski
procent marży przy artykułach
spożywczych (1,08 proc.), gdy
faktycznie wynosił – 5,7 proc.
Tego błędu nie zauważyli nawet
urzędnicy wyższej instancji z Izby
Skarbowej.
W tym względzie dali dowód na
to, że w obliczaniu procentów są
słabsi od uczniów klasy piątej, którzy tę wiedzę muszą opanować, bo
inaczej nie zdadzą do szóstej.

Pokuta ponad miarę

To spowodowało, że na M. Kodzia nałożono piramidalne grzywny w wysokości około 150 tys. zł i
wyczyszczono konto, zostawiając
na nim 90 zł. Zrobiono tak, choć
od tych manipulacji przedsiębiorca
odwoływał się, gdzie tylko można
było i sprawę skierował do sądów.
– Ale takie mamy przepisy – wyjaśniano mu wszędzie. To z kolei
spowodowało, że firma straciła płynność finansową, rynki zbytu, ludzie
zatrudnieni w „Kordexie” pracę, czyli
zwyczajnie splajtowała.
M. Kodź wpłacił około 50 tys.
do skarbówki, bo więcej nie miał,
zaczął się sądzić i wygrał z urzędnikami skarbowymi. Przypieczętował
to wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego 8 stycznia 2006
r. ośmieszając w uzasadnieniu
słuszność roszczeń urzędników
skarbowych, nielogiczność w
rozumowaniu i błędy w naliczaniu kar.
Była to totalna porażka jeleniogórskiej skarbówki, ale
jej urzędnicy mają się
dobrze i nie ponieśli
jakichkolwiek
konsekwencji
za to.

Trudno się temu dziwić, bo
panuje w tych firmach niezły
bałagan. Otóż trzy miesiące po
korzystnym dla M. Kodzia wyroku
WSA zjawił się u niego w kwietniu
2006 roku... komornik i zażądał
wpłacenia zaległych pieniędzy
z tytułu nałożnych na niego powinności finansowych. Zdziwił
się bardzo, gdy okazało się, że
niepotrzebnie przyszedł.
Przedsiębiorca o krzywdzącym
go postępowaniu jeleniogórskich
urzędników powiadomił rzecznika praw obywatelskich, posłów
tamtej kadencji, prezydenta i
Ministerstwo Finansów. Niczego
nie wskórał. Jednak nie popuści i
powiadomi o tym parlamentarzystów tej kadencji. Nie może zrozumieć, że urzędnicy skarbowi nie
ponoszą żadnej kary za nieudolne
postępowanie które niszczy przedsiębiorc ów.
Przecież w
przypadku
przegranych pro-

cesów powodują znaczny uszczerbek w zasobach Skarbu Państwa,
które wypłacają pokrzywdzonym,
na przykład, wysokie odszkodowania za utracone korzyści.
M. Kodź liczy na to, że jeleniogórscy posłowie wniosą interpelacje do Sejmu, które spowodują
zmianę w przepisach ordynacji
podatkowej, która chroni urzędników skarbówki przed jakąkolwiek
odpowiedzialnością za niewłaściwe postępowanie.

Wahania prawa

Jak powiedział naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze
Jan Krzyżak w takich sytuacjach,
gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny lub NSA stwierdzi nieważność decyzji ordynacji podatkowej,
wypłacone są niesłusznie pobrane
pieniądze z odsetkami (13 proc.).
Jeśli ponadto sąd stwierdzi rażące naruszenie prawa, to do
końca 2006, poszkodowanemu
wypłacane było odszkodowanie
według uznania UKS lub IS. Jeśli
poszkodowany uważał, że jest za
niskie, mógł to zaskarżyć do sądu
cywilnego.

Fiskus górą

Mieczysław Kodź

Od 2007 r. obowiązuje
zmieniona treść art. 260,
paragraf 2 ordynacji podatkowej, w myśl której
poszkodowany dochodzi

roszczeń odszkodowawczych
na zasadach ogólnych prawa
cywilnego. W tej zmianie
chodziło o to, by instytucje
skarbowe nie były sędziami we
własnej sprawie.
– Ponadto urzędnikowi, który
umyślnie wyrządził swoimi
decyzjami szkodę podatnikowi, wymierza karę komisja
dyscyplinarna wojewódzkich instancji UKS oraz IS
– stwierdził J. Krzyżak.
Jednak staje się tak tylko
wtedy, gdy skargę skieruje
tam poszkodowany. Zwykle tego
nie robi, bo nie chce się kopać
z koniem, bo jak tu udowodnić
w sądzie czy też w komisjach
dyscyplinarnych, że urzędnik
umyślnie spowodował swoimi
decyzjami szkodę przedsiębiorcy.

Ponadto sądy kosztują. Na „dzień
dobry” trzeba wpłacić kilka tys.
zł. Nie każdego na to stać i fiskus
w gruncie rzeczy triumfuje.

Janusz Cwen

Kary za przedsiębiorczość i dobre serce
Instytucje podatkowe zniszczyły prężnego przedsiębiorcę z Nowego Sącza
Romana Kluskę, zaopatrującego szkoły w urządzenia elektroniczne, który wygrał
ze skarbówką w sądach, otrzymał zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy oraz
wysokie odszkodowanie i stanął na nogi, choć wycierpiał wiele i stracił zdrowie.
Nie stało się tak z dwoma młodymi wrocławskimi przedsiębiorcami, prowadzącym
podobną działalność, którzy choć też wygrali w sądach ze skarbówką, to już nie
dźwignęli się.
Perfidnie został potraktowany przez urzędników skarbowych piekarz z Legnicy
Waldemar Gronowski, który przekazywał za darmo chleb do charytatywnej
stołówki. WSA ukarał go grzywną w wysokości 231 tys. zł. Piekarz zbankrutował i
rzucił zawód. Ostatnio jego dług zaoferował pokryć poseł Platformy Obywatelskiej
Janusz Palikot.
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WYDARZENIA

Łukasza Białowąsa kierowniczka marketu Kaufland
nazwała złodziejem. Nie miała racji, ale konsekwencji
nie poniosła. Dyrektor placówki argumentuje, że każdemu może się to zdarzyć, więc nic się nie stało.
słowa kobieta jednak znowu zareagowała krzykiem, wrzeszcząc, że
na pewno coś tam mam. Nie dość,
że jestem złodziejem, to jeszcze się
wymądrzam.
Niestety, pan Łukasz nie miał
telefonu i nie zadzwonił na policję,
a kobieta pokrzyczała i poszła sobie.
– Było mi wstyd, bo nic nie zrobiłem,
a wszyscy na mnie patrzyli jak na
przestępcę. Pomyślałem sobie, że
zaraz pewnie nie otworzą mi się
drzwi wyjściowe, ale nie. Pozwolono mi wyjść ze sklepu jakby nic się
nie stało.
Łukasz Białowąs postanowił, że
tak tej sprawy nie zostawi. Poszedł w
poniedziałek do sklepu. Dowiedział
się, jak się nazywa kobieta, która
go publicznie poniżyła i poprosił o
rozmowę samego dyrektora sklepu,
wierząc, że ten zgodnie z przyjętym

ramach przeprosin – dodał.
Jak powiedział nam obrażony
klient, przeprosiny i owszem były,
ale takie od niechcenia, zdawkowe.
I przede wszystkim nie przywrócą
mu dobrego imienia w oczach ludzi,
którzy pamiętnego wieczoru byli
wówczas w sklepie.
– Ta pani zadzwoniła do mnie i
powiedziała mi, że przeprasza, ale
miała wtedy ciężki dzień i jeśli chcę
to mogę przyjść do Kauflandu z nią
porozmawiać – mówi rozczarowany
Łukasz Białowąs (na zdjęciu).
Pan Łukasz denerwuje się, bo nikt
nawet nie powiedział, że on niczego
nie ukradł. A prowadzi szkołę jazdy i
kursanci patrzą się na niego bykiem
z powodu tej sytuacji w sklepie
– Mogę zrozumieć wszystko,
ale chamstwa tolerować nie będę.
I może ten przykład posłuży za
przestrogę innym, bo złodziejem
kogoś łatwo jest zrobić, gorzej jest to
później wszystko odkręcić. Szczerze
mówiąc wstyd mi teraz pójść do
tego sklepu, bo po pierwsze czuje się

W czwartek (31 stycznia) w
klubie muzycznym Green Zone
przy ul. Sobieskiego odbędzie
się I Integracyjna Dyskoteka
Karnawałowa 2007/2008 dla
osób niepełnosprawnych. Impreza potrwa od 13. 30 do 22.
Będą liczne atrakcje. Pomogą w przygotowaniu zabawy
karnawałowej harcerze oraz
właściciele klubu. Bal wesprą
także rotarianie.

(Angela)
Oko w oko z artystami

tam jak intruz, a po drugie nie mam
żadnej gwarancji, że znowu ktoś nie
posądzi mnie o coś, czego nie zrobiłem – mówi nam jeleniogórzanin.

Angelika Grzywacz

„Sztuka jako zaangażowanie” to temat wydarzenia, które
rozpoczęło w piątek cykl organizowany przez Biuro Wystaw
Artystycznych. Swoją twórczość zaprezentował rzeźbiarz
i profesor gdańskiej Akademii
Sztuk Pięknych, Grzegorz Klaman. Zebrani mieli również
okazję wziąć udział w dyskusji
z artystą. W marcu gościem
BWA będzie Zbigniew Libera,
a w dalszej kolejności – Łukasz
Skąpski, Joanna Rajkowska
oraz Cezary Bodzianowski.

(AGA)

JELENIA GÓRA Chcą pomóc dziecku przykutemu do wózka

Rymowane zmagania
gimnazjalistów
Fot. Konrad Przezdzięk

Zagrają dla Damiana

Uczestnicy dzielą się wrażeniami
w trakcie konkursu
Wiersze Gałczyńskiego, Szymborskiej, Osieckiej,
Jana Pawła II oraz mniej lub bardziej znane piosenki
zabrzmiały w minioną sobotę w Młodzieżowym Domu
Kultury w Jeleniej Górze w eliminacjach miejskich
konkursu recytatorskiego szkół gimnazjalnych.
Uczestników zdziesiątkowała Kasprzyk, a na trzecim miejscu
grypa, toteż na scenie pojawiło konkurs ukończyła Alicja Zasię mniej uczniów niż zapo- lesska. Wyróżnienia przypadły
wiedziano. Ale poziom i tak był Karolinie Pawlikowskiej z MDK i
bardzo wysoki, a jurorzy mieli Katarzynie Jamro z zespołu szkół
kłopot z wyborem najlepszych przy Uzdrowisku Cieplice.
młodych interpretatorów poezji
Wszyscy awansowali do elimówionej i śpiewanej.
minacji powiatowych, które w
Przyznano trzy pierwsze miej- Młodzieżowym Domu Kultury
sca: Elizie i Piotrowi Kurowskim odbędą się 2 lutego.
z Gimnazjum nr 2 oraz Weronice
(tejo)
Kołodziejskiej z „jedynki”. Drugie
miejsca zajęli Natalia Spólnik (G.
nr 2), Gabriela Kowalewska (G.
nr 1) oraz Bartosz Czarnecki z
MDK, który z humorem powiedział wiersz Gałczyńskiego „Numer 42” traktujący o damskich
nogach.
Na trzecim miejscu uplasowali
się Wiktoria Kapla z Gimnazjum
przy LO nr 1 oraz Jakub Mieszała
z MDK, który wybrał trudny
tekst Jana Pawła II, fragment
„Tryptyku rzymskiego”.
W kategorii poezji śpiewanej
triumfowały Gabriela Kowalewska oraz Magdalena Burdelak. Gabriela Kowalewska
Po drugie miejsce sięgnął duet: wybrała tekst Wisławy
Beata Nożyńska oraz Marcin Szymborskiej

Fot. Archiwum

Do pewnego sobotniego wieczoru
był to jeden z najbardziej wygodnych
sklepów dla pana Łukasza. Potem
szybko zmienił zdanie. – To były
najgorsze zakupy w moim życiu
– mówi Łukasz Białowąs. – Jak miałem świetny humor wchodząc tam,
to już przy wyjściu nie wiedziałem,
jak się nazywam. Chcieliśmy sobie
kupić szampana i kilka innych rzeczy. Kiedy przeszedłem do kasy, ktoś
bez powodu zaczął do mnie krzyczeć
„Ty złodzieju jeden, wyciągaj z za
pazuchy co tam masz” – relacjonuje
pan Łukasz.
Jeszcze wtedy nie wierzył, że
kobieta krzycząca na cały sklep kieruje swoje słowa do niego. – Ludzie
zaczęli na mnie patrzeć, a ja bezskutecznie próbowałem wytłumaczyć
tej pani, że tylko zrobiłem zakupy i
nic pod kurtką nie mam. Na moje

przez sklep założeniem, zachowa
się jak należy.
– Opowiedziałem mu całą historię, a on powiedział mi, że ta pani
ma stresującą pracę i miała prawo się
zdenerwować – opowiada zaszokowany klient. – Po czym dodał, że chyba nie oczekuję od niego zwolnienia
tej kobiety z pracy. Każdy ma prawo
do popełniania błędów.
Umówiliśmy się na spotkanie
z szefem sklepu. W poniedziałek
pani kierowniczki nie było w pracy,
bo miała wolne, więc dyrektor
zdecydował, że wyjaśni sprawę
w czwartek. Zaznaczył jednak, że
jak pracowniczka będzie chciała
przeprosić klienta, to on żadnych
poważnych konsekwencji wyciągać
nie będzie.
– Pracują tu tylko ludzie, którzy
też mają prawo mieć zły dzień, więc
jeśli ten klient został potraktowany
według niego źle, to go oczywiście
przeprosimy, zapraszając go do nas
i z przeprosinami wręczymy mu kosz
słodyczy, jak to zawsze robimy w

Fot. Angelika Grzywacz

Potraktowany jak przestępca

Razem na bal

Przyjaciele chorego chłopca organizują koncert charytatywny, aby zebrać
pieniądze na specjalistyczną windę.
Dziewięcioletni Damian Łyczak, uczeń SP
nr 15 w Sobieszowie, urodził się z przepukliną
oponowo-rdzeniową odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, wodogłowiem i stopami
końsko-szpotawymi. Na co dzień porusza się na
wózku. Mieszka na pierwszym piętrze, więc znajomi, koledzy i przyjaciele postanowili mu pomóc
i zebrać pieniądze na specjalistyczną windę. – Jej
koszt waha się w granicach 17-25 tys. zł – wyjaśnia
Justyna Forszpaniak.
16 lutego organizują koncert charytatywny, z
którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc
dla Damiana. O godzinie 17 w piechowickim klu-

Robota w strefie

Co najmniej dziesięć nowych
zezwoleń umożliwiających budowę zakładów planuje wydać
w tym roku zarząd Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Przynajmniej pięć
kolejnych firm rozpocznie działalność gospodarczą. Prezes
strefy Szymon Madera szacuje, że
nakłady i zatrudnienie wzrosną
w ciągu najbliższych dwunastu
miesięcy o 20 procent. W roku
2007 w porównaniu z grudniem
2006, nastąpił przyrost miejsc
pracy aż o ok. 40 proc. Działalność
rozpoczną także cztery kolejne
firmy, które wcześniej otrzymały
zezwolenia: w Lubaniu reprezentująca kapitał niemiecki ZEIBINA
KUNSTSTOFF – TECHNIK POLSKA Sp. z o.o. (tworzywa sztuczne), w Nowogrodźcu holenderska
WIEFFERINK POLSKA Sp. z o.o.
(również tworzywa sztuczne), w
Janowicach Wielkich niemiecka
THOM – POLSKA Sp. z o.o. (wyroby metalowe), a w Kamiennej
Górze irlandzki producent okien
i drzwi drewnianych WILTON
TIMBER PRODUCTS POLAND
Sp. z o.o. Firmy te powstaną na
łącznej powierzchni około 10 ha,
zainwestują około 5,3 mln zł i
zatrudnią 70 osób.

(AGA)

bie Victoria (dawny dom strażaka) zagrają Deep
Throat (rock, Piechowice), Bethel (reggae/ska,
Wrocław), Anal Front (punk rock, Żarów), Bunkier
(punk, Wodzisław Śląski). Bilety w cenie 15 zł będzie można nabyć na miejscu przed koncertem.
– Organizując koncert zainspirowaliśmy się
tym, co zrobili koledzy chorej Soni w hotelu
Mercure. Wierzymy, że frekwencja dopisze. Każda
złotówka jest ogromnie ważna. Czekając na
koncert prowadzimy również kwesty w szkołach
– mówi Justyna.

Pokaż serce
Każdy, kto chciałby pomóc Damianowi może wpłacać
pieniądze na specjalne konto: 89 1030 0019 0109 8518
(AGA) 0287 4185 z dopiskiem “Damian”. Rodzina i przyjaciele już
teraz dziękują za wielkie serce wszystkim darczyńcom.

– Ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy

Krewniacy się jednoczą
Powstaje klub zrzeszający honorowych dawców
krwi oraz wszystkich, którym bliska jest ta idea.
– Świadomość społeczeńst wa w za k resie w ied z y
związanej z tym tematem
w naszym kraju jest niestety
niska, dlatego Europejska
Fundacja Honorowego Dawcy Krwi podejmuje wszelkie
działania, by ta sytuacja
uległa zmianie. Jej działania
realizowane są poprzez ogólnopolską kampanię społeczną pod nazwą Krewniacy.
Tera z k lub K rewn ia ków
powstaje również w Jeleniej
Górze – wyjaśnia Aleksander Wrona.
W czwartek spotkał się z
zastępcą prezydenta miasta,
Zbigniewem Szereniukiem.
– Przedstawiłem cele organizacyjne, prosząc jednocześnie o pomoc w znalezieniu
małego lokalu dla Krewniaków, wyposażeniu biura oraz udostępnieniu sali
konferencyjnej na zebranie
sprawozdawczo-wyborcze,

które planujemy na 23 lub 24
lutego. Z. Szereniuk obiecał
pomóc.
Aleksander Wrona planuje, aby pieniądze pozyskane
dla klubu przeznaczyć w części np. na fotele do oddawania krwi w jeleniogórskim
szpitalu. – W przyszłości
chcemy też nawiązać kontakt z klubami zza granicy,
co będzie wiązało się też
z promowaniem naszego
miasta. Będziemy również
walczyć o darmowe przejazdy w MZK dla zasłużonych
dawców krwi – wyjaśnił.
Do jeleniogórskiego klubu należą już 24 osoby. W
dniach 20 – 22 lutego odbędzie się kolejna zbiórka krwi
w jeleniogórskim szpitalu
pod patronatem Krewniaków.

(AGA)

Ulga od fiskusa
Honorowi Dawcy Krwi mogą skorzystać od tego
roku z ulgi podatkowej przy wypełnianiu zeznania
rocznego. Według rozporządzenia Ministra
Zdrowia za litr oddanej krwi możemy odliczyć
130 złotych (maksymalnie 780 zł rocznie).
Fiskus przychylnie patrzy też na osocze, którego
w punktach krwiodawstwa można oddać rocznie
aż 15 litrów (możliwość donacji co 2 tygodnie).
Litr wyceniono na 170 złotych. W stacji
krwiodawstwa należy pobrać zaświadczenie o
ilości oddanej krwi i osocza oraz oświadczenie
stacji o przyjęciu darowizny. Potem obliczamy
kwotę ulgi według stawek ustalonych przez
ministra zdrowia, następnie odpisujemy ją od
dochodu za 2007 rok. Zaświadczeń nie trzeba
dołączać do PIT (należy trzymać je jednak w
domu przez pięć lat). Ważne, aby odliczenie nie
przekroczyło sześciu procent dochodu. Kwoty do
odliczenia: 130 zł za 1 litr pobranej krwi, 170
zł za 1 litr pobranego osocza, 1 zł za 1 mililitr
krwi pobranej do celów diagnostycznych od
dawców krwinek wzorcowych, 200 zł za 1 litr
krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku
uodpornienia, 280 zł za 1 litr osocza pobranego
od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia
lub innym zabiegom.
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JAKUSZYCE Policjanci z Polski i Czech odnaleźli dziecko

Zguba na granicy
Mylił się ten, kto sądził, że po likwidacji granic, na styku
Polski i Czech nie będzie bezpiecznie. Wspólne patrole
policji polskiej i czeskiej mają już pierwsze sukcesy.
Patrole mogły wykazać się
przy okazji zawodów w skokach
narciarskich, które odbyły się w
Harrachovie. Jeden z patroli był
na przejściu granicznym, a drugi
działał w okolicach skoczni.
Policjanci spisali się na medal.
Dzięki nim udało się odnaleźć 9letnią dziewczynkę.
Funkcjonariusze ustalili, że
dziewczynka przyjechała do Harrachova z rodzicami oraz wujkiem
i ciocią. Rodzice sądzili, że dziecko
pojechało razem z wujowstwem,
a ci drudzy, że z rodzicami. Kiedy rodzice zorientowali się, że
dziewczynka nie jedzie drugim
samochodem natychmiast wrócili
do Czech. Córka czekała na nich

w komisariacie w Harrachovie,
a dzięki polskiemu policjantowi
ustalono, jak doszło do zgubienia
dziecka.
Największy ruch na trasie do
Harrachova miał miejsce w sobotę
i w niedzielę, podczas turnieju
skoków. Niewielki korek pojawił
się po południu w sobotę, po stronie
czeskiej, kiedy pomiędzy pojazdy
osobowe wjechał tir i zawracając
spowodował niewielkie utrudnienia. Na szczęście, korek został
szybko rozładowany.
Policjantów wspomagał śmigłowiec 25. Brygady Kawalerii
Powietrznej, który od kilku tygodni
stacjonuje na Górze Szybowcowej.

Podpalił i kradł

Mar

Nietypowy plan włamania do sklepu obmyślił
20-latek z Kowar.
Młody złodziej dobrał sobie
dwóch kompanów. Razem
oblali benzyną wiatę przystankową i podpalili ją. Kiedy
policja i straż pożarna byli
zajęci przy pożarze, sprawcy
włamali się w najlepsze do
sklepu znajdującego się kilka
ulic dalej. Ukradli 2,5 tysiąca
złotych i radioodtwarzacz.
Główny sprawca został szybko ustalony przez policję i

trafił do aresztu Za włamanie
oraz uszkodzenie mienia grozi
mu do 10 lat więzienia. Był już
notowany za kradzieże i handel
narkot ykami. Nastoletnich
wspólników też zidentyfikowano, ale ukrywają się oni przed
policją. Zatrzymanie ich to
kwestia czasu.

Mar

Cięcie listy
Nie będzie pieniędzy na wodociągi w Kamiennej
Górze i innych miastach regionu. - Prawie wszystkie
inwestycje, które miały być współfinansowane przez
Unię Europejską, zniknęły z listy indykatywnej po
zmianie władzy – denerwuje się posłanka PiS Marzena
Machałek.
Rząd Jarosława Kaczyńskiego przygotował listę inwestycji,
które miały mieć zapewnione
dotacje unijne poza konkursami, czyli miały znaleźć się na
tzw. Liście indykatywnej. Lista
miała 176 pozycji i zawierała
kilkanaście przedsięwzięć
w naszym regionie. Obecny
rząd na tej liście pozostawił
zaledwie 35 projektów.
Chodzi przede wszystkim
o niezwykle kosztowne projekty które miały uregulować
gospodarkę wodno-ściekową.
Z listy zniknęły, Jelenia Góra,
Kamienna Góra, Lubań, Nowogrodziec. Tymczasem samorządy wydały już znaczne
kwoty na studia środowiskowe i plany regulacji. Nikt
nie ma wątpliwości, że bez
pełnego uregulowania problemu ścieków w Jeleniej Górze,
trudno mówić o wzroście
atrakcyjności turystycznej.

Inne gminy powiatu jeleniogórskiego problem rozwiązują
przez należący do nich Karkonoski System Wodociągów i
Kanalizacji.
– Nie mamy informacji, co
będzie z projektami, któe wyleciały z listy indykatywnej. Czy
samorządy już mogą liczyć, ile
wrzuciły w błoto? – twierdzi
Marzena Machałek.
Czy jest już o co kruszyć kopie? Rząd na razie nic nie mówi,
co zrobi z tymi inwestycjami.
Ale wiele lat obiecywania i
wycofywania się z rządowych
obietnic doskonale znają samorządowcy naszego regionu.
Tak było ze słynną ekspresową
droga z Lubawki do Szczecina.
Na początku autostrada, potem
droga ekspresowa. Na razie jest
jedna nitka drogi która łączy...
Lubawkę z Kamienną Górą.
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KARPACZ Operator koparki omal nie spowodował tragedii

O krok od dramatu
Chwile grozy przeżyli w
miniony poniedziałek
mieszkańcy budynku przy
ulicy Obrońców Pokoju
w Karpaczu. Operator
koparki uszkodził rurę
z gazem. Ewakuowano
ludzi, mogło dojść do wybuchu.
Koparka miała tylko odsłonić
szambo, które wymagało naprawy. Jednak jej operator nie
wykazał się wystarczającą wyobraźnią i spowodował awarię. Po
wezwaniu służb ratowniczych
teren został ogrodzony a mieszkańcy budynku przy Obrońców
Pokoju 1 i pracownicy sąsiednich
placówek handlowych zostali
ewakuowani.
– Widziałam przez okno, jak
nagle robotnicy zaczęli biegać
jak oparzeni – opowiada jedna z mieszkanek domu przy
Obrońców Pokoju. – Wyjrzałam
i usłyszałam głośny syk ulatniającego się gazu. Wyglądało to
bardzo groźnie. Trochę trwało,
zanim pogotowie gazowe odcięło dopływ gazu. Pracownicy
bardzo bali się, że gaz może
wybuchnąć.
Policja ewakuowała 20 osób
przebywających w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zdarzenia.
Pozwolono im wrócić dopiero po
odcięciu dopływu gazu. Gdy pracownicy Zakładu Gazowniczego
założyli już odcinek plastikowej

Na miejscu pojawiły się wszystkie
służby ratownicze. Na szczęście
nie musiały interweniować

rur y, niebezpieczeńst wo się
skończyło.
– Ludzie, gdy słyszą syczący
gaz, wpadają w panikę – powiedział nam jeden z pracowników
gazowni. – Ale takie uszkodzenie
jak to praktycznie nie zagrażało
wybuchem. Gaz natychmiast
miesza się z powietrzem i nawet
otwarty ogień blisko wycieku
raczej nie spowodowałby zapłonu. Ale lepiej dmuchać na zimne.
Gaz mógłby przedostać się do
studzienki, a to już byłoby bardzo
groźne. Taki wyciek w pomieszczeniu zamkniętym to tykająca
bomba. Gdy stężenie metanu w

Gaz zabił kobietę
Wyciek gazu kilka lat temu był przyczyną tragedii, która wstrząsnęła mieszkańcami
Lwówka Śląskiego. Gaz przedostał się z nieszczelnej instalacji do piwnicy cukierni
w centrum miasta. Właścicielka nieświadoma zagrożenia weszła do niej i włączyła
światło. To wystarczyło, aby cukiernia wyleciała w powietrze. Kobieta zginęła na
miejscu. Mieszkańcy długo byli pogrążeni w żałobie, gdyż kobieta, jak i jej mąż, byli
wielkimi społecznikami. Dzieciom z ubogich rodzin rozdawali wypieki za darmo,
wspomagali też wychowanków ośrodka szkolno-wychowawczego
powietrzu przekroczy 5 procent,
zapłon wywoła byle iskra.
Gaz przestał być groźny, a
mieszkańcy znowu bardziej zajęli się tym, czy szambo przestanie
w końcu wybijać i zanieczyszczać podwórko. Tam też w końcu

powstają gazy, na szczęście dużo
mniej groźne od tego z rury.
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KOWARY Miłośnicy miasta pamiętają o linii kolejowej

Zwrot ku przeszłości
W siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar otwarto
niezwykłą wystawę. Jest to wypożyczony z Muzeum
Sportu i Turystki w Karpaczu zbiór fotografii Antoniego
Witczaka, pokazujących pociągi jadące do Kowar i dalej
do Kamiennej Góry.
– Chcemy przypomnieć naszym mieszkańcom, jak ważnym
miejscem dla komunikacji kolejowej były Kowary – wyjaśnia
Jan Wojdan, członek zarządu
stowarzyszenia. – Buchające
parą lokomotywy ciągnące wagony z pasażerami do Kamiennej Góry. To tysiące ładunków
rozładowywanych w Kowarach
i wywożonych z Kowar. A teraz
mamy dworzec z zamurowanymi oknami, tory zarastające
chwastami i drzewami. Jednak
wielu z nas wierzy, że na stację
kolejową w Kowarach jeszcze
wjedzie się pociąg. Ostatni odjechał w roku 1996.
Wystawa to więcej niż tylko
zbiór nostalgicznych fotografii,

przypominających żyjące szlaki
kolejowe. To również pamiątki
po kowarskich kolejarzach,
lampy, urządzenia sterownicze,
a nawet film telewizji niemieckiej o pociągu jadącym po
nieczynnych już szlakach na
Dolnym Śląsku. Są też pocztówki
z międzywojnia i początku XX
wieku.
Niezwykła jest chociażby historia nazwania Kowar zaraz
po II wojnie światowej. Zanim
pierwsi osadnicy dowiedzieli się,
że Schmiedeberg, to od teraz Kowary, kolejarze sami wymyślili
polską nazwę. Najpierw był to
Kuźnick, potem Krzyżatka, od
krzyżowania się szlaków kolejowych, żeby na końcu zawiesić
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– Kolejarze pierwsi nadali nazwy naszej
miejscowości – mówi Jan Wojdan
tablicę z oficjalną nazwą, Kowary. Tego wszystkiego można
dowiedzieć się na wystawie.
– Niedawno do Kowar przyjechał jakiś człowiek, który
powiedział, że ma zgodę PKP na
rozebranie na złom zabytkowego
dźwigu do przeładunku towarów z i na wagony. Kilkadziesiąt

osób broniło tego zabytku techniki przed pocięciem na złom.
W końcu człowiek dał spokój i
odjechał. To część naszej historii,
której nie pozwolimy zniszczyć
do końca – mówi Jan Wojdan.
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DZIWISZÓW Znowu mają swojego proboszcza

Kościół niezależny
W niedzielę (27 stycznia) w Dziwiszowie odbyło się
uroczyste wprowadzenie proboszcza do nowo powołanej parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
około 1000 osób, a szacuje
się, że liczba mieszkańców
może wzrosnąć do 1,5 tysiąca. Główną przyczyną jest
przenoszenie się bogatszych
jeleniogórzan do wybudowanych w Dziwiszowie domów
jednorodzinnych. Gmina Jeżów Sudecki, do której należy
miejscowość, od lat prowadzi
politykę bardzo przychylną
prywatnym inwestorom. Ślubów i chrztów w nowej parafii nie zabraknie. A o samej
uroczystości i oczekiwaniach
mieszkańców napiszemy szerzej w następnym numerze.
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Funkcję proboszcza objął
ksiądz Krzysztof Słotwiński,
dotychczas wikary w parafii
św. Wojciecha na Zabobrzu.
Po zlikwidowaniu niezależnej parafii, przez wiele lat
kościół w Dziwiszowie był
obiektem filialnym parafii św.
Piotra i Pawła w Maciejowej, a
następnie przekazany został
do parafii św. Jana Apostoła
na Zabobrzu III. Teraz, w
z wią zku z dynam icznym
rozwojem Dziwiszowa i co
za tym idzie wzrostem liczby
mieszkańców, ut worzono
ponownie niezależną parafię.
W tej chwili miejscowość liczy

Torty, babeczki, rolady,
fantazyjne ciastka wyczarowywali w sobotę młodzi
adepci sztuki cukierniczej. Wszystko to powstawało w Piechowicach, w
zakładzie piekarniczym
Halutek, gdzie odbywał
się 8 Dolnośląski Turniej
w zawodzie cukiernik.
Przy stołach stanęło 11 uczniów
szkół zawodowych z Wrocławia,
Dzierżoniowa, Jawora i Kamiennej
Góry. Pod czujnym okiem jurorów
w kilka godzin zamieniali mąkę,
jaja, cukier, czekoladę, owoce w
lśniące polewami cudeńka.
– Dla uczniów takie zawody
to świetna okazja, aby sprawdzić
umiejętności, podpatrzyć jak pracują inni cukiernicy, nauczyć się
sposobów stosowanych w produkcji – wyjaśnia przewodnicząca jury
Halina Ciepiela, współwłaścicielka
piekarni Halutek.
Bogdan Bojda i Bartłomiej Paul,
uczniowie 3 klasy zawodowej
Zespołu Szkół nr 2 w Dzieżoniowie, wzięli udział w turnieju po
raz pierwszy. Jak powiedzieli,
zawód cukiernika wybrali bez
większego przekonania, również
dlatego, że pracę można znaleźć
coraz łatwiej.
- Chociaż lubię słodycze, nie
jadam tego co sam zrobię, jak się
napatrzę i napracuję, już nie mogę
tego jeść – powiedział Bogdan
Bojda.

Według listy

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca
został wybudowany około 1350 roku

Zawodnicy dostali listę słodyczy,
jakie należy wykonać. Były na niej
torty, rolady owocowe, ciasteczka
koktailowe i kilka innych zestawów, serwowanych przy różnych
okazjach. Jednak z czego zostaną
zrobione i jak ozdobione, było już
samodzielną decyzją uczniów.
I stosowali niecodziennie połączenia owoców, dodatków, przeróżnych mas. Najbardziej różniły
się torty, które można zrobić w
niezliczonej liczbie wariantów.
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Słodkie
cuda
Uczniowie długo
przygotowywali łakocie

Uwagę przykuwał tort Bartłomieja
Paula, pokryty kolorową masą
z marcepanu, czekolady i lukru,
ozdobiony płatkami czekolady i
marcepanowymi różyczkami.
– Takie zawody są bardzo pożyteczne dla wszystkich uczniów.
To po pierwsze wymiana doświadczeń, uczniowie przekażą
na zajęciach praktycznych, co
zobaczyli i się nauczyli na dzisiejszym turnieju – powiedziała nam
Marta Łyczkowska, nauczycielka
zawodu w Zespole szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Kamiennej Górze. – W naszej
szkole w jednej klasie uczy się około 30 przyszłych cukierników. W
dodatku ten konkurs jest podobny
do egzaminu zawodowego. Zatem,
uczniowie mają już wyobrażenie
co ich czeka.

