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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

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

Tel.

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

(075) 75 24 054,
(075) 75 23 440

Str. 4-5

HAŁAS ZABIJA SŁUCH

Str. 8

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

ZNALEŹLI
SKARB!
Str. 11-13
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18 lutego 2008 r.

WYDARZENIA / OPINIE

Desperatka na dachu

DZIŒ W JELONCE
Dyktat grafficiarzy
– str. 4

Spacer po gzymsie na wysokości
10 piętra na jeleniogórskim Zabobrzu urządziła sobie wczoraj (niedziela) po godzinie 8 rano 19-letnia
Elżbieta B. Już o 7. sąsiedzi słyszeli
jak chodzi po klatce schodowej
dzwoni gdzieś i odbiera telefony.
Elżbieta B. Od pewnego czasu
mieszkała w wynajętym mieszkaniu przy ulicy Noskowskiego
3. Na stałe zameldowana jest w
Sosnówce
Gdy wyszła na dach wieżowca,
i zaczęła chodzić po nim, sąsiedzi
powiadomili policję. Do strażaków,
którzy przyjechali z drabiną i
wielką nadmuchiwaną poduszką
odkrzykiwała: – Co nie mogę sobie
spacerować po dachu?

Ciemne sprawki
– str. 6
Porcja rozmaitości
– str. 7
Hałas zabija słuch
– str. 8
W knajpach biją
– str. 9
Sfora gryzie ludzi
– str. 10

Skarby pod Jasną
– str. 12-13
Kryminalne pyłki
– str. 14

Negocjacje trwały bardzo długo

Na miejscu szybko pojawił się
zespół policyjnych negocjatorów i po
trwających półtorej godziny rozmowach, w trakcie których dziewczyna
zeszła na wąski gzyms nad oknem,
przekonana przez negocjatora zeszła ze szczytu wysokościowca. Pod
opieką psychologów została przewieziona do jeleniogórskiego szpitala.
Nie chciała podać powodu desperackiego
czynu. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie,
chodziło o sprawy
miłosne. Kobieta jest
pracownicą jednego
z sklepów w centrum
Jeleniej Góry.
Strażacy cały czas sprawdzali, co robi dziewczyna

Zarobią więcej

Mar

Fot. Agnieszka Gierus

Wieś w dziurach
– str. 11

WIEŒCI NA GOR¥CO
Fot. Marek Komorowski

NA JÊZYKACH

W najbliższym czasie ma zostać podpisane rozporządzenie
w sprawie nowych, wyższych
średnio o niemal 10 procent płac
dla zatrudnionych w urzędach.
Miało to spowodować podwyżki
dla urzędników i strażników miejskich. Będzie jednak tylko wzrost
na fundusz płac, co niekoniecznie
przełoży się na podwyżkę pensji
dla pracowników. Dla jeleniogórskiego magistratu wartość
średnia to 5,3 procenta.
O tym, ile podwyżki dostaną
poszczególni pracownicy, ostatecznie zadecyduje w marcu
prezydent miasta Marek Obrębalski w oparciu o ocenę pracy
pracowników. W odniesieniu
do strażników miejskich takie
decyzje podejmuje komendant,
Jerzy Górniak. Sam prezydent
zarabia z różnymi dodatkami
9968 złotych brutto miesięcznie,
a Jerzy Górniak – 6400 złotych
brutto.

Angela
Polowanie na Łosia

Miejskie ferie
– str. 17
Poradnik Jelonki
– str. 19
Jelonka wczoraj
– str. 30
Plebiscyt ranking
– str. 31
Z Jelonką na zdrowie
– str. 15

Pełna skupienia atmosfera w szpitalu wojewódzkim. Zanikły konflikty, a dyrektor Maciej Biardzki przekazał znak pokoju pracownikom placówki
i pacjentom. Ze wzajemnością. Wszystko za sprawą magicznego wpływu osobowości ordynariusza diecezji legnickiej ks. biskupa Stefana Cichego,
który odprawił okolicznościową mszę świętą z okazji Światowego Dnia Chorego ustanowionego przez papieża Jana Pawła II.

Fot. Konrad Przezdzięk

Laury za piêkne œwiat³o

Ewa Styczyńska z EnergiiPro
gratuluje Jerzemu Andrzejczakowi

(AGA)
– Zawsze dbamy o ładny wygląd otoczenia. Wcześniej mieszkaliśmy w
mniejszym domu, teraz w większym. Układ światełek opracowuje mój
mąż Karl – powiedziała Iwona Friedrich. To laureatka tegorocznej edycji
konkursu „Najpiękniej oświetlona posesja lub balkon 2008”. Pomysłodawca przedsięwzięcia koncern EnergiaPro nagrodził
inwencję tych, którzy zadbali o najpiękniejsze iluminacje
świąteczne swoich domów i
balkonów. Tytuł
„Złotego Laureata” przypadł
Jerzemu Andrzejczakowi, byłemu
wiceburmistrzowi
Lubomierza. Dla
wyróżnionych były
dyplomy. Laureaci
nagród otrzymali
czeki i pamiątkowe
Iwona Friedrich z córką
tabliczki upamiętniające sukces.

pokazuje swój nagrodzony dom

DZISIAJ, JUTRO,
ZAWSZE
I TYLKO W ZETO !!!
Kwalifikowany podpis elektroniczny dla płatników

ZUS...

i wszystkich którzy muszą
Przedstawiciel CERTUM
C. P. U ZETO sp. z o.o.
Tel. 075 64 251 92; 075 64 251 46; 075 64 251 49

Rewolucja we władzach
województwa dolnośląskiego.
Andrzej Łoś, dotychczasowy
marszałek, ma zostać odwołany
z funkcji. Łoś poda do dymisji
siebie i cały zarząd, a jego miejsce zajmie obecny szef sejmiku
Marek Łaciński. Ale samorządowiec nie wyląduje na bruku.
Dostał on kilka propozycji pracy,
między innymi z Warszawy oraz
z Brukseli.
Marszałek Łoś mógłby spać
spokojnie, gdyby po październikowych wyborach rzucił samorząd i zdecydował się na
posłowanie w Sejmie. Głosowało
na niego ponad sześć tysięcy
osób. Polityk nie wybrał jednak
warszawskich salonów.