Piechowice kolejny raz

Turniej odbył się w Piechowicach
po raz czwarty, ale jak mówi właścicielka zakładu Halutek, Halina
Ciepiela niewykluczone, że kolejna
edycja też się tutaj odbędzie.
–Zawsze miałam społecznikowskie zacięcie, jestem radną w
Piechowicach, działam w Stowarzyszeniu Cukierników, Lodziarzy

Juror Rafał Mrugała ocenia słodkości
i Karmelarzy, które też patronuje
turniejowi. Cieszę się, że tak wiele
prywatnych firm rozumie, jak
ważne jest kształcenie młodzieży
i wspiera nas w różny sposób.
Hurtownie spożywcze przekazały
surowce do wyrobu słodyczy, hotel
Las ufundował noclegi i wyżywienie uczestników i opiekunów.
Dostaliśmy też pomoc od Izby
Rzemieślniczej. Widzę, jak z roku
na rok podnosi się poziom turnieju. Według mnie, uczestnicy tego
konkursu powinni być zwolnieni
z egzaminu zawodowego. Niestety, władze oświatowe są innego
zdania.

Z wizytą u prezydenta

Uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni i uhonorowani jak co

roku w jeleniogórskim ratuszu.
Gosciem honorowym był prezydent miasta Marek Obrębalski.
Wszystkim uczestnikom wręczono
dyplomy i drobne upominki, a
gdy odczytano wyniki konkursu
zwycięzca, Barłomiej Paul z Zespołu
Szkół nr 2 w Dzierżoniowie nie krył
zdziwienia i kilka razy upewniał
się, że to jego wyczytano. Drugie
miejsce zajął Sebastian Lenda z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 5
we Wrocławiu. Trzecia była jedyna
w tym towarzystwie dziewczyna,
Beata Koźmińczuk z Zespołu Szkół
nr 2 w Dzierżoniowie. Kolejne dwa
miejsca zdobyli uczniowie z Wrocławia. Potem nastąpiła degustacja
wspaniałych dzieł i życzono sobie
do zobaczenia w przyszłym roku.

Marek Komorowski

STARA KAMIENICA Nie wystarczy pieniędzy na budowę kanalizacji i wodociągów we wszystkich wsiach jednocześnie

Pokłócili się o rury
Budowa kanalizacji i wodociagów w gminie Stara
Kamienica wywołała burzę wśród mieszkańców. – Dlaczego Wojcieszyce będą miały wodę szybciej niż my?
– denerwują się ludzie w Barcinku i Rybnicy.
Początkowo gmina chciała
skanalizować wszystkie wsie jednocześnie. Ale później samorządowcy podzielili projekt na dwa
etapy. W pierwszym rury będą
mieli ludzie ze Starej Kamienicy,
Kromnowa i Wojcieszyc. Pozostali
dopiero za kilka lat. Mieszkańcy
Barcinka i Rybnicy gdy tylko
dowiedzieli się o podzieleniu
inwestycji na dwa etapy i wyłączeniu ich miejscowości, zaczęli
protestować. – Wojcieszyce jako
ostatnie zostały dołączone do tego
przedsięwzięcia, nadal nie mają
planu zagospodarowania przestrzennego, a to one znalazły się
w pierwszym etapie tej inwestycji.
Widać, wystarczy przewodniczą-

cy rady gminy z Wojcieszyc, żeby
być na uprzywilejowanej pozycji.
Nie wierzymy, że za dwa lata zacznie się budowa u nas. Gmina
wtedy pewnie nie będzie miała
pieniędzy – powiedzieli nam
mieszkańcy Barcinka.
– To nieprawda, że w Rybnicy
i Barcinku nie będzie kanalizacji – ripostuje wójt Poczynek.
– Właśnie dlatego, żeby nam
pieniędzy nie zabrakło, inwestycję dzielimy na dwa etapy.
Po jej zakończeniu kanalizację
będzie miało 70 procent mieszkańców gminy. A zarzuty do
przewodniczącej rady i radnych
z Wojcieszyc, są moim zdaniem
dużym nadużyciem. To tam w

tej chwili inwestuje najwięcej
ludzi. Wielu stawia domy również dlatego, że już wkrótce
będzie tam kanalizacja. Mamy
ich oszukać?
Prawdą jest, że Wojcieszyce
nie mają ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jednak na całą inwestycję gmina
ma już ważne pozwolenia i brak
planu nie ma żadnego wpływu
na jej realizację. – Plan byłby już
uchwalony, gdyby nie protesty

właścicieli terenów przez które
ma przebiegać przyszła obwodnica Wojcieszyc – wyjaśnia
wójt. – Cena gruntów w Wojcieszycach rośnie coraz bardziej
i nikt nie chce zrezygnować z
możliwości sprzedaży kawałka
gruntu pod drogę. Jednak w
tym roku plan, według mnie,
zostanie w końcu uchwalony.
Obwodnica spowoduje z kolei,
że atrakcyjne staną się inne
tereny, obecnie niedostępne.

Po co obwodnica
Hasło obwodnica Wojcieszyc brzmi jak żart, ale okazuje się, że przemawiają za
jej budową poważne argumenty. Została już ujęta w planach rozbudowy sieci
dróg przez starostwo jeleniogórskie jako potrzebna inwestycja. To dobry skrót
w kierunku Starej Kamienicy i dalej do drogi krajowej w kierunku Zgorzelca.
Obok Wojcieszyc ma powstać lotnisko z którego będzie można dojechać właśnie
tą obwodnicą do górskich miejscowości. Natomiast droga wiodąca teraz przez
miejscowość jest wąska, kręta i nadaje się bardziej jako dojazd do posesji niż
trasa tranzytowa dla większej ilości samochodów.

Największym problemem przy
planowaniu kanalizacji był brak
wydajnych ujęć wody. Istniejące
ujęcia powierzchniowe zależne
były od poziomu wody w rzece
płynącej przez gminę. – Dogadaliśmy się z Uniwersytetem Wrocławskim i jego zakład naukowy

znalazł nam 14 ujęć głębinowych
które wystarczą na zaopatrzenie
całej gminy – tłumaczy wójt.
– Studnie będą budowane w
miarę rozbudowy sieci wodociągowej.
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Za dużo na raz
- Pieniądze na kanalizację i wodociągowanie będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego – wyjaśnia wójt gminy Wojciech
Poczynek. – Zamierzaliśmy wykonać kanalizację i wodociąg w pięciu miejscowościach, Starej Kamienicy, Barcinku, Rybnicy, Kromnowie i Wojcieszycach i na te
miejscowości mamy pozwolenia budowlane oraz kompletną dokumentację. Jednak
gmina nie jest w stanie od razu zrealizować całości inwestycji, wartej – według
ubiegłorocznych szacunków – 60 milionów złotych. Roczny budżet gminy to 13
milionów złotych, nie bylibyśmy w stanie spłacać kredytu, jaki musimy zaciągnąć
na wkład własny. Nasz maksymalny udział to 3-4 milony złotych i od nich zależą
możliwości wykonawcze.
Inwestycja została podzielona na dwa etapy, pierwszy obejmie Starą Kamienicę,
Kromnów oraz Wojcieszyce. W drugim, po 2010 roku, zostanie wybudowana
kanalizacja w Barcinku i Rybnicy.
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Wyrok

Zabudowanie Wilhlemstrasse (jak
Na Wilhelmstrasse nie było – poza
nazywa się od 1875 roku) było wielką kilkoma jedynie – lokali gastronoinwestycją prowadzoną niemal micznych. Nie było też sklepów na
jednocześnie i w tempie godnym parterach kamienic, ani zakładów
podziwu nawet dla współczesnych rzemieślniczych. Nie pomyślano, aby
budowlańców. Piękne, eklektyczne to był ciąg handlowy, bo taka potrzeba
kamienice, mocno nawiązujące do w ówczesnej Jeleniej Górze była w pełni
secesji a nawet będące jej kwintesen- zaspokojona przez handel w ścisłym
cją, rosły jak na drożdżach. Pracow- centrum miasta. Na ulicę Wilhelma szło
nie architektoniczne nie nadążały z się, aby pomieszkać, wyspać się i odporealizacją zleceń. Wśród nich – jedna cząć od wielkomiejskiego zgiełku.
z lepszych – Alfreda Daehmela, z
Szło się także, aby zjeść niedzielny
której desek kreślarskich wyszedł obiad w Restaurant Kunst und Vereprojekt Domu Sztuki i Zgromadzeń inhaus (dzisiejszym teatrze) u Otta
(późniejszy Teatr Jeleniogórski). Fischera, jednego z bardziej znanych
Zbudowano go w ciągu czterech lat. restauratorów dawnej Jeleniej Góry.
I to ze składek samych mieszkańców Miał on w swoich kuchennych zapamiasta.
sach cuda dla podniebienia.
Gmach ten – obok budynku starostwa na rogu z
Sudecką (ówczesna SchmieTo wszystko w krzyżowych
debergerstrasse) oraz sądu
spojrzeniach cudownych
W al. Wojska Polskiego tłoczno bywa tylko na przystankach.
– były wyjątkowe, bo urzę- maszkaronów i reliefów o ludzkich
To ważny dla Jeleniej Góry ciąg komunikacyjny zupełnie do tej roli nieprzystosowany
dowe. Pozostała zabudowa
obliczach, zdobiących niemal
miała przeznaczenie w 90 każdą z kamieniczek. Pieczołowita
Wojska Polskiego nie stanie się łódzką Piotrkowską, ani ni, że cała akcja zakończy się remon- kilku lat dawnego blask, a euro procentach mieszkalne. Blidbałość o detale przyprawia o
podziw dla tych, którzy w ciągu
warszawską Marszałkowską. Urzędnicy, którzy lansują tem ich kamienic i wyczyszczeniem nie spadną na miasto jak manna żej centrum rosły solidne
z nieba.
kilkudziesięciu tygodni potrafili
mieszczańskie kamienice z
rewitalizację tej najpiękniejszego traktu stolicy Kar- klatek schodowych.
Wnioski z zakończonej w minio– To projekt planistyczny i nauko- potężnymi mieszkaniami w
wznieść to wypieszczone cudo
konoszy, właśnie kończą pracę. Wielkie pieniądze na
nym tygodniu dwudniowej konfe- wo-badawczy. Jego rezultatem będzie środku. Dalej, w stronę ul.
myśli architektonicznej i perełkę
triumfalny powrót do przeszłości okazują się za małe, rencji finalnej projektu ADHOC nie właśnie opracowywany projekt
zdobnictwa jeleniogórskiego.
aby do niej rzeczywiście wrócić. Pozostaną marzenia o są optymistyczne. Do Jeleniej Góry finalny i kompleksowa ocena stanu Wolności (wówczas WarmNiesamowite tarasy i werandy
brunnerstrassse)
–
bogatsi
lepszym jutrze, które może nastąpić za… kilkadziesiąt przyciągnęła wszystkich beneficjen- ulicy – mówi Monika Jabłońska,
– ręcznie rzeźbione w drewnie
jeleniogórzanie budowali
lat. Tylko czy aleja dotrwa do tego czasu?
– dzieło rąk mistrzów sztuki
tów działań z całej Europy (Niemiec, koordynatora biura projektu.
rezydencje i wille w cieniu
snycerskiej z Cieplic. I kute płotki,
Austrii, Słowenii, Słowacji, Chorwacji
podmiejskich
ogrodów.
Na razie tylko dokumentacja i Środkowej i Wschodniej dostosowaograniczające dojście do rabatów
oraz Polski). Jelenia Góra jest liderem Od pastwiskowej uliczki
I w cieniu szpaleru drzew
raporty oraz symboliczne uporządko- nego do współczesnych warunków.
z pachnącymi floksami.
projektu, ale dla miasta nie przełoży
J
ak
to
się
stało,
że
prosta
droga
nasadzonych
pod
koniec
XIX
wanie skwerku przy placu Kościuszki: ADHOC to angielski skrótowiec wyżej
się to – przynajmniej na razie – w polna na jeleniogórskich przed- wieku, w którym tonęła cała
oto wymierne skutki prowadzonego wspomnianego programu.
namacalne efekty.
mieściach, którą Niemcy nazywali aleja. Do tego zapach kwiaod wiosny ubiegłego roku projektu
Ta wiadomość to zimny prysznic
Oprócz obiadowej uczty dla żoTo wszystko oznacza, że jedna z zresztą „Drogą do uliczki pastwi- tów z przydomowych ogródków, ale
w ramach programu Rozwoju Histo- dla tych mieszkańców pięknej, ale
najpiękniejszych ulicy stolicy Kar- skowej” (Weg nach dem Weiden- nie na podwórkach, lecz od frontu łądka, deserem dla oczu był wystrój
rycznego Starych Miast w Europie zmurszałej alei, którzy byli przekonakonoszy nie odzyska na przestrzeni gaessel), awansowała do rangi kamienic. Zupełnie nietypowo restauracji. Masywne boazerie, inreprezentacyjnej alei? Wszystko zlokalizowane rabaty nadawały tarsje, kandelabry, zdobne kinkieprzez niemiecki boom gospodarczy Wilhelmstrasse sielskiego klimatu ty. No i coś dla amatorów nieco
przełomu XIX i XX wieku, kiedy uroczego i cichego przedmieścia. mocniejszych wrażeń: piwniczka,
wyrosła nowoczesna – jak na tamte Wąską jezdnią od czasu do czasu skąd Fischer sprowadzał przedniej
jakości wina i piwa, oczekujące w
beczkach na wielu spragnionych
Na jeleniogórską część projektu ADHOC wydano
nie tylko sztuki, ale i doznań nieco
jedynie 115 tysięcy euro, co ma się nijak w stosunku wzmocnionych.
W teatralnych piwnicach była
do potrzeb. Na rewitalizację Wojska Polskiego
potrzebna jest wymiana pokolenia i rzeka pieniędzy zresztą piwiarnia i winiarnia oraz
sala bilardowa.
Idealna wprost dla zmęczonych
czasy – zabudowa większości ulic stukotały na granitowej kostce
dawnego Hirschbergu. Planiści końskie podkowy i terkotały koła upałami mieszkańców.
Nieco chłodniejszą aurę w paźupodobali sobie wspomnianą drogę dorożek, a od początku minionego
do stworzenia pewnego rodzaju stulecia – coraz częściej pojawiały się dzierniku rozgrzewał Oktoberfest,
obejścia coraz bardziej zatłoczonego automobile. Ale – gdyby niemieckim tradycyjne świętowanie obfitości
centrum miasta i skrót ku drodze do projektantom rzec, że za 100 lat rogu Dionizosa, kiedy to Niemcy
będzie sunęło dziesięć tysięcy pojaz- hektolitrami wlewali w siebie boski
Warmbrunn, czyli Cieplic.
dów na dobę, na pewno popukaliby nektar dawnych winnic z okolic
Renu, specjalnymi transportami
się w głowę.

Odgrodzone
od przeszłości
Chciałoby się powąchać tych magicznych kwiatów i usiąść w cieniu drzew
reprezentacyjnej i cichej alei. Kwiaty w
przydomowych rabatach, oddzielonych
starannie od chodnika misternie wykutym, żeliwnym ogrodzeniem.
Świergot ptaków budzących wiosnę
w koronach rozwijających się dębów
i kasztanowców. Od czasu do czasu
stukot końskich kopyt o bruk wąskiej
niczym polny gościniec jezdni. Z daleka dobiega pisk tramwaju jadącego
Banhoffstrasse (1 Maja).
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na aleję
przywożony na tę okoliczność do
stolicy Karkonoszy.
Na piętrze (tam, gdzie jest sala
studyjna dzisiejszego Teatru Jeleniogórskiego) na gości czekała znana
cukiernia i kawiarnia. Ulubione
miejsce raczej na wieczór. Właściciel
zapewniał orkiestrę i inne rozrywki.
To wszystko w krzyżowych spojrzeniach cudownych maszkaronów
i reliefów o ludzkich obliczach, zdobiących niemal każdą z kamieniczek.
Pieczołowita dbałość o detale przyprawia o podziw dla tych, którzy w
ciągu kilkudziesięciu tygodni potrafili
wznieść to wypieszczone cudo myśli
architektonicznej i perełkę zdobnictwa jeleniogórskiego. Niesamowite

tarasy i werandy – ręcznie rzeźbione
w drewnie – dzieło rąk mistrzów sztuki snycerskiej z Cieplic. I kute płotki,
ograniczające dojście do rabatów z
pachnącymi floksami.

I nie wróci więcej…

To wszystko już było. Jak jest
teraz? Rok 1945 to początek trwającej
do dziś zapaści alei Wojska Polskiego,
z której chcą trakt wyciągnąć autorzy
i koordynatorzy wspomnianego
programu rewitalizacji ADHOC.
Modne słowo. Ale to nie chodzi o
zwykły remont. Rewitalizacja to

przywrócenie dawnego życia ulicy,
a nie tylko odpicowanie fasad niebrudzącą się farbą. To ingerencja w
uliczną społeczność. Czy na Wojska
Polskiego jest to wykonalne?
Secesyjne, eklektyczne, neoklasycystyczne wille i kamienice zagospodarowane przez urzędy, partie
polityczne, przychodnie lekarskie,
sklepy, gabinety kosmetyczne, aktorów, reżyserów, artystów, adwokatów,
sędziów, notariuszy, urzędników
(kiedyś nawet samego prezydenta
miasta, póki nie wrócił do ratusza),
czytelników bibliotek, przyzwoitych
jeleniogórzan i różnych pijaków,
łapserdaków, złodziei i pospolitych rzezimieszków, aresztantów, więźniów,
którzy część ulicy „oglądają”
przez zasłonięte okna pobliskiego kryminału.
Takiej społecznej mieszanki
nie ma chyba na żadnej z ulic
Jeleniej Góry, a zaryzykuję
stwierdzenie, że może nawet
w okolicznej Europie. Tylko
na Wojska Polskiego, gdzie
ścierają się dwa (a może więcej?) światy.
– Różni ludzie tutaj mieszkają, ale i tych z marginesu
jest sporo. O nic nie dbają,
załatwiają się w klatkach schodowych. Im nie zależy na remoncie swojego mieszkania,
a co dopiero całej kamienicy!
– mówi mi pani Halina, którą
spotkałem, kiedy robiłem zdjęcia do tego materiału. Ale – jak
podkreśla mieszkanka – ona chciałaby, aby na Wojska Polskiego lśniła
czystość i pachniało. – Mama mi opowiadała, jak tu po wojnie ładnie było.
Ja tych czasów nie pamiętam, ale to, co
jest teraz – to woła o pomstę do nieba
– gestykuluje pokazując łuszczące się
warstwy farby odremontowanego kilka lat temu „białego” domu, secesyjnej
willi na początku traktu.
Jarosław Róg z pracowni architektonicznej zaangażowanej w wielką „inwentaryzację” alei Wojska Polskiego
nie ukrywa, że kontekst społeczny jest
sprawą, której nie da się „odbudować”.
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– W tego typu dzielnicach, gdzie przez
lata przydzielano zabytkowe lokale ludziom o niskim statusie materialnym,
odbudować to, co zostało zniszczone
przez czas i niedbalstwo, to zadanie
wręcz niemożliwe – uważa Kinga
Bagan, socjolog kultury. Zastrzega,
że potrzeba wymiany pokoleniowej i
przekierowania świadomości mieszkańców, aby można było pomarzyć o
powrocie do dawnego czaru takiego
miejsca, jak aleja Wojska Polskiego.

Idzie nowe

Dziś aleja Wojska Polskiego zmienia się. Nie chce już być dość anonimowym i podupadłym traktem,
przez który się tylko przejeżdża. Te
zmiany jednak nie zawsze wychodzą na dobre traktowi, a zwłaszcza
kamienicom przy nim położonym.
Rozmaite firmy rozwijają działalność
w zupełnie do tego nie przystosowanych parterach. – Wykuwają drzwi
tam, gdzie było okno. Wieszają
kolorowe i zupełnie nie pasujące do
otoczenia szyldy. Przez tę pstrokaciznę ulica wygląda jeszcze gorzej
– łatwo to stwierdzić udając się na
spacer traktem Wilhelma.
Ale te inwestycje tłumów nie
przyciągają. W dzień powszedni nie
ma na Wojska Polskiego tłoku. Chyba
że na przystankach autobusowych.
Mieszkańcy siedzą zamknięci w
czterech ścianach. W sklepach robią
zakupy tylko stali klienci, miejscowi.
Rzadko przyjedzie tutaj ktoś tylko
po sprawunki. Wyjątkiem są okolice
sądu. Tutaj kwitnie eldorado mecenasów, radców prawnych i notariuszy.
Paradoksalnie: niektóre kancelarie
mieszczą się w kamienicach, które
sprawiają wrażenie bliskich rozsypki:
łuszczące się płaty farby, nadżarte
wilgocią przyziemia i dziurawe rynny, z których cieknąca deszczówka
dopełnia dzieła zniszczenia.
– Ażeby ten trakt zrewitalizować
dla ludzi, potrzebna jest mała rewolucja – nie ukrywa Gerhard Petermann
z niemieckiej firmy budowlanej
Wuestenrot Haus – und Staedtebau,
która zaangażowana jest w działania

Teatr Jeleniogórski
To symbol miasta i alei Wojska Polskiego jednocześnie. Ale po 1945 roku rozwijał się jako placówka kultury, a tracił jako punkt
spotkań towarzyskich. Sytuację ma poprawić powrót do gastronomicznych wyszynków sprzed lat. Do tych daleko jednak teatrowi,
który – póki co – w swojej jadłodajni serwuje tylko najtańsze obiady w Jeleniej Górze.

Nie tylko dla dzieci
Obok spory skwerek, pomiędzy ulicami Franza (Okrzei) i Wilhelmstrasse (Wojska Polskiego). Szemrze fontanna. Głośny śmiech
bawiących się i ganiających po alejkach dziewcząt. Nobliwe nianie, a może matki, plotkują na ławeczkach, spoglądając co rusz na
wychowanków zajętych parkowymi igraszkami pośród klombów. Wszystko niemal w cieniu pobliskiego Gnaden Kirche (Kościoła
Łaski), którego potężna sylweta, widziana z okien przeciwległej kamienicy dominuje nad zakątkiem miasta.
Skwer przy placu Kościuszki, kiedyś Wilhelmplatz – nazwanego tak, jak i cała ulica na cześć Wilhelma I, cesarza niemieckiego i
króla pruskiego – który zasłużył się Jeleniej Górze, ale nie Polsce, bo przyczynił się do rozbiorów naszej ojczyzny.

Skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza.
Gdzieś jeszcze drzemie dawny czar reprezentacyjnej niegdyś alei
ADHOC. Jaka? Znów paradoksalnie:
trzeba drastycznie zmniejszyć ruch
uliczny, który jest największym
utrapieniem i dla kierowców, i dla
jeleniogórzan.
Bo to na Wojska Polskiego łamanych jest wiele norm, jeśli nie wyznaczonych przez urzędników, to przez
przyzwoitość. Śmierdzi spalinami:
przez Wojska Polskiego przejeżdża
na dobę dziesięć tysięcy pojazdów:
autobusów, tirów, osobówek, furgonetek. Dlatego też jest stanowczo za
głośno. Kiedy z Matejki wytoczy się
potężny tir, w kamienicach drżą na
stołach szklanki.
Z takiej ulicy ludzie uciekają, bo
jest ona nieprzyjazna. Na hałaśliwą
Wojska Polskiego nie przyjdzie
nikt, aby usiąść choćby w ogródku
baru czy restauracji. Po pierwsze:
jest ich bardzo mało, a po drugie
– gromadzą specyficzną klientelę i
raczej nie są „mocnymi” punktami
zabytkowego traktu.
Kiedy znikną samochody? Nie
znikną. Jak zostanie otwarta obwodnica południowa Jeleniej Góry,
która zdecydowanie odciąży centrum od tranzytowego ruchu w
kierunku Karpacza i Szklarskiej
Poręby, aut będzie po prostu mniej.
Jednak obecny układ komunikacyjny nie pozwoli na całkowite

wyłączenie z ruchu al. Wojska Polskiego, ani na ograniczenie ilości
wjeżdżających tam samochodów.
Trudne do rozstrzygnięcia
będą także sprawy związane z
powierzchnią mieszkań. Dawni lokatorzy mieli do dyspozycji
potężne lokale, które po wojnie
podzielono na mniejsze klitki. W
dawnym przedwojennym apartamencie mieszczą się nawet trzy
mieszkania powstałe za polskich
czasów. Rewitalizacja wymaga
stopniowego dochodzenia do stanu
pierwotnego. W tym przypadku będzie to z wielu względów po prostu
niemożliwe.

Będzie czysty skwerek

Choć łączny budżet projektu
ADHOC to prawie półtora miliona
euro, do Jeleniej Góry trafi zaledwie
cząstka tej sumy.
– Uda się za to dokonać opracowań oraz uporządkować i zagospodarować skwerek przy placu Kościuszki – wyjaśnia koordynatora
działań ADHOC Monika Jabłońska.
Co prawda wiosną ubiegłego roku
zorganizowano dwa spotkania z
mieszkańcami, którzy przedstawili
własną wizję alei Wojska Polskiego,
ale nie zostanie ona od razu przekuta w rzeczywistość.

Podsumowując krótko: to złe
wieści dla lokatorów, którzy liczyli
na europejski cud.
– Na zwykły face lifting kamienic
Unia Europejska nie da pieniędzy
– mówi Monika Jabłońska. Program
wnika głębiej: do struktury społecznej mieszkańców danego traktu
oraz ich potrzeb. Dlatego, aby móc
w przyszłości myśleć o pozyskaniu
euro z Unii Europejskiej, raporty
projektu ADHOC są niezbędne. Całą
dokumentację wykonano w języku
angielskim. Już w lutym ma być
gotowa i umieszczona na stronie
internetowej urzędu.
Reszta leży w rękach samorządowców i samych mieszkańców. – Wspólnoty lokatorów mogą zrzeszać się w
stowarzyszenia, wtedy łatwiej będzie
pozyskać dotacje. I wiele zależy też od
władz miasta oraz radnych. Od tego,
jak w propozycjach budżetowych
potraktują aleję Wojska Polskiego
– mówią koordynatorzy ADHOC-u.
Zakończą oni misję w lutym, ale cel
przywrócenia dawnej świetności
byłej ulicy Wilhelma pozostanie. Pytanie tylko, czy jedynie w raportach
urzędników o architektów, czy też
także w sercach i umysłach mieszkańców Jeleniej Góry.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
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OBYCZAJE

Mały geniusz – duży dylemat
Szymon płynnie czyta teksty z gazet, potrafi zapisać
liczby z tysiącami a wiersza na pamięć uczy się błyskawicznie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że chłopiec ma… cztery i pół roku.
Mama Szymona, Marta Bielaszewska z Jeleniej Góry cieszy
się bardzo z postępów syna a
zdumienie znajomych i niedowierzanie, że dziecko nie udaje, ani nie
nauczyło się na pamięć czytania z
jednej książki zmusza do pytania:
co dalej z talentem?
Szymon po raz pierwszy zaskoczył bliskich swoją sprawnością,
gdy w wieku 2 lat zaczął pytać, co
znaczą duże cyfry wymalowane
na zabobrzańskich blokach. Po
kilku spacerach i odczytywaniu
numerów domów Szymon podszedł do samochodu stojącego przy
chodniku i przeczytał wszystkie
cyfry z tablicy rejestracyjnej. Zaczął
też pytać o literki z tablic.
– Latem pojechałam do mojej
siostry, która mieszka nad morzem, w Koszalinie – opowiada
Marta Bielaszewska. – Jeździliśmy
jej autem, a wieczorem Szymon
narysował samochód cioci z
numerem rejestracyjnym. Siostra spytała Szymona, co to za
numer, on odpowiedział – to
numer twojego auta. Nie pomylił się. A jego ciocia, nauczycielka, sprawdziła możliwości

Szymona. Nie kryła zdumienia,
jak szybko chłonie wiedzę.
– Szymon we wrześniu poszedł
do przedszkola, ale nie bardzo
mógł się w nim odnaleźć – mówi
mama chłopca. – Ale na początku
tego roku znowu go zaprowadziłam i chyba zaczyna się aklimatyzować. Już ma kolegów, bawią się
razem, więc wygląda, że te umiejętności nie będą mu przeszkadzać
w kontaktach z rówieśnikami
– dodaje pani Marta.

Tekst i zdjęcie:
Marek Komorowski

Zdaniem fachowca
Jak mówi Grażyna Andrys, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, talent dziecka nie jest równoznaczny z koniecznością posłania go wcześniej do szkoły.
Wiedza nie jest bowiem tożsama ze stopniem dojrzałości emocjonalnej dziecka,
które może reagować negatywnie na stres i niepowodzenie. Tutaj jest też ogromna
rola rodziców, żeby nie zniechęcili dziecka nadmiernymi oczekiwaniami.

PRACA

Katarzyna i Agata Dwilewicz swoją przygodę z
szachami rozpoczęły dwa
lata temu. Na początku
miała być to niewinna
zabawa na komputerze,
jednak już po krótkich
treningach siostry zaczęły
odnosić spore sukcesy.
Obecnie trenują po dwie godziny
dziennie pod okiem ojca i międzynarodowej szachmistrzyni Barbary
Jaracz. Jednak kariera młodych
szachistek pozostaje pod znakiem
zapytania. Zaczyna brakować pieniędzy. Młode jeleniogórzanki szukają
sponsora.
Agatka (sześć i pół roku) i dziewięcioletnia Kasia z Jeleniej Góry w
szachowym światku znane są w całej
Polsce i zagranicą. Obie są wzorowymi uczennicami Szkoły Podstawowej
nr 11 i poza pasją szachową mają
jeszcze sporo innych zainteresowań.
Szachy jednak od samego początku
zdominowały dziewczynki.
– Zaczęło się od tego, że babcia
nauczyła nas grać w warcaby,
później nasz tata przyniósł nam
taki śmieszny program do nauki
gry w szachy i zaczęłyśmy się uczyć
– wspomina Kasia, która obecnie
ma na swoim koncie dwadzieścia
poważnych osiągnięć w szachach,
z których dziewięć to pierwsze
miejsca.
Kasia ma drugą kategorię szachową i należy do kadry województwa
dolnośląskiego młodzików do lat 14.
Pierwszy sukces odniosła w Książu
na turnieju „Cztery pory roku” w kategorii dziewcząt do lat 8. Na kolejne
zawody jeździła po całej Polsce, była
też w Czechach i Niemczech.

Wygina nie tylko umysł

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

Nie chcą mata!

Poza wytężaniem umysłu przy
szachach bez trudu rozciąga ona
swoje ciało kształtując z niego
kwiat lotosu, szpagat czy gwiazdę.
Z przyjemnością chodzi na tańce i
interesuje się geografią. Jak mówi,
szachy bardzo pomagają jej w
uczeniu się i sprawiają jej mnóstwo
przyjemności.
– Lubię grać i odkąd zaczęłam
trenować lepiej mi się nawet uczyć,
szybciej zapamiętuje to, co czytam
– mówi. Pamiętam wszystkie największe rzeki w Afryce i wiele innych ciekawych rzeczy z geografii.
Agatka chodzi jeszcze do przedszkola. Ma podobne zainteresowania
jak siostra. Również uwielbia tańczyć, ale zamiast geografii wolałaby
nauczyć się jeździć konno. Ponadto
kocha zwierzęta i w przyszłości chciałaby zostać weterynarzem. Do jej
największych osiągnięć szachowych
zaliczyć można między innymi dwa
pierwsze miejsca, które zdobyła podczas Mistrzostw Wrocławia w lutym i
marcu ubiegłego roku. W Niemczech
osiągnęła II miejsce, a w Czechach
była czwarta. W sumie wywalczyła
sobie jedenaście znaczących lokat,
dzięki którym powołana została do
kadry młodziczek województwa
dolnośląskiego do lat 14 i osiągnęła
trzecią kategorie szachową.
Dziewczynki na co dzień trenują
szachy pod okiem Barbary Jaracz,

międzynarodowej mistrzyni. Poza
„korepetycjami” do szachownicy
dziewczynki zasiadają również
wspólnie. Jest to ich ulubiona rozrywka. Jednak porównywalny poziom ich umiejętności szachowych
sprawia, że podczas gry często
wynikają nie lada konflikty. Żadna
z nich już nie lekceważy klasy przeciwnika.
Złośliwy komputer
– Jeśli córki zaczynają grać razem
wiadomo, że zaraz pojawia się zatargi i kłótnie – opowiada z uśmiechem
na twarzy mama dziewczynek,
Zofia Dwilewicz. – Pamiętam, jak
podczas jednych zawodów okazało
się, że komputer wylosował właśnie
je dwie do pary. Kasia, która gra
znacznie lepiej od Agaty stwierdziła,
że na pewno wygra. Rozluźniła się i
zlekceważyła umiejętności siostry,
kończąc rozgrywkę porażką. Od tego
czasu za każdym razem kiedy jadą
na zawody martwią się tylko o jedno:
żeby komputer nie był tak złośliwy
– wspomina pani Zofia.
Gra w szachy wiążę się nie tylko
z przyjemnością. Jak mówią rodzice
dziewczynek, codzienne treningi i wyjazdy na zawody, to spory
wydatek. Jak do tej pory państwo
Dwilewiczowie radzili sobie z tym
problemem, ale domowy budżet nie

jest bez dna.

Szukają sponsora

– Najbardziej kosztowne są treningi szachowe – mówi pani Zofia.
– W Jeleniej Górze niewielu uczy się
grać w szachy i niewielu umie w nie
grać na poziomie mistrzowskim.
Dlatego na treningi musimy brać
korepetytorkę, której płacimy z własnych pieniędzy. Do tego dochodzą
jeszcze koszty wyjazdów na turnieje,
noclegi, wyżywienie, opłaty startowe, literatura i tym podobne. Nie
wiem jak długo jeszcze poradzimy
sobie sami z mężem. Obecnie te
opłaty pochłaniają znaczną część
naszego budżetu – usłyszeliśmy.
Mama młodych mistrzyń nie wie,
czy – jeśli nie znajdzie się jakiś sponsor – dziewczynki nie będą musiały
zakończyć przygody z szachami.
Szkoda byłoby, bo przecież Agatka
i Kasia dopiero zaczynają. – Wiem,
że mogłyby osiągnąć jeszcze większe
sukcesy. Pomoc pozwoliłby na dalszy
rozwój dziewczynek, które już w tej
chwili są w ścisłej czołówce kraju
w swoich kategoriach szachowych
– podkreśla pani Zofia.

Tekst i zdjęcie:
Angelika Grzywacz

Laborant

JELENIA GÓRA Dziesięć lat działalności Rotary Klub

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

Podają rękę potrzebującym

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)

Proteza hybrydową ręki dla
chłopca porażonego prądem oraz
proteza bioelektryczną ręki dla
dziewczynki. Wyjazd zagraniczny dla uzdolnionej skrzypaczki,
prezentacje dzieci specjalnej
troski uzdolnionych muzycznie
oraz 30 tysięcy obiadów dla
najuboższych – to tylko niektóre
zasługi rotarian.
Mija dekada, od kiedy ich klub
jest obecny wśród jeleniogórskich
filantropów. Jubileusz świętowali
podczas uroczystego balu w nowo
otwartym Pałacu w Wojanowie.
Przybyło 37 członków klubu, w
tym wszyscy prezydenci i goście.
W ciągu 10 lat rotarianie wyposażyli w sprzęt pracownię
komputerową i nauki języków
obcych w Zespole Szkół w Janowicach Wielkich, zaopatrzyli w
obuwie zimowe wychowanków
Domu Dziecka w Szklarskiej
Porębie i sprezentowali zestawy
komputerowe tej placówce oraz

Prezydenci Rotary Klub z lat 1997 – 2007 pozują do wspólnej
fotografii. Wśród nich pierwszy szef RK Zbigniew Ładziński
oraz Witold Musiałowski (aktualny prezydent).

wspólnie z klubami z Florydy i
Celle (Niemcy) przekazał bus do
przewozu osób niepełnosprawnych dzieciom Domu Pomocy
Społecznej Junior w Miłkowie.
Od 2003 uczestniczy wspólnie
z władzami miasta i Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi w
akcji: „Ratujmy wzrok dzieciom”.

Rotarianie przyczynili się do
zbadania ponad 11 tys. dzieci.
Zebrane podczas uroczystego
balu pieniądze (ponad 20 tys. zł)
przeznaczy dla wychowanków
Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie oraz kontynuację akcji JZO.

(JEN)

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 02.02.2008
BEZ WPISOWEGO

(tejo)
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Widziana z pokładu samolotu ulica Bankowa robi wrażenie. Trakt, zwany niegdyś Promenadą, powstał na dawnej miejskiej fosie i jeszcze do lat 80. ubiegłego wieku cały tonął w cieniu drzew. Warto – przy okazji
„ziemskiego” spaceru obejrzeć fasady kamieniczek: dawnych willi i rezydencji. Mnóstwo na nich ozdobnych detali, ujmujących swoją niepowtarzalnością. Okazuje się, że Bankowa zachwyca pięknem nie tylko
z góry, lecz także z perspektywy chodnika.

Fot. Marek Tkacz, Konrad Przezdzięk

28 stycznia 2008 r.
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PLEBISCYT / WYDARZENIA

Przedszkole
na piątkę

Fot. Angelika Grzywacz

W tym tygodniu prezentujemy
Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”, które mieści się przy ulicy
Noskowskiego 2/7. Placówka jest
niewielka, dzięki czemu dzieci nie
są anonimowe i przebywają zawsze
pod czujnym okiem wychowawczyń. Są rzetelnie przygotowywane
do nauki w szkole, a ponadto mają
możliwość rozwijania swoich
zainteresowań i talentów. Wśród
zajęć dodatkowych maluchy znajdą
tu: język angielski, gimnastykę
ogólnorozwojową, rytmikę, zajęcia
teatralne, zajęcia plastyczne, biblioteczne, warsztaty artystyczne w
BWA, koncerty, naukę gry w szachy
oraz religię. Tradycją przedszkola
jest uroczyste obchodzenie wielu
świąt. Choć „Stokrotka” zaprasza
najmłodszych przez cały rok, można także zapisać dziecko na krócej.
„Stokrotkowe” przedszkolaki zachęcają do głosowania właśnie na
ich przedszkole.
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Kupon

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

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

Angela

JELONKA PYTA
Od dawna interesujesz się
fotografią?
Aleksandra Śnieżek (II miejsce w
konkursie): Miałam to szczęście, że
pod moim domem stał Młodzieżowy Dom Kultury, który prowadził
zajęcia z fotografii. Tam zaczęła się
moja przygoda. Dzisiaj fotografią
żyję właściwie na co dzień – współpracuję z portalem g-punkt.pl, gdzie
jestem szefową działu foto. Studiuję
również zaocznie fotografię na

lepszych. Pierwsze miejsce przypadło Jakubowi Fajtanowskiemu z
Bydgoszczy za zdjęcie Czekoladowe
oszustwo 2, drugie – Aleksandrze
Śnieżek (Rozmowy… (1), trzecie zajęła jeleniogórzanka Olga
Kiełbasa (Stany skupienia). – Ale
wśród wszystkich zdjęć nie ma
Uniwersytecie Śląskim w
Czechach.
Preferujesz konkretny rodzaj
fotografii?
AŚ: To wszystko zależy od tego,
co chcę przekazać. Wiadomo, że
co innego powiedzą zdjęcia czarno-białe, a co innego w kolorze.
Najczęściej jednak wybieram
fotografię kreacyjną, bo lubię
tworzyć zdjęcie od początku do
końca i mieć wpływ na to, co
się na nim znajdzie i co będzie
„mówiło”.

fotografii złych – podkreśliła Ewa
Andrzejewska, artystka fotografik,
która brała udział w pracach jury.
Wyjątkowe prace można oglądać w
czekoladziarni przy ul. Sobieskiego
do końca kwietnia.

Smaczne fotografie

(AGA)
Przeczuwałaś, że zdobędziesz jedno z pierwszych
miejsc?
AŚ: Zdjęcia, które wysłałam są
dla mnie bardzo ważne. Robiąc je
dałam z siebie wszystko i włożyłam
w nie wiele uczucia. Wiedziałam, że
nie są to zwykłe, puste fotografie,
ale posiadają ogromną wartość
– przynajmniej dla mnie. Miałam
nadzieję, że jury to odczuje. I okazało się, że przeczucie nie zawiodło.
Rozmawiała
Agnieszka Gierus

Gorączka czarodziejskiej nocy

22 godziny z Potterem
Najnowszy tom, liczący 784 strony wydrukowano w nakładzie 650 tys. egzemplarzy. Jednocześnie z premierą książki ukazał się audiobook z jej nagraniem w
interpretacji Piotra Fronczewskiego. Wersja dźwiękowa trwa ponad 22 godziny.
Na całym świecie ukazało się już 400 mln egzemplarzy wszystkich tomów serii,
a cykl o Harrym Potterze przełożono aż na 50 języków.

Fot. Konrad Przezdzięk

Sześćset zdjęć 137 autorów z 48
polskich miast to plon konkursu
pod hasłem „Czekolada” rozstrzygniętego w miniony piątek w
Galerii Czekoladowej. Frekwencja
przewyższyła najśmielsze oczekiwania jurorów, którym nie było
łatwo dokonać wyboru tych naj-

Premiera ostatniego tomu autorstwa J.K.
Rowling „Harry Potter i Insygnia Śmierci”
przyciągnęła do salonu Empik w nocy z
piątku na sobotę dziesiątki jeleniogórzan.
Pierwsi fani lekturę zaczęli już kilka minut
po północy.
Organizatorzy zadbali, aby atrakcji nie zabrakło. Już o godz. 20 rozpoczął się konkurs
multimedialny „Potyczki z Harrym Potterem
na ekranie komputera”, po nim wielbiciele
młodego czarodzieja mieli okazję zmierzyć
się w konkursie wiedzy o swoim ulubieńcu.
Nie zabrakło też wyborów na najlepszy
czarodziejski strój.
Kilka minut przed północą tłum fanów
zaczął gromadzić się przed książkami
zasłoniętymi specjalnym materiałem. Co
sprytniejsi rezerwowali już sobie miejsca w
kolejce do kasy, aby jak najszybciej pospieszyć z nową lekturą do domu. Trzydzieści
sekund przed godziną zero rozpoczęło się
wielkie odliczanie, a po nim już tylko szał
zakupów. Mało kto słuchał zapewnień
Katarzyny Rębiszewskiej, dyrektor Empiku,
że książek na pewno nie zabraknie – każdy
chciał dostać Pottera jako pierwszy. Najbardziej spragnieni zapoznania się z nowymi
przygodami czarodzieja lekturę zaczęli już
w sklepie.
– Wreszcie ją mam! Zabieram się do
czytania od razu po przyjściu do domu
– cieszyła się 15-letnia Magda. Najnowszego
Pottera z wypiekami na twarzy mocno
ściskał pod pachą Patryk. – Teraz na kilka
dni będę miała syna z głowy – żartowała
mama ośmiolatka.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gierus
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PORADNIK JELONKI

oszukać

W internetowym sklepie wypatrzyłam kilka ciekawych
rzeczy. Nigdy dotąd nie korzystałam z takiego sposobu zawierania transakcji. Na co powinnam zwrócić
szczególną uwagę, aby nie zostać oszukaną? Danuta
Kucharska
Jeśli korzysta Pani z aukcji
internetowych, w każdym przypadku należy sprawdzić wiarygodność osoby oferującej towar,
przeczytać komentarze dotyczące
danego sprzedawcy, pozyskać
wszystkie jego dane kontaktowe,
a do zapłaty wykorzystywać tylko
bezpieczne systemy płatności.
Koniecznie należy sprawdzić
również dokładne parametry
produktu, który zamierza Pani
kupić, a w razie jakichkolwiek

wątpliwości zwrócić się o dodatkowe informacje. Decydując się
na zakup on-line należy pamiętać o swoim prawie do jasnej i

wiążąca i jakie są warunki dostawy – czy precyzyjnie określono
ile potrwa dostarczenie produktu
(powinno to nastąpić najpóźniej
30 dni od złożenia
zamówienia). Za
skuteczne dostarczenie towaru odpowiada sprzedawca, który nie może

Jadwiga Reder-Sadowska radzi: uważaj na
pułapki podczas zakupów on line

pełnej informacji o oferowanych
produktach przed złożeniem zamówienia. Radzę przeanalizować
regulamin sprzedaży i sprawdzić,
w jakim terminie dana oferta jest

uwolnić się od odpowiedzialności
twierdząc, że poczta zagubiła
przesyłkę.
Warto zapoznać się też z zasadami zwrotu towaru. Z zaku-

Zimowe zdołowanie

Porada Jelonki

Ostatnio cały czas chodzę zmęczona, śpiąca i nie mam
na nic ochoty? Czy to znak, że dopadła mnie zimowa
depresja? Jak mam sobie z nią poradzić?
Bardzo często zimową porą
może dopaść nas tzw. sezonowa
depresja, spowodowana przede
wszystkim brakiem światła. Rano,
gdy wstajemy i wieczorem, gdy
wracamy z pracy na dworze jest
najczęściej ciemno. Światła brakuje
też w ciągu dnia, bo nie mamy czasu, aby wyjść z biura czy zakładu
pracy na spacer. Wtedy pojawiają
się pierwsze objawy depresji sezonowej – zaczynają dręczyć nas
nieuzasadnione lęki, smutek, chodzimy ospali, drażliwi, pojawiają
się trudności ze skupieniem uwagi,
łatwo wpadamy w gniew. Bardziej
wrażliwe osoby mogą cierpieć na

bóle żołądka, serca czy kręgosłupa.
Na szczęście można temu skutecznie zaradzić. Najprostszym, choć jednocześnie kosztowym, sposobem jest
fototerapia – leczenie światłem. Czas
naświetlania zależy przede wszystkim od intensywności promieni.
Najczęściej wystarcza kilka zabiegów
trwających pół godziny lub godzinę.
Oczywiście należy przeprowadzać je
przy konsultacji lekarskiej.
Warto sięgnąć też po domowe
sposoby. Gdy choć na krótko pojawi
się słońce, należy koniecznie wybrać
się na długi spacer, aby wykorzystać
zbawienne promienie. W codziennej
diecie nie może zabraknąć posiłków

CZYTELNICY PISZĄ DO JELONKI
Cenne spostrzeżenia
Wreszcie mam możliwość napisania i przekazania moich
spostrzeżeń o niebepiecznych
miejscach w naszym mieście.
Mam 56 lat, w Jeleniej Górze
mieszkam od zawsze.
Jest mi drogie nasze miasto,
i tym sposobem chciałbym podzielić się moimi uwagami:
na ulicy Wojska Polskiego koło
sklepu "Anna" na chodniku stoją
kwietniki, które blokują ruch
samochodów do tej placówki.
Auta stoją tak, że piesi potykają
się, ciężko matkom z wózkami
się przecisnąć. Ani policja ani
straż miejska nie reagują na
sygnały. Dalej – z wjazdu z Wojska Polskiego w ulicę Sudecką w

kierunku Karpacza koło Urzędu
Miasta powinien być zakaz skrętu w lewo, gdyż pojazdy jadące
pod urząd powodują na tym
odcinku blokadę skrzyżowania
i korki uliczne.
Poza tym, jeżeli można prosić o pomoc, to przy siedzibie
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy
Sudeckiej jest przejście dla pieszych. Jest ono zaciemnione i o
wypadek nietrudno, bo panuje
tam wzmożony ruch. Można
zainstalować mocniejszą żarówkę, która oświetli przejście a
piesi będą bezpieczni. Jeżeli moje
spostrzeżenia będą pomocne, to
będzie mi miło.
Łącze pozdrowienia!
Piotr z Jeleniej Góry

wzbogaconych w magnez i selen (są
np. w czekoladzie, kakao, orzechach,
płatkach owsianych czy otrębach),
warzyw oraz kwasów omega-3 i
omega-6 (np. tuńczyk, makrela,
łosoś, sardynki). Do jadłospisu warto
również włączyć zdrowe węglowodany (ryż, makaron, kasza).
Dobrym pomysłem na walkę z
sezonową depresją są codzienne

ćwiczenia relaksacyjne (np. głębokie,
spokojne oddechy rozluźniające) i
umiarkowany wysiłek fizyczny – basen, narty, jogging. Zimowej depresji
nie należy jednak lekceważyć. Jeśli
jej objawy utrzymują się dość długo,
warto wybrać się do psychologa.
Klementyna Kacperczyk

psycholog

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.
Co tydzień będziemy zamieszczać zdjęcie mało znanego zakątka Jeleniej Góry.
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 spostrzegawczych
czeka nagroda w postaci gadżetów naszego
tygodnika.
Poprzednie zdjęcie przedstawiało kamienicę na rogu ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego. Prawidłowej odpowiedzi gratulujemy Krzysztofowi Żakowi. Prosimy o kontakt
z redakcją w celu odbioru nagrody.

(tejo)

Przestroga nie tylko dla kolekcjonerów monet

Biznes z Papieżem
Uwaga! Firma naciąga na kupno numizmatu z Janem
Pawłem II. To propozycja dla naiwnych i wyrzucenie
pieniędzy w błoto.
Do wielu gazet codziennych i
tygodników dołączono w pierwszych dniach stycznia dodatek
“Ważny komunikat” pochodzący
od “Skarbnicy Narodowej” i zachęcający do kupna unikalnego
numizmatu z wizerunkiem Jana
Pawła II. “Skarbnica Narodowa”
przedstawia się w nim jako oficjalny dystrybutor: Mennicy Stanów
Zjednoczonych, Brytyjskiej Mennicy Królewskiej, Francuskiej Mennicy Państwowej, Kanadyjskiej
Mennicy Królewskiej, Mennicy
Królestwa Hiszpanii, Ludowego
Banku Chin, Mennicy Austriackiej
oraz Mennicy Fińskiej.
– Z komunikatu dowiadujemy
się, że numizmat wyemitowano
w 2008 roku dla upamiętnienia I pielgrzymki Jana Pawła II
do ojczyzny a Skarbnica “...ma
zaszczyt jako pierwsza i jedyna
dystrybuować go w Polsce ...”.
Numizmat został wykonany w
rzekomo prawdziwym srebrze,
a emisja jest ograniczona do 25
tys. egzemplarzy. W dalszej części
komunikatu przedstawiono zdjęcia oraz dokładny opis awersu i
rewersu monety, które “zostały zaprojektowane przez jednego z najbardziej cenionych projektantów”
(jakiego? – nie podano) – wyjaśnia
Jadwiga Reder-Sadowska.
Każda rodzina może ubiegać
się tylko o jeden egzemplarz, po
okazyjnej cenie 29 złotych plus
8 złotych za pakowanie i przesyłkę. “Do każdego egzemplarza
będzie dołączony indywidualnie
numerowany Certyfikat Autentyczności”. Komunikat zawiera
również szczegółową instrukcję
dotycząca rezerwacji. W tym celu
należy w ciągu 10 dni odesłać kartę
rezerwacyjną lub zadzwonić jak
najszybciej pod numer specjalnej
linii rezerwacyjnej.

Rzecznik konsumenta przestrzega, że bez względu na to,
czy wyślemy kartę rezerwacyjną
czy zadzwonimy pod wskazany
numer telefonu – podajemy swoje
dane osobowe oraz wyrażamy
zgodę na ich przetwarzanie i
udostępnianie innym “starannie
wybranym” firmom. – Zgodnie
z obietnicą w komunikacie, po
złożeniu rezerwacji, niezwłocznie
otrzymujemy ze Skarbnicy przesyłkę z napisem “Ważne dokumenty
– prosimy niezwłocznie otworzyć!”. Należy się z nimi bardzo
dokładnie zapoznać – dodaje.
Okazuje się bowiem, że oprócz
potwierdzenia przyjęcia pierwszej
rezerwacji, jest to informacja o kolejnej “ściśle limitowanej kolekcji”
(10 tys. sztuk), również z wizerunkiem Jana Pawła II, za cenę 59,90
złotych. – Podpisanie i odesłanie
kolejnej karty rezerwacyjnej na adres przegródki pocztowej (w przekonaniu, że dotyczy pierwszego
zamówienia) jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przysyłanie
raz w miesiącu kolejnych emisji z
kolekcji “Jan Paweł II – Człowiek
który zmienił świat” w cenie 119
złotych za sztukę” – przestrzega
Jadwiga Reder-Sadowska.
Zaznacza, że jeżeli zdecydujemy
się na kolekcjonowanie kolejnych
monet, zawsze powinniśmy zostawiać kserokopie dokumentów, na
których składamy swój podpis.
– Firma działająca pod nazwą
“Skarbnica Narodowa” stosuje
wyjątkowo podstępną metodę
naciągania na kupno oferowanych
produktów. Bardzo smutne jednak
jest to, że w swoich “rozgrywkach”
z klientami posługuje się wizerunkiem Papieża, a wiele osób,
zwłaszcza starszych, daje się na to
nabrać – mówi rzecznik.
(AGA)

Znacząca różnica
Skarbnica Narodowa i Mennica Polska to dwie różne spółki. Skarbnica Narodowa
Sp. z o.o. należy do europejskiej grupy Samlerhuset BV, zajmuje się dystrybucją
monet i okolicznościowych medali w Austrii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz od 2005 roku w Polsce. (więcej:
www.skarbnicanarodowa.pl). Mennica Polska S.A. (spółka notowana na GPW)
istnieje od 1766 roku, produkuje wyroby monetarne i grawersko-medalierskie,
kreuje nowoczesne techniki i narzędzia realizowania płatności.

CZY ZNASZ JELONKĘ?
Fot. Konrad Przezdzięk

Nie dajmy się

pu w sklepach internetowych
można zrezygnować w ciągu
dziesięciu dni, składając stosowne
oświadczenie (najlepiej wysłać
listem poleconym za zwrotnym
poświadczeniem odbioru). Towar
też należy odesłać niezwłocznie
(na własny koszt).
Robiąc zakupy przez internet
zawsze trzeba dbać o bezpieczeństwo swoich transakcji: wybierać
sklepy, które posiadają bezpieczne
systemy płatności (na pasku adresowym powinno być https:// a nie
http://), co oznacza, że połączenie
jest szyfrowane. W komputerze
nie powinno zabraknąć programów antywirusowych (często
aktualizowanych). Nie powinna
Pani przekazywać swoich danych
poprzez pocztę elektroniczną, a
swoje zamówienie i potwierdzenie jego przyjęcia wydrukować,
bo mogą się okazać niezbędne
przy składaniu reklamacji.
Należy pamiętać, że portal
aukcyjny nie odpowiada za działania oszustów; w każdym przypadku oszustwo
należy zgłosić na policję.
Całą sprawę warto dobrze udokumentować,
przedstawiając korespondencję ze sprzedającym.
Policja powinna zakończyć czynności w ciągu
30 dni i przesłać poszkodowanemu postanowienie o wszczęciu dochodzenia lub
jego oddaleniu.
Jadwiga Reder-Sadowska
Miejski Rzecznik
Konsumentów
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JELENIA GÓRA Zawodniczki Finepharm Carlos przeżyły ligowy maraton

Zastój w czołówce

Ból i sukces
W poprzednią niedzielę (20
stycznia) pokonał y u siebie
wielokrotnego i ubiegłorocznego mistrza Polski – SPR Safo
Lublin, który przed tym spotkaniem prowadził w tabeli ekstraklasy, ale stracił fotel lidera.
Tym samym nasze dziewczyny
udowodniły w tym meczu, że
mogą pokonać każdą drużynę
w kraju. Miejscowe prowadziły
od pierwszych minut otwartą
grę i zaskoczyły renomowane
rywalki dynamiką i determinacją w grze. Dzięki temu wygrały pierwszą połowę 19:15 i
w drugiej nie zwolniły tempa,
uzyskując w 48 min. przewagę
nawet 10 bramek (32:22). Przyjezdne to jednak bardzo dobra,
doświadczona drużyna i do
końca meczu zmniejszyła rozmiary porażki. Życiową formę
zaprezentowała Monika Maliczkiewicz, która kilkanaście
razy obroniła groźne strzały,
a zastępująca ją Kasia Nowak
obroniła cztery z pięciu rzutów
karnych! Pozostałe zawodniczki też spisały się znakomicie
i w zgodnej opinii kibiców,
ich pupilki zagrały najlepszy
mecz z okresu ostatnich kilku
sezonów.
Finepharm Carlos Jelenia
Góra – SPR Safo Lublin 34:31
(19:15)
Finepharm Carlos: Maliczkiewicz, Nowak – Gęga 12, Latyszewska 11, Buchcic 4, Dyba 3,
Oreszczuk 2, Jeż 1, Odrowska 1,
Bogusławska i Buklarewicz.

Poszły za ciosem

Kości trzeszczały

Około 500 widzów oglądało
w sobotę (26 stycznia) trzymający w napięciu do ostatnich
sekund mecz, w którym padł
sprawiedliw y w ynik. Nasze
dziewczyny, po ciężkiej walce,
zremisowały ze Zgodą Ruda
Śląska Bielszowice.
Przyjezdne objęły prowadzenie 2:0 i widać było, że chcą
zdobyć w stolicy Karkonoszy
nawet 2 pkt. Jednak gospodynie
po dwóch kolejnych celnych
rzutach Marty Gęgi (tym jeden
z karnego) objęły prowadzenie
4:2 (9 min.). Potem prowadzenie
zmieniało się, ale w końcówce

Fot. Marek Tkacz

W ubiegłą środę (23 stycznia)
odczuwające jeszcze trudy spot-

kania z mistrzyniami Polski
jeleniogórzanki pojechały na
równie ciężki mecz do Chorzowa z nieobliczalnym Ruchem,
który w tym sezonie spisuje się
nieźle i gra jak równy z równym
z każdym ry walem. Zresztą
w Jeleniej Górze w pierwszej
rundzie Ruch przegrał tylko
30:33.
A jednak nasze dziewczyny
tylko w pierwszych minutach
tego spotkania grały zbyt nerwowo i popełniały proste błędy.
Potem opanowały się i pewnie
wygrały. Ponownie wyśmienitą formę zaprezentowała M.
Maliczkiewicz.
Ruch Chorzów – Finepharm
Carlos Jelenia Góra 30:36
(11:18)
Finepharm Carlos: Maliczkiewicz, Nowak, Skompska – Gęga
15 (7 karnych), Buchic 6 (bardzo dobry mecz), Latyszewska
5, Jeż 4, Oreszczuk 3, Dyba 2,
Odrowska 1.

pierwszej
połowy lepsze okazały się
zawodniczki Zgody, które po 30 min.
prowadziły 11:9, bo w
ostatnich sekundach
tej części meczu nie trafiła z
karnego Marta Dąbrowska.
Podobny obraz gry był w
drugiej połowie, choć Zgoda w
34 min wygrywała już 14:10.
W 39 min. jednak miejscowe
wyrównały: 16:16, a w 41 min.
wyszły na 19:16. Jednak rywalki konsekwentnie dążyły do
zmniejszenia dystansu bramkowego i w 58 min. i 33 sek. objęły
jednobramkowe prowadzenie
24:23, ale wtedy do boju ruszyły
dwie najbardziej doświadczone
zawodniczki Finepharm Carlos.
Kasia Jeż wyrównała na 24:24, a
Marta Oreszczuk wyprowadziła
nasz zespół na prowadzenie
25:24. Jednak na 12 sekund przed
końcem rzut karny wykorzystała
Anna Pawlik i mecz zakończył się
remisem. Rywalki wykorzystały
wszystkie pięć rzutów karnych,
które miały w tym meczu. Jeleniogórzanki na sześć „karniaków”,
dwóch nie wykorzystały.
Mecz był bardzo twardy i zawodniczki obydwu drużyn nie
oszczędzały się, a mimo tego
nie było brutalnych zdarzeń.
Świadczy o tym niewielka ilość
dwu minutowych wykluczeń (po
4 każdej ekipy).

Fot. Marek Tkacz

Nasze szczypiornistki od spotkania ze Słupią nie przegrały meczu. W trzech ostatnich potyczkach stoczyły
ciężkie boje z mocnymi rywalkami i umocniły się
na czwartym miejscu w tabeli. Kibice oczekują,
że Finepharm Carlos będzie walczyć do końca sezonu o zdobycie po raz kolejny trzeciego miejsca
w kraju.

Katarzyna Jeż boleśnie
odczuła starcie z rywalkami

Zdaniem prezesa
Strategiczny sponsor i prezes KS Finepharm Carlos – Tomasz Maciulak nie dziwi się
oczekiwaniom kibiców, którzy chcą, by dziewczyny już w tym sezonie stanęły na
„pudle”, zdobywając brązowy medal. Przestrzega jednak przed nadmiernym optymizmem w tym względzie. – Będziemy na pewno walczyć o jak najwyższą pozycję
w tym sezonie, ale drużynę na miarę walki o mistrza kraju i udziału w pucharach
europejskich zbudujemy w przyszłym sezonie. Wzmocnimy na pewno zespół.
Szukamy nie tylko w kraju odpowiednich zawodniczek, ale również za granicą, bo
u nas rynek w tym względzie jest raczej ubogi – powiedział prezes klubu.
Zdzisław Wąs:
– Remis jest sprawiedliwy.
Podziwiałem obydwie drużyny. Dawno w Jeleniej Górze
nie było tak dramatycznego
meczu – powiedział trener
Zdzisław Wąs. – Dziewczyny
w ciągu sześciu dni rozegrały
trzy ciężkie mecze, zdobywając
5 punktów. Chwała im za to, ale
czołowym zawodniczkom dam
teraz odpocząć i w pucharowym
spotkaniu w środę (30 stycznia)
z Łączpolem oraz w ligowym z
Łącznościowcem w Szczecinie

zagrają dłużej na parkiecie
rezerwowe.
Finepharm Carlos Jelenia
Góra – Zgoda Ruda Śląska
Bielszowice 25:25 (9:11)
Finepharm Carlos: Maliczkiewicz, Nowak – Gęga 8, Jeż 5,
Latyszewska i Oreszczuk po 4,
Dyba 3, Odrowska 1, Buchcic,
Dąbrowska, Kocela.

Janusz Cwen

Marta przedłużyła kontrakt
Marta Oreszczuk, zdaniem większości trenerów piłki ręcznej kobiet (poza trenerem
kadry), najlepsza w kraju skrzydłowa, podpisała kontrakt z klubem (obecnie Finepharm Carlos – wcześniej Jelfa i Karkonosze), w którym występuje od początku
swojej kariery jeszcze jako Marta Kowalska w KS Karkonosze. – Przeprowadziłem z
Martą długą rozmowę i użyłem na tyle przekonujących argumentów, że przedłużyła
z nami umowę. Cieszę się, że dała się przekonać do dalszej gry. To z korzyścią na
pewno dla siebie, drużyny i kibiców, bo jest jak wino im dojrzalsza, tym lepsza
– powiedział prezes KS Finepharm Carlos Tomasz Maciulak.

Rywalki nie oszczędzały jeleniogórzanek.
Na zdjęciu z piłką – Marta Oreszczuk

Porażka osłabionych rezerw
Rezerwy Finepharm Carlos rozpoczęły drugą rundę rozgrywek o mistrzostwo
I ligi żeńskiego szczypiorniaka od porażki w Katowicach z zespołem AZS AWF,
spadkowiczem z ekstraklasy. Dzięki temu gospodynie zrewanżowały się z nawiązka
za przegrany mecz w pierwszej rundzie w Jeleniej Górze 24:26. Miały jednak
ułatwione zadanie, bo przyjezdne wystąpiły bez chorych: Kingi Ślusarczyk, Sabiny
Kobzar, Sylwii Matacz i Magdaleny Tajerle oraz oddelegowanych do pierwszej
drużyny na mecz ze Zgodą: Małgorzaty Buklarewicz i Anny Bąkowskiej.
AZS AWF Katowice - KS Finepharm Carlos II 45:24 (20:8)
Finepharm Carlos II: Szalek, Kopczyńska – Angelika Wasiucionek i Szymczyk po
6, Muras 4, Łoniewska i Emilia Wasiucionek po 3, Romanów 2, Marta Łoniewska,
Rykaczewska.

Im bliżej końca I rundy, tym
więcej niespodzianek w lidze
siatkówki amatorów. Zespół
TKKF Orle przegrał z Politechniką a Zaręba – z Elką Bujak w
lidze amatorów siatkówki. Trwa
dobra passa Politechniki.
Akademicy z cieplickiej uczelni tydzień temu pokonali niespodziewanie Elkę Bujak. W 8. kolejce poszli za ciosem i odprawili
z kwitkiem lidera – TKKF Orle.
Politechnika wygrała nadzwyczaj łatwo 3:1. O ile Politechnika
pnie się w górę, o tyle ochotę do
gry stracili siatkarze II Liceum
Ogólnokształcącego, którzy
nie podjęli walki z Kolegium
Karkonoskim i tym samym
ptaktycznie stracili szansę na
opuszczenie ostatniego miejsca
w tabeli.
Potknięcia lidera natomiast
nie wykorzystał zespół ZK Zaręba, który przegrał z Elką Bujak.
W najbliższej kolejce odbędzie
się mecz na szczycie. Zaręba spotka się z TKKF–em Orle i będzie
to pojedynek o miano lidera po
I rundzie rozgrywek.
Wyniki 8. kolejki: Elka Bujak
–ZK Zaręba 3:1 (25:23, 25:15,
22:25, 25:20), Politechnika
– TKKF Orle 3:1 (25:17, 25:21,
19:25, 25:19), Emeryci – AE
3:2 (21:25, 25:21, 24:26, 26:24,
18:16), II LO – Kolegium Karkonoskie 0:3 (3:25, 14:25, 12:25),
UKS – pauza.
W następnej kolejce zagrają:
UKS – KK (30 stycznia, środa,
godz. 17.30), Emeryci – Elka
Bujak (30 stycznia, środa, godz.
20.), II LO – UKS (31 stycznia,
czwartek, godz. 19.30) – przeniesiony z 7. kolejki, TKKF Orle
– ZK Zaręba (31 stycznia, czwartek, godz. 19.30), Politechnika
– UKS (5 lutego, wtorek, godz.
20.) – zaległy z 5. kolejki, II LO
– pauza.
Tabela
1. TKKF „Orle”
2. ZK Zaręba
3. Elka-Bujak
4. Akademia Ekonomiczna
5. Politechnika
6. Emeryci
7. Kol. Karkonoskie R1
8. Uczniowski KS
9. II LO - Norwid

7
8
7
8
7
7
7
5
8

18
17
15
14
13
11
7
1
0

19-8
20-11
18-9
20-15
17-13
13-12
11-16
4-15
1-24

Sukcesy juniorów

Juniorzy starsi Karkonoszy
Jelenia Góra i młodsi KKS Jelenia
Góra zostali mistrzami okręgu
jeleniogórskiego w halowej piłce
nożnej.
W turniejach wzięły udział
najlepsze drużyny z rozgrywek
ligowych, prowadzonych przez
OZPN. Juniorzy młodsi KKS (trener Paweł Karmelita) w finale
pokonali młodych piłkarzy Łużyc
Lubań 2:0. Najlepszym zawodnikiem został Łukasz Jedniocki
(KKS), bramkarzem Mateusz Rozmus, królem strzelców – Damian
Bojdziński (obaj Łużyce).
W turnieju juniorów starszych
najlepsi byli zawodnicy Karkonoszy Jelenia Góra (trener Dariusz
Michałek). Pokonali w finale Górnik Węgliniec 3:0. Najlepszym
bramkarzem turnieju został Artur
Hałka (Karkonosze), zawodnikiem
– Paweł Klim (Węgliniec) a królem
strzelców – Krzysztof Stanowski
(Łużyce Lubań).