(tejo)

Fot. Agnieszka Gierus



(tejo)

FELIETON Z DRUGIEJ STRONY

Prostą drogą do celu
Co gorsze
– uszkodzony
amer ykański
satelita, który
może spaść na Polskę, czy stan
polskich dróg? – zastanawia się
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak. I
zdecydowanie wybiera wariant
drugi. Są w katastrofalnym stanie
nawet bez wypadków. Zmienić
trzeba wiele, wiele zbudować od
podstaw. U nas chociażby obwodnicę południową, a także szosę,
która odciąży kręty szlak wiodący
przez podkarkonoskie pipidówki,
a w przyszłości będzie uzupełnieniem rzeczonej obwodnicy. Drogi

te na razie powstają w mózgach
polityków: posła Marcina Zawiły i
radnego Jerzego Pokoja. Ów komunikacyjny duet dzielnie sobie radzi
na deskach kreślarskich wyobraźni. Niestraszna mu nawet wizja
satelity z USA, który może rozbić
się o ojczystą ziemię. Jeśli spadnie,
choć prawdopodobieństwo ponoć
maleje z każdym dniem, uderzy w
centralną część Polski. Odległość
bezpieczna od stolicy Karkonoszy.
I to zmartwienie mamy z głowy. A
drogi pozostaną wciąż bolączką
rzeczywistości i przedwyborczym
kapitałem ludzi ze świecznika.

Agnieszka Gierus

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Mają dawać wiedzę, jak jeździć zgodnie z kodeksem
drogowym. Niestety coraz częściej teoria mija się z
praktyką szerokim łukiem, a sami instruktorzy dają
kursantom przykład, jak szybko stracić prawo jazdy.

Fot. Archiwum

– Kilka dni temu przejeżdżałem
koło stadionu i zobaczyłem samochód nauki jazdy, który zatrzymał
się przy chodniku kilka metrów
przed przejściem dla pieszych.
Instruktora naszła ochota, aby w
pobliskim kiosku kupić papierosy.
Kazał więc zatrzymać się tam kursantowi ignorując fakt, że łamie w
ten sposób przepisy. Co z tego, że
kilka metrów wcześniej jest przed
stadionem miejsce, gdzie można
się zatrzymać? Najważniejsze, żeby
po papierosy było blisko – oburza
się pan Mariusz, nasz czytelnik.
– I jak później taka osoba zachowuje się w ruchu drogowym? Od samego początku
uczy się, że
najważniejsza
jest wygoda,

a przepisy można dowolnie naginać. Strach pomyśleć, ilu takich
pseudo kierowców będzie później
poruszać się po naszych drogach
stwarzając zagrożenie – dodaje.
– Aby poznać poziom szkolenia
wystarczy popatrzeć jak „L-ki”
pokonują rondo. Mało który instruktor wie jak włączać kierunkowskazy. Potem na Spółdzielczej
suną czterdziestką, oczywiście
lewym pasem, zmuszając do łamania przepisów przy wyprzedzaniu.
Szkoda, że w Jeleniej Górze szkoli
się takie egoistyczne drogowe
łamagi – żalił się jeden z internautów.
Podobnie jest też w innych
regionach Polski. Do policjantów
poznańskiej drogówki docierały
na przykład sygnały, że samochody z tablicami nauki jazdy łamią
przepisy w taki sposób, że trudno
zrzucić winę na kursantów. Nie
stosują się do strzałek prawoskrętów, jawnie wymuszają pierwszeństwo, a gdy za kierownicą
siedzą instruktorzy, to albo
jadą bez zapiętych pasów,
albo nie składają z dachu
tablicy „L”.

Szkoła łamania
przepisów

Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił nawet konkurs „Lider skutecznego
szkolenia kierowców”. Na wzorowe szkoły jazdy czeka prestiż najlepszego ośrodka
w regionie. Liderem chciałby być każdy. Nie każdy jednak może zasłużyć sobie na
to miano, bo skuteczny nie zawsze oznacza również bezpieczny.
Nadkom. Edyta Bagrowska zapewnia, że policja zwraca szczególną uwagę na jeżdżących popularnymi „L-kami”. – Oni też są
uczestnikami ruchu, jak każdy inny
kierowca – stwierdza. Dodaje, że w
sobotę (10 lutego) funkcjonariusze
przeprowadzili jednodniową akcję,

podczas której szczególnie kontrolowali te pojazdy. Szczęścia nie miał
jeden z instruktorów. Rutynowa
kontrola zatrzymanego auta wykazała, że prowadzący je kursant
(47-letni obywatel Niemiec) miał
prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Instruktor był

trzeźwy, ale obaj zostali zatrzymani.
– Niemiec odpowie za jazdę w
stanie nietrzeźwości. Grozi mu za
to grzywna i kara pozbawienia
wolności do dwóch lat. Podobnie
jak i instruktorowi, który za dopuszczenie do ruchu osoby w stanie
nietrzeźwym może również stracić

swoje uprawnienia – wyjaśnia
Edyta Bagrowska.
Na rynku przybywa coraz więcej
nowych szkół jazdy. Choć różnią się
poziomem świadczonych usług, na
brak chętnych nie narzekają.

Agnieszka Gierus

Krótka jazda po dużej wódce

Twarde ferie

Pecha miał kierowca citroena,
który w minionym tygodniu
pojechał po zaopatrzenie do
sklepu monopolowego przy ul.
Wolności. Był kompletnie pijany,
co zaniepokoiło jednego z jele-

niogórzan. Zawiadomił policję.
Mężczyzna nie zdołał zajechać
daleko. Przy ul. Wyczółkowskiego
wpadł prosto w ramiona patrolu
stróżów prawa. Miał prawie trzy
promile alkoholu w organizmie!