(ROB)
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SPORT
JELENIA GÓRA Kolejne wzmocnienie Finepharm KK AZS

Shyra Ely (wysoka skrzydłowa – 25 lat, 188 cm) – podpisała kontrakt z Finepharm AZS KK. Będzie grała w
klubie do końca bieżącego sezonu. Shyra ma za sobą
m.in występy w WNBA.
Przez dwa laty występowała w
San Antonio Silver i Seattle Storm
(WNBA), zdobywając w każdym
meczu przeciętnie 4 pkt. w czasie
14 min. gry.
W tym sezonie występowała w
ekstraklasie izraelskiej w klubie
Raannana i w 10 spotkaniach, zdobywała przeciętnie 21 pkt. i zaliczała
11 zbiórek. Ely jest zawodniczką
leworęczną. Do tej pory jedynym
„mańkutem” w drużynie była Dorota
Wójcik.
– Tworzymy zespół, którego
gra będzie oparta o wysokie zawodniczki, a zmienniczką Natalii
Małaszewskiej, jako rozgrywającej,
będzie Dorota Arodź. Trudno liczyć
na szybki powrót do zespołu Magdaleny Gawrońskiej, która leczy w

Olsztynie przewlekłą kontuzję nogi
– powiedział trener Finepharm KK
AZS – Rafał Sroka
Shyra (czyt. Szajra) Ely przybyła
do Jeleniej Góry późnym wieczorem w niedzielę (27 stycznia).
Zawodniczka jest dobrą koleżanką
Brittany Jackson, która w Jeleniej
Górze jest od ponad tygodnia.
– Brittany pytała nawet, czy Shyra
tutaj przyjedzie, ale nie mogłem
jej powiedzieć twierdząco, przed
podpisaniem kontraktu – stwierdził Rafał Sroka, który dodał, że ta
sama agencja, która zajmuje się
Ely, obsługuje także dobrze znaną
jeleniogórskiej publiczności Kealę
Beachem.
Można więc zar yzykować
stwierdzenie, że po takim wzmoc-

Lider się umacnia
Fot. Archiwum

Liczy się wzrost

REGION Wybieramy sportową „Złotą piątkę”

Liderem pozostajer Paweł
Piepiora, karateka z Kowar.
Na drugim miejscu jest Natalia Małaszewska z Kolegium
Karkonoskiego.
Jak głosować w gazecie?
W kuponie należy wpisać nazwiska pięciu sportowców.

Warunek: każdy ze sportowców
musi być z innego klubu, choć
może być z tej samej dyscypliny
sportu. Za pierwsze miejsce na
kuponie zawodnik otrzymuje 5
punktów, drugie – 4, trzecie – 3,
czwarte – 2 i piątek – 1.

(ROB)

Złota piątka

Wybieram następujących sportowców:
1. .............................................. - .....................................
(imię i nazwisko)
(nazwa klubu)
2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................

Shyra Ely występowała w WNBA, a teraz będzie
zakłądać koszulkę Kolegium Karkonoskiego
nieniu jeleniogórzanki skutecznie
powalczą o utrzymanie się w
ekstraklasie żeńskiego basketu.
M<oże nawet zajmą miejsce w
pierwszej ósemce, choć oczywiście
będzie to niełatwe.

Te oczekiwania zweryfikuje wynik meczu Finepharm KK AZS w
Poznaniu z MUKS, a którym nasze
dziewczyny przegrały u siebie.

(JEN)

4. .............................................. - .....................................
5. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

TAK

NIE

JELENIA GÓRA Jeleniogórski sport wyczynowy finansują pasjonaci tej dziedziny życia

Dobry interes czy zwykłe hobby?
Budżet miasta jest jak krótka kołdra i nie można pieniędzmi publicznymi pokryć oczekiwań finansowych
wszystkich klubów sportowych (a jest ich blisko 40).
Dlatego sport na wysokim wyczynowym poziomie,
wymagający już sporych pieniędzy, ratują w naszym
grodzie ludzie prawie nawiedzeni, którzy przecież
tak dużą kasę mogliby wydać na wille, samochody, czy
jakieś przyjemności.
Skoro jednak tak robią, to znaczy, że sponsorowanie sportu sprawia im największą przyjemność.
Tak było w przypadku Bogusława
Kempińskiego (na zdj. obok),
który w młodości grał w LZS Gruszków. Miłość do futbolu została mu
w sercu, więc kiedy stał się zasobnym biznesmenem budowlanym,
na prośbę działaczy piłki nożnej
wyłożył pieniądze na MKS Karkonosze, które przez dwa sezony,
pod koniec ubiegłego wieku, występowało w II lidze jako MKS Kem

Bud. Na derbach Dolnego Śląska
ze Śląskiem Wrocław na stadion
przy ul. Złotniczej przybyło blisko
10 tys. kibiców z tego spora część
ze stolicy Dolnego Śląska. Może
wrócą te czasy, bo niedawno Kempiński wrócił do zarządu klubu KS
Karkonosze. Twierdzi on, że rozsądnie i gospodarnie prowadzony
klub niekoniecznie musi przynosić
tylko straty, bo jego zdaniem, sport
w każdej dyscyplinie, a szczególnie
w piłce nożnej, może być niezłym
interesem. Do tego jednak potrzeb-

na jest przychylność ze
strony władz
miasta, które
pomogą, niekoniecznie
finansowo,
w prowadzeniu takiego
interesu.

by jeleniogórzanki mogły w ogóle
wystartować w rozgrywkach
ekstraklasy, ale więcej już widocznie nie mógł załatwić (mowa o
sponsorach).

Ratunek w ostatniej
chwili

Zbawczy poseł

Koszykarki wzmacniał wielokrotnie, załatwiając odpowiednich
sponsorów nieustający poseł ziemi
jeleniogórskiej – Jerzy Szmajdziński (przez wiele lat uprawiał
lekką atletykę koszykówkę), który
zawsze podkreśla, że rozpoczyna
czytanie gazet od stron, gdzie są
informacje i artykuły sportowe.
W tym sezonie wyłożył własne
pieniądze razem z biznesmenem
Andrzejem Kucharem do PZKosz,

Całe szczęście, niedawno do
ratowników naszych koszykarek
dołączył dr Jan Czarnecki – szef firmy Finepharm (w młodości udanie
uprawiał lekką atletykę, szczególnie
dzisięciobój), który wyłożył około
200 tys. zł na transfery i wydatki
związane z utrzymaniem zespołu
do końca rozgrywek. Można więc
być pewnym, że przynajmniej w
najbliższym czasie Finepharm KK
AZS nic złego nie grozi i utrzyma
się w ekstraklasie. Może być nawet
lepiej, bo dr J. Czarnecki chce się
związać z klubem na dłużej.

Dynamiczny
przedsiębiorca

Również nieźle jest
w Finepharm Carlos,
który z powodzeniem
występuje w rozgrywkach ekstraklasy żeńskiego szczypiorniaka,
choć odszedł z tego
klubu jego wieloletni
sponsor – dr J. Czarnecki (zdj. powyżej). Jak zresztą powiedział,
zrobił to bez obaw, bo klub przejął
Tomasz Maciulak – dynamiczny
przedsiębiorca turystyczny, który
zapewni dobrą kondycję finansową
klubu. Nowy i wyłączny sponsor
Finepharm Carlos zapewnia, że
poprowadzi klub profesjonalnie i w
taki sposób, by nie przynosił strat,
a w przyszłości, nawet zyski. Jak
twierdzi, sport wyczynowy w tych
czasach to interes, a w interesach
liczy się gospodarność, a nie dobre

chęci i nierealne plany.
W tym zestawieniu
sponsorów są różne
osobowości, ale chwała
im za to, że dzięki temu
mamy szczypiorniak
i koszykówkę kobiet,
a kiedyś mieliśmy futbol, na odpowiednim
poziomie. Sukcesy
futbolistów, piłkarek ręcznych i
koszykarek powodują, że chętnie
uprawiają te dyscypliny chłopcy i
dziewczęta w grupach młodzieżowych, odciągając ich skutecznie
od szkodliwych rozrywek, którym
łatwo ulec, podczas bezmyślnego
spędzania wolnego czasu. Działa
to na zasadzie dobrze funkcjonujących naczyń połączonych i tak
powinno być.

Janusz Cwen

Prowadzący nie zwalniają tempa
Ubiegłoroczni zwycięzcy ligi MOS w futsalu, KrychaBus, pewnie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa.
Kroku liderowi dotrzymuje jedynie Pizzeria Carlitos.
Kry-Cha w 5. kolejce rozgromiła
Batter Pol/Top Film aż 7:2. Wydarzeniem kolejki był pojedynek Pizzerii
Carlitos z Kolegium Karkonoskim.
Obie drużyny do tej pory miały
komplet punktów. Lepsi okazali
się przedstawiciele pizzerii, którzy
wygrali 4:2. Do czołówki zbliża się
Jeżów Sudecki, który odniósł 3.
zwycięstwo. Jeżów Rozgromił 13:3
Pub Gola.
Pierwsze zwycięstwo i zarazem
pierwsze punkty uzyskali reprezentanci kowarskiej „Dywanówki”,

którzy pokonalu CO Cumbers i
opuścili „czerwoną latarnię”, kosztem swoich rywali.
Dotychczasowy lider klasyfikacji
strzelców Mariusz Larysz (Pizzeria
Carlitos) dał się dogonić snajeprom
z innych drużyn. Tyle samo goli (po
8) ma czterech zawodników. Oprósz
Larysza także: Jarosław Wichowski
(Kry-Cha), Tobiasz Kuźniewski (Kol.
Karkonoskie) i Marcin jurkiewicz
(Gwardia). O jedno trafienie mniej
ma Michał Gołąb (Jeżów Sudecki).
Wyniki 5. kolejki: JSS Gwardia

– Lambert Auto-Komis 2:5, Patter
Pol/Top Film – Kry-Cha 2:7, Kowary Dywanówka – C.O. Cumbers
5:4, Pizzeria Carlitos – Kolegium
Karkonoskie 4:2, Jeżów Sudecki
– Pub Gol 13:3.

(ROB)

Tabela
1. Kry-Cha Bus
2. Pizzeria Carlitos
3. Kol. Karkonoskie
4. Jeżów Sudecki
5. Lambert Auto-Komis
6. JSS Gwardia
7. Batter Pol/Top Film
8. Pub Gol
9. Kowary Dywanówka
10. C.O. Cumbers

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
15
12
9
9
6
3
3
3
0

32–8
27–9
13–7
29–19
18–18
18–19
18–25
10–27
10–27
13–24

Fot. Agnieszka Gierus

JELENIA GÓRA Pizzeria Carlitos lepsza w meczu na szczycie I ligi MOS
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

REGION Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA
Podróż wzdłuż rzeki
28 I, godz. 17, sala teatralna ODK
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Jak płynąłem rzeką Jangcy”. Prelegentem
będzie Stanisław Dąbrowski.
Film o uwodzeniu
29 I, godz. 18, sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30, bilet – 9 zł, karnet – 28 zł
W ramach DKF „Klaps”, projekcja filmu
„Kapryśne lato” – komedia w reż. Jiri Menzel
(Czechosłowacja, 1968).

Marek Korneć – pilot i zarazem pracownik
Karkonoskiego Parku Narodowego.
Koncert gitarowy
1 II, godz. 18, klub Kwadrat przy ul. Bankowej
28/30
Koncert z cyklu "Gitara w centrum", w
wykonaniu: Trio bez Nazwy (uczniowie PSM
w Jeleniej Górze), Jakub Małycha oraz duet
Małgorzata Przybysz (mezzosopran) i Łukasz
Pietrzak – gitara.

Rozmowy o pornografii
29 I, godz. 19, JCK – ul. Bankowa 28/30
Sztuka czy pornografia – to temat dyskusji
w ramach cyklu „Hajdpark”. Dyskutują:
Agnieszka Szymczykiewicz - aktorka Teatru
Odnalezionego, Łukasz Duda – performer.
Wstęp wolny.

Popisy małych i dużych artystów
2 II, godz. 10 – 14, Przedszkole nr 2 w
Szklarskiej Porębie
Otwarty dzień artystyczny, w nim występy
przedszkolaków, uczniów LO, występ chóru
„Porębianki”. Kluczowym punktem programu
będą warsztaty rzeźbiarskie, prowadzone
przez znanego artystę ze Szklarskiej Poręby
– Zbigniewa Frączkiewicza.

Grają uczniowie
30 I, godz. 10 i 12, Filharmonia Dolnośląska
– sala koncertowa, bilety – 5 zł
Koncert pod dyrekcją Stefana Strahla w
wykonaniu Szkolnej Orkiestry Symfonicznej
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
Stanisława Moniuszki.

Duchy na obrazach
2 II, godz. 17, galeria „Pod brązowym
jeleniem” - JCK
Otwarcie wystawy malarstwa „Duch i materia” Marka Głowackiego i Józefa Stachnika.

Koncert semestralny
31 I, godz. 17, Filharmonia Dolnośląska – sala
im. Ludomira Różyckiego, bilety – 5 zł
Koncert semestralny w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława
Moniuszki.
Góry z góry
31 I, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami pt. Karkonosze oczami pilota. Prowadzenie:

Szkockie klimaty
3 II, godz. 10, Filharmonia Dolnośląska
– sala koncertowa, bilety: 5 i 10 zł
Z cyklu Niedzielnie poranki muzyczne,
koncert pn. Muzyka w szkocką kratkę.
Wykonują: Przemysław Wawrzyniak (dudy
szkockie, flety tin whistle & low whistle,
bodhran irlandzki, bęben obręczowy),
Wojciech Jurgiel (akordeon guzikowy),
Tomasz Urban (skrzypce), Joanna Moryc
– prowadzenie.

TEATR

Podróż poślubna
31 I, 1 II, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 18 i 25 zł
Śmierć człowieka-wiewiórki
2, 3 II, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 18 i 25 zł
Tymoteusz Rymcimci
1 i 2 II, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet: 11 złotych
KINO

Grand
Elizabeth: Złoty wiek
28 – 31 I, godz. 16, 18
dramat historyczny, prod. Wielka
Brytania/Francja 2007, od 15 lat
Ranczo Wilkowyje
28 – 31 I, godz. 20
komedia, prod. Polska 2008, od
12 lat
Lot
Asterix na olimpiadzie
28 – 31 I, godz. 16, 18.15, 20.30
komedia, przygodowy, prod.
Francja 2008, od 12 lat

Marysieńka
1408
28 – 31 I, godz. 20
thriller, prod. USA 2007, od 12 lat
Iberia
28 – 31 I, godz. 16
muzyczny, prod. Hiszpania, Francja
2005, od 12 lat
Obcy kontra Predator 2
28 – 31 I, godz. 18
science fiction, prod. USA 2007,
od 12 lat

JELENIA GÓRA Obalanie mitów o bajkowych zwierzętach

Wilki w muzeum
Od piątku (1 lutego) w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze będzie można
oglądać... wilki.
– Sudety są obszarem przez który
przemieszczają się wilki z Polski
południowo wschodniej w kierunku Europy Zachodniej. Można je
spotkać w Górach Kaczawskich i na
Pogórzu Kaczawskim – czytamy w
zapowiedzi.
Zwierzęta dotarły do rozległych
lasów na granicy Górnych i Dolnych
Łużyc (Niemcy). Tam od kilku lat
żyją 3 watahy (rodziny) wilcze.
Są to jedyne wolno żyjące wilki
na terenie Niemiec. Ostatnie wilki
wytrzebione zostały w tym kraju
przed ok. 150 laty.
Obecnie Niemcy prowadzą kampanię informacyjną wśród mieszkańców obszaru zasiedlonego przez
wilki. Ludzie dowiadują się o zwyczajach tych zwierząt, o tym, jak się
z nimi obchodzić w razie spotkania.
Wszystko po to, by zmienić panujący
stereotyp o krwiożerczych bestiach,
który tkwił w świadomości ludzi
przez wiele lat.
Na wystawie w Muzeum Przyrodniczym będzie można obejrzeć
modele wilków, wilczej nory. Będą
też banery, zdjęcia, słuchowisko
dla dzieci.
Wystawa przygotowana zostałą
przez Państwowe Muzeum Przyrodnicze w Gőrlitz. Otwarcie zaplanowa-

Wilk (Lupus lupus) nie jest taki straszny
jak go malują
no na piątek (1 lutego), o godz. 18 w
Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej
Górze. Wilki będzie można oglądać
do 13 kwietnia.

(ROB)

Z ostatniej chwili
Śniegolepy odwołane!
Organizatorzy odwołali zaplanowane
na 2 lutego Śniegolepy. Powód?
Fatalna pogoda.

Kryminał
dla najmłodszych

– To będzie prawdziwa kryminalna historia – obiecuje Lidia
Lisowicz. – Jak w dobrym trillerze, najpierw nastąpi trzęsienie
ziemi, a później napięcie będzie
narastać. Sprawę rozwiąże detektyw Jacek.
Tak pokrótce będzie wyglądać
kolejna propozycja dla najmłodszych widzów jeleniogórskiej
sceny animacji. Akcja dzieje się
w „miejskiej dżungli”, wśród
wieżowców rozświetlonych
kolorowymi neonami. Autorką
scenografii jest Joanna Hrk. To
bardzo utalentowana plastyczka
– podkreśla L. Lisowicz.
Na naszej scenie pojawią się
wspaniałe kolorowe lalki – kukły
wielkości człowieka, poruszane
przez ukrytego z tyłu aktora.
Niespodzianką i nowością dla
najmłodszej publiczności ma
być muzyka do spektaklu. Jej
głównym akcentem mają być
znane motywy z różnych filmów
sensacyjnych (np. z „Różowej
pantery”) nowocześnie zmiksowane, czyli jak mówi młodzież
„skreczowane”.
W bohaterów tej kryminalnej
opowieści dla dzieci wcielą się
niemal wszyscy aktorzy Sceny
Animacji Teatru Jeleniogórskiego: Dorota Korczycka-Bąblińska, Dorota Fluder, Katarzyna
Morawska, Bogna Helena Von
Woedtke (do niedawna Sokołowska, której zespół Jelonki
tą drogą składa serdeczne życzenia na nowej drodze życia),
Sławomir Mozolewski, Jacek
Maksimowicz, Radosław Biniek
i Sylwester Kuper.
(TT)

Nowości ze świata muzyki
ZBIGNIEW WEGEHAUPT QUARTET – „ToTa”

DiM – „Same dobre wiadomości”

Wegehaupt jest artystą najwyższej klasy. Wiedzą o tym miłośnicy jazzu.
Przez lata grał z najlepszymi muzykami w naszym kraju, spędził z nimi
dziesiątki godzin, pokonując setki i tysiące kilometrów z kontrabasem
na plecach. Do niedawna występował w trio Krzysztofa Herdzina. Tym
razem znakomity kontrabasista, kompozytor, gentelmen o refleksyjnym
spojrzeniu i ujmującym uśmiechu, otoczył się młodymi muzykami, z
którymi nagrał fantastyczną płytę „ToTa”. Obok lidera, w studiu znaleźli
się m.in. trębacz Jerzy Małek, pianista Marcin Masecki a za perkusją zasiadł
Amerykanin Ziv Ravitz, który jest w ostatnim czasie rozchwytywany w
Nowym Jorku. To kolega ze studiów w Stanach Zjednoczonych pianisty
Marcina Mareckiego i dzięki niemu udało się go zaprosić perkusistę na
tą sesję.
Zbigniew Wegehaupt już na poprzedniej płycie „Wege”(2004) pokazał
klasę. Płyta „To Ta” to 7 utworów skomponowanych przez Wegehaupta,
które są ważnym etapem w jego dorobku. Całość otwiera kompozycja
tytułowa, a zaraz po niej jest „For Mingus” (Dla Mingusa). Pozostałe utwory
osadzone są w podobnej konwencji nowoczesnego jazzu („Viga”, „Fryc”,
„Three Roses”, „Ana”). Najbardziej intrygującym i bodaj rozpoznawalnym
jego styl jest zamykający płytę temat „ From Angel” ( Od anioła). Zarówno
ta kompozycja jak i pozostałe pokazują, jak radzi sobie nowe pokolenie
muzyków jazzowych, dla których spotkanie z Wegehauptem stało się
zarówno ważnym wyzwaniem jak i szansą
na zaistnienie.Ten
album nagrany w
kwartecie w Studiu S4 w Warszawie przez
realizatora Sylwestra
Orlika. Jeśli ktoś
jeszcze nie poznał
muzyki Zbigniewa
Wegehaupta, to jest
ku temu dobr aokazja. Do tej muzyki
będziecie Państwo
wracać z ogromną
przyjemnością.

To premierowy album twórców
„Śmierci Klinicznej” – Darka Duszy i
Jurka Mercika, których pamiętamy jeszcze z zabawnego projektu „Pies od Luizy”.
Obaj muzycy zaczynali swoją przygodę z muzyką ponad 20 lat temu. Darek
Dusza na początku lat 80.grał na gitarze w grupie Śmierć Kliniczna, napisał
też większość piosenek. Potem założył zespół Absurd. Od 1984r. jest gitarzystą i
autorem tekstów Shakin’ Dudi. Pisał w międzyczasie teksty dla grupy Dżem i Irka
Dudka. Natomiast Jerzy Mercik był wokalistą Śmierci Klinicznej, potem śpiewał w
grupie R.A.P. – legendzie polskiego reggae lat 80. Zagrał nawet w dwóch filmach
fabularnych: „Zero życia” i „Obywatel świata”, do których napisał piosenki.
Obaj muzycy pod szyldem DiM nagrali 18 utworów, które są połączeniem
reggae z punk rockiem. Album „Same dobre wiadomości” otwiera kompozycja
tytułowa, autorstwa Dariusza Duszy. Skomponował on muzykę do jeszcze 11
utworów zawartych na tym krążku m.in. „Jestem ziarnkiem piasku”, „Spóźniam
się”, „ Amerykański sen”, „Asy z klasy”, „Wojna trwa”, „Nienormalny świat”,
„Kropla bólu”, „O polityce…”, „O dziewczynie, co mówiła bardzo brzydko”,
„Jestem, więc jestem”, „Zamurowałem okna i drzwi” i „Nikt nie zastąpi”. Do
pozostałych: „Władza”, Spóźniam się”, „Nie wracam dziś do domu” muzyke ułożył
Jerzy Mercik. Znalazły się również w tym zestawie dwa anglojęzyczne kawałki w
stylu reggae „Follow the Sun” i „Protection/Generation” napisane przez Waltera
Chełstowskiego (niegdyś szefa artystycznego festiwalu w Jarocinie). W tych
utworach słychać inspiracje muzyką Boba Marleya,
niektóre fragmenty do
złudzenia przypominają
utwory wielkiego króla
reggae. Płytę promuje od
jakiegoś czasu drugi singiel „Kropla bólu” przy
którym można znakomicie „pobujać”. Poza liderami, w nagraniu płyty
wzięli udział: Adam Szuraj (perkusja), Dariusz
Budkiewicz (bas), Cezik
(gitara, chórki), Merc Jr
(chórki).

wydawnictwo: Polskie Radio

wydawnictwo: Agora

Andrzej Patlewicz
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NIERUCHOMOŚĆI
SPRZEDAM
■ 2 pokoje, 43m - Celdom - 661 114 212
w Cieplicach, 1 piętro, ogródek, 125.000
- 075 64 45 605
■ 2 pokoje, 50m - CeLDOM 075 64 45
605, Zabobrze III po remoncie, 180.000
- 601 758 845
■ 2 pokoje os. XX lecia - 49m parter 165000
- 663 259 092
■ 2 pokoje Zabobrze 3 - 50m do odświeżenia,
mail: magda0208@o2.pl - 603 505 121
■ 3 pokoje na Zabobrzu - po remoncie czynsz
250zl Cena 211000 - 663 259 092
■ 50m Zabobrze III - sprzedam - 603
505 121
■ 52m bez pośrednika. - Mieszkanie 2
pokoje, po kapitalnym remoncie, kuchnia w
zabudowie - 603 333 900
■ 62m, 3 pokoje - Celdom - 661114212,
Zabobrze III - 075 64 45 605
■ 6ha gruntów rolnych - w jednym kawałku.
Okolice ŚWIERZAWY 1,2 zł Zebrowscy nieruchomości - 501 736 644
■ Ładne mieszkanie - Celdom 075 64 45
605 - ładne mieszkanie na Zabobrzu - 601
758 845
■ Atrakcyjne, 90m2 polecamy!!! - Renoma
- Mieszkanie rozkładowe - położone na parterze w powojennej kamienicy. Powierzchnia
użytkowa obejmuje pokój dzienny z wyjściem
na werandę o pow.40 m2, sypialnię, kuchnię
z jadalnią oraz łazienkę z WC. Mieszkanie
po remoncie, nowe drewniane okna , na
podłogach parkiet oraz płytki ceramiczne.
- 501 737 086
■ Atrakcyjne mieszkanie - Celdom 661114212 - 52m, 2 pokoje, 2 piętro, po
remoncie, 190.000 - 075 64 45 605
■ Atrakcyjne mieszkanie - Mieszkanie w
Jeżowie Sudeckim - 94m2 - 2 sypialnie,
salon, salonik z kominkiem, taras zabudowany,
garaż, kotłownie, piwnica, ogród, łazienka z wc
- 694 258 713
■ Atrakcyjne mieszkanie - centrum. - Renoma
- Dwupokojowe mieszkanie, 54m2, po kapitalnym remoncie. Cena 200.000 zł. - 501
181 159
■ Dom mieszkalno - pensjonatowy - Nowy
- blisko Szklarskiej Poręby w malowniczej
miejscowości , blisko lasu na działce 1200
m2. Powierzchnia całkowita około 350m2.
3 kondygnacyjny z możliwością prowadzenia
kawiarni, restauracji. - 501 737 086
■ Dom na Osiedlu Skowronków - 180m2,
działka 500m2, dom z 1990r wymaga
remontu. Cena 390.000zł - 509 057 037
■ Dom przedwojenny w Rudawach Janowickich, 360m, działka 1366, idealny pod
agroturystykę, CeLDOM 075 64 45 605
- 661 114 212

Dom w zabudowie szeregowe - 110m2
+ garaż + taras, os. Czarne, bezpośrednio
- 601 606 955
■ Do sprzedania 52m2 - 2 pokoje, do
remontu. Tylko 125 000 zł - 667 219 752
■ Dwa pokoje - dwa pokoje - 509 949 961
■ Dwupokojowe o powierzchni 49m2 położone na I piętrzę w bloku. Kuchnia
oddzielna, mieszkanie bardzo słoneczne
- 502 409 322
■ Dwupokojowe o powierzchni 62m2 - Położone na 3 piętrze blisko centrum Jeleniej Góry.
Pelkom - 502 409 322
■ Dwupokojowe w blokach - na 2 piętrze ładne
- 603 788 610
■ Dwupokojowe w Cieplicach - parter atrakcyjna lokalizacja - 603 788 610
■ Działka budowlana w Jeżowie - Sudeckim z
widokiem - 669 324 698
■ Działka uzbrojona - ogrodzona z budynkiem
z pustaków i drewniana szopa, naniesione na
mapkę geodezji - Górzyniec - 667 264 181
■ Działka w pełni uzbrojona - ogrodzona 14
arów na niej szopa i budynek z pustaków naniesiony na mapie geodezyjnej - 667 264 181
■ Działki budowlane - w Głębocku-7500m2,
w Szklarskiej-3296 m2, w Marczycach6600m2, w Sosnówce-2850 m2, 3500m2,
w Podgórzynie - 4300m2 w Mysłakowicach-6
ha w Staniszowie-3,8 ha, w Ścięgnach-2ha, w
Karpaczu-2ha. - 501 737 086
■ Działki pod zabudowę - 33 i 15 arów w Łomnicy. Tel. 075 71 30 185 - 505 804 161
■ Gospodarstwo - w Jeleniej Górze - sprzedam
- 698 265 036
■ Kawalerka 90tys - do negocjacji. 26m
nowe okna w bloku po termomodernizacji na
os. orlim do zamieszkania - 507 758 456
■ Komedy Trzcińskiego - tylko 2.798zł/m2.
3 pokoje, 54m2, 150.00 - 509 057 037
■ Komfortowa szeregówka - pod Karpaczem
118m2 Pelkom - 693 539 967
■ Komfortowe 2 pokojowe - Celdom 661
114 212 - w Cieplicach, 50m, ogród, wysoki
parter, willowa dzielnica, 209.000 - 075
64 45 605
■ Lokal handlowy - Cieplice - w centrum
Cieplic o powierzchni 55m2 - 501 737 086
■ Mały lokal - ok.20m na każdą działalność
- 502 169 410
■ Mieszkanie 4 pokojowe - 87m2 po kapitalnym remoncie ... - 508 114 510
■ Mieszkanie 2 pokoje - mieszkanie 2 pokoje
- 105 tys. - 661 025 929
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Dwupokojowe
mieszkanie w Jeleniej Górze, o powierzchni
ok. 52 m2 z kuchnią, łazienką, przedpokojem
i z WC. Atrakcyjne położenie, zielona dzielnica.
Zadbany blok, czysta klatka schodowa. Mieszkanie po remoncie. - 501 737 086
■

Partner - ładne dwupokojowe mieszkanko
na Zabobrzu - 604 508 308
■ Mieszkanie 4-pokojowe - CeLDOM 075
64 45 605 w Mysłakowicach, z ogrodem i
garażem, 115m, 280.000 - 601 758 845
■ Mieszkanie 52m2 - po remoncie, 2-pokojowe, ciepłe, słoneczne, wysoki parter, budynek
ogrzewany gazem, w spokojnej dzielnicy. 200
tys. - 507 107 784
■ Mieszkanie 54m2 - Zabobrze III - 605
533 821
■ Mieszkanie 63,4 m2 - w Lubomierzu, 3
pokoje, wysoki parter, budynek z lat 90-tych
- 64 tys. - 692 418 787
■ Mieszkanie 63 m2 - Noskowskiego - 508
240 830
■ Mieszkanie bezczynszowe - w Cieplicach
na osiedlu Orle o powierzchni 48m - 660
443 730
■ Mieszkanie w centrum - Celdom - 0 601
758 845 - 100m, 4 pokoje, 3pietro, nowe co
i okna, 260.000 - 075 64 45 605
■ Mieszkanie w Cieplicach - Celdom - 601
758 845 - 075 64 45 605
■ Mieszkanie w Cieplicach - położone na III
piętrze w budynku kilkurodzinnym w Cielicach.
Powierzchnia użytkowa mieszkania obejmuje
dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z WC i przedpokój. Mieszkanie ciepłe, dobra dostępność
komunikacyjna. Renoma - 501 737 086
■ Mieszkanie willowe - 120m/2 z ogrodem
550m/2 w pięknej dzielnicy Jeleniej Góry
- 662 009 700
■ Mieszkanie w Mysłakowicach - Dwupokojowe, bez czynszowe, 57m2, opłaty bieżące
160 zł. Cena 105 tys, bez pośredników
- 661 025 928
■ Mieszkanie w Pilchowicach - 60m2. Cena
60 tys. - 509 307 260
■ Mieszkanie w Sobieszowie - Willowe o
powierzchni 71 m2 położone na I piętrze
w dwurodzinnej kamienicy. Nieruchomość
oferuje 3 pokoje z aneksem kuchennym,
łazienkę/wanna i kabina prysznicowa/, WC i
przedpokój. Zielona, słoneczna okolica, dobry
dojazd do posesji - Renoma - 501 737 086
■ Mysłakowice 64 m - PARTNER - 3 pokoje,
ładne, po remoncie - 507 243 718
■ Nowy luksusowy dom - PARTNER. Nowoczesny, całkowicie wyposażony do zamieszkania
- 604 508 308
■ Okazja! - 2 działki budowlane o pow.
2000 i 700m2, 25km od J. Gory 17zl/m2
- 664 499 812
■ Okolice Małej Poczty - Celdom - 601 758
845, 60m, salon z aneksem kuchennym i 3
pokoje, 1 piętro, ogródek, 226.000 - 075
64 45 605
■ Okolice parku - CELDOM, 075 64 45
605 - 50m, 2 pokoje, parter, 205.000 - 601
758 845
■

Okolice Łysej Góry - mały domek na
weekend, urlop lub zamieszkanie na dłużej
- 605 822 721
■ Partner sprzedamy działkę - w Komarnie
1600 m z projektem i pozwoleniem na budowę
- 604 508 308
■ Pawilon handlowy - Szklarska Poręba
- atrakcyjna lokalizacja - 075 64 32 761
■ Piechowice, 2 pokojowe - Mieszkanie
rozkładowe położone na wysokim parterze w
wielorodzinnym bloku z cegły. Na powierzchnię
mieszkania składa się duży pokój dzienny,
sypialnia, kuchnia, przedpokój z szafa wnękową
oraz łazienka z wanną. Na podłogach panele,
okna wymienione na nowe drewniane - Renoma
- 501 737 086
■ Piechowice Piastów - Działka o pow.
4600m2 z budynkami, piękne widoki na góry
210 tys. zł N.S - 508 240 825
■ Pilnie - 2-pokojowe - 45 m2, umeblowane,
Zabobrze I, cena - 150 tys. (do negocjacji)
- 605 450 832
■ Pilnie - mieszkanie 2 pokoje - I piętro,
43m2. 151 000 zł. Bez pośredników - 667
219 752
■ Pilnie mieszkanie na Zabobrzu - na Noskowskiego 54m2, 1 piętro, 2 pokoje - czynsz
196zł, kuchnia w zabudowie komandor cena
180 tys. zł. - 502 786 897
■ Pół domu w podziale poziomym - CeLDOM
- 075 64 45 605 wraz z lokalem usługowym
w Karpaczu, 370.000 - 601 758 845
■ Sprzedam lub wynajmę garaż - w Centrum
Jeleniej Góry przy Placu Ratuszowym. - 515
257 204
■ Sprzedamy pilnie mieszkanie - 43m2, 2
pokoje, pierwsze piętro - 667 219 752
■ Szeregówka w Cieplicach powierzchnia
124m - 603 788 610
■ Szeregówka Oś. czarne - Dom o powierzchni
120m2 z garażem i ogrodem. Nieruchomość
oferuje salon z kominkiem, kuchnię, łazienkę,
3 sypialnie. Spokojna, malownicza okolica.
Renoma - 501 737 086
■ Trzypokojowe - w centrum 93m 1 piętro
- 603 788 610
■ Wiejski dom ok. Lubomierza - do kapitalnego remontu. 135 tys. - 664 499 812
■ Willowe w Cieplicach - dwupokojowe o
powierzchni 49m2. Nieruchomość oferuje 2
pokoje, kuchnię, łazienkę z WC, przedpokój.
Mieszkanie położone jest na paterze w
czystym i zadbanym budynku Renoma - 501
737 086
■ W okolicach Świeradowa Zdroju - po remoncie. 65m2. Cena 96 tys. - 500 491 865
■ W pobliżu Placu Ratuszowego - Celdom
- 661 114 212, mieszkanie, 67m, 4 pokoje,
2 piętro, 270.000 - 075 64 45 605
■ Zabobrze, 36m - Celdom 661 114 212 - 2
pokoje, 4 piętro, 139.000 - 075 64 45 605
■

■ W Przesiece pół 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
■ Mieszkanie w Cieplicach – 164m2, I
piętro, częściowo do kapitalnego remontu,
duży ogród, garaż, ładna, dzielnica. Cena 260
tys. dodatkowo dwa pokoje letnie na poddaszu
– Gratis! – 500 703 931

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ 2 pokoje Zabobrze - Kupię - 601 332
553
■ Agroturystyka lub działka - Pilnie poszukuję nieruchomości spełniającej warunki
turystyczne lub agroturystyczne. W rachubę
wchodzi też stosowna działka pod w/w
działalność. Muszą to być tereny górskie-

widokowe. Pośrednikom pięknie dziękuję!
- 507 932 248
■ Kawalerka - 20-30m2 w Szklarskiej
Porębie dla zdecydowanego klienta - 502
409 322
■ 2 pokojowe - Kupimy mieszkanie 2 pokoje,
50 m2. do drugiego piętra, dla zdecydowanego
klienta - 667 219 752
■ Dom, mieszkanie - Kupię dom wolnostojący,
pół bliźniaka, segment w szeregówce lub
mieszkanie willowe w spokojnej dzielnicy do
około 160m2 - 508 439 665
■ Małe mieszkanie - małe i tanie mieszkanie
w Jeleniej Górze lub okolicy. mail: ulasimko@
poczta.fm - 607 851 098
■ Mieszkanie - niewielkie mieszkanie w Jeleniej Górze lub najbliższej okolicy, max 2 piętro,
kawalerka odpada. - 601 758 866
■ Mieszkanie – Karpacz, Cieplice, Jelenia min.
2 pokoje niedrogo - 792 793 118
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze, może być do
remontu - 509 314 815

Zamów prenumeratę Jelonki u listonosza
okres
prenumeraty

cena
gazety

3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

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

Tel. (075) 75-444-00
OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. A by ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Klonowica 9)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. O głoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

WA¯NE TELEFONY

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

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 20 464
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka			
Powiatowy Urząd Pracy		
Urząd Skarbowy		
Urząd Celny			
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy		

64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 200
64 73 160
63 73 500
75 53 043
75 46 110
76 76 935
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Sanepid		
Konserwator Zabytków
ZUS		

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

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

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

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................
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Mieszkanie w Jeleniej Górze - 607 851
098
■ Mieszkanie 2-3 pokojowe w Cieplicach.
Możliwość zamieszkania od zaraz. Max.2 piętro
- 693 516 903
■ Mieszkanie 2-3 pokojowe do 100 000 w
Jeleniej Górze w starym budownictwie - 605
418 945
■ Mieszkanie na Zabobrzu do 170 tys., bez
pośredników - 601 332 553
■ Mieszkanie w Kowarach - Zdecydowanie
kupię mieszkanie w Kowarach, Mysłakowicach
lub w Sosnówce 2 lub 3 pokojowe pow. 50m2
do kwoty 200tys. - 694 172 156
■ Pensjonat-ośrodek - Nieruchomość turystyczną - wczasowo - rekreacyjną pilnie kupie.
Minimalna ilość miejsc 50. Bez pośredników !
- 665 636 483
■ Połowę domku - w Kowarach lub okolic
- 669 017 693
■ Willowe, mały domek - centrum Jeleniej
Góry - 601 558 501
■ Działkę budowlaną - grunty, nieruchomości do remontu bez pośrednictwa agencji
nieruchomości. Atrakcyjne oferty będą szybko
finalizowane. Oferty prosimy przesyłać na adres
e-mail: regess@interia.eu - 075 64 42 073
■ Mieszkanie 2 pokoje do 50 m2, do 2
piętra, do180 000 zł. Bez pośredników. - 667
219 752
■ Na Kiepury 10-12 - mieszkanie 3 pokojowe
bez pośredników - 693 374 826
■ Poszukuję do sprzedaży - domy, mieszkania, lokale sprzedaż na terenie całego kraju 502
010 642 kancelariakarkonoska@wp.pl prześlij
zgłoszenie lub zadzwoń - 502 101 642
■ Mieszkanie może być do remontu - min.2
pokoje. Cena maksymalna do + , - ,120 tys.
Lokalizacja - Jelenia, Cieplice. Bez pośredników.
Możliwość negocjacji - 075 64 12 409 - prosić
Beatę - 075 64 12 409
■ Willowe z ogrodem, mały domek w super
lokalizacji - 601 558 501
■

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 2
pokojowe, 51m na własnościowe 3 pokojowe
do 65m2 Zabobrze – 075 75 420 25
■ Mieszkanie własnościowe M4 – trzy pokoje
z kuchnią o powierzchni 60m3 + piwnica
– wysoki parter po kapitalnym remoncie.
Starachowice – Zamienię na Jelenią Górę
503 313 614
■ 2 mieszkania na mały domek - w Jeleniej
Górze ( 57m2 i 28m2 ) na mały domek do
100m2 - 075 612 92 58
■ Dam odstępne - za mieszkanie najlepiej trzy
pokoje. Tylko poważne oferty - 509 31 88 12
■ Dwupoziomowe w Cieplicach – 3 pokojowe (70m2) zamienię na równorzędne
(jednopoziomowe) w Tychach lub Katowicach
w spokojnej dzielnicy lub na domek parterowy
- 693 330 106
■ Kawalerka 35 m2 - na większe - Zamienię
kawalerkę 35m2, w bardzo dobrym stanie,
atrakcyjna dzielnica na większe 2 lub 3
-pokojowe w Jeleniej Górze. Po g.16 - 664
946 462
■ Kawalerkę na większe - Zamienię mieszkanie komunalne (kawalerka, niskie opłaty
ok. 80zł) 29m w Jeleniej Górze na większe
(komunalne 2 do 3 pokoi + kuchnia, może
być zadłużone lub do remontu) w Jeleniej Górze
- 503 016 507
■ Lubomierz 3 pokoje - Mieszkanie 63,4m2,
w Lubomierzu, 3 pokoje, wysoki parter, budynek z lat 90-tych, sprzedam lub zamienię na

podobne lub mniejsze w Zgorzelcu, Lubaniu, lub
okolicy (dopłacę). - 692 418 787
■ Mniejsze na większe - własnościowe 29m2
na Zabobrzu na większe ( może być zadłużone)
z odstępnym. Jest to mieszkanie środkowe,
ciepłe na parterze z niskim czynszem. - 607
336 324
■ Na mniejsze - mieszkanie kwaterunkowe
o pow. 67m2 w centrum Jeleniej Góry, na
parterze, piece. Zamienię na mniejsze w
Jeleniej Górze lub okolicach. Tylko z dopłatą
- (075)6137981 - 605 886 523
■ Stara Kamienica - (73m) z dopłatą na
mniejsze - 605 834 074
■ Większe na mniejsze - Komunalne 100m, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. gazowe + piece
w Cieplicach. Na 2 pokojowe o podobnym
standardzie od 50 do 60m2 do II pietra (nie
parter i poddasze) tez w Cieplicach - e Mail
DJ_39@interia.pl - 788 996 152
■ Zamienię mieszkanie komunalne w centrum Jeleniej Góry, 46m2, 2 pokoje , kuchnia,
łazienka , przedpokój na 3 piętrze, samodzielne,
ładne, słoneczne na większe. - 600 233 698
■ 2 pokoje na większe - mieszkanie 2
pokojowe zadbane z balkonem wysoki parter
Zabobrze II na większe 3 pokojowe - 510
432 310
■ Garaż 43m2 na audi a4 - na ulicy Sudeckiej
w Jeleniej Górze. Grunt własnościowy w garażu
400V, wykop pod kanał, miejsce idealne na
działalność gospodarcza. Garaż do remontu.
- 691 586 743
■ Zamienię komunalne - Mieszkanie 34m2
(parter)dwa pokoje, łazienka, aneks kuchenny,
przedpokój, piwnica i komórka na półpiętrze na
większe - 601 673 057
■ Zamienię komunalne - spłacę dług Zamienię mieszkanie komunalne, 3 pokojowe
łazienka z wc/przedpokój, taras, ogród w
spokojnej dzielnicy Cieplic - czynsz 160 zł na
Zabobrze - 507 746 559 - 075 75 58 919
■ Zamienię lub sprzedam - działkę usługowa
2000m2 w centrum Cieplic - 075 75 58
980
■ Zamienię na mniejsze - kwaterunkowe 3
pokojowe o powierzchni 97 m2 na parterze
w centrum Cieplic 100 metrów od Pl. Piastowskiego na mniejsze o pow. 50 - 60m2
w Cieplicach (parter i poddasze wykluczone)
- 788 996 152
■ Zamienię na mniejsze - Zamienię mieszkanie 4 pokojowe kwaterunkowe (1 pokój
posiada oddzielne wejście) o powierzchni
82m2. na I piętrze w Cieplicach, na mniejsze
o powierzchni około 50m2 w Cieplicach lub
Sobieszowie - 691 786 219
■ Zamienię na większe - Zamienię kawalerkę
po remoncie na Zabobrzu na 2 lub 3 pokojowe
na Zabobrzu lub w centrum - 888 926 327

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Do wynajęcia mały domek - 15km od
Jeleniej Góry – 075 71 39 862
■ Wynajmę pokój studentce – 507 815
269
■ Do wynajmu lokale użytkowe w Jeleniej
Górze Pelkom - 693 539 967
■ 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
■ Mamy do wynajęcia duży pokój dwuosobowy, dla studentów, studentek. Pokój z oddzielnym przedpokojem, własnym wejściem, własną
kuchnią i łazienką. Umeblowany, kuchnia
wyposażona. Spokojna okolica - Cieplice, blisko
przystanku MZK. Cena za pokój za miesiąc 900
zł ze wszystkimi opłatami - 604 054 348
■ Ładnie odnowione, ciche, pełne wyposażenie AGD 2-pokojowe mieszkanko, aneks

kuchenny, łazienka, pierwsze piętro, parking,
blisko centrum. Najchętniej dla spokojnej,
poważnej osoby. Koszt wynajmu 750zł ( opłata
zwiera już czynsz) plus opłaty za pozostałe
media - 697 057 905
■ 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 pokojowe do wynajęcia - Mieszkanie
3 pokojowe do wynajęcia na Zabobrzu III , I
piętro. Koszt 1000 zł + liczniki, ogrzewanie
elektryczne. Kaucja 2000 zł. Kuchnia umeblowana i wyposażona. - 501 167 262
■ 3 pokojowe na Zabobrzu III - Nowe mieszkanie do wynajęcia o powierzchni 65 m2 na
II piętrze. Mieszkanie wyposażone w meble
kuchenne , piekarnik z płytą ceramiczną. Cena
najmu 1000 zł + opłaty za energię elektryczną i
wodę. Ogrzewanie - grzejniki elektryczne , ciepła
woda z podgrzewacza elektrycznego. Kaucja
2000 zł - 501 167 262
■ 3 pokojowe Plac Ratuszowy - Do wynajęcia
mieszkanie 3pok., umeblowane, I piętro - 501
181 159
■ 3 pokojowe w Cieplicach - kompletnie
umeblowane. Dla studentek lub uczennic
- 790 432 320
■ 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
■ Do wynajęcia - Pokój 2 osobowy dla studentki w mieszkaniu studenckim. Mieszkanie
jest bliziutko centrum w pełni umeblowane,
Internet oraz kablówka oraz sympatyczni
mieszkańcy no i tanio w porównaniu z warunkami. Pokój dostępny od 1 lutego - 668
389 425
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - Od 1 lutego
wynajmę 2-pokojowe mieszkanie dla 4 studentek lub dla 2 par. Mieszkanie na 1 piętrze,
umeblowane, AGD, balkon - 503 852 277
■ Do wynajęcia 3 lokale-centrum - Posiadam
do wynajęcia 3 lokale przeznaczone na działalność gospodarczą w centrum Jeleniej Góry.
Wymiary pomieszczeń: 37,4m2, 17,48m2,
16,32m2 - 502 179 582
■ Do wynajęcia sklep - Pow. 55m. Wszystkie
media + klimatyzacja. Witryna. Osobne
wejście na zaplecze. Lokalizacja: Zabobrze III
- 607 627 837
■ Do wynajmu lokale - Do wynajmu lokale
użytkowe w Jeleniej Górze Pelkom - 693
539 967
■ Do wynajmu lokale - użytkowe w Jeleniej
Górze Pelkom - 693 539 967
■ Gabinet stomatologiczny wynajmę - Do
wynajęcia w pełni wyposażony gabinet stomatolog., na ul. Grottgera 3a w Jeleniej Górze,
prosimy o kontakt telefoniczny lub osobiście
- 075 64 24 446
■ Kamienicę - Do wynajmu lokale użytkowe w
Jeleniej Górze Pelkom - 693 539 967
■ Kawalerka - Umeblowana po remoncie,
okolice zajezdni MZK. - 511 089 923
■ Kosmetyczce wynajmę lokal - Wynajmę
pomieszczenie z NOWYM!!! pełnym wyposażeniem na gabinet kosmetyczny w nowym
budownictwie w salonie fryzjersko-kosmetycznym. - 501 468 300
■ Wynajmę lokal w Centrum JG - 505
968 361
■ Lokal do wynajęcia - 40m2 w Szklarskiej
Porębie przy ul 1 Maja. Lokal jest obecnie
mieszkalny - wymaga remontu. Lokal po
adaptacji można użytkować na sklep, biuro
lub inną działalność - w godz. 9 tej do 8 tej
- 603 877 942

Lokal na działalność usługową do wynajęcia. Zabobrze 40 m2 - 601 550 454
■ Do wynajęcia lokal w samym centrum
Szklarskiej Poręby - 608 628 670
■ Małżeństwo szuka do wynajęcia - Szukamy
mieszkania do wynajęcia, 2 lub 3 pokojowego w
centrum Jeleniej Góry - 662 122 010
■ Miejsce w mieszkaniu - Szukamy osoby
(najlepiej dziewczyny) do pokoju 2-osobowego
w mieszkaniu studenckim w centrum. Niskie
opłaty, fajna lokalizacji, zdrowa atmosfera.
- 663 661 700
■ Miejsce w pokoju - dla studentki w willi, 250
zł + media. Jelenia Góra ul. Paderewskiego
- 7543865 - 504 286 222
■ Mieszkanie 2-pokojowe - Do wynajęcia
mieszkanie 2-pokojowe w Michałowicach.
Umeblowane, ogród. Przystępna cena. Biuro
Nieruchomości - 504 131 604
■ Mieszkanie 4 pokojowe - Do wynajęcia
mieszkanie 4 pokojowe na IIp , nieumeblowane
na okres 3 lat. Ogrzewanie gazowe. Niskie koszy
utrzymania. 1400zł miesięcznie. Oferta dla firm
lub studentów. - 693 539 968
■ Mieszkanie do wynajęcia - 64m2, 2-pokoje
2-osobowe, duża kuchnia, łazienka po częściowym remoncie, plastikowe okna, mieszkanie
świeżo odmalowane, umeblowane - ogródek centrum Jeleniej Góry przy ul Wojska Polskiego.
Cena 900zł + liczniki - 501 377 545
■ Mieszkanie w Kowarach - Pracująca para
szuka mieszkania - najlepiej 2 pokoje. od lutego
lub marca. PILNE!!! - 792 011 475
■ Najmę pokój dziewczynie - jednoosobowy
w mieszkaniu dwupokojowym na Zabobrzu
za 350 zł z Internetem odstąpię dziewczynie
- ira45@onet.eu - 664 310 833
■ Od 1 lutego! - Studenci (niepalący) chcą
wynająć mieszkanie 2-3 pokojowe, umeblowane i nie drogie w JELENIEJ GÓRZE. - 513
967 575
■ Osobny pokój w mieszkaniu - Szukamy
współlokatorki/a do osobnego pokoju w
mieszkaniu 4 pokojowym na Zabobrzu (kolo
szpitala). opłaty 250zl + niewielkie rachunki
(gaz + prąd). - 602 555 612
■ Para wynajmie - para wynajmie tanio od
lipca do500zl + opłaty lub weźmie pod opiekę
mieszkanie w Jeleniej Górze. Mile widziane
stare budownictwo - 696 889 882
■ Para wynajmie - od lipca niedrogo do 500
zł+ opłaty lub wezmę pod opiekę mieszkanie
w JELENIEJ GORZE. Mile widziane stare
budownictwo - 668 025 036
■ Pokój - dla dziewczyny lub 2 dziewczyn z
balkonem w Sobieszowie - 514 644 207
■ Pokój do wynajęcia - Do wynajęcia pokój
jednoosobowy (umeblowany) w mieszkaniu na
Zabobrzu kolo szpitala, koszt 250zl + niewielkie
rachunki. - 698 681 134
■ Pokój do wynajęcia - Posiadam do wynajęcia
pokój w domku jednorodzinnym-w Cieplicachniedaleko Politechniki. Pełny dostęp do kuchni,
łazienki, Internetu. Internet 24h. GG: 2798099
E-mail: konlech@tlen.pl - 798 421 721
■ Pokój do wynajęcia - Do wynajęcia pokój 2
osobowy w mieszkaniu studenckim. W pokoju
mieszka już dziewczyna. Szukamy miłej,
towarzyskiej, bezproblemowej osoby (najlepiej
studentki). Mieszkanie położone w centrum - 3
min od Akademii Ekonomicznej. Cena: 200zł +
media. - 663 661 700
■ Poszukiwany współlokator - trzech studentów KK poszukuje czwartego współlokatora do
2 pokojowego mieszkania od 1 lutego. czynsz
200zł plus rachunki, Internet, kablówka, blisko
centrum - 663 924 328
■ Poszukuję do wynajęcia - mieszkania dwa
pokoje kuchnia i łazienka z czynszem do kwoty
400 do 500 zł liczniki bez kaucji w Jeleniej
Górze - 787 368 727
■ Pilnie poszukuje mieszkania do wynajęcia
(może być kawalerka) na terenie Kowar. Proszę
dzwonić po godzinie 16 - 783 470 856
■

Poszukuję lokalu w centrum - Jeleniej Góry
(ul. 1-go Maja, Konopnickiej) o powierzchni
min. 70m2 - 508 184 204
■ Poszukujemy do wynajęcia - Szukamy do
wynajęcia mieszkania, tak do 700 zł z opłatami,
może być stare budownictwo - miła rodzinka
- 787 233 381
■ Poszukujemy do wynajęcia - domek lub pół
bliźniaka w Jeleniej Górze lub na obrzeżach 785
206 401 - 669 366 082
■ Poszukuję w Karpaczu mieszkania do
wynajęcia od marca/kwietnia dla konkretnego
klienta na ok. rok czasu. Klient potrzebuję
przyjeżdżać od czasu do czasu, w celu nadzoru
wykonywanych prac. Najlepiej umeblowane
- 507 243 718
■ Poszukuję współlokatorki do pokoju w
centrum Jeleniej Góry, ul. 1-go Maja, cena:
280,00 zł - 792 240 769
■ Sklep Zabobrze III - Pow. 55m. Wszystkie
media + klimatyzacja. Witryna. Osobne wejście
na zaplecze - 607 627 837
■ Szukam 1-os. pokoju z Internet - Szukam
1 osobowego pokoju z Internetem (niedrogo)
najchętniej w pobliżu Kolegium. Jestem studentką I r. fizjoterapii, niepalącą i niekonfliktową
- 503 857 643
■ Szukam do wynajęcia kawalerki lub pokoju
dwuosobowego od marca - 510 262 090
■ Szukam do wynajęcia mieszkania lub
pokoju najlepiej w Karpaczu lub okolicy - 513
360 953
■ Szukam do wynajęcia domku w Jeleniej
Górze lub okolicach numer kontaktowy - 785
206 401 - 669 366 082
■ Szukam do wynajęcia mieszkania najlepiej
na Zabobrzu min 2 pokoje z wyposażeniem nie
mniej czynsz do 700zł. - 608 098 422
■ Szukam do wynajęcia pomieszczeń na
wdającego się na warsztat samochodowy w
rozsądnej cenie od marca - 696 265 244
■ Szukam kawalerki do wynajęcia w Jeleniej
Górze lub okolicy mile widziane wyposażenie
- 601 614 764
■ Szukam lokalu w Karpaczu pod małą
gastronomię najchętniej w okolicach centrum
- 663 164 547
■ Szukam do wynajęcia małego mieszkania
(1- lub 2-pokojowe), może być nieumeblowane, najlepiej tanio:) od lutego lub marca
- 603 454 424
■ Szukam mieszkania od zaraz. 2 pokoje
Jelenia lub okolice. Czekam na atrakcyjne
oferty. Magda - 693 502 132
■ Szukam mieszkania min 3 pok. w centrum
Jeleniej Góry od kwietnia może być nieumeblowane - 606 923 954
■ Szukam mieszkania w Kowarach 2-3
pokoje, min. 35m2 - 886 432 236
■ Szukam mieszkania w Kowarach - Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojowego do
wynajęcia w Kowarach, najchętniej umeblowanego lecz niekoniecznie. Jestem pracującą
matką wychowującą 16 letnią córkę - 665
449 023
■ Szukam nieumeblowanego - Szukam do
wynajęcia nieumeblowanego lub częściowo
umeblowanego małego mieszkania 1- lub
2-pokojowego w centrum lub na Zabobrzu od
lutego lub marca - 603 454 424
■ Szukam pokoju z Internetem - Jestem
niepalącą, niekonfliktową studentką I r. fizjoterapii Kolegium. Szukam niedrogiego pokoju
1-os. w pobliżu KK. Mój nr gg 8268939 - 503
857 643
■ Szukam pom. pod warsztat - poszukuje
pilnie pomieszczenia pod warsztat samochodowy lub dużego garażu hali w Jeleniej Górze
- 509 576 085
■ Szukam współlokatorki do mieszkania
2-pokojowego na ulicy Kolberga. Mieszkanie
umeblowane dostępne od lutego. Koszt ok.
350 zł - 504 501 993
■

Szukam współlokatorki do 2-pokojowego
mieszkania na ulicy Kolberga pokój 1-osobowy.
Mieszkanie umeblowane dostępne od lutego.
koszt ok 350 zł - 504 501 993
■ Szukam współlokatorów (ek) - Szukam
3 lub 2 współlokatorek(ów) do mieszkania
studenckiego na Małej Poczcie, 170 zł od osoby
+ rachunki (max razem do 250 zł w zimowych
miesiącach). Balkon, Internet, jacuzzi i mili
sąsiedzi - lub gg 2796306 - 501 238 511
■ Szukamy do wynajęcia - 2 studentki KK
szukają 2 pokojowego mieszkania do wynajęcia
w Jeleniej Górze - 661 160 810
■ Młode małżeństwo z malutkim dzieckiem
poszukuje pilnie taniej kawalerki do wynajęcia
(do 450zl z czynszem) na starym Zabobrzu
- 603 300 646
■ Rodzina 3 osobowa szuka mieszkania 2
pokojowego, umeblowanego na Zabobrzu do
wynajęcia od 1 lutego. Maksymalna kwota jaką
jesteśmy w stanie płacić miesięcznie to 600 zł
(razem z czynszem) + opłaty licznikowe (bez
kaucji) - 509 968 761
■ Szukamy współlokatorki. pilne! - Grupa
studentów poszukuje współlokatorki do
mieszkania studenckiego na ul Kadetów (2min
od Kolegium) Mieszkanie w pełni wyposażone,
bardzo fajne, 260 zł + rachunki - 798 523
536, 609 860 512 lub 781 957 477 - 691
586 943
■ Wydzierżawię fryzjerce - stanowisko w
centrum JG - 501 131 144
■ Wynajmę - mieszkanie komfortowe wyposażone (Zabobrze - Dywany) 3 pokoje + 60
m od lutego 1000 + media + kaucja - 605
050 456
■ Wynajmę - 3 pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu III, częściowo umeblowane, 62m2,
osobno łazienka i toaleta, balkon. 950,00zł +
media - 792 299 950
■ Wynajmę 36m2 mieszkanie 2 pokojowe,
36m2, umeblowane, ul. Kiepury. 700 + opłaty
za media. - 075 64 19 109
■ Wynajmę garaż w Kowarach przy ulicy
Leśnej - 075 71 82 927
■ Wynajmę garaż na Zabobrzu - 512 428
637
■ Wynajmę lokal JG - użytkowy w centrum
- Cena do negocjacji. - 505 968 361
■ Wynajmę lub sprzedam lokal usługowy
100m2 w Piechowicach przy głównej ulicy
- 075 75 58 980
■ Wynajmę mieszkanie w okolicach Jeleniej
Góry (Rybnica, Barcinek, Pasiecznik, Stara K.
itd) - 698 827 868
■ Wynajmę mieszkanie 40m umeblowane
i wyposażone 700, i media koło ZETO - 504
774 157
■ Wynajmę mieszkanie 70m2 - w Sobieszowie przy przystanku autobusowym w
centrum, umeblowane, 2 pokoje-I piętro
- 668 849 789
■ Wynajmę mieszkanie, okazja - dwa pokoje,
umeblowane kuchenka, pralka, lodówka, 2
telewizory, Internet, duży balkon – 1 piętro
(koło Zeto] 700zł : MEDIA 44m od 1 lutego
- 504 774 157
■ Wynajmę mieszkanie w Kowarach - młode
małżeństwo - 886 432 236
■ Wynajmę mieszkanie w Kowarach - pracująca para szuka mieszkania 2 pokojowego. od
lutego lub od marca - 792 011 457
■ Wynajmę pokój studentce - 507 815
269
■ Wynajmę w centrum Jeleniej Góry lokal
użytkowy. Więcej informacji pod numerem
- 0048 505 968 361
■ Wynajmiemy domek lub pół bliźniaka w
Jeleniej Górze - 669 366 082
■ Wynajmę 36 m2, ul. Kiepury - Wynajmę
mieszkanie przy ul. Kiepury, 2 - pokojowe,
36m2, umeblowane. Cena 700 zł + opłaty za
media. - 075 64 19 109
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Zadbane mieszkanie na Zabobrzu Wynajmę zadbane 3 pokojowe mieszkanie
o powierzchni 63m2 na Zabobrzu, ulica
Kiepury 26. Umeblowane dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, piwnica. CO z sieci miejskiej,
gaz, kablówka, możliwość podłączenia do
Internetu. Do wynajęcia od 15 lutego 2008.
Cena: 900 zł + rachunki - 692 955 808
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ 2600 netto...? - Niezależny Manager sprzedaży - Supervizor ( 2600 netto ...) - umowa
kontraktowa zainteresowanych prosimy o
przesłanie listu motywacyjnego i CV, na adres
, e-mail: crb.rekrutacja@wp.pl/ z dopiskiem
"manager" - 505 591 405
■ 400zł/tygodniowo - przeszkolimy i zatrudnimy, możliwości dalszego rozwoju - 075
76 47 019
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu Leśnej, Gryfowa
śląskiego i okolic. Zapewniamy stałe zatrudnienie. - 605 097 861
■ Aktywne, dyspozycyjne energiczne - Stanowiska: konsultant, trener, asystent, niezależny manager, prezenter ofert handlowych
i biznesowych jeśli uważasz, że dotrzymasz
kroku najlepszym. Zgłoś swoją kandydaturę
e-mailem: Na adres: wellbizz@wp.pl , załączając
List motywacyjny , CV - 605 588 280
■ Anglia - Praca - 158 248 4879
■ Asystent kosmetyczki - Praca dla młodych pań i panów chcących nauczyć się
nowego zawodu. Interesuje Cię kosmetyka
i dobry wygląd napisz CV i list motywacyjny:
wellnesspa@op.pl z dopiskiem asystent - 509
626 255
■ Asystent pośrednika - Wykształcenie co
najmniej średnie Umiejętność planowania i
organizacji pracy Dyspozycyjność, motywacja i
zaangażowanie Mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku CV + list motywacyjny
prosimy przesyłać na adres e-mail: a.gorlach@
op.pl - 075 64 539 73
■ Asystent projektanta instalacji - sanitarnych
, sieci wodno-kanalizacyjne. SANITEX-EKO
Jelenia Góra, CV-sanitex-eko@wp.pl - 609
855 979
■ Avon - Już dziś zostań konsultantką Avon. To
dobry sposób na szybki zarobek od 25%-40%.
Tylko teraz wpisowe 0 zł oraz prezenty na dobry
początek. Zadzwoń lub napisz gg2121571
- 505 055 050
■ Bik Hit - Bank Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki dla specjalistów i pracowników
z branży hotelarskiej i turystycznej oraz osób
pragnących rozwijać karierę zawodową w
tych branżach. CRK Centrum Rekrutacji Kadr,
Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 605 661 481
- 075 75 439 65
■ Branża kosmetyczna - Poszukuje konsultantek kosmetycznych, asystentek kosmetologa
wiek 20 -30 lat . Oferuje dobre zarobki, oraz
możliwość rozwoju osobistego. Zainteresowana..? Napisz CV i list motywacyjny na :
wellnesspa@op.pl - 509 626 255
■ Centrum rekrutacji kadr - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr, Zarejestruj się w naszej bazie.
58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29 - 605
661481 - 075 75 43 965
■ Centrum Rekrutacji Kadr - dla pracujących i
poszukujących pracy. Jelenia Góra, ul. Wiejska
29 605 661 481 - 075 75 43 965
■ CF - e-mail agnsal1@wp.pl CF dom umożliwia luksusowy wypoczynek także mniej
zamożnym osobom, przez włączenie się do
akcji promocyjnej i zarabianie dodatkowych
funduszy i inwestowanie na Forex. Zapraszam
na nasze konferencje internetowe we wtorki i
czwartki o 21 00 - 506 780 549
■ Dam pracę - Masarnia przyjmie kierowcę
075 76 47 086 - 075 7647085

Dekarzy na budowę - Poszukujemy dekarzy
na budowę ze znajomością języka angielskiego
lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
Możliwość pracy w Polsce i zagranicą. Aplikacje
prosimy wysyłać na nasz e-mail regess@interia.
eu Firma Regess sp z.o.o. - 075 64 42 073
■ Dla aktywnych i... - Jesteś aktywny/a
i lubisz zarabiać? Profesjonalną sprzedażą
usług z dziedziny suplementacji i kosmetologii.
Poszukuję osób do obsługi klienta bezpośrednio
w gabinecie i w biurze; 1000 - 3tys. Zgłoszenia:
list motywacyjny + CV, e-mail:herbi@ewellness.
pl, temat - STUDIO’ - 076 87 86 449
■ Dla kosmetyczek i nie tylko ? - Praca stała
lub dodatkowa dla kosmetyczek i dermokonsultantek z Jeleniej Góry i okolic; ZGŁOSZENIA
:e-mail: jg.wellness@wp.pl Z załączonym: listem
motywacyjnym i CV W temacie wiadomości
prosimy o dopisek ”k-jg” - 076 87 86 449
■ Poszukuję Pań do pozowania. Wiek od 18
>~ Dyskrecja zapewniona - 603 783 521
■ Dodatkowa praca dla nauczycieli - Zaoczna
Szkoła dla Dorosłych, nawiąże współpracę
z nauczycielami biologii, fizyki i astronomii,
plastyki, hotelarstwa, informatyki i języka
angielskiego. CV proszę kierować na adres
snojek@toya.net.pl z nazwą przedmiotu w tytule.
- 504 165 595
■ Do pensjonatu przyjmę - do pomocy w
prowadzeniu pensjonatu w centrum Karpacza.
Stała pensja + mieszkanie. Praca całoroczna.
Bardzo proszę o telefony po godzinie 20.
- 783 032 758
■ Do rozbiórki szklarni - poszukuję dwóch
mężczyzn osób do rozbiórki szklarni, prac
porządkowych i prac murarskich w kamieniu
- 604 200 639
■ Elektronik - Poszukuję elektronika z
doświadczeniem w naprawie sprzętu RTV.
Praca na miejscu. Andrzej Byczko - 075
644 22 29
■ Elektryka potrzebuję z doświadczeniem,
głównie instalacje elektryczne w nowo powstałych budynkach. Wymagania: - doświadczenie
- wiek do 45 lat Cv proszę przesłać na adres:
maciek2201@wp.pl Zarobki od 2000 netto
- maciek2201@wp.pl
■ Elektryków na budowę - Poszukujemy
elektryków na budowę ze znajomością języka
angielskiego lub niemieckiego w stopniu
komunikatywnym. Możliwość pracy w Polsce
i zagranicą. Aplikacje prosimy wysyłać na nasz
e-mail regess@interia.eu Firma Regess sp z.o.o.
- 075 64 42 073
■ Euro - gabinety zajmujące się - Opracowywaniem profili diet dla poszczególnych
klientów poszukują: osoby na stanowisko :
ASYSTENTÓW - Konsultantów: Zarobki 800zł
- 3000zł. Praca stała lub dodatkowa. Umowa
kontraktowa Zgłoszenia:List motywacyjny + CV
e-mail: portal-welnes@wp.eu z dopiskiem ”diety
- 605 588 280
■