Stracił prawo jazdy. Grozi mu
kara do dwóch lat więzienia
za prowadzenie auta w stanie
nietrzeźwym.

(tejo)

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Jeleniej Górze
zaprasza podmioty gospodarcze i osoby prowadzące działalność
gastronomiczną do wzięcia udziału w procedurze dotyczącej wyboru
oferenta na:
prowadzenie bufetu śniadaniowo-obiadowego
zlokalizowanego w Jeleniej Górze przy ul. Bogusławskiego 32.

Jak przeżyć w lesie w trudnych
warunkach, zrobić most linowy,
poradzić sobie z obiadem na
polowej kuchni, nie zabłądzić w
terenie i przy okazji zabawić się
w paint-ball? O tym wszystkim
dowiedzą się ci, którzy wybrali
ofertę zimowego wypoczynku

zaproponowaną przez harcerzy
z drużyny „Cień”. – To wyjście
do tych, którym nudzi się przed
komputerem – zapowiada Przemysław Woźniak, zapewniając, że
młodzież, która chce zimą poczuć
nieco adrenaliny, będzie miała
fachową opiekę i profesjonalny

sprzęt nawigacji satelitarnej
GPS. W dodatku wszystko za
darmo! A jak spędzają czas wolny najmłodsi jeleniogórzanie w
miejskich placówkach kultury?
O tym przeczytacie i zobaczycie
na stronie 17.

(tejo)

JELENIA GÓRA Żerują na ludzkiej naiwności

Oszustki okradły dwie staruszki
Ponad 42 tysiące złotych
padło łupem dwóch nieuczciwych kobiet, które
podając się za pracownice
różnych instytucji, bezczelnie okradły starsze
mieszkanki Jeleniej Góry.
Serię feralnych zdarzeń policja
odnotowała w miniony czwartek.
Najpierw oszustki zapukały do
drzwi mieszkania 84-letniej lokatorki przy ul. Noskowskiego na
Zabobrzu. Powiedziały kobiecie,
że chcą sprawdzić ciśnienie wody.
Staruszka bez obaw wpuściła
złodziejki. Te – wykorzystując
nieuwagę pani domu – zabrały

z szafki kuchennej oszczędności
lokatorki: 40 tysięcy złotych!
Kilka minut później oszustki
przemieszczają się na Osiedle
Robotnicze. Jadą najpewniej polonezem. Tak ustaliła policja. Dzwonią do mieszkania zajmowanego
przez 82-latkę. Wiedzą, że choruje
na nogi. Oferują jej bezpłatny
masaż w ramach oferty Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdy
jedna z kryminalistek „badała”
poszkodowaną, druga plądrowała
jej mieszkanie. Kobiety zabrały jej
dwa tysiące osiemset złotych.
Policjanci ustalili rysopis
sprawczyń. Kobiety mają około
25 i 30 lat. – Młodsza ubrana była

Fot. Jelonka.com



WYDARZENIA

w jasną kurtkę i czapkę, miała
ciemną karnację i była bardzo
opalona, a druga miała ciemne
włosy do ramion, ubrana była w
ciemny płaszcz oraz biały szalik.
W ręce trzymała teczkę z jakimiś
dokumentami – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Policja apeluje do mieszkańców, aby nie wpuszczali nikogo
obcego do domu, a o podejrzanych
ludziach, którzy kręcą się po klatkach schodowych, jak najszybciej
informowali funkcjonariuszy.
Telefon alarmowy: 997.

(tejo)

Oferta powinna zawierać:
- dokumenty i kwalifikacje niezbędne
do prowadzenia działalności gastronomicznej,
- zakres prowadzonej działalności,
- proponowane menu wraz z cenami.
Oferty prosimy składać w Kancelarii EnergiiPro w Jeleniej Górze
przy ul. Bogusławskiego 32 w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Oferta na bufet”,
w terminie do 25.02.2008 r. do godziny 14.00.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz
unieważnienia procedury bez podania przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących prowadzenia bufetu
można uzyskać pod numerem
telefonu 075 75 30 350, 0667 577 713.
Pomieszczenia przeznaczone na bufet można oglądać
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Oddzia³ w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Bogus³awskiego 32
tel. +48-75/75 30 200, fax +48-75/75 24 370

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZMAITOŒCI

Unia zakazuje sprzedaży zwykłych zapalniczek

Wyłudzał po pijaku

Zapałki bez zastrzeżeń
Koniec z gadżetami reklamowymi w postaci zapalniczek, na przykład w kształcie pistoletów. Nie będzie też najzwyklejszych jednorazówek. Powód? Bawią się nimi dzieci,
które stwarzają zagrożenie dla siebie i innych. Do obrotu będą dopuszczone tylko te
ze specjalnymi zatrzaskami.
którzy kupują jednorazówki w kioskach, lecz także kioskarzy, którym
wypadnie z oferty jeden z bardziej
chodliwych towarów. – Niemal każdy,
kto kupuje papierosy, bierze tanią
zapalniczkę – mówi jedna ze sprzedawczyń w kiosku w centrum Jeleniej

Góry. Nie jest zachwycona perspektywą
wycofania ze sprzedaży tego towaru.
– Zapalniczki ze specjalnymi zatrzaskami będą znacznie droższe. Mało kto je
kupi – przewiduje kobieta.

(Angela)

Sto tysięcy
złotych za karę
Zapalniczki będą musiały być tak skonstruowane, by pocieranie o krzemień było trudne
nawet dla dorosłych. Dodatkowo zapalniczki nie będą mogły przypominać np. pistoletu,
butelki, czy telefonu komórkowego, Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów każdy, kto wprowadzi na rynek zakazany produkt, może dostać karę nawet do
100 tysięcy złotych.

Dyktat grafficiarzy

Plac Piastowski przez wandali sprawia fatalne wrażenie
Miliony złotych wpompowano w Cieplice, ale ta część
miasta zamiast przyciągać turystów, odstrasza ich.
– W centrum nie ma budynku, który nie byłby pomazany
sprayami – napisał do nas Stanisław Kuźniewski z Katowic, który przyjechał tu na ferie. Władze miasta obiecują,
że zrobią porządek. Tyle, że nieprędko.
– Przeszedłem z żoną głównym
deptakiem i jestem w szoku – pisze
pan Stanisław. – Piękny plac, budynki
dobrze utrzymane, ale na nowych
elewacjach aż roi się od napisów czy
tandetnych malowideł. To obrzydliwe.
Czy nikt nad tym nie panuje? Cieplice
to jedno w piękniejszych miejsc na
Dolnym Śląsku. – Co z tego, skoro
przyjemność wypoczywania tutaj
psują te bohomazy – pisze turysta.
Na wandali ze sprayami narzekają
też sklepikarze. – Niedawno malowaliśmy budynek, a już w zasadzie trzeba
odnawiać ściany – mówi pani Anna
ze sklepu spożywczego. – To młodzi

ludzie, są bezkarni a malują najczęściej
z nudów – dodaje Jadwiga Kamińska.
– Gromadzą się pod jedynymi w centrum Cieplic arkadami i spędzają tam
całe godziny. Nic dziwnego, że tylko
głupoty przychodzą im do głowy.

Moja wina…

– Niestety, mam w tym swój udział
– przyznaje ze smutkiem Małgorzata
Turowska, sekretarz Towarzystwa
Miłośników Cieplic. Jak to możliwe?
– Po prostu nie upilnowałam tych ludzi
– opowiada pani Małgorzata.
Przed laty organizowała imprezę

plenerową połączoną z konkursem
graffiti. Tyle, że malowano nie na
murach, a na specjalnych tablicach.–
Któregoś razu musiałam wyjechać na
kilka godzin. Poprosiłam więc dwóch
żołnierzy, by przypilnowali pudełek ze
sprayami – opowiada. – Kiedy wróciłam, byłam w szoku. Farb w kartonie
zostało zaledwie kilka, a malowidła
konkursowe były bardzo skromne.
Okazało się, że młodzi ludzie pobrali
farby i poszli z nimi na ulice.
Jak przyznaje Małgorzata Turowska, po tym zdarzeniu zrezygnowała
z funkcji prezesa towarzystwa. – To
była moja porażka. Musiałam dojść do
siebie – przyznaje ze skruchą.
Ale prawda jest taka, że wiele bohomazów w Cieplicach powstało długo
po tym zdarzeniu, i nie ma związku z
konkursem sprzed laty. – Tego napisu
jeszcze przed świętami tutaj nie było
– pokazuje pani Jadwiga.

Graffiti przysłaniają
miliony

– Cieplice powinny być wizytówką naszego miasta i regionu – nie
mają wątpliwości mieszkańcy. Tym
bardziej, że przez lata wpompowano
tam kilkadziesiąt milionów złotych
na poprawę wyglądu. Całkowicie
wymieniono kostkę brukową na placu
Piastowskim, zamontowano nowe
stylowe latarnie, ławeczki. Tylko to
kosztowało kilkanaście milionów
złotych. Wspólnoty mieszkaniowe
i właściciele budynków odnowili
elewacje. Są plany remontu kolejnych
budynków, m.in. Teatru Zdrojowego,
a także rewitalizacji Parku Norweskiego. Trwają remonty 13 ulic w tej
części miasta. Niestety, obraz ten psują
wspomniane graffiti.

Jest lepiej

– Bodaj dwa lata temu w mieście
grasowała grupa wandali ze sprayami – mówi Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry. – Większość
z tych chuliganów udało się zatrzymać
i ukarać. Teraz jest, zdaniem wiceszefa
miasta, lepiej – Na miejscu jest komisariat, patrole policji i straży miejskiej są
widoczne w mieście – mówi.
A co ze starymi napisami? – Poproszę Zakład Gospodarki Lokalowej, by dogadał się ze wspólnotami
mieszkaniowymi w tej sprawie i żeby
malowidła i napisy zostały zamazane
– zapewnia Łużniak.

Robert Zapora

JELENIA GÓRA Już dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia organizmu

Jeden z nich został znaleziony
martwy w Parku Zdrojowym. Znali
go ciepliczanie i kuracjusze. Nie był
groźny. Nie miał tylko gdzie mieszkać.
Za kołnierz nie wylewał, ale ludzie go
lubili. Pan Jurek zmarł z wychłodzenia
podczas jednej ze styczniowych nocy.
Dlatego stróże prawa i służby socjalne chcą pomagać ludziom bez adresu.
Nie zawsze jest to możliwe.
– Podjęliśmy wzmożone działania
prewencyjne – mówi mł. asp. Danuta
Razmysłowicz. Do tych działań dołączyli się również Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż
Miejska oraz Służby Ochrony Kolei.
Wspólnymi siłami chcą w przyszłości
zapobiec kolejnym tragediom: śmierci
z powodu wychłodzenia organizmu.
Mundurowi zwracają szczególną
uwagę na miejsca, gdzie koczują ludzie
bez adresu. Patrolują dworce, kanały
ciepłownicze, pustostany i ogródki
działkowe. Tam często bezdomni
koczują w altanach dogrzewanych
własnym sumptem. Nie boją się ryzyka zaprószenia ognia.