Filtry do wody - szukamy chętnych do
sprzedaży filtrów do wody na terenie woj.
dolnośląskiego - 697 866 233
■ Fryzjer/ka - Zatrudnię do salonu fryzjersko-kosmetycznego fryzjera/kę na dobrych
warunkach - 501 468 300
■ Fryzjerstwo - Przyjmę do pracy dwie
fryzjerki damsko - męskie na bardzo dobrych
warunkach - 501 742 207
■ Handlowiec - Firma Sanpol zatrudni handlowca. CV i list motywacyjny prosimy składać
na adres - jeleniagora@sanpol.pl
■ Hotel zatrudni pokojówkę - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni panią pokojówkę na 1/2
etatu - 601 55 88 84
■ Hurtownia części sam. - Hurtownia części
samochodowych zatrudni sprzedawców ze
znajomością obsługi komputera, mile widziane
prawo jazdy kat. B Kontakt: Celkar sp. z o.o.
, 59-820 Leśna, ul. Baworowo 20 - (Pan
Arkadiusz Bierła) e-mail: magazyn@celkar.pl
- 504 697 743
■ Instruktorka 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
■ Kasjer - Firma STW zatrudni kasjera na
franczyzowej stacji paliw w Podgórzynie. Praca
w systemie zmianowym (dzień, noc, dwa dni
wolne). Wynagrodzenie ok. 1400 PLN netto
(ewentualne nadgodziny płatne). 075 64 650
30 do 32 - 075 64 650 30
■ Kelnerka w Karpaczu - Pensjonat w Karpaczu przyjmie osobę do pracy na stanowisku
kelnerka / pokojowa. Praca na zmiany.
Wymagana znajomość podstaw niemieckiego.
- 075 75 32 308
■ Kelner, kelnerka, praca od zaraz - Hotelrestauracja w Karpaczu zatrudni od zaraz
- możliwość zakwaterowania, CV oraz list
motywacyjny proszę wysyłać na adres poczta@
hotel-kolorowa.pl - 075 76 195 03
■ Kelnerkę przyjmę do pracy w centrum
Jeleniej Góry - 501 082 543
■ Zatrudnimy kelnera do pracy w restauracji.
Wojcieszyce. Mobilność mile widziana. CV: info@
wojcieszyce.pl - 513 865 554
■ Konkretne dochody... !? - Niezależny Manager sprzedaży - Supervizor ( od 2500 netto
...) - umowa kontraktowa ;zainteresowanych
prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV,
na adres, e-mail: mywell@wp.pl/ z dopiskiem
"manager" - 605 588 280
■ Konserwator - Szukam osoby na stanowisko konserwatora (nie pijący, nie palący).
wiek do 60 lat. Zakres obowiązków
to prace porządkowe oraz drobne
prace budowlano-wykończeniowe.
Zachełmie - 75 762 12 11
■ Konserwator - Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze zatrudni
■

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: g
 kowalska@jelonka.com

osobę na stanowisko konserwatora z uprawnieniami w zakresie obsługi kotłowni gazowej
powyżej 1000 kW. Aplikację można składać
elektronicznie: dorota.gajda@kk.jgora.pl lub
osobiście w Dziale Kadr ul. Lwówecka 18 do
dnia 31.01.2008 r. - 075 64 53 323
■ Poszukujemy pań kosmetyczek, kosmetologów (również uczących się tego zawodu)
Zgłoszenia: pocztą elektroniczną Na adres ; email: kosmo-biuty@wp.pl Z załączonym; listem
motywacyjnym + CV - 605 588 280
■ Konsultant-manager d/s sprzed. - Poszukujemy dynamicznych konsultantów- Managerów
sprzedaży Dystrybucja Zdrowej Żywności
- Oferujemy: - przeszkolenie z zakresu produktu
- stałą pracę opartą umowę kontraktową, duży
zakres samodzielności. CV, list kierować na
adres: herbi.wellness@gmail.com w temacie
"DS - 605 580 280
■ Konsultant, menadżer - Studio rozwoju
Wellnes poszukuje młodych energicznych
osób do projektu " zdrowie i uroda" . Oferuje
szybki rozwój osobisty i możliwość dużych
zarobków ( 500- 3000zł). Prześlij swoje Cv i
list motywacyjny : BuissnesG@op.pl z dopiskiem
projekt - 696 885 880
■ Konsultant oriflame - nagrody o wart. 100 zł.
Zarobek 30%, rabaty. Dorabiaj lub kupuj taniej
kosmetyki. Zapisując się u mnie - wpisowe
niższe, tylko 1zł i woda toaletowa w nagrodę.
Aby zapisać się nie musisz nic płacić, otrzymasz
katalog i możesz zacząć pracę. origo12@go2.pl,
gg:6360752 - 604 950 824
■ Kosmetyczce wynajmę lokal - Wynajmę
kosmetyczce pomieszczenie w nowym budownictwie w salonie fryzjersko-kosmetycznym z
NOWYM wyposażeniem !!! - 501 468 300
■ Krawcową do pracowni - w centrum Jeleniej
Góry - 507 377 077
■ Kucharz i pomoc kuchenna - Szukam
kucharza/kucharki i pomocy do kuchni w okresie ferii zimowych w ośrodku wypoczynkowym
Margo w Bukowcu. Możliwa dalsza współpraca
- margobukowiec@interia.pl - 602 554 493
■ Legalna praca za granica... - opiekunki do
dzieci! Możesz wyjechać od zaraz...styczeń
bądź luty. atrakcyjne warunki. preferuje kontakt
mailowy borufka86@o2.pl - 505 686 819
■ Mała architekt i drewno - zatrudnię osobę z
okolic Kostrzycy Ścięgien, Mysłakowic do prac
przy małej architekturze i pracach wykończeniowych w drewnie - 604 200 639
■ Mistrz zmianowy - Zatrudnimy na stanowisko: mistrz zmianowy Wymagania: wykształcenie średnie techniczne(pożądane technolog
drewna), wiek do 45 lat, doświadczenie na
takim lub podobnym stanowisku (znajomość
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procesów produkcyjnych). ZORKA Sp. z o.o.
- 075 64 66 300
■ Niepełnosprawni !!! - Zatrudnimy osoby
niepełnosprawne na stanowiska produkcyjne.
Przyuczamy do zawodu. ZORKA Sp. z o.o. - 075
64 66 300
■ Od zaraz 15 osób - potrzebne od zaraz
1500zl miesięcznie - 075 76 47 017
■ Oferta dla Ciebie - 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:
projekt.crw@wp.pl,AS - 075 75 562 10
■ Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem produktów perfumeryjnych
firmy Federico Mahora Group World i zarabiaj
sprzedając odpowiedniki oryginalnych zapachów. Z własnej sprzedaży zarabiasz aż 43%.
Możesz też budować grupę i otrzymywać od
firmy dodatkową gratyfikację 3-21% od obrotu
całej twojej grupy - 663 777 093
■ Operatorka linii 0700 dom - Firma Phonesat
poszukuje Pań w wieku od 18 lat Wymagamy:
- Posiadania telefonu stacjonarnego - Miłego,
ciepłego, seksownego głosu - Gotowości do
rozmowy na różne tematy - Umowa o dzieło
Aplikacje CV prosimy przesłać na adres tel@
phonesat.pl z dopiskiem 0700 DOM - 022
492 66 04
■ Operator koparko-ładowarki - Adecco
Poland dla swojego Klienta z terenu Jeleniej
Góry poszukuje osób na stanowisko operatora
koparek/sprzętu ciężkiego. Wymagania;
uprawnienia operatora koparki kl. I lub kl. II.
Aplikacje proszę przesyłać na adres anna.
zejdler@adecco.pl - 768 629 794
■ Opiekunka do dziecka Holandia - do
dwuletniego dziecka - 4-8 m-cy rocznie,
w rodzinie pol-holend, dla osoby otwartej z
doświadczeniem jako opiekunka, informacje o
wieku, doświadczeniu, wykształceniu prosimy
przesyłać na e-mail:routexx@konto.pl - 075
64 24 446
■ Opiekunka osoby starszej - Praca dla
opiekunki do osoby starszej od godz. 9-14
- 606 464 449
■ Oriflame 0zł zaprasza do współpracy jeśli w
dniach od 21 stycznia do 10 lutego zrealizujesz
zamówienie na 100 pp dostaniesz , elegancką
szkatułkę na biżuterię za 1 zł! - prosimy pisać
na e-maila oriflame_1983@o2.pl zapraszam
serdecznie - oriflame_1983@o2.pl
■ Osobisty trener Wellness - Osobisty Trener
WELLNESS * STYLU ŻYCIA * Ucz ludzi jak być
aktywnym: mieć więcej czasu, więcej pieniędzy i zdrowia. Miej życie dla siebie. zgłoszenia
z listem +CV,email:herbi@ewellness.pl, temat
"trener": - 505 591 405
■ Pałac Wojanów - poszukuje pracowników
na stanowiska: -kucharz -pomoc kuchenna
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Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
wysyłanie CV na adres e-mail: biuro@palacwojanow.pl - 609 866 667
■ Pani do sklepu z upominkami - Zatrudnię
na 1/2 etatu energiczna panią
■ Poszukujemy Pani o milej aparycji, mającej
doświadczenie w handlu (kontakt z Klientami)
- 693 963 962
■ Panie do towarzystwa - Dobre zarobki,
TWOJE warunki, wszystkie chętne panie proszę
o kontakt cincin2@onet.eu - 504 790 216
■ Pilnie do kafejki internetowej - Pilnie
poszukuje studenta zaocznego do pracy w
kafejce internetowej w centrum miasta. Wymagana biegła znajomość obsługi komputera i
podstawowego oprogramowania biurowego.
Umowa zlecenie czas pracy od 10 do 20
- 693 963 962
■ Pilnie do kafejki internetowej - Pilnie
poszukuje studenta zaocznego do pracy w
kafejce internetowej w centrum miasta. Wymagana biegła znajomość obsługi komputera i
podstawowego oprogramowania biurowego.
Umowa zlecenie czas pracy od 10 do 20
- 693 963 962
■ Pilnie zatrudnimy na umowę - zlecenie do
dystrybucji książek telefonicznych na terenie
Zgorzelca, Bogatyni, Bolesławca, Węglińca,
Pieńska, Lwówka i okolic. wymagane posiadanie samochodu. - 698 208 186
■ Pokojówkę zatrudnimy - Panią pokojówkę
na 1/2 etatu zatrudni hotel w Szklarskiej
Porębie - 601 558 884
■ Polski Tytoń - staż - dwie osoby do biura.
CV prosimy składać osobiście w siedzibie firmy
przy ulicy Wojska Polskiego 15 w godzinach od
11.00 do 14.00. - Wojska Polskiego 15
■ Poszukuję Pani do sprzątania mieszkania,
raz w tygodniu - (w godzinach 10:00-18:00)
- 075 64 609 99
■ Pomoc w gastronomii - na weekendy - wiek
do 35 lat więcej informacji pod : kodi.a@wp.pl
- 663 534 310
■ Poszukujemy sprzedawców w sklepie
firmowym Komfort w Jeleniej Górze na Podwalu
25.Więcej informacji można uzyskać w sklepie
od poniedziałku do piątku w godzinach 10 do
16, proszę zabrać cv. - 75 332 50
■ Praca - Nowo rozwijająca się firma poszukuje studentów/ osoby uczące się do pracy
w charakterze telemarketera. Osoby zainteresowane prosimy przesłanie życiorysu i listu
motywacyjnego na adres: sylwia_szuman@
go2.pl - 600 421 517
■ Praca - Hotel Fan *** przyjmie do pracy
w charakterze recepcjonistka/sta - 075
76 763 03
■ Praca dla kelnera - Poszukujemy kelnera-barmana/ kelnerki-barmanki do pracy
w restauracji w Cieplicach. wymagania:
znajomość j. niemieckiego, sumienność i
zaangażowanie - 665 501 228
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Restauracja w Cieplicach zatrudni kelnera/barmana - kelnerkę/barmankę - mile
widziana znajomość języka niemieckiego
- 665 501 228
■ Praca dla kobiet do pozowania - 691
912 717
■ Praca dla kreatywnych - Jesteś systematyczny w tym co robisz? Cenisz sobie wolność?
Chcesz sam sobie ustalać godziny pracy i
zarabiać nawet 5 tys.? Takich ludzi szukamy.
Zostań naszym przedstawicielem. biznesowo@
wp.pl - biznesowo@wp.pl
■ Praca dla opiekunek Niemcy - pani do
pracy jako opiekunka dla 2 dziewczyn w wieku
13 i 17 lat w niemieckiej rodzinie zastęp w
okol Monachium. Wymagane wykształcenie
pedagogiczne dobra znaj języka niemieckiego
wiek od 28 do 45 lat. Wynagrodzenie 1600
euro miesięcznie kontakt na Telefon 669
494 854 oraz na E-mail ; altenpflege.de@vp.pl
- +496396049
■ Praca dla opiekunek w Niemczech Potrzebne opiekunki do osób starszych na
ter. Niemiec wiek od 25 lat trzeba znać język
niemiecki w stopniu podst. Wynajem od
900 do1300 euro nie potrzebna działalność
gospodarcza w Polsce Załatwiamy bez pośredników w Polsce. E-mail;altenpflegepl@yahoo.de
- +491746396049
■ Praca dla opiekunek w Niemczech potrzebne opiekunki do osób starszych
na ter. Niemiec wiek od 25lat wymagana
znajomość języka niemieckiego w stopniu
podst. Wynagrodzenie od 900do1300euro,
zwrot koszt. Podróży 90 eur. Na wszystkie
pytania odpisujemy E-mail: altenpflege.de@
vp.pl - 669 494 854
■ Praca dla płytkarza - 608 719 867
■ Praca dla pani pokojówki ( 1/2 etatu ) w
hotelu w Szklarskiej Porębie. - 601 55 88 84
■ Poszukujemy osoby, która zajmie się
budową i rozwojem serwisów internetowych
Oczekiwania: doświadczenie w programowaniu
MySQL i PHP znajomość technologii XHTML,
XML, Java Script umiejętność myślenia strategicznego dobra organizacja pracy Aplikacje na
adres: praca@BlizejSlonca.pl - 609 851 871
■ Praca dla wykładowców - Firma szkoleniowa poszukuje wykładowców z dziedziny :
prawa cywilnego i handlowego, ochrony środowiska, finansów, kadr, podatków, księgowości,
rachunkowości, świadczeń społecznych. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu
motywacyjnego na adres: sylwia_szuman@
go2.pl - 600 421 517
■ Praca dorywcza - Oferta dla każdego !
Jeśli szukasz pracy po godzinach lub nudzisz
się siedząc w domu to mam dla ciebie propozycję! Jaką??! Napisz Cv i list motywacyjny :
piraniaaa@poczta.onet.pl z dopiskiem dorywcza
- 696 885 880
■ Praca na budowie - lub pomocnika dekarza.
Nie wymagam doświadczenia. Praca w okolicy
Jeleniej Góry. - 508 368 631
■ Praca na budowie - pracownika z doświadczeniem przyjmę do pracy na budowę - 605
594 203
■ Praca na ryneczku - Poszukuję Pani
energicznej z doświadczeniem w handlu,
odpowiedzialnej. Mile widziana osoba która pracowała już na rynku. Panie bez doświadczenia
proszę nie dzwonić. Praca w godz.9.00-16.00.
- 781 677 520
■ Praca od zaraz - zatrudnię 2 pielęgniarki
w domu pomocy społecznej w Miłkowie oraz
opiekuna(kę) osób niepełnosprawnych. - 075
76 10 227
■ Praca Polski tytoń - kierowca - Zatrudnimy
kierowcę z doświadczeniem. CV i list motywacyjny prosimy składać osobiście w biurze
P.H.P Polski Tytoń S.A. UL. Wojska Polskiego
15 w godzinach od 11.00 do 14.00. - Wojska
Polskiego 15
■

Praca w auto komisie - Poszukujemy
do pracy w Auto Komisie (obsługa klienta
- placu). Wymagania : - znajomość motoryzacji
, - kultura osobista - prawo jazdy kat. b Mile
widziane doświadczenie . CV proszę przesyłać
na adres : autobanasiak@op.pl - 502 212 400
- 509 160 820
■ Praca w gastronomi - Hotel w Karpaczu
zatrudni pomoc do kuchni. Praca na stale dobre
zarobki - 075 76 18 277
■ Praca w Grecji - legalna! - recepcjonistki,
pokojówka, pomoc kuchenna, kucharz, barman(ka), kelner(ka), pracownicy basenów
instruktorzy aerobiku, SPA pracownicy, masażyści, złota rączka, personel sprzątający, kierowca
- możliwość wyjazdu na wakacje. kontakt
borufka86@o2.pl - 505 686 819
■ Praca w Niemczech - Osnabruck Opieka
przy starszych (stufe1) Wymagany j. niemiecki
(komunikatywny) (SMS Z numerem stacjonarnym). Oddzwaniamy w godzinach wieczornych
tylko na stacjonarny - +491624011138
■ Praca za granicą - Pośrednictwo pracy za
granicą, Niemcy, w. Brytania, Cypr, Holandia,
Irlandia. e-mail:pracuj-zagranica@o2.pl - 669
417 059
■ Praca z przyszłością - Prężnie rozwijająca
się ogólnopolska firma w branży finansowej
zatrudni do współpracy osoby z doświadczeniem na stanowisko doradcy finansowego w
zakresie sprzedaży funduszy inwestycyjnych
- 508 315 784
■ Pracownice produkcyjne - Firma DWL
Inwestycje Sp zo.o. w Jeleniej Górze przyjmie
pracownice produkcyjne. Wymagania: sprawność manualna. Kontakt e-mail: swietek@dwl.
pl - 075 645 23 80
■ Pracownicy produkcyjni - FX Sport Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze poszukuje pracowników na
różne stanowiska produkcyjne. Zapewniamy
przeszkolenie. Aplikacje proszę przesyłać na
adres a.rzucidlo@vergesport.pl lub składać
osobiście w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego
23. - 075 645 08 30
■ Pracownik biurowy - Praca w Karpaczu.
Zakres obowiązków: - nadzór nad pracownikami
remontowymi, - mile widziane uprawnienia
budowlane, elektryczne, gazowe (niekonieczne) - praca biurowa (karty konserwacji,
książki obiektów budowlanych, dzienniki
robót konserwacyjno-remontowych) - 691
385 792
■ Pracownik obsługi klienta - na stacji
paliw (dawny Muller) zatrudnimy kobiety i
mężczyzn!!! gwarantujemy dogodne warunki
pracy prace w doświadczonym zespole - 510
047 253
■ Przyjmiemy na praktyki uczni do sklepów
mięsnych przy ulicy Maciejowskiej, Kiepury,
Bacewicz, Różyckiego, Wyszyńskiego oraz
w Piechowicach informacje pod numerem
telefonu (075)6420860 dzwonić po16 - 075
64 20 860
■ 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
■ Przedstawicieli ofe – SGF - Szczecińska
Grupa Finansowa zaprasza do współpracy
Przedstawicieli oraz Kierowników grup do
sprzedaży funduszy emerytalnych z terenu
Jeleniej Góry i okolic. Współpraca w formie
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Oferty proszę kierować na adres sgf@op.pl
- 605 548 598
■ Przyjmę kobietę na staż do 1000 netto
- pilne! - 607 730 188
■ Przyjmę kucharza - Górny Karpacz - w
restauracji - krystian@mca.com.pl - 693
021 706
■

Reprezentant banku - RIGALL DISTRIBUTION
Sp. z o.o., poszukuje kandydata do pracy
na stanowisko: REPREZENTANT BANKU w
Jeleniej Górze. Preferowani renciści i emeryci.
Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne - 609
413 293
■ Serwis i sprzedaż telefonów - Praca na
stanowisku sprzedawcy w sklepie z telefonami
komórkowymi i lombardu. - 604 810 259
■ Firma zatrudni ślusarza lub ślusarza-spawacza Praca przy produkcji lekkich wyrobów
z blach stalowych - 510 250 554
■ Sms-chat domowy - FIRMA Phonesat
oferuje pracę u Ciebie w Domu. Posiadanie
stałego dostępu do Internetu i komputera Praca
dla Kobiet i Mężczyzn od 18 lat Mile widziana
zdolność szybkiego pisania na klawiaturze
i kreatywność Umowa o dzieło sms.chat@
phonesat.pl z dopiskiem SMSCHAT DOM - 022
492 66 04
■

Zatrudnimy programistę
C++, praca na stałe
w Jeleniej Górze,
wynagrodzenie netto
od 2000 zł, więcej na
www.outlook.pl/praca,
075 64 61 002

Spawaczy na budowę - Poszukujemy
spawaczy aluminium na budowę, znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego w
stopniu komunikatywnym. Praca w Polsce
bądź zagranicą. Aplikacje proszę wysyłać na
nasz e-mail regess@interia.eu. Firma Regess
sp z.o.o. - 075 64 42 073
■ Specjaliści-pewni siebie i...? - C.R.W:
poszukuje kluczowych osób z którymi w ciągu
roku stworzy: Duży zespół niezależnych współpracowników. Tworzymy Firmę od podstaw/
zawody: Marketing / PR, Konsulting / Doradztwo, Hostessa branża: Handel, Kosmetyka,
odnowa, fitness, diety kontakt: e-mail:herbi@
ewellness.pl, temat”CRW” - 768 786 449
■ Specjalistę ds. bhp zatrudnimy - FX Sport Sp.
z o.o. w Jeleniej Górze poszukuje pracownika na
stanowisko specjalisty ds. bhp. Aplikacje prosimy przesyłać na adres a.rzucidlo@vergesport.
pl lub składać osobiście w siedzibie firmy przy
ul. Waryńskiego 23. - 075 645 08 30
■ Sprzedaż w sieci WWW - Wymagania:
stały dostęp do Internetu, sprzedaż, doradztwo,
marketing w sieci: wynagrodzenie : - prowizja
- premia - bonus - umowa kontraktowa
- licencja: zgłoszenia: z załączonym listem
motywacyjnym, CV, e-mail: portal - welnes@
wp.eu, temat portal - 505 591 405
■ Studentów zaocznych do III sem - zatrudnimy młodych kreatywnych, dobra atmosfera
pracy - 668 187 645
■ 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
■ Technik dentystyczny - na atrakcyjnych
warunkach, praca w centrum Jeleniej Góry,
Pharmacin - 075 64 24 446
■ Telemarketer - Nowo rozwijająca się firma
poszukuje studentów zaocznych do pracy w
charakterze telemarketera. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu i listu
motywacyjnego na adres: sylwia_szuman@
go2.pl - 600 421 517
■ Tylko dla orłów - Masz odwagę zacząć nowe
wyzwanie? Jeśli chciałbyś zamieszkać w swoim
domu a wcześniej zarobić trochę dodatkowego
grosza zapoznaj się z biznesem na miarę 21
wieku. Zarabiaj i dbaj o zdrowie swoje i swojej
rodziny. Jak? zgłoszenia z Listem+CV na e-mail:
ors-ofice@wp.eu"2010 - 605 208 508
■

Firma budowlana działająca na terenie
Jeleniej Góry i okolic zatrudni pracowników do
remontów elewacji, dociepleń do wykończeń
wnętrz - tynkarzy, regipsiarzy - 508 936 573
■ Zatrudnię cieśli i dekarzy - wysoka stawka
godzinowa - 695 513 335
■ Zatrudnię cukiernika - atrakcyjne zarobki
- 601 559 589
■ Zatrudnię do księgowości - z dobrą znajomością programu Symfonia - aplikację proszę
przesyłać na maila: banas.8567@nettax.com.
pl jestem osobą zajętą i nie odbieram telefonów
- 665 709 715
■ Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy do
punktu z telefonami komórkowymi. Wymagana
orientacja w branży elektronicznej. Godziny
pracy od 9 do 17 - 888 352 935
■ Zatrudnię kierowcę z praktyką - 606
991 160
■ Zatrudnię murarzy i pomocników - wysoka
stawka/h - 695 513 335
■ Zatrudnię na budowę - pracowników
budowlanych. Praca w Jeleniej Górze. - 695
513 335
■ Zatrudnię sprzątaczkę - do sprzątania
małego biura raz w tygodniu - 663 440 790
■ Zatrudnimy inż. 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 64 42 073
■ Zatrudnimy kierowcę kat. d - Znana firma
transportowa zatrudni kierowcę kat. D, kurs na
przewóz osób, znajomość bileterki Emar 105
będzie dodatkowym atutem - 514 800 710
■ Zatrudnimy konserwatora - Kolegium
Karkonoskie w Jeleniej Górze zatrudni osobę
na stanowisko konserwatora z uprawnieniami elektrycznymi lub w zakresie obsługi
kotłowni gazowej. Aplikację można składać
elektronicznie: dorota.gajda@kk.jgora.pl lub
osobiście w Dziale Kadr ul. Lwówecka 18.
- 075 645 33 23
■ Zatrudnimy pokojówkę - na 1/2 etatu w
hotelu w Szklarskiej Porębie - 601 55 88 84
■ Zatrudnimy osoby chętne do rozdawania
ulotek. 5 zł netto na godzinę, umowa o dzieło
- 075 752 56 45
■

PRACA
POSZUKUJĘ PRACY
■ Szukam pracy - remontowe i nie tylko
ogólnobudowlane – 721 180 483
■ Naprawię, odnowię, pomaluję, udekoruję
- konserwator budowlany, zdolności plastyczne,
prawo jazdy b, doświadczenie, z III gr. npspr.
podejmie pracę 791 021 527
■ Podejmę pracę w sklepie (b. duże, doświadczenie) lub magazynie – mogę być inne
propozycje – 694 080 877
■ Mężczyzna 24 lata szuka dodatkowej
pracy, bądź tez inne propozycje - 695
299 413
■ Malowanie - remonty mieszkań, gładzie,
regipsy, panele ścienne – 691 936 900
■ Podejmę każdą pracę wraz z 10-cio
miesięcznym dzieckiem na terenie Jeleniej
Góry Tel.602 765 469
■ Emerytowany policjant podejmie pracę
stróża na terenie Jeleniej Góry - 660 730
723
■ Mężczyzna 42 lata podejmie każdą prace
dyspozycyjny uczciwy - 604 147 034
■ Doświadczony kierowca na trasach międzynarodowych kat. c e podejmie pracę w
normalnej firmie gdzie nie przegina się, ani z
pracą i z człowiekiem – 667 264 181
■ 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
■ Podejmę pracę – regipsy, malowania,
remonty mieszkań – 885 742 245
■ Magister geografii poszukuje pracy w
branżach: pedagogika, turystyka, ochrona
środowiska, kartografia (Arcgis, MapInfo)
– 509 473 005 – jsieczkowska@wp.pl
■ Przyjmę prace chałupniczą – oferty bezpośrednio od producenta ( bez pośredników)
Malowanie (dekorowanie), lakierowanie
figurek gipsowych z drewna, montaż zabawek,
art. Gospodarstwa domowego. Przyjmę duże
ilości – jestem wydajny, pracowity, dokładny
– plastyk – 885 608 524 – prawo jazdy B
i auto – pilne
■ Doświadczony kierowca – kat B – własny
samochód, zatrudnię się w każdej branży
związanej z pracą kierowcy – przyjmę każdą
ofertę – stała , dorywcza. Pełna dyspozycyjność, punktualność – abstynent – Kamienna
Góra – 885 608 524 lub 075 744 63 14
– od zaraz
■ Rencista, emeryt, prawo jazdy ABCT
podejmie pracę – portier, stróż, konserwator
gospodarczy, kurier, dowóz towarów, samochód
Ford kombi na olej – 604 225 862
Poszukuję pracy
- sprzątanie
posiadam Karchera
- podciśnieniowego do
prania dywanów i tapiecerek

075 75 26 780

23 lat z wyższym wykształceniem - Poszukuję pracy. Mam 23 lata, jestem osobą
komunikatywną oraz rzetelną. Posiadam
wyższe wykształcenie pedagogiczne. Praca
niekoniecznie w zawodzie - 721 120 017
■ 25 lat - średnie, kurs pierwszej pomocy
przed medycznej, ochrona imprez masowych,
miła aparycja i usposobienie, umiejętność
pracy w zespole, doświadczenie w opiece nad
dziećmi i osobami starszymi, obsługa klienta,
komputera, kasy fiskalnej. Zainteresowania:
fotografia, kuchnia, rośliny, zwierzęta. - 608
800 127
■ Budowa od a-z - 33 lata, prawo jazdy pilnie
podejmie prace w budownictwie. Wykończeniówka od a-z.Pilnie - Jelenia Góra - 792
750 930
■ Chce sprzątać na etacie! - hotele, biura,
gabinety, szkoły - 669 948 089
■ Dodatkowej pracy szukam - Poszukuję
dodatkowej pracy w poniedziałki, środy w
godz 10 15. Sprzątanie, prasowanie lub inna
dodatkowa - 503 312 357 - 503 312 357
■ Doświadczony ph - doświadczony Przedstawiciel Handlowy podejmie ciekawą prace na
terenie Dolnego Śląska. Wysokie kwalifikacje
sprzedażowe poparte szeregiem szkoleń,
szerokie rozeznanie w segmentacji Firmn
■

na w/w terenie. kontakt po godzinie 16:00
- 605 450 621
■ Elektryk - z uprawnieniami(E 1KW) i
doświadczeniem poszukuje pracy - 507
214 910
■ Firma sprzątająca - Firma usługowa "DORA"
poleca własne usługi w zakresie prowadzenia
domu, sprzątania biur i mieszkań. Posiadam
referencje. Gwarantuję solidność i uczciwość
- 507 542 494
■ Gotowy na wyzwanie - Kończę studia
techniczne, świetna znajomość komputerów
(Windows, Linux), prawo jazdy B, dyspozycyjność, chęć wyjazdów służbowych, nienaganna
aparycja i CHĘCI do wymagającej pracy (inne
mnie nie interesują) - 793 636 365
■ 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
■ Ich suche eine arbeit - pracy - Mam 25
lat i jestem licencjatem pedagogiki resocjalizacyjnej. Ukończyłem średni kurs j.niemieckiego w Austrii. Posiadam prawo jazdy kat.
B i uprawnienia na wózki widłowe. Szybko
potrafię sie odnaleźć w nowym miejscu pracy.
Jestem punktualny i zdyscyplinowany. Oferty
proszę składać pod numerem telefonu - 888
780 478
■ Inżynier mechanik - Serwis maszyn, usuwanie awarii, utrzymanie ruchu, projekty
części i podzespołów maszyn , AutoCad - 508
100 557
■ Jako kierowca B - Podejmę prace jako
kierowca kategorii B. duże doświadczenie
jako kierowca.+ doświadczenie w handlu
kubbus80@o2.pl - 888 574 922
■ Jako pomocnik na budowie - moja pierwsza
praca w budownictwie, wiec na pewno się
przydam - 781 622 465
■ Kadrowiec podejmie pracę - poprowadzę
profesjonalnie kadry, dział kadr, ze sprawami
socjalnymi i bieżącymi administracyjnymi
włącznie, możliwość pisania krótkich pism
prawnych - 665 699 263
■ Podejmę pracę jako kierowca autobusu od
zaraz - 792 385 695
■ Kierowca b,c,e - z doświadczeniem podejmie pracę - 661 607 492
■ Kierowca c+e - aktualne badania psychologiczne , kurs na przewóz rzeczy, kat.: b , c , c+e
- 607 091 897
■ Kierowca kat. b - Młoda, sympatyczna,
posiadam prawo jazdy kat. B od dwóch lat
(bezwypadkowa jazda), uwielbiam jeździć
samochodem i chciałabym, żeby moja praca
z tym sie wiązała. Szukam pracy właśnie w
charakterze kierowcy. - 669 124 604
■ Kierowca Kat b - Podejmę pracę na stanowisku kierowcy do 3,5t. Znajomość tras europy

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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zachodniej oraz Skandynawii. Komunikatywny
angielski, dyspozycyjność - 505 866 099
■ Kierowca podejmie pracę - C+E, kurs na
przewoź rzeczy, badania psychotechniczne
dla kierowców aktualne, podejmie prace
- 608 329 971
■ Kierowca szuka pracy - kat. B z 2 letnim
doświadczeniem jako dostawca poszukuje
pracy. Nie koniecznie na terenie Jeleniej Góry
- 693 891 578
■ Kierowca szuka pracy - kat B z 2letnim
doświadczeniem jako dostawca poszukuje
pracy. - 792 801 110
■ Kierowca z busem maxi - podejmę pracę
ewentualnie współpracę - 783 934 205
■ Kierownik budowy - Szukam dodatkowych
zleceń jako kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego, kosztorysy, chętnie
poprowadzę budowę - 602 514 690
■ Kierowca c+e szuka pracy - może być
Polska lub międzynarodówka mieszkam
w Żaganiu oczekuje poważnych propozycji
- 509 111 665
■ Korepetycje z matematyki tanio - Udzielę
korepetycji z matematyki- od podstawówki po
liceum. Tanio, skutecznie - e-mai: mw86@tlen.
pl - 665 559 502
■ Kucharz - dyspozycyjny kucharz 7 lat
doświadczenia organizacja imprez - 516 515
139
■ Młoda, ambitna, szuka pracy - Doświadczenie
w handlu, w rachubie - księgowości. Chętna do
pracy - 504 501 631
■ Młodszy dyrektor - Starszy specjalista podejmie pracę na stanowisku Młodszego Dyrektora
- arton77@o2.pl - 075 66 602 26
■ Młody, dyspozycyjny. - Mam 22 lata , podejmę
ciekawą pracę, wykształcenie średnie, posiadam
prawo jazdy kat B. Jestem dyspozycyjny od
poniedziałku do piątku. - 601 677 615
■ 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 wykształcony sumienny - Młody mężczyzna z wyższym wykształceniem (geologia),
z doświadczeniem pracy na suwnicy, uczciwy,
sumienny, "obyty z ludźmi", szuka pracy. - 504
629 671
■ Młody z prawem jazdy - prawo jazdy, samochód, kurs na wózki widłowe, doświadczenie w
budowlance podejmie dodatkową pracę - 503
935 341
■ Magister geografii (25 lat) - Młoda magister
geografii poszukuje pracy w branżach: -turystyka,
-pedagogika (posiadam kwalifikacje pedagogiczne do nauczania geografii), -kartografia
(obsługa ArcGis, MapInfo), -ochrona środowiska.
Kontakt: 0 509 473 005 lub jsieczkowska@
wp.pl. - 509 473 005
■ Malowanie - remonty mieszkań - Malowanie,
gładzie, regipsy. Panele podłogowe i ścienne. Inne
prace remontowo-naprawcze. - 691 936 900
■ Mgr hotelarstwa - Podejmę pracę w hotelu
w dziale promocji lub marketingu, kontakt
dabrowska@poczta.eu - 507 306 846
■ Młoda szuka pracy - Podejmę pracę fizyczną
w Jeleniej Górze może być praca zmianowa
- 515 740 453
■ Młody, uczciwy, punktualny - posiadam prawo
jazdy kat.b oraz uprawnienia na wózki widłowe.
- 721 651 633
■ Szukam stażu najchętniej w biurze mam 22
lata i jestem po Technikum Handlowym e-mail :
daga.shizak@wp.pl - 515 274 884
■ Odbędę staż lub podejmę pracę - jestem
po technikum ekonomicznym, teraz uczę się
na kierunku "organizacja reklamy" i zależałoby
mi na pracy w firmie reklamowej, aby nabyć
doświadczenie, może być też inna praca. kontakt:
justysia1887@buziaczek.pl - 510 625 001

Odbędę staż lub podejmę pracę - Studentka
1 roku Pedagogiki Opiekuń.i Resocjalizac. (studia
zaoczne) podejmie staż lub pracę. Jestem po
techn. handlowym. i odbyłam szkolenie na
przedstawiciela handlowego. Zarejestrowana w
Urzędzie Pracy - 693 796 370
■ Opieka nad dzieckiem - Chętnie zaopiekuję
się dzieckiem wieczory i weekendy- Jelenia Góra
- 606 707 699
■ Para 25, 26 lat - za granicą z zakwaterowaniem, najchętniej w gastronomii od zaraz
- 798 952 444
■ Pedagog / wychowawca - Podejmę pracę
jako pedagog, pedagog specjalny, wychowawca,
pracownik socjalny - zgodnie z wykształceniem.
kontakt: kati107@gmail.com - 502 573 696
■ Pensjonat, ośrodek poprowadzę - Mam duże
doświadczenie i kontakty. Jestem osoba dyspozycyjna, samotna, zmotoryzowana. Posiadam
bardzo dobre referencje - 507 932 248
■ Pilne - 23-latka, wykształcenie wyższe,
ambitna szybko ucząca się i potrafiąca obsługiwać się pakietem Office. Najchętniej praca od 7
do 16 - 507 324 312
■ Pilne - poszukuje pracy, mam 23 lata,
wykształcenie wyższe. Najbardziej satysfakcjonowałaby mnie praca w biurze, jestem ambitna
rzetelna i bardzo szybko się uczę, praca z
komputerem nie sprawia mi problemów - 504
501 983
■ Podejmę pracę - w KARPACZU [stróż,
konserwator, prace remontowe, itp....] - 605
194 983
■ Podejmę pracę - pracownik budowlany z
długim stażem pracy - 501 812 756
■ Podejmę pracę - Młody 25 lat prawojazdy kat
B i uprawnienia na wózki widłowe podejmie prace
z wcześniejszym okresem warunku zatrudnienia
14 dniowym. Jeździłem dużo samochodami
dostawczymi - busami, kierowca bierny. Żonaty,
uczciwy. Aktualna książeczka sanitarna J Góra nr
Tel. 508 241 896
■ Podejmę pracę - W Karpaczu - stróż, konserwator, prace remontowe itp. - 605 194 983
■ Podejmę pracę od lipca na terenie Jeleniej
Góry - solarium, sklep- nie spożywczy, hurtownia
- 25lat, średnie - 696 889 882
■ Mam 27 lat posiadam prawo jazdy kat.
B i uprawnienia na wózki widłowe, uczciwy,
pracowity - 663 334 256
■ Młody 25 letni z doświadczeniem kat. B
podejmie każdą pracę o charakterze kierowcy.
- 660 709 005
■ Podejmę pracę - szukam pracy w zawodzie
szewca - 607 178 629
■ Podejmę pracę - Podejmę pracę od lipca w
JELENIEJ GORZE - solarium, hurtownia, sklep-nie
spożywczy - itp - 25lat, średnie - 696 889 882
■ Podejmę pracę - chałupniczą - 696 889
882
■ Podejmę pracę - w Karpaczu - stróż, konserwator, prace remontowe - 605 194 983
■ Podejmę prace w sklepie - na stanowisku
kasjer - sprzedawca - 664 498 908
■ Podejmę pracę w sklepie na 1/2 - odzieżowym w Jeleniej Górze - 075 71 37 610
■ Podejmę prace z komputerem - na terenie
Jeleniej Góry najlepiej Cieplic ale centrum tez
może być (na czas ferii) chodzę do 1 klasy
liceum profilowanego zarządzanie informacją
dobrze sobie radze z komputerem nagrywanie
skanowanie przegrywanie internet itp. mail
gosia9971@wp.pl - 607 365 583
■ Podejmę się sprzątania - w Jeleniej Górze
dorywczo lub na dłużej wiadomość - 600
424 887
■ Podejmę staż - Młoda dziewczyna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy z wykształcenia technik
handlowiec poszukuje stażu. Najchętniej w biurze,
ale nie koniecznie - 661 421 070
■ Pogotowie pracy - Pracodawco! Masz
problem? Pracownik nie przyszedł do pracy,
zachorował itp? Dzwoń do Adama! Podejmę
się pracy na zastępstwo lub na stałe. prawo
■

jazdy kat. A, B, C, D - Jestem dyspozycyjny
- 508 431 357
■ Posprzątam - Posprzątam pomieszczenia
biurowe, gabinety itp. na terenie Jeleniej Góry.
- 600 490 832
■ Poszukiwana praca na ferie. - Poszukiwana
praca na okres ferii zimowych na terenie
Jeleniej Góry. Jestem uczniem Technikum
Informatycznego więc posiadam sporą wiedzę
z zakresu informatyki i obsługi komputera.
- 693 255 083
■ Poszukuję dodatkowej pracy - może być
sprzątanie, pilnowanie itp. Jestem 40 letnia
kobietą . Pilne. - 66 269 084
■ Poszukuję dodatkowej pracy. Jestem 40
letnia kobieta. Może być sprzątanie, pilnowanie
itp. - 662 369 084
■ Poszukuję pracy na budowie - jako pomocnik
lub podejmę prace przy układaniu kostki brukowej
w okolicy Jeleniej Góry - 503 699 738
■ Praca - Posprzątam umyję okna - 721
494 668
■ Praca biurowa - Poszukuję dodatkowej
pracy- może być 1/2 etatu - praca biurowa.
Posiadam wykształcenie wyższe (lic.)- kierunek:
rachunkowość i finanse; obecnie pracuję jako
recepcjonistka, znajomość języka niemiecki
- komunikatywny, prawo jazdy kat. B, obsługa
sprzętu biurowego, znajomość pakietu MS Office
- 600 210 062
■ Praca w nieruchomościach - Poszukuję pracy
w nieruchomościach. Wykształcenie średnie, 33
lata ,samochód osobowy, łatwość nawiązywania
kontaktów. seb.bar@orange.pl - 798 920 100
■ Prace wykończeniowe - Wszelkie prace
wykończeniowe, regipsy, gładzie, panele podłogowe, płytki itd. - 790 215 333
■ Prace związane z komputerem... - Uczeń
Technikum Informatycznego poszukuje dorywczej pracy związanej z komputerem i Internetem.
Znajomość pakietu MS Office i nie tylko. Dyspozycyjność i uczciwość gwarantowana. e-mail:
tomek1319@wp.pl - 693 255 083
■ Pracownik ogólnobudowlany - Podejmę pacę
w budownictwie, murowanie i kładzenie tynku,
tapet, malowanie, praca w regipsach. Instalacja
CO itd. praca w miedzi. Atuty: Mieszkam w jeleniej
górze i posiadam prawo jazdy. - 788 638 645
■ Prasowanie sprzątanie - podejmę pracę
- 508 910 244
■ Psycholog - dodatkowa praca - terapeuta
w trakcie szkolenia podejmie dodatkową pracę
popołudniami. Pomogę również dzieciom z
trudnościami w nauce. Proszę o kontakt po
godzinie 15. - 608 318 601
■ Recepcjonista podejmie pracę - recepcjonista, doświadczenie, jeż. niemiecki, angielski,
francuski, rosyjski, odbyte praktyki za granicą
podejmie pracę - 665 699 263
■ Rehabilitantka - masażystka - 24 lata
podejmę prace w tym zawodzie jestem
rehabilitantka - masażystka, masaże również
indywidualne klasyczne, relaksacyjne,
odchudzające...kontakt tel.605 956 049 lub
e-mail: kasia.0707@vp.pl - 605 956 049
■ Remonty - wykończenia wnętrz - F.H.U.
"EWA" wykonywanie wszelkich prac
remontowo wykończeniowych (reipsy,
gładzie, hydraulika, elektryka, glazura itp. tel.
607403946 - 607 403 946
■ Sprzątanie - Posprzątam mieszkanie,
biuro odkurzanie, mycie okien i wszystko
z tym związane także po remoncie - 505
766 094
■ Studentka zaoczna - Zaoczna studentka
zarządzania, podejmie prace, doświadczenie
w pracy jako barmanka, przedstawiciel handlowy, doradca klienta. Znajomość obsługi
komputera, j angielski zaawansowany, prawo
jazdy kat B. - 785 535 613
■ Szklarska Poręba, pilne! - wykształcenie
średnie, 24 lata, umowa niekonieczna,
doświadczenie w handlu, gastronomii,
samochód - 798 952 444

Szukam ciekawej pracy - szukam pracy
biurowej, może być w biurze podroży(nawet
na 1/2 etatu) jako przedstawiciel handlowy,
recepcjonistka lub przy obsłudze klientów
- młoda, reprezentacyjna z doświadczeniem
zawodowym ,z znajomością języka niemieckiego,
prawem jazdy, uczciwa, dyspozycyjna i solidna
- 695 561 709
■ Szukam pracy - mam 22 lata poszukuje pracy
fizycznej w Jeleniej Górze - 515 740 453
■ Szukam pracy - Młody 27 lat po wojsku
wykształcenie średnie, prawo jazdy, dyspozycyjny. Doświadczenie przy jeździe busami oraz
dekarstwie - 609 654 791
■ Szukam pracy - w branży bankowej, usługowej lub handlowej. W każdym wymiarze pracy.
- 667 138 292
■ Szukam pracy - Młoda studentka szuka pracy
w banku jako Doradca klienta lub pracy biurowej,
Obecnie pracuje w Agencji PKO BP SA jako agent,
studia WSZiF we Wrocławiu kierunek: finanse i
bankowość, ukończone 3 lata - 663 232 276
■ Szukam pracy - jako kierowca kat .B doświadczenie w prowadzeniu busów albo na
budowie - 511 873 961
■ Szukam pracy - Mam 25 lat, wykształcenie
wyższe ekonomiczne, sumienna, pracowita i
kreatywna - 696 452 745
■ Szukam pracy - Szukam pracy mam 18
lat - uczę się w szkole gastronomicznej 3 klasa
technik usług gastronomicznych poszukuje pracy
na sobotę, niedzielę w gastronomi lub jakaś inna
praca - 721 031 805
■ Szukam pracy na ferie - Szukam pracy na
czas ferii np. opieka nad dzieckiem w sklepie
- 791 499 840
■ Szukam pracy na ferie - Podejmę pracę w
ferie - lub GG 11844980 . - 665 640 567
■ Szukam pracy na weekendy - Posiadane
prawo jazdy kat. B. - 792 132 982
■ Szukam pracy na weekendy - ferie, i inne
wolne dni. Jestem uczniem 4 klasy Technikum
Elektronicznego o spec. systemy i sieci komputerowe. Proszę dzwonić ok. godziny 15:30
- 663 581 040
■ Szukam pracy-studentka dzienna - Pracowita,
uczciwa studentka trzeciego roku polonistyki
podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry, Cieplic.
Najchętniej na weekendy lub popołudniami.
Kontakt: 501 237 824, malwina-b3@wp.pl, GG
12518955 - 501 237 824
■

Szukam pracy - kierowca kat. B, C - 600
040 279
■ Szukam stażu - Młoda dziewczyna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy z wykształcenia technik
handlowiec poszukuje stażu. Najchętniej w biurze,
ale nie koniecznie - 661 421 070
■ Technik archiwista - podejmę pracę w zawodzie lub jako pracownik biurowy plus archiwum
- 601 168 685
■ Współpraca - kopiowanie obrazów - Podejmę
się kopiowania obrazów lub malowania na
zamówienie o dowolnej tematyce : martwa
natura, pejzaż, portret, konie profesjonalne
malarstwo każda technika szybkie realizowanie
zleceń - 606 134 589
■ Wychowawca kolonii/obozów - Podejmę
pracę wakacyjną w okresie 21,06,2008-30,08,
2008 jako Wychowawca Kolonii/Obozów,
posiadam zaświadczenie o ukończonym kursie
dla Wychowawców Kolonii/Obozów, placówek
wypoczynku dziecięcego i młodzieży. - 691
237 014
■ Wykonam wszelkie remonty - mieszkań
domków jednorodzinnych - 663 070 715
■ Zaopiekuję się - Dojadę i zaopiekuje się lub
pomogę w prowadzeniu domu. Mam doświadczenie w kontaktach z osobami niewidomymi.
- 510 380 425
■ Przyjmę zlecenia licencjonowanego zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi w Jeleniej
Górze lub okolicach. Jestem doświadczonym
zarządcą nieruchomości. Zapraszam do rozmów.
E.B. Kontakt: biuro@bielen.pl - 665 037 495
■ Zdecydowanie podejmę pracę - Ms Office,
komunikatywny angielski, dyspozycyjność i
silna motywacja do podjęcia pracy, możliwość
dofinansowania świadczeń pracowniczych ze
względu na orzeczenie o grupie, niekoniecznie
pełen etat - 603 294 494
■

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ HAK HOLOWNICZY – do BMW E34 za
cenę 200 złotych – telefon kontaktowy 501
373 914
■ FIAT UNO - rok produkcji 1997 bez wypadkowy - cena do uzgodnienia - 607 134 827
■ Przyczepę turystyczną – namiotową – typ
. Warmos x1T – 075 76 11 741
■ Forda Escorta 1988/93 składak, buda
łezka, 5-drzwiowy, opłacony, nowe opony
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– przód - w ciągłej eksploatacji - stan dobry
- 785 22 66 34
■ Układ wtryskowy wielopunktowy do Audi 80
b3 1.8 benzyna - 350zł komputer sterujący
wtryskiem – 100 zł. – 608 034 794
■ Opel Kadett - 1996r. poj. 1400 po remoncie blacharki, podwozia, silnik, b. oszczędny,
welurowana tapicerka, zadbany – 791
963 115
■ Volvo850s. 2000r. poj.2500.l. srebrny,
metalik, el.lusterka - podgrzewane, fotele
- autko jest na białych tablicach, serwisowane
791 963 115
■ Alu felgi 15 Seat - Skody ,vw rozst. Otw.
5x100 ,5-cio ramienne z logo seata stan b.d
cena 850zl - 607 357 205
■ Alu felgi 15'vw.merc - nowe rozst. Otw.
5x112 ładny wzór brak jednego dekla cena
850zl - 607 357 205
■ Astra kombi 96 - 1,6 16V wszystkie części
- 501 717 915
■ Audi 100 - Cygaro rok produkcji 1984. cena
do uzgodnienia. - 660 282 904
■ Audi 90 sedan na części - Sprzedam w
całości na części Audi 90 sedan 2.0 benzyna
-gaz rok 1991. - 888 842 257
■ Audi a4 kombi diesel - sprowadzony,
srebrny metalic, 180.000 km 1,9 tdi - 790
215 333
■ Bmw 525 i - rok prod 1989, srebrny
metelik, automat, instalacja gazowa, alu felgi,
abs, centralny zamek, szybedach, tempomat,
stan techniczny bardzo dobry, cena 4100 zł
- 508 492 100
■ Calibra 93r tanio - 93r 2000v8 3 miesiące
w kraju, sportowa wersja sportowe zawieszenie
sportowy wydech obniżona na alusach 15
abs wspom. elektryczne lusterka elektryczny
szyberdach ubezpieczona zarejestrowana
- 691 331 103
■ Chewrolet Lacetti - rok produkcji 2005,
pojemność 1,4, pierwszy właściciel bez
wypadkowy - 601 343 849
■ Cinquecento - Sprzedam Fiat Cinquecento,
rok produkcji 1997, zarejestrowany i ubezpieczony, stan dobry, kolor biały,poj. 700 cm3.
Cena 2.800 do negocjacji - 509 282 640
■ Citroen Xsara Picasso - 2000 rok, silnik 1,6,
czerwień - 601 797 875
■ Części do Eskorta 91 - Sprzedam tanio
- 502 349 563
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Części do forda - owiewki na szyby - kpl.
sprężyny z amortyzatorami na tył do Forda
Escort lub Oriona rok 91-93 owiewki -35 zł ,
spr.amo.-320 zł - 887 409 875
■ Części do Forda Scorpio tanio - tanio
- maska przednia, klapa tylna, drzwi, siedzenia,
komputer, silnik 29v6 benzyna - model 88-89
- 604 731 747
■ Części do Renault 11 - chłodnicę, prawie
nowe serwo z pompą hamulcowa, szyba
boczna od str. kierowcy, tylnie lampy, nowe
łożyska kół i szczęki hamulcowe i wiele drobiazgów. Za symboliczną kwotę oddam wszystkie
części od ręki - 502 252 724
■ Części do Suzuki Swifta - Rok produkcji
samochodu 1993r. Czarny metalik - 665
467 333
■ Części Omega A - rożne - 513 141 479
■ Części Kadet - lampy, drzwi, maska, zawieszenie i inne gg2632468 - 603 265 722
■ Części silnika VW Golfa III 1.9 TD - i osprzęt
(pasują też do Vento) - 609 416 633
■ Części Astra - drzwi tylne, zderzak tył, zaciski, silnik wycieraczek, przekładnia ze wspom
i inne gg2632468 - 603 265 722
■ Części Lancer - drzwi, klapa, zawieszenie,
siedzenia i inne gg2632468 - 603 265 722
■ Daewoo Matiz 0,8 mpi - Gaz, Rok prod.:
99/00 Kolor: złoty metalik, Stan: bardzo dobry,
I właściciel, Dodatkowe wyposażanie: komplet
opon zimowych na felgach, światła przeciwmgielne, Przegląd: do 01/2009, Przebieg: 129
tys. km., Cena: 7500 zl, Wiadomość: tel dom.
075 74 11 803 - 503 502 083
■ Deska audi c4 tanio - rozdzielcza do audi c4
pasuje tez do 100 cc - tanio - 691 385 780
■ Drzwi do Opla Vectry a - komplet - kolor biały
- 029 7426937
■ Felgi aluminiowe - 14" 4x108 5 sztuk z
oponami. - 668 412 858
■ Felgi aluminiowe 16 - pasujące do Renault
Laguny - 515 634 613
■ Felgi do Forda - stalowe- tanio - 661
291 693
■ Felgi stalowe - do Mercedesa,4-szt.w stanie
b. dobrym - 608 498 262
■ Felgi stalowe 16" 5x112 z opon - Sprzedam
trzy koła do Audi 16" wraz z oponami Continental Wintercontact 205/55 R16 91H. Dwie
opony jeszcze na sezon, a jedna ma starty rant.
Cena 80zł sztuka. - 691 800 399
■ Felgi stalowe do audi 100cc - 14' na
4otwory - 603 265 722
■ Fiat 125p - produkcja 93 - jest bardzo
zadbany, drugi właściciel, autko bez awaryjne.
Zarejestrowany, opłacony. Cena 800zł - 503
034 605
■ Fiat 126p 200zl - w liftingu, w stanie dostatecznym, na chodzie, bez ważnych opłat, cena
200 zl lub zamienię na radio z cd może być bez
papierów - sms tez - 785 524 378
■ Fiata 126 p - rok produkcji 1998, przebieg
115 tys. km, stan techniczny dobry, blokada
skrzyni biegów. Pojazd sprawny. Auto garażowane. Dodatkowo komplet opon na felgach.
Cena do uzgodnienia. - 501 662 526
■ Fiat cc sporting - 1995 rok, 55 KM, 1.1, 127
tyś. 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. żadnych modyfikacji, wszystko sprawne.
- 603 812 290
■ Fiat Panda- tanio - Rok produkcji: 2004
Przebieg: 84 tys. km Pojemność silnika: 1 100
ccm Rodzaj silnika: benzyna Kolor: czerwony
Opis: airbag, ABS, imobilaizer, 5-drzwiowy, RO
z CD, bez wypadku, serwisowany, z kratką, stan
bdb Cena: 13 700 PLN Miejscowość: Jelenia
Góra E-mail: ewcia@dami.pl - 601 240 084
■ Fiat Tempra kombi 1.9 td 1994r - cena
4000zł - 888 842 257
■

Fiat uno 1.4 okazja - 97r 85 tys przebiegu
benzyna + LPG el.szyby, centralny zamek,
relingi, radio CD, mp3, USB i music card Nie
wymaga wkładu finansowego - Cena 5400 do
negocjacji. - 669 820 590
■ Ford - sprzedam forda eskorta 1,8 disel
rok pro. 1992 srebrny metalik pięciodrzwiowy
- 502 244 054
■ Forda Escorta - 1.6 efi 105 koni, alufelgi, el.
lusterka, szyberdach, do niewielkich poprawek,
w stanie do jazdy, pilnie, okazja, cena 1600 do
dużej negocjacji nie odpisuje na esy!!! chcesz
coś wiedzieć dzwon a na pewno sie dogadamy,
gg 8366665 - 607 461 674
■ Forda Galaxy 1,9 td - Sprzedam Forda
Galaxy 1,9 diesel,1996 r., granatowy met.,
2xairbag, el. szyby i lus. wspomaganie kier.
Alarm i wiele innych, stan b. dobry - 608
498 262
■ Ford Courier 1.8d części - silnik skrzynia
pompa paliwowa i wiele innych części karoserii
i mechanicznych - 609 272 704
■ Ford Escort kombi - Tanio - 880 935 616
■ Ford Escort kombi 1,8 td - rok 1994,
przebieg 176 tys. zielony metalik, garażowany,
szyberdach, relingi, airbag, centr. zamek, roleta
bagażnika, cena 6 500 zł - 668 876 012
■ Ford Escort okazja - , 1,6 efi, 105 koni,
alufelgi rs, centralny zamek, elektryczne
lusterka, do niewielkich poprawek, zarejestrowany, okazja, cena 1700 do NEGOCJACJI gg
8366665 - 607 461 674
■ Ford Eskort diesel- tanio - 1,8 D 5-cio
drzwiowy 1992r 170 tys. km. siedzenia welur,
hak nowe opony sprowadzony z Niemiec,
stan dobry, bezwypadkowy cena 1100 zł
- 663 341 612
■ Ford Fiesta 95/96 - 1,1i 95/96r,czerwień
meksykańska, 5-cio drzwiowy, hak, inst. gaz.
roczna, butla w kole zapasowym, poduszka
powietrzna, centr. zamek, el. szyby, wel.
tapicerka, opony zimowe, CD MP3, wymienione
tarcze hamulcowe, klocki, tuleje na wahaczach.
Przegląd ważny do 11.2008r. Cena 4700
- 603 643 234
■ Ford Galaxy w 1,9 TD - z 1996r. granatowy
met.,el. szyby i lusterka,2xairbag, wspom.
kierownicy, autoalarm, alu.felgi i wiele innych
przydatnych rzeczy. Auto w bardzo dobrym
stanie, wsiadać i jeździć - 608 498 262
■ Ford Mondeo 98 - 1,8 16V Zetec - wszystkie
części - 501 717 915
■ Ford transit - Sprzedam Ford Transit, rok
produkcji 1992, krotki, podwyższony, kolor
niebieski, ubezpieczony i zarejestrowany,
stan dobry. Cena 4.500 do negocjacji. - 506
166 013
■ Głośniki sam. Pioneer - model TS-A 2065
- O średnicy 20 cm -Trzydrożne 60W mocy
nominalnej, 240W mocy maksymalnej.
Oporność 4 ohm - W PEŁNI SPRAWNE - Cena
120zł - 691 800 399
■ Golf II - rocznik 1984 1.6 pojemność
-.sportowy wygląd, płaski tył, alu felgi 15,
cena 1800zł - gg 9178268 - mogę wysłać
zdjęcia na gg lub meila Szklarska Poręba
- 604 341 780
■ Golf II - 1988r 5 drzwiowy, nie wymaga
wkładu finansowego, zadbany. Ubezpieczenie
do lipca 2008r. 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 - rok 1991, 1.8 benzyna , cena do
negocjacji (2000) czarny, skórzane fotele
czarne szyby itd - 691 127 751
■ Golf III GTI w super stanie - z 1993r,czarny
met .1,8 benzyna, wspomaganie kierownicy,
alu.felgi, el.lusterka, CD z mp3, ABS, reflektory
Hella w bardzo dobrym stanie. Cena 5500 +
opłaty - 608 498 262
■ Golf III 1996 - kombi,1996 r., stan bardzo
dobry, benzyna + gaz (butla w kole), kolor
■

granatowy metalik. Wyposażenie: - dwa Air
bag, - ABS, - wspomaganie, - centralny zamek,
- elektryczne lusterka, - podgrzewane siedzenia,
- alufelgi. Cena: 10 900 zł - 604 186 987
■ Hyundai sonata 97 2,0 części - wszystkie
- 501 717 915
■ Jawa 350 cz - sprzedam motor w stanie
bardzo dobrym nowy akumulator napęd obrotomierza opona wszystko działa oc i przegląd
jest - 075 64 39 940
■ Lampa do Pajero - Mam na sprzedaż
tylną prawą lampę w zderzak 91-00 lampa
oryginalna, nieklejona, BARDZO ŁADNA - lampa
jest razem z oprawkami do żarówek - 505
409 224
■ Lampy 2 sztuki na przód do Opla Omegi 91r.
stan lamp b. dobry cena za 2-wie sz. 220 zł . Na
terenie Jeleniej Góry dowiozę gr. tel. kontaktowy
887 409 875 - 887 409 875
■ Lancia Dedra - 1.6 benzyna +LPG morski
metalik zimowe opony elektryka 1994 r lub
zamienię za Uaza - 609 246 405
■ Lantra - tanio części z demontażu - 605
220 317
■ Mercedes 124 kombi diesel - 2,5 l, wspomaganie, relingi, zarejestrowany i ubezpieczony,
granatowy - 790 215 333
■ Mercedes 124w 3000 diesel - rok 87
- CENA: 7 tys. zł. Chcesz kupić to dzwoń - 512
117 795
■ Mercedes 190 - 85r,2,0 benzyna + instalacja gazowa, zielony metalik, wspomaganie, hak,
Ro. Brak przeglądu i oc. Cena do uzgodnienia
lub zamienię. Szacuje go na około 3000 złPłóczki Górne - 782 410 792
■ Mitsubishi Spacestar 99 - ciemnozłoty
metalik, 162.000 km, sprowadzony, 1.3,
klimatyzacja itd. dobra cena - 790 215 333
■ Multivan Syncro - 94 rok 2.4 d 7 miejsc
łóżko, alufelgi zarejestrowany serwo elektryka
el. lusterka 2 szyberdachy - 506 536 942
■ Nissan Sunny diesel - poj 1700cm, r 86.
przegląd i oc opłacane na bieżąco jest w ciągłej
eksploatacji. Cena - 1000zl. - 698 674 272
■ Nissan Sunny Gti - Czerwony, inst
gazowa,2.0 gti 143km,el.szyby,lusterka, ABS,
wsp. kierownicy, klima, skórzane lotele, alufelgi,
opony zimowe, alarm, hak, zarejestrowany,
opłacony cena 3500zł - 507 930 010
■ Okazja Polonez Caro - z wyposażeniem
atu z instalacja gazowa atrakcyjny wygląd
stan idealny cena 2600zl do negocjacji - 721
321 115
■ Opel Astra - Do sprzedania astra 1992 w
stanie bardzo dobrym 5drz wsp. kierownicy,
alu felgi po prostu trzeba zobaczyć cena 5000
zł - 694 430 141
■ Opel Astra kombi - Tanio - ABS, el. szyby,
el. podgrzewane lusterka, szyberdach, relingi,
hak, kubełkowe fotele, wspomaganie, cent.
zamek. Sprowadzony. Tylko 3300. Do opłat
- 518 732 007
■ Opel Astra kombi - 1.8 16V,rok prod.1995.
Kolor biały, 2x Airbag, Abs, wspomaganie,
klimatyzacja, el. szyby, relingi, garażowany.
Cena 6200zł. - 504 761 974
■ Opel Combo - 1994r - 1.4 benzyna - granatowy - 2 osoby + ładunek - airbag - hak - kratka
- wbudowane oryginalne radio z termometrem
- blokada zapłonu - alarm - 4 nowe opony
zimowe + letnie - zadbany - 2 właściciel
- używany prywatnie - ważny przegląd i OC
- sprzedam - 601 437 091
■ Opel Corsa - Opla Corsa 1.7 cdti (diesel
101KM) rok prod. 2004, przebieg 41 tys.,
popielaty metalik, klimatronik, abs, 4x air bag,
alu felgi, halogeny, radio z cd, centralny zamek z
pilotem, elektryczne szyby i lusterka, skórzana,
wielofunkcyjna kierownica, stan idealny, cena
23.500 zł - 508 492 100
■ Opel Corsa - czerwony, zadbany. Rocznik
1993, pojemność 1,2; sprowadzony z Niemiec
- rok w kraju (pierwszy właściciel). Cena 5000