Ale bezdomnym czasami trudno
jest pomóc, bo nie chcą wsparcia.
Schroniska nie przyjmują ludzi po spożyciu alkoholu, a ludzie bez dachu nad
głową nadużywają „trunków”. Nie ma
możliwości umieszczenia takiej osoby
w policyjnym pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych, bo nie popełniła przestępstwa. Pozostaje szpital wojewódzki, w którym nie ma odpowiedniego
oddziału dla tego typu pacjentów.
Stąd skargi wielu jeleniogórzan na

Napad na bank w biały dzień, wieczorem dwóch pijaków
niszczących wystawy sklepowe. Podchmieleni awanturnicy na skwerku przy cerkwi prawosławnej, a przy kościele
świętego Krzyża – narkomani. To nie wydarzenia z filmu
katastroficznego, ale skrótowy obraz jeleniogórskiego
starego miasta.
Te fatalne zdarzenia kładą
się cieniem na poczuciu bezpieczeńst wa jeleniogórzan i
turystów. Nie tylko zresztą w
ścisłym centrum. W czwartek
dwóch pijanych wandali grasowało na alei Wojska Polskiego.
Tłukli szyby i zniszczyli żaluzje
antywłamaniowe. Udało się ich
złapać strażnikom miejskim i
policjantom.
Jeszcze wcześniej przy ul. 1
Maja nieznany bandyta napadł
na kasjerkę jednego z zakładów
na 1 Maja. Ukradł jej kasetkę
z pieniędzmi i uciekł. Szczytem bezczelności był napad na
Getting Bank. Po południu pod
koniec stycznia zamaskowany

przestępca wszedł do placówki
i wyniósł fortunę w kasetce jak
swoje, pozostawiając pracownicę przestraszoną czymś, co
wyglądało jak pistolet i osłupiałą
ochronę. Portret pamięciow y
jest. Sprawcy nie ma. Szuka go
policja.
Lud z ie są przekona n i, że
kryminaliści, rozwydrzeni nastolatkowie, pijacy i złodzieje
kieszonkowi nie mieliby łatwego
życia, kiedy nad porządkiem w
centrum czuwaliby nie tylko
policjanci i strażnicy miejscy,
ale także nowoczesne kamery.
Technologia pozwala na filmowanie i dokładne rejestrowanie.
Umożliwia też zbliżenie i rozpo-

W Szkole Podstawowej nr 7
nie ma porządnego boiska

Zima zabija bezdomnych
Po raz pierwszy od lat w tym roku są ofiary śmiertelne
chłodnej pory roku. Choć nie ma ani rekordowych mrozów, ani obfitych opadów śniegu, dwóch mężczyzn bez
adresu zimno pozbawiło życia.

Czarno
na wizji

(tejo)
Fot. ROB

40 osób co roku ginie w krajach UE
z powodu pożarów spowodowanych
przez dzieci bawiące się zapalniczkami.
Dlatego podjęto decyzję o wycofaniu
ze sprzedaży zwykłych zapalniczek.
Polska zobowiązała się, że dostosuje
się do tego od 11 marca 2008 roku. Niewiele osób wie jednak o tym zakazie.
Po nim w kiosku i sklepie nie kupimy
jednorazówki. Będą tylko droższe
zapalniczki markowe. Nie każdego
stać na wydatek ponad 100 złotych i
więcej za kultowe Zippo. Pozostaną mu
tradycyjne zapałki.
Zakaz uderzy nie tylko w palaczy,

Pechowa okazała się środa,
13 dzień lutego, dla 28-letniego
oszusta z powiatu lwóweckiego. Przyjechał pijany na
gościnne występy do Jeleniej
Góry. Chciał wyłudzić z banku
trzy i pół tysiąca złotych kredytu. Do przestępstwa namówiła go kobieta. Miała dostać
tysiąc złotych z wyłudzonej
sumy. Sprawca sfałszował zaświadczenia o zatrudnieniu i
zarobkach. Bez powodzenia:
oboje wpadli w ręce policji.
Oszust miał dwa i pół promila
alkoholu w organizmie. Trafił
do policyjnej izby zatrzymań,
gdzie wytrzeźwiał. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara
do trzech lat więzienia. Policja
wyjaśnia rolę kobiety w popełnieniu tego przestępstwa.

Fot. Konrad Przezdzięk



uciążliwe sąsiedztwo wulgarnych i
pijanych mężczyzn, którzy trafiają na
szpitalną izbę przyjęć.
W Jeleniej Górze w schronisku brata
Alberta przebywa około 100 mężczyzn. Dokładna liczba bezdomnych
nie jest znana. W najgorszej sytuacji
są bezdomne kobiety: nie ma dla nich
przytułku. Najbliższy to Dom Samotnej
Matki w Pobiednej (075-78-45-688).

(Angela)

Poznaj te numery
O formach pomocy można dowiedzieć się więcej dzwoniąc pod numery telefonu
997, 075 75-20-200 oraz 075- 75 20-818. W Jeleniej Górze działa Schronisko im.
Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn (tel. 075-75-261-22) oraz Dom Brata
Alberta w Jeleniej Górze (tel. 075-75-260-12).
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Radni LiD głosowali w miniony
wtorek nad budżetem miasta

znanie twarzy potencjalnych
bandytów.
To tylko pobożne życzenie.
Jelenia Góra co prawda monitoring miała, ale nie ma. – Zepsuł
się i brak pieniędzy na naprawę.
Wszystko się przepaliło – mówi
Jerzy Górniak, komendant straży miejskiej o niemal 10-letnim
systemie kamer, który sprawdzał, co się dzieje na placu Ratuszowym.
Przestarzały system daleki
był od doskonałości: dawał rozmazany i czarno-biały obraz bez
możliwości zapisu na twardym
dysku komputera, a jedynie na
taśmach wideo. Lepszy był
rydz niż nic. Teraz kamery są,

Finanse w procentach
Deficyt budżetu jest aż o 10,6% niższy
niż w 2007, a dług miasta zmniejszy się
o ponad 20 milionów (z prognozowanych 147,7 mln do 127,590 mln).

Nadzieję na now y monitoring – podsycaną przez kilka
lat – skutecznie rozbudzono w
zeszłym roku, podczas prezentacji technologicznego cacka
pokazanego przez jedną z firm,
która podobny system zamontowała już w kilku miastach.
Samo co prawda bandytów nie
złapie, ale perfekcyjnie pomoże
w nagraniu ich wyskoków. I pozwoli wytypować mundurowym
sprawcę. Ale – po wtorkowej
sesji budżetowej – na spełnienie
Strażnicy miejscy muszą osobiście patrolować
oczek iwań prz yjdzie jednak
długo poczekać.
trakt śródmiejski. Nie pomoże im monitoring
W planie finansów miasta,
co prawda, znalazły się pieniąale to tylko atrapa: nie przekazu- musiały liczyć tylko na pomoc dze na ten cel, ale w tym roku
ją obrazu. Tłumy, które w sezo- wzmocnionych patroli mundu- zostanie przygotowana dopiero
nie zimowym i letnim odwiedzą rowych.
dokumentacja techniczna.
stolicę Kar– Przeznaczykonoszy, w
– Plan finansów jest
liśmy sześć
ra zie na m i l ionów
najlepszy, na jaki nas w tej chwili
padu, krana budo stać
–
Jerzy
Łużniak
dzieży lub
wę sieci
– Twórcy projektu
rabunku,
będą
niesprawiedliwie

i tendencyjnie potraktowali
okręgi naszego miasta
– Miłosz Sajnog

Budżetowe „za” i „przeciw”
Budżet uchwalono na wtorkowej sesji. 13 radnych było za, pięciu przeciw i tyle samo wstrzymało się od
głosu. Przeciwni przyjęciu byli jedynie radni Wspólnego Miasta.

Budżetowe „przeciw”

– Plan finansów jest najlepszy, na jaki nas w tej chwili
stać i co ważne, jest rozwojowy. Jeśli uda się zrealizować
zaplanowane inwestycje, mamy szansę na grubo ponad
200 mln zł. Jednym z ważniejszych zadań jest bez wątpienia budowa obwodnicy południowej. To inwestycja
nie tylko dla miasta, ale dla całej Kotliny Jeleniogórskiej
– zaznacza Jerzy Łużniak. Dodaje, że równie ważne punkty, o których nie wspomniano podczas sesji, to budowa
czterech boisk ze sztuczną nawierzchnią, 60 mieszkań
socjalnych, nowa siedziba straży miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Pawła II,
która zostanie oddana do użytku najprawdopodobniej
w lipcu bieżącego roku.
W projekcie budżetu zarezerwowano 40 tys. na wykonanie dokumentacji ul. Saneczkowej. Podobna będzie
wykonana również dla ulic Nad Stawami, Wojewódzkiej,
Objazdowej, Dworcowej, Sygietyńskiego, Kolberga oraz
Żwirki i Wigury. Znalazło się również dodatkowe 70
tys. zł na doświetlenie przejść dla pieszych. Prezydent
Marek Obrębalski zwiększył też dotację dla szpitala na
zakup sprzętu specjalistycznego ze 150 do 250 tysięcy
złotych. Priorytetowe są także wydatki na ochronę
zdrowia, jednostki oświatowo-wychowawcze, kulturę
i kulturę fizyczną (14 mln) oraz obchody 900-lecia
miasta (1,7 mln).

Budżetowe „przeciw”

– Budżet w takiej postaci nie daje gwarancji, że
będzie żyło się lepiej. To bardzo krótkowzroczna
polityka, a my nie możemy się łudzić, że mamy
jeszcze czas. Liczyłem również na pomoc związaną z dofinansowaniem wspólnot i remontu
kamieniczek wokół Placu Ratuszowego – wylicza
Miłosz Sajnog (Wspólne Miasto). – Kiedy po raz
pierwszy spojrzałem do budżetu, bardzo się
ucieszyłem. Jednak po bliższej analizie, radość
zamieniła się w smutek. Jako radny kandydujący
z okręgu nr 2 jestem zawiedziony, że twórcy
projektu tak niesprawiedliwie i tendencyjnie
potraktowali okręgi naszego miasta. I to wbrew
wcześniejszym zapewnieniom o równomiernym
rozwoju wszystkich dzielnic – mówi Jerzy Pleskot, radny LiD. Jak mówią w budżecie zabrakło
środków na m.in. na remont stadionu miejskiego,
budowę boiska przy SP nr 7, windy dla niepełnosprawnych w jeleniogórskim teatrze. Nie ma też
wsparcia finansowego dla wspólnot mieszkaniowych, przygotowanie pod inwestycje terenu na
aquapark w Cieplicach, podniesienie dodatku za
wychowawstwo dla nauczycieli do 200 zł.

szerokopasmowej MAN, która
obejmie infokioski, połączenie jednostek organizacyjnych
miasta i monitoring wizyjny
– tłumaczy zastępca prezydenta
Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
Dodaje, że w tym roku miasto
wyda 100 tys. zł na przygotowanie dokumentacji technicznej.
– Musimy dokładnie zaplanować, gdzie zostaną zamontowane maszt y umożliwiające
połączenia sieci oraz kamery.
Nie ukry wam, że chciałbym,
aby monitoringiem zostały objęte wszystkie dzielnice Jeleniej
Góry, nie tylko samo centrum
– mówi wiceszef miasta.
– Już chyba od dwóch lat
słyszymy obietnice monitoringu. Ile jeszcze tak naprawdę
będziemy musieli na to czekać?
Czułabym się zdec ydowanie
bezpiecznej, wiedząc, że ktoś
cały czas pilnuje naszego bezpieczeństwa – podkreśla 30-letnia
Dominika Majkut. Jerzy Łużniak
t wierdzi, że warto poczekać
trochę dłużej. – Projekt realizujemy we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim. Gdybyśmy
dzisiaj chcieli robić to sami,
ponieślibyśmy dużo większe
koszt y, a sam projekt byłby
zdecydowanie uboższy. Budowa
sieci szerokopasmowej umożliwi
np. darmowy dostęp do Internetu mieszkańcom, znajdującym
się w jej zasięgu – dodaje.
Światełko w tunelu jest. Nie
świeci jednak na tyle mocno, aby
już w tym roku idąc na starówkę
można było mieć niemal pewność, że „czuwa” nad nami oko
kamery monitoringu. Uczciwi
jeleniogórzanie boją się w ychodzić z własnego domu, aby
wieczorem udać się na kolację
lub spacer po mieście. Z kolei
restauratorzy – wiedząc, że i
tak nikt nie przyjdzie, wcześniej