- do uzgodnienia. Piechowice - 075 76 17 595
- 606 377 955
■ Opel Corsa 1.4 - 1997 r. silnik 1.4 benzyna,
3-drzwiowy, przebieg 176.000, kolor ciemna
zieleń, okazja!!! niedrogo, - 600 019 740
■ Opel Corsa 1992 rok - czarny , elektryczne
szyby, centralny zamek, nowy akumulator
>Jeśli chcesz żeby ci się nim dobrze jeździło
poniesiesz koszta oleju, wycieraczek, resorów
reszta w stanie dobrym. Ubezpieczony do
14.06.2008r Cena :800zł - 515 265 877
■ Opel Corsa B - 1997 rok,1,4 benz. czerwony
met.,2 x airbag, po tuningu w Niemczech, 5
- drzwiowa w bardzo dobrym stanie, cena +
opłaty rej - 608 498 262
■ Opel Kadett 88/95 - kolor srebrny, 3
drzwiowy, do poprawek progi, brak oc i przeglądu cena 700zł - 516 346 494
■ Opel Omega kombi - Opel Omega kombi CD
Rok produkcji: 1997, 180 000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Pojemność skokowa:
2000 cm3, benzyna, szary - metalic Auto
sprowadzone – zarejestrowane 10.10.2007 r.
W bardzo dobrym stanie. - 608 177 518
■ Opel Omega 2,3 TD - rok pr.89/95,hak,
stan dobry, blacharka do poprawek, kolor żółty
Cena 1500zł - 601 363 478
■ Opony zimowe 195/65 r15 - formy DAYTON model WINTER. Dwie opony prawie nowe,
a dwie lekko jeżdżone - 691 800 399
■ Passat 2,5 v6 tdi - 150KM, TIPTRONIC rok
2000. 4 miesiące w kraju, zarejestrowane,
170tysś 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 - 508 799 320
■ Passat b3 gl kombi - 91r. 1.8 benzyna + gaz
(90KM) błękitny metalik, wspom. kierownicy,
centr. zamek + alarm i imobiliser, elektr,
lusterka i szyberdach, obrotomierz, relingi
dachowe, alufelgi z oponami zimowymi, białe
kierunkowskazy przednie, zadbane wnętrze,
atrakcyjny wygląd, stan bardzo dobry. Cena
6300 do negocjacji - 503 092 656
■ Passat w idealnym stanie ! - VW Passat,
rocznik 2000 V6 2,5 TDi Pełne wyposażenie,
klimatronic Skrzynia biegów manualna 6
biegów kolor: biała perła cena do uzgodnienia
- 602 477 624
■ Pegot 106 po dachowaniu 700 zl - 93 rok
silnik sprawny 1,0 pojemność - 515570976
H 742 552
■ Peugeot 605 - 95r,2,0 turbo benzyna +
gaz. Niebieski metalik, pełna opcja oprócz
skory, szyberdach, Ro, klimatyzacja, centralny
zamek, opony zimowe. ważny przegląd i oc.
Cena 7500zl - 792 750 930
■ Peugeot 605 - 95r, 2,0 turbo benzyna +
instalacja gazowa, niebieski metalik, pełna
opcja oprócz skory, klimatyzacja, szyberdach,
RO, opony zimowe 4, atrakcyjny wygląd.
Ważny przegląd i oc. Pilnie! Cena 6500zl
- 792 750 930
■ Piękna tuningowana Corsa - z 1997, 1,4
ben. 5-drzwiowa, czerwona, 2 x airbag po
tuningu w Niemczech. Cena 5900 + opłaty
- 608 498 262
■ Polonez 96 - igła benzyna - gaz - 721
321 115
■ Polonez Atu plus - rocznik 99, 1 właściciel,
garażowany, zadbany, 98 tys.km, przegląd X
2008, NIE POSIADA INSTALACJI GAZOWEJ.
- 602 281 228
■ Polonez Caro + - plus rok produkcji 1996
1.6 mono wtrysk ,instalacja gazowa, podłokietnik, zadbany aktualne przegląd i oc cena 2200
do negocjacji stan idealny - 721 321 115
■ Polonez Caro plus 98r 130tys - benzyna
nigdy nie jeździł na gazie posiada nowe opony,
hak, brak przeglądu możliwość zamiany cena
1700zł - 889 177 436
■ 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 Clio 2000rok - 1,2 benzyna, 4 x
AIR BAG , klimatyzacja, ABS, el. szyby, centralny
zamek + pilot, radio, srebrny, 3 drzwiowy. Cena
12.500 - Sprowadzony - 600 348 752
■ Renault Laguna - 96/97 ,1.8 benz.+ gaz
, elek.szyby, centralny, ABS, jedna poduszka ,
stan bardzo dobry, cena do uzgodnienie TANIO
- 515 634 613
■ Renault Laguna 2.2 dynamique - Komfortowe auto sprowadzone z Niemiec, 2003r,
150KM, poj.2200 bezwypadkowe, serwisowane w niemieckim salonie Renault, książka
serwisowa, przebieg 95.000km (udokumentowany). Auto bez zastrzeżeń pod względem
technicznym oraz wizualnym. Samochód
bogato wyposażony. Nowe opony-tył. - 501
181 875
■ Renault Scenic - Rok2001 Przebieg
125000 Pojemność 1900 Moc silnika 75
Diesel Liczba drzwi 4/5 Kolor Niebieski Wyposażenie ABS, Centralny zamek, Elektryczne
lusterka, Elektryczne szyby, Klimatyzacja,
Poduszka powietrzna, Radio + CD, Wspomaganie kierownicy - 603 425 425
■ Seat Cordoba - rok prod.1996poj. silnika1.6
benzyna kolor czerwony elektryczne szyby i
lusterka wspomaganie kierownicy zadbany
zarejestrowany cena 6500 - 793 325 563
■ Seat Cordoba - Rok prod.1998, przebieg
90 000 prawdziwy, autko kupione w kraju
jestem drugim właścicielem mam go 5lat,
pełna dokumentacja, kolor czerwony, centr.
zamek, immobilajzer, alu felgi plus felgi stalowe
z oponami zimowymi, wspom. kierownicy,
radio CD. Stan bdb. wsiadać i jechać.11 500zł
- 606 162 823
■ Seat Cordoba 2001 kombi - 108.000 km,
granatowy metalic, wspomaganie,1,4 mpi,
klimatyzacja, relingi, sprowadzony, poduszka
powietrzna, el.szyby, 1 właściciel, książka
serwisowa, alarm + pilot - 790 215 333
■ Silnik Rowera 1.4 - 16v w idealnym stanie
- 502 349 563
■ Silnik Suzuki Swift - sprzedam silnik Suzuki
Swift 1.0l stan extra z osprzętem 12tys.km
przebiegu cena 750zl - 607 357 205
■ Skoda 1000zł - Favorit, rok produkcji 1991,
zarejestrowany. Kolor lazurowy. Stan techniczny
dobry. Nieźle się prowadzi - 507 758 456
■ Skoda Felicja - w wersji LXI z silnikiem 1300
cm3, przebieg 96.000 km. Stan dobry: nowe
opony i akumulator, kupiony w salonie w 1996
roku, pierwszy właściciel. Cena około 4200
PLN...do uzgodnienia... Jelenia Góra - Cieplice
Proszę dzwonić na podany numer po 16:00
- 075 642 79 01
■ Skoda Felicja 1.3 lxi - z silnikiem o pojemności 1300cm3, 50kw ..przebieg 96.000km
stan dobry pierwszy właściciel, rok 1996.
Prosimy dzwonić po godzinie 16:00 - 075
642 79 01
■ Sporting fiat cc 1.1 - 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
■ Subaru impreza okazja - pilnie po okazyjnej
cenie czerwona 1997 r - 506 260 838
■ Super skuter za 700zl ! - Italjet 50cm3
sport formuła, automat. Stan dobry-wymaga
poprawek lakierniczych 1997r technicznie igła.
Sprowadzony z Włoch.700zł - 517 349 318
■ Suzuki Swift 1.6 16V z LPG - 1992 r.
bardzo dynamiczne a zarazem oszczędne.
Wnętrze jest zadbane. Wyposażenie - opony
letnie na alufelgach - opony zimowe na

felgach stalowych - szyberdach - elekt.4
szyby - elekt. ustawienie lusterek i reflektorów
- wspomaganie kierownicy - centralny zamek.
Cena 3500- - 501 044 866
■ Toyota Avensis diesel - KOMBI 2.0 D-4D
diesel rok.1999 wyp.6xp.powietrzna 4xel.szyby,
el.lusterka. klimatyzacja, auto czyste, zadbane
stan bdb. zarejestrowany, ubezpieczony. Cena
23.500 tys. Jelenia Góra - 608 183 697
■ Toyota Celica - rok produkcji 1992, poj.1.6
16V, 105km ważny przegląd i oc do maja br., kolor
zielony metalik, 1,5 roku w kraju. Wspomaganie
kierownicy , elektryczne lusterka; radio sony mp3,
komplet kół zimowych i letnich , alufelgi, sportowy
tłumik oraz autoalarm. Cena do uzgodnienia
- 505 919 344
■ Toyota Previa - 1990 rok pełne wyposażenie
oprócz skórzanej tapicerki. Klima, ABS el szyby,
lusterka, centralny zamek, 2x szyber dach, relingi
dachowe, 240 tys kilometrów. Pojemność2400
benzyna + gaz, skrzynia biegów automatyczna,
zarejestrowany na 8 osób. Cena do negocjacji
9900zł - 604 208 710
■ Uaz 469b - 4x4 - 1989r. pierwsza rejestracja
2007 - kolor zielony/ khaki - 7 osobowy - 2.4
benzyna (silnik Wołga 100KM) - oryginalny - dużo
nowych części - 100% sprawny - sportowe fotele
- ważny przegląd i OC - sprzedam lub zamienię
- 601 437 091
■ Żuk skrzyniowy z plandeką - Do sprzedania
żuk ogrodnik w stanie dobrym cena 1000 zł
ważny przegląd i ubezpieczenie - 694 430 141
■ Volkswagen Passat 1.9 tdi - 115 kw, sprowadzony z Niemiec zarejestrowany, rok produkcji:
1999 model 2000, przebieg: 194 tys., II właściciel, serwisowany, kolor czarny, nawigacja, bogate
wyposażenie. Cena 29. 000 - 605 880 767
■ Volvo v 40 kombi diesel - 1999 rok, 1,9 TD,
grafitowy metalic, 158.000 km, klimatyzacja itd.
sprowadzony - 790 215 333
■ Vw Golf II 1.3 i 1991 - Autoalarm c. zamek
auto w ciągłej eksploatacji nie wymaga wkładu
finansowego 3 drzwi 2.500 zł - 691 586 743
■ Vw Golf III 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 III w bdb. stanie -,1,8 benz., czarny
met. 3 - drzwiowy, ABS, centralny zamek, alu.
felgi, wspomaganie kier., ref. Hella, auto w stanie
idealnym, cena + opłaty - 608 498 262
■ Vw Golf II - rok 1991 benzyna czarny czarne
szyby skórzane siedzenia itd cena 2000 do
negocjacji - 609 272 704
■ Vw Golf III kombi - rok prod. 1995, granatowy
metalik, poj. 1,8, benzyna. Stan bardzo dobry.
Przebieg 160.000 km - 603 171 819
■ Vw Jetta i 1980r - 1437 cm3, srebrny sedan,
oryginalny szyberdach, instalacja gazowa z
butlą 40 Litrów. Blacharka w bardzo dobrym
stanie. Badania techniczne samochodu i instalacji
gazowej ważne do 09.2008 r. Ubezpieczony.
Nowa instalacja wydechowa i zapłonowa. Unijne
tablice rejestracyjne i dowód. Cena 1700 zł do
negocjacji - 509 282 801
■ Vw Passat 1.9tdi (116km) 2000 - Sprzedam
samochód VW Passat 2000r., 194.000tys. km,
ABS, Autoalarm, Centralny zamek, Elektryczne
lusterka i szyby, Immobilizer, Komputer pokładowy, Lakier metalic, Wspomaganie kierownicy, 4x airbag, ESP, klimatyzowany schowek,
halogeny w lampie, climatronic, 2 podłokietniki
- 693 828 248
■ Vw Passat 1.9 TDI z nawigacją - (116 km),
sprowadzony z Niemiec zarejestrowany, rok
produkcji: 1999 model 2000, przebieg: 194 tys.
, czarny, bezwypadkowy, wbudowana salonowa
nawigacja z CD, bogate wyposażenie. Cena:
29.000 - 605 880 767
■ Vw Polo 97 - Stan b. dobry, benzyna, zielony
metalik, 5 drzwiowy - 502 667 320

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Vw Polo kombi 1,9 sdi - 1999 rok, diesel, granatowy metalic, 109.000 km, relingi dachowe,
klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne szyby i
lusterka, alarm, immobiliser, stan bardzo dobry
- 790 215 333
■ Vw t4 2400 d - 1993 rok wersja maxi 3
osobowy 2400 diesel do opłat cena 8000 zl
- 886 418 051
■ Vw T4 do opłat - 8500 zł - 12/1993 2400
diesel wersja max wysoki długi - 885 588 345
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Auta całe i powypadkowe osobowe i dostawcze prywatne i firmowe po 92 r. stale aktualnie
– 601 742 156
■ Vw t2 t3 lub lt lub inny dubel kabinę może być
uszkodzony lub do poprawek - 603 995 592
■ Powypadkowe auta - po 97 roku stale
aktualnie e-mail 888auto@poczta.fm - 664
200 250
■ Każde auto - przyjmę również do wyrejestrowania – przyjadę – 669 022 821
ODDAM
PRZYJMĘ
■ Czarny, młody kotek - Czarny, młody kotek-on,
do oddania w dobre ręce. E-mail: jaczerw@poczta.
onet.pl - 075 64 39 944
■ Lodówka polar - Kto chce lodówkę? Stara, ale
na chodzie. Wysoka z zamrażarką. Przyjeżdżać i
zabierać. Dzwonić od 22-ej. - 507 656 129
■ Młoda kotka szuka domu - Witam. Tak jak
w tytule, kotka ok. 1,5 roku została podrzucona
miesiąc temu i nie mam sumienia jechać do
schroniska. Może ktoś zabrałby ją do swego
domu. Czysta, zadbana, i wie co to kuweta.
Pozdrawiam - 509 631 445
■ Oddam - w dobre ręce półrocznego szczeniaka (piesek) - 668 677 231
■ Oddam w dobre ręce żabę szponiastą platana
ALBINOSA. żabka ma ok. 2lat. Jako jedna z
niewielu żab nie posiada języka tym samym
wspomaga się łapkami przy jedzeniu co wygląda
niesamowicie:) - 075 75 56 279
■ Oddam szczeniaki - Oddam dwu miesięczne
szczeniaczki jamniczki (czarne). Pieski są śliczne
potrzebują kogoś kto je pokocha i nimi się zajmie.
- 697 307 104
■ Papugi Ninfy - Oddam w dobre ręce dwie
papużki - 792 272 507
■ Skundlone Beagle - oddam małe skundlone
beagle matka : beagle ojciec: nieznany - 695
914 011
■ Za darmo - PG 6 na części dla naprawdę
potrzebujących - 075 71 83 165
■ Austriak pozna panią - Austriacki rolnik,
wiek 59 lat, wzrost 172 cm, 75 Kg bez nałogów
poszukuje miłej pani - również bez nałogów, która
chciałaby z nim zamieszkać w Austrii i założyć tam
rodzinę - 0043 25367856
■ Auto - przyjmę - 605 887 930
■ Oddam szczeniaka suczkę - wesolutką 8
tygodniową suczkę kolor czarny, matka labrador
retriwer - 604 895 352
■ Pozbądź się problemu - przyjmę każde auto w
zamian za wyrejestrowanie - 605 367 561
■ Przyjmę używane meble - Jeśli modernizujesz
dom lub po prostu chcesz się pozbyć starych
mebli daj znać - 757 552 456
■ Przyjmę yorka - 603 280 275
■ Stary Laptop - przyjmę - 605 887 930
■ Szczeniaczka bądź młodego psa rasy Husky
lub Labrador nie musi być z rodowodem - 669
012 665
ZDROWIE
I URODA
■ Porady neurologiczne, Ewa Wiatroszak,
lekarz ,specjalista neurologii dziecięcej, porady
neurologiczne, EEG, Biofeedback - rejestracja
9"-14" bez poniedziałku – 603 205 402

Aloes koncentrat - Aloes koncentrat - sprzedam po okazyjnej cenie!!! produkt - Herbalife
- 664 946 462
■ Badania kierowców - badania kandydatów ,
kontrolne kierowców - 606 244 313
■ Bilans formy - Chcesz sprawdzić swój poziom
tkanki tłuszczowej ? Oferujemy bezpłatny bilans
formy. Napisz - biznesowo@wp.pl
■ Ciesz się zdrowiem - Boli cię kręgosłup albo
szyja, spędzasz większość czasu na krześle to
ta oferta jest właśnie dla ciebie - TANIO usługi
z zakresu Kinezyterapii, Masażu leczniczego,
Gimnastyki korekcyjnej. - 606 707 699
■ Do wakacji jak model - Denerwują Cię fałdy
tłuszczu, lub jesteś wciąż chudy ? Masz zepsutą
cerę ? Chcesz poprawić swoją sylwetkę, móc
wyjść na plażę w wakacje i pokazać swoje ciało
nie chowając go już pod koszulką ? Mam dla
Ciebie lekarstwo na Twoje frustracje. Napisz
- brylok@poczta.onet.pl
■ Filtry do wody- montaż, serwis - Jeśli czegoś
mamy pod dostatkiem, przestajemy to cenić.
Gdy odczuwamy brak, staje się to najcenniejszą
rzeczą na świecie. Tak właśnie jest z wodą - 697
866 233
■ Fitness klub zaprasza - Aerobik, step, siłownia,
sauna, solarium Czynne pn-pt 17.00-21.00
sobota 10.00-13.30 AEROBIK w Jeleniej Górze ul.
Ogińskiego 1A. Zapraszamy - 791 222 252
■ Na zdrowie - chcesz poczuć się lepiej ? chcesz
schudnąć ? nabrać energii i pełni życia ? zadzwoń
pomogę Ania 075 645 08 98 - 663 581 052
■ Gabinet Rehabilitacji zaprasza: - masaż
częściowy i całościowy - laser - ultradźwięki
- galwanizacja - diadynamik - jonoforeza Zabobrze,
ul. Letnia 2 obok sklepu Jubilat - 507 319 150
■ Studio Urody Dolce Vita oferuje promocyjny
zabieg odżywczy w cenie 40 zł razem z masażem
twarzy do każdej usługi w gabinecie Zapraszam :
Konopnickiej 5 - 509626255 - 696 885 880
■ Zaćma, jaskra, laseroterapia - Wzrok Szklarska Poręba - 75 717 33 39
■

EDUKACJA
KOREPETYCJE
■ Profesjonalna nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych 608 700 184
■ Magister GEOGRAFII udzieli korepetycji,
przygotuje profesjonalnie do matury. Tanio
– 25zł/h + materiały – 509 473 005
– jsieczkowska@wp.pl
■ Chemia - korepetycje z chemii - dla gimnazjalistów, licealistów i uczniów technikum.
Zapewniam miłą i przyjazną atmosferę, wysoki
poziom, własne pomoce naukowe a także możliwość tańszych lekcji przy dłuższym douczaniu
- 785 535 597
■ Geografia -matura, korepetycje - Magister
geografii profesjonalnie przygotuje do matury,
udzieli korepetycji. Tanio 25zł/h + materiały
(mapy, testy itp.). - 509 473 005
■ Informatyka, komputer - Korepetycje szkoły, kurs komputerowy, indywidualne lekcje,
obsługa komputera, także dorośli, 25zl/h
- 603 407 210
■ Język angielski korepetycje - nauczanie od
podstaw. - 511 432 858
■ Język francuski - korepetycje - różne poziomy
25zl/h - 605 315 915
■ Język polski język rosyjski - korepetycje,
pisanie prac, matura, tłumaczenia, możliwy
dojazd do ucznia - rzetelnie i profesjonalnie
- 511 408 456
■ Język polski-tanio! - Pomogę w pisaniu wypracowań, rozprawek, referatów, listów, streszczeń
itp. studentka polonistyki - 501 237 824
■ J. niemiecki, korepetycje - udzielę korepetycji
w każdym stopniu trudności, w obrębie Mysłakowic. Marcin - 608 142 920
■ Komputer, Internet - nauczę obsługi, dojazd
do klienta - 798 952 444
■ Korepetycje z angielskiego - Dam korepetycje
z języka angielskiego początkującym i dzieciom.
20 zł za godzinę. Miły, przyjemny program

nauczania. Dla dzieci "przez zabawę do głowy".
- 665 649 723
■ Korepetycje z j. angielskiego - Dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum, jedyne 15zł za
godzinę, w ciekawy i łatwy sposób wytłumaczę i
zainteresuję językiem - 607 246 226
■ Korepetycje z jęz. niemieckiego - Studentka
germanistyki udzieli korepetycji - 697 932
139
■ Korepetycje z j. polskiego - Udzielę korepetycji
z języka polskiego. Głównie pomogę w pisaniu
prac. - 608 098 422
■ Korepetycje z niemieckiego! - Studentka
germanistyki udzieli korepetycji dzieciom
uczęszczającym do szkoły podstawowej i
gimnazjum. - 506 481 118
■ Matematyka przez Internet - Nauczyciel z
doświadczeniem w szkole średniej, gimnazjum
i podstawowej pomoże rozwikłać zawiłości
matematyki. Kontakt-codziennie-G.G.-164234
od.20.00 do 21.00 (Konieczny SKYPE) - 695
433 364
■ Lekcje gry na pianinie - fortepianie-dla
początkujących i zaawansowanych. Duże
doświadczenie. Możliwość dojazdu - 606
100 462
■ Matematyka korepetycje tanio - Wieloletnie
doświadczenie, duża skuteczność , atrakcyjna
cena . - 790 432 315
■ Matematyka - pomoc - Korepetycje z
matematyki. Zakres szkoły podstawowej i
gimnazjalnej. Przygotowania do testów. Aneta
- 692 668 303
■ 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 - pomoc w nauce - Pomogę
w zadaniach domowych, przygotowaniach do
testów i innych pracach związanych z matematyką. Z dojazdem do ucznia. - 509 503 125
■ Matematyka - tanio i skutecznie - Matematyka - korepetycje tanio i skutecznie, wieloletnie
doświadczenie - 790 432 315
■ Nauka - angielski - Nauka angielskiego.
Wszystkie poziomy. Atrakcyjna cena. Nauczyciel
z doświadczeniem. - 606 332 380
■ 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
■ Podręczniki + pomoce naukowe - Tanio
sprzedam podręczniki do klas 1-3 do LO, LP
i Technikum oraz pomoce naukowe (vademecum, repetytoria, ściągi, opracowania
lektur, gotowe prace, itp.). Oferuję również
pracę maturalną z prezentacją (plakat). Szczegółowych informacji udzielę pod adresem e-mail
- ewa_jg@wp.p

Polski - prace - w szerokim zakresie - 790
502 427
■ Pomoc_w_niemieckim@wp.pl - Czy Twoje
dziecko ma problemy w szkole z językiem
niemieckim? Napisz, pomogę, wytłumaczę
- udzielę korepetycji całkiem niedrogo. Pomoc
także w innych przedmiotach szkolnych, opieka
nad dzieckiem wieczory i weekendy. Oferuję
także pomoc w rehabilitacji np. gimnastyka
korekcyjna, masaż, lub inne.. - 606 707 699
■ Pomogę - język polski - Studentka polonistyki
pomoże przy pisaniu prac, prezentacji maturalnych oraz W przygotowaniu do matury. WARTO!
- 501 237 824
■ Prace - polski - Prace z języka polskiego
- szeroki zakres - 790 502 427
■ Student - korepetycje - Poszukuję studenta
do korepetycji z matematyki, historii, fizyki,
geografii. Syn chodzi do pierwszej kl. liceum og.
- 501 418 553
■

RÓŻNE
SPRZEDAM - KUPIĘ
■ Okap wyspowy Whirlpool AKR 606 GY
- NOWY, TANIO, GWARANCJA - 300,00 zł - 075
76 46 289
■ AMICA Okap OKC 6519 I - OKAZJA, NOWY,
GWARANCJA - 800,00 zł - 075 76 46 289
■ Chłodziarka do zabudowy - Whirlpool
ARG 737/4A nowa, TANIO, GWARANCJA
- 1 300,00 zł - 075 76 46 289
■ MASTERCOOK Okap Snella BIS 50 X
- Okazja, NOWY! GWARANCJA - 250,00
zł - 075 76 46 289
■ Wyprzedaż mebli kuchennych z ekspozycji – obniżka nawet do 50% - ul:
Poznańska 24 (koło PKS – pod Arkadkami) Tel. 0 75 76 46 289
■ Prześliczną suknię ślubną, rozmiar 36,
kolor biały, gorset i spódnica z podpinanym
trenem + gratis halka, rękawiczki, szal
– cena do negocjacji. Zapraszam do
przymiarki, stan bardzo dobry – jak nowa
– Tel. 0 500 183 197
■ Suknię ślubną rozmiar 38 z regulacją
na kole, kolor biały. Zdjęcia na maila lub
przymiarka osobiście - Cena 550 zł – mail:
jack011@wp.pl lub Tel. 0 508 082 888
■ Meble Kuchenne - ul: Poznańska 24
(koło PKS – pod Arkadkami) Fronty:
drewno, MDF, płyta fornirowana, lakier.
Doradztwo. Projekt. Transport. Montaż.
Tel. 0 75 76 46 289
■ Boazeria, podbitka od 17,80 za m2
netto. Listwy wykończeniowe, montażowe
– producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0 75 75
213 28 lub Tel. 0 605 306 250
■ Meble sosnowe, lite, ratanowe, woskowane do pensjonatów, sypialni, kuchni,
pokoi - producent ul. Kopernika 2 – Tel. 0
75 75 213 28 lub Tel. 0 605 306 250
■ Komoda przedwojenna z ozdobnymi
uchwytami w dobrym stanie – 075 64
395 25

PROPOZYCJA 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

Kafle piecowe brązowe odstąpię
niedrogo – 691 328 721
■ Sprzedam drzwi balkonowe 2szt
88/220 za szt.250zł – 693 815 148
lub 075 75 56 539
■ Sprzedam kuca pod siodło i zaprzęg
- 105cm kary obsługiwany przez dzieci
– Tel. 605 822 721
■ Kupię kominek, narożnik, stół i 8 lub
6 krzeseł, meble młodzieżowe – 667
264 181
■ Dwie klacze rasy śląskiej bardzo dobry
papier sprzedam – 605 822 721
■ Chodzik dla dziecka regulacja wysokości 15 złotych Tel. 602 765 469
■ Tanie domowe obiady na miejscu i
na wynos na abonament i jednorazowe
- Cieplice ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6
– 502 108 290
■ Sprzedam pianino Calisia – 075 75
43 669
■ Sprzedam, telewizor, Sharp, 26 cali z
pilotem na chodzie – 791 963 115
■ Sprzedam dwa fotele + sofa – wszystko
w czarnym skaju nie zniszczone, starszy
model – 791 963 115
■ Sprzedam wózek wielofunkcyjny
dziecięcy , kolor zielony, używany 6mcy
– stan Bardzo dobry – tanio - 507 747
888, 514 352 529
■

USŁUGI

Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i
075 642 03 15
■
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dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz
e-mail: angelikakonik@wp.pl
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej – Faktura
Vat – Tel. 075 76 72 773
■ Zespoły muzyczne na każdą okazję
– profesjonalnie 0 601 375 987
■ Przeprowadzki oraz wszelkie usługi
transportowe. Cały kraj i zagranica
– 798 599 833
■ Euro-dom usługi remontowo-budowlane tanio i solidnie 608 425 553
■ Meble na zamówienie - kuchenne,
łazienkowe, szafy, zabudowy wnęk ,
polki. pomiar i wycena gratis - 791
340 308
■ Remonty – tanio i solidnie – 782
807 192
■ Remonty mieszkań - 782 807 192
■ Wykończenia wnętrz – 880 750
808
■ Usługi budowlane – 880 750 808
■ Remonty kompleksowo – profesjonalnie i tanio – Solidnie – 602 250 728
■ Remonty mieszkań – 602 350 728
■ Usługi Budowlane – 665 208 696
■ Plastyk – maluję postacie, obrazki i
sceny z bajek – dekoruje ściany w pokojach dziecinnych – farba akrylowa. Proszę
przesłać obrazek, podać powierzchnię na
której ma się znajdować dekoracja – wyślę
koszt pracy – Krzysztof Smyka K.Miarki
6/3 Kamienna Góra – 58-400

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

Wielka wyprzedaż Mebli Kuchennych
z ekspozycji. Obniżki nawet do 50%.
Ul. Poznańska 24 (w pobliżu PKS pod
Arkadkami) Jelenia Góra - Tel. 0 75
76 46 289
■ Profesjonalne usługi fotograficzne:
zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia
weselne) oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość usług - Tel.
0 500 183 197 - 075 64 127 21 mail:
artfotomedia@gierus.pl
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w
Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się w
krytycznej sytuacji życiowej Słowackiego
13 pokój 25 od 8:00 do 20:00 – Tel. 075
57 55 91 99
■ Profesjonalne i niedrogie wykonywanie biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, pisanie prac i
■

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,
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.

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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30 JELONKA WCZORAJ
Stare miasto w Jeleniej Górze po 1945 roku nie miało szczęścia do gospodarzy (II)

Niemiecka klątwa nad starówką
Jednak to nie industrializm mia sta jest tematem
zdjęcia. W pewnym sensie
zaznaczyła go niejaka Marta,
która 1 sierpnia 1904 roku
kartkę wypisała trudnym do
rozszyfrowania, ale pięknym
kaligraficznym pismem gotyckim, oznaczając gwiazdką
Willę Preiser, górującą nad
miejską okolicą, stanowiąc
tło dla sąsiednich pagórków
zwanych Szańcami.
Była to jedna z bardziej
i mponują c ych przedm iej skich rezydencji w Jeleniej
Górze, zbudowana pośród
ogrodów, z uroczą panoramą
na starówkę i Kotlinę Jeleniogórską.
Wnętrza miała bardzo bogato zdobione: ornamentowe
sufity w pokojach, w salonie
strop z rzeźbionych desek
modrzewiowych.
Po 1945 roku podzieliła
los w ięk szo śc i t ego t y pu
budowli: została rozparcelowana pomiędzy polskich
najemców, którzy – mówiąc
oględnie – o dawną posiadłość Preiserów nie dbali.
Willa była jednak zbudowa na na t yle sol idn ie, że
w całkiem niezł ym stanie
przetrwała do początku XXI
wieku.
Wówczas, z powodu po szerzenia jezdni w kierunku
Zgorzelca i budowy obwodnicy miejskiej, zabytkow y
obiekt rozebrano, podobnie
ja k w ięk szo ś ć t a mt ejszej
uboższej zabudowy, głównie
przy ulicy Różanej (Rosenstrasse).
Tak oto obiekt wskazany
przez nieznaną Martę pozostaje dziś tylko na nielicznych pocztówkach sprzed
1945 roku oraz uchował się
w pamięci tych, którzy wąską
jeszcze ul icą Sobiesk iego
przemierzali odcinek obok
Aniluxu ku dawnym wiaduktom kolejowym.

obsługujący buldożery.
Już po w ykwaterowaniu
lokatorów z sypiąc ych się
budynków, niczym na wspom n ien ie lat daw nych, na
parterach niektórych z nich
m ieści ł y się za k ła dy rze mieślnicze. Aż i one padły.
Trudno zapewne uwierzyć,
ale nie mająca dziś dobrej
sławy ulica Kopernika, którą
w 1974 roku zabudowano
tylko po jednej stronie brzydkimi podobnymi do bloków
dwoma rzędami kamienic,
za niemieckich czasów była
pełna miejskiego życia.
W szeregu domów na parterach swoją pracownię miał,
między innymi, konstruktor organów Ernsrt Haertel,
warsztat elektrotechniczny
prowadził Artur Knoll. To
tam otwarto jeden z pierwszych w mieście sklepów z
radioodbiornikami i częściami do nich (w latach 20tych i 30-tych modne było
sa mod z iel ne zest aw ia n ie
odbiorników radiow ych z
gotow ych elementów oraz
słuchanie audycji przez specjalne słuchawki).
Oprócz zakupów można
było przy Prieststrasse coś
przekąsić w restauracji Kristal Grotte (Kryształowa Grota), która działała aż do 1945
roku prowadzona przez Alfreda Feige. Była też piwiarnia z
zajazdem, bardzo w mieście
znane i nazywane Gastaette
zur Ruebezahlklause – Zajazd Pustelnia Liczyrzepy. A
niemal naprzeciw mieściła
się synagoga, zdemolowana
przez bojówki nazistowskie
w latach 30-tych ubiegłego
wieku. W ruinie przetrwała

aż do czasu wyburzenia we
wspomnianym początku lat
70-tych minionego stulecia.
Formalnie teren wciąż należy
do Gminy Żydowskiej.

Fot. Archiwum

Epizod u Preiserów

Prorocza wizja?

Ta k oto oka z uje się, że
nazwa Pustelnia Liczyrzepy
ok a za ł a się proroc za d l a
opisy wanych fragmentów
dawnej Jeleniej Góry, które
bezpowrotnie znikł y z powierzchni miasta. Na niewiele zdały się próby rewitalizacji niektórych zakątków,
choćby postawienie hotelu
„Złoty lew” przy wspomnianej właśnie ulicy Kopernika.
Niedokończona inwestycja z
początku XXI wieku, niczym
ohydny szkielet, straszy dziś
zarówno mieszkańców, jak i
turystów.
Złośliwi mówią , że nad
okol icą w isi k ląt wa dawnych mieszkańców. Niemal
w są sied z t w ie prz y u l ic y
Pijarskiej pustką zieje nowoczesny, a le za m k n ięt y
park ing wielopoziomow y.
Nigdy (póki co) nie powstało
obok zapowiadane multikino. Za ś blaszak i, któr ymi
usiłowano zapełnić pustkę po
w yburzonych kamienicach
na Podwalu, architektonicznie przynoszą miastu raczej
wstyd niż chlubę.
Ciąg dalszy cyklu w kolejnym numerze ...

(tejo)

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

Dom Turysty przy ulicy 1 Maja.
Przygnębiające wrażenie zaniedbania w latach 60-tych

Elektrotechnika
na Kapłańskiej

Na koniec naszej wędrówki
po znanych, ale nie do końca,
miejscach starego miasta i
przedmieść jeleniogórskich,
spójrzmy jeszcze na ulicę
Kopern i ka (do 1945 rok u
nazy waną Priesterstrasse,
czyli ulicą Kapłańską).
Tym razem w kadrze zatrzymano chwilę bodajże z
początku lat sześćdziesiątych. Pustawa ulica z niemal
w ymarł ymi kamienicami.
Niektóre jeszcze zamieszkałe
– w oknach widać kwiaty, w
innych opuszczone okna biją
bezmiarem pustki, jakby czekając na wyrok, jaki mniej
więcej dziesięć lat później
bez sk r upu łów w ykonają

Ulica Kopernika. Tych kamienic już nie ma.
W tle kościół św. Erazma i Pankracego

Ulica 15 Grudnia (dziś Bankowa). Odcinek znany.
Uwagi nie przykuwa pewien oddalony, acz ważny detal…
To tramwaj wyłaniający się z rogu ul. 22 lipca (dziś Piłsudskiego) i 1 Maja

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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

Tel. 075 75 444 00

RAMY
Serafin

ZAPOTOCKI SCHODY

do OBRAZÓW

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

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

AUTO KOMIS

ALF
A

Ul.1 Maja 6
58-573 Piechowice
Tel.: 075 7611255
Kom.: 0 603 686 033
www.zapotocki.eu

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

Auto Komis Alfa

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

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

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

MEBLE
KUCHENNE

50 %

Z EKSPOZYCJI OBNIŻKA NAWET DO

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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STUDIO AKTYWNEGO TLENU

R E L A X - V I TA L
Życie toczy się dziś
w zawrotnym tempie.
Masz teraz możliwość
ułożyć się wygodnie
i wziąć głęboki oddech.

W naszym studio
dotlenisz swoje ciało,
wzmocnisz je i odpoczniesz.
Bardzo szybko poczujesz
jak wiele daje Ci tlen.
WITALNOŚĆ

ATRAKCYJNOŚĆ

ZDROWIE

W K AŻDYM WIEKU

OTWARCIE

14 lutego

RELAX- VITAL
w hotelu Mercure
Jelenia Góra
Ul. Sudecka 63,
REZERWACJA WIZYTY POD NUMEREM TELEFONU 0 694 214 562

20% upustu dla par