Przy Cinciały
będzie lepiej
Na wtorkowej sesji pojawili się przedstawiciele mieszkańców ul. Cinciały.
Wystosowali do prezydenta list otwarty,
w którym wyrazili rozczarowanie z
powodu pominięcia w budżecie ich
postulatów. Wnosili m.in. o remont
nawierzchni ulicy i zamontowanie
oświetlenia. – Najważniejszą sprawą
jest dla nas oświetlenie ulicy, ponieważ
nie czujemy się bezpiecznie na naszych
podwórkach. Zrealizowanie tej potrzeby
jest głównym zadaniem państwa i
samorządu i będziemy walczyć o to z
całą determinacją. Nie pozwolimy na
sytuację, w której pod osłoną nocy jesteśmy okradani i musimy bać się o nasze
dzieci – argumentowali mieszkańcy.
Dodali, że są w swojej determinacji
są gotowi nawet do okupacji budynku
ratusza lub zablokowania połączenia
komunikacyjnego między Cieplicami
i centrum Jeleniej Góry. Aby ostudzić
nastroje, prezydent zaprosił mieszkańców na spotkanie. – Przebiegało
w przyjaznej atmosferze. Ustaliliśmy,
że w drugiej połowie 2008 roku zostanie przygotowana dokumentacja
techniczna, a w przyszłym roku ruszą
prace remontowe – wyjaśnił Marek
Obrębalski. Jerzy Łużniak dodał, że są
to zaległości sprzed wielu lat. – Takich
ulic jest w naszym mieście dużo więcej.
Zadbamy o systematyczną realizację
tych zadań – zapewniał.
zamykają lokale. Błędne koło!
Czynne są tylko te, gdzie łatwo o
awanturę i bójkę z agresywnymi
bywalcami. Aby przynajmniej za
rok obietnice otwarcia systemu
monitorowania miasta stały się
w końcu rzeczywistością.

Agnieszka Gierus,
Konrad Przezdzięk

Nowa siedziba MOPS przy al. Jana Pawła II
będzie miała windę
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Dominika

Hania

Oliwia

Emilka

Egipskie ciemności i dziury w
drogach prowadzących do trzech
zamieszkałych bloków to codzienność mieszkańców ulicy Kadetów.
Po likwidacji jednostki wojskowej,
w której szkolono oficerów i chorążych wojsk radiotechnicznych,
władze wojskowe i samorządowe
zapewniały, że całe koszary zostaną
zagospodarowane.
Rzeczywiście, część koszar przejęta przez Kolegium Karkonoskie
może być wzorem zagospodarowania terenów powojskowych.
Ale już druga część, powyżej torów
kolejowych to teren dzielony po kawałeczku bez wyraźnego pomysłu.
W porozumieniu podpisanym przez
ówczesnego prezydenta miasta i
Agencję Mienia Wojskowego zapisano, że po sprzedaży budynków teren
przejmie miasto.
– Kupiliśmy mieszkania w pięknej
części miasta – mówi mieszkanka
bloku przy ulicy Kadetów, Agnieszka
Bartkowiak – Ale gdy już zamieszkaliśmy tutaj, zaczęliśmy jeździć
do pracy i wychodzić z psem na
wieczorne spacery, okazało się,
że jesteśmy zapomnianymi przez
ludzi i Boga. Chociaż Bóg sobie o
nas przypomniał pierwszy, bo w
tym roku odwiedził nas ksiądz po
kolędzie. Gorzej z ludźmi. Miasto
kompletnie nie interesuje się swoimi
mieszkańcami.
Terenu, gdzie mieszka ponad 300
osób nie oświetla ani jedna latarnia.
Dojście z przystanku do domu po
zmroku bez latarki grozi co najmniej
uszkodzeniami ciała. Drogi, szumnie
przemianowane w zeszłym roku z
Podchorążych na Kadetów, Elewów,
Radarową i płk. Wacława Kazimierskiego to bardziej tor przeszkód niż

Mateusz

Weronika

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
Bez entuzjazmu w Teatrze Jeleniogórskim

Nie zelektryzowała publiczności
„Elektra” Eurypidesa w reżyserii Natalii Korczakowskiej,
piąta premiera z 10 zapowiedzianych w tym sezonie,
rozczarowała tych, którzy spodziewali się sztuki co
najmniej na poziomie „Śmierci Człowieka-Wiewiórki”.
nym u góry. Całość uzupełniał obraz
z kamery rejestrującej grę aktorów,
wyświetlany na owej konstrukcji.
I choć spektakl starał się bronić grą aktorów, szczególnie Lidii
Schneider w roli Klitajmestry, całość
wypadła zwyczajnie słabo. Błysków
w oczach zachwyconych widzów,
ani owacji na stojąco zabrakło. Spójnej koncepcji na sztukę chyba też.

Kolegium Karkonoskie wzorcowo zagospodarowało
teren. Im dalej tym gorzej
miejskie trakty. Łatwiej wdepnąć w
dziurę, niż trafić na cały kawałek
asfaltu. Kierowcy, żeby nie łamać
zawieszenia wjeżdżają na jeszcze porządne chodniki. Z kolei ochroniarze
obiektów, którymi jeszcze zarządza
Agencja Mienia Wojskowego kładą
na chodnikach grube gałęzie, żeby
postrzymać kierowców.
– Mam psa, z którym wychodzę
o różnych godzinach – dodaje sąsiadka Edyta Kłys – I podobnie jak
inni właściciele czworonogów krążę
od krawędzi budynku do drugiej
krawędzi, tam gdzie chodnik oświetlają reagujące na ruch lampy, przed
wejściami do klatek schodowych.
Miały być parkingi, a tymczasem
auta parkują wzdłuż wąskiej drogi i
na każdym wolnym skrawku ziemi,
również trawnikach i klombach.

– pyta prezes firmy Kobo, Krzysztof
Dębski – Zrobiliśmy co do nas należało, a nawet więcej. Na nasz koszt
wymieniliśmy kratki ściekowe z
betonowych na żeliwne w drodze
należącej do Agencji.
Teren wokół budynków jest
uporządkowany, trawa zasiana,
śmietniki postawione, budynki
oddane do użytku. Współpraca z
AMW od początku była ciężka. Nie
dostaliśmy żadnego planu instalacji
podziemnych, podobno nadal były
tajne. Stąd potem, przy pracach
ziemnych wyciągaliśmy jakiś kabel,
albo rurę.
– Tym, co robimy, interesowali się
tylko byli oficerowie z tej jednostki
– dodaje wspólnik Marek Bielewski. – Gdy z pierwszego budynku
musieliśmy znad wejść do klatek

schodowych skuć orły, od razu zaprotestowali żołnierze. Obiecaliśmy
im, że na pozostałych budynkach
orły zostaną. I tak się stało. Zadzwonili do mnie z podziękowaniami, że
dotrzymałem danego słowa. Nam
się kończy już rękojmia
na ostatni budynek.
A mieszkańcy mają
rzeczywiście problem.
Drogi tam prawie
nie ma, latarnie
nieczynne, a w
Agencji nowa ekipa, która chyba jeszcze nie wie, co ma w
zasobie. To jeszcze
potrwa.

M. Komorowski

Nie z ich winy

Trzy budynki powojskowe kupiła,
wyremontowała i sprzedała firma
Kobo, wymieniona w piśmie Agencji
Mienia Wojskowego kierowanym do
władz Jeleniej Góry 28 grudnia 2006
roku, jako sprawca bałaganu.
– To jakaś bzdura, jak mam teraz, po trzech latach bronić się,
że uszkodzona droga to wynik
normalnej eksploatacji a nie wina
ciężarówek, które przywiozły sprzęt?

– Takimi paletami zabezpieczają ochroniarze otwory po ukradzionych kratkach ściekowych, wpaść do nich to żaden problem
– pokazuje Agnieszka Bartkowiak.

Dwugłos władzy o koszarach
Poprzednicy "nawalili"

Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry

AGA

Fot. Bartłomiej Sowa

Teatralna zapowiedź brzmiała
zachęcająco: „Czy ich wyborami
sterują bogowie? Los? I – czym tak
naprawdę są los i bogowie? (…)
To spektakl o władzy, sterującej
nami z ukrycia. Lekcja antyku dla
młodzieży! Lekcja nowoczesnego
teatru, który odczytuje klasyczne
teksty poprzez współczesną myśl
filozoficzną.” Okazało się jednak,
że antyczne dialogi w połączeniu
z filozoficznymi wywodami Foucault, problematyką zbrodni,
zemsty, duszy, władzy, hasłami o
humanitarnym zadawaniu bólu,
słuszności lub nie kary śmierci
pomieszały się ze sobą i tak naprawdę nie wiadomo w końcu,
co było najważniejsze. Spektakl o
władzy i społecznym zapotrzebowaniu na egzekucje publiczne?
Głos w sprawie kary śmierci?
Odpowiedzialności za popełnione
zabójstwo?
Zabrakło przede wszystkim
spójności. Niby to dramat, lekcja antyku, niby teatr w teatrze,
jakby współczesny, ale nie do
końca. Uroku nie dodała
też oszczędna scenografia
składająca się z kilku krzeseł
w przedniej części sceny,
a w głębi z zasłoniętego
plastikową konstrukcją
łóżka, odbijającego się
w lustrze zamieszczo-

Ciemne sprawki

Fot. MAR

Ani jedna latarnia uliczna
nie świeci się w części
dawnego kompleksu wojskowego przy ul. Podchorążych. Miasto nie chce
przejąć terenu. Włodarze
tej i poprzedniej kadencji
wzajemnie oskarżają się
o niekompetencje. A lokatorzy boją się mroku.

wasze fotki Nasze Pociechy

Fot. Konrad Przezdzięk

WIADOMOŒCI

– Przedstawiciele AMW już
od roku próbują zmusić nas do
przejęcia tego terenu, pierwsze
pismo dostaliśmy w grudniu
2006 roku. Jednak nie zamierzam przejąć ani jednej drogi,
którą w tej chwili zarządza
agencja do momentu, gdy naprawiona zostanie nawierzchnia. Od początku ta inwestycja
jest prowadzona bez głow y.
Deweloperz y kupili tam
budynki bez dróg dojazdowych, co obniżyło koszty inwestycji, ale teraz
ludzie nie mają
dojazdów. Byłem
przeciwny podpisywania tego
porozumienia
przez prez ydent a Józefa
Kusiaka. Uważałem, że miasto
powinno kupić
całe koszary, tak
jak zrobiono w

Brzegu Dolnym. Tam miasto
za około 5 milionów złotych
kupiło cały obiekt opuszczony
przez wojsko, sprzedało budynki i część gruntu, a z dochodów
ze sprzedaży zmodernizowało
i wyremontowało infrastrukturę. Nawet radni Wiesław
Tomera i Krzysztof Czerkasow
przygotowali uchwałę rady
miasta o kupnie koszar, ale
ówczesny prezydent powiedział
im, żeby sobie sami kupili te
koszary jak chcą. Natomiast
oświetlenie terenu to obowiązek właściciela, którym w tej
chwili jest AMW. Lokatorzy
powinni zmusić agencję do
przestrzegania prawa, a nie
żądać od miasta oświetlania
terenu, który do miasta nie
należy. Na sprzedaży koszar
różni ludzie zrobili swoje małe
interesy, a teraz żądają żeby
miasto po nich posprzątało. Nie
pozwolę na to.

Nie było propozycji

Józef Kusiak, były prezydent miasta

– Nigdy nie było propozycji
kupna koszar. To my zabiegaliśmy o przejęcie chociażby części
dla Kolegium Karkonoskiego, tak
żeby uczelnia mogła się rozwijać.
Kupno koszar nie jest zadaniem
własnym gminy, a o te musiałem
dbać w pierwszym rzędzie. Skoro
prezydent Łużniak nie potrafi
załatwić do końca uporządkowania terenu przez agencję, to
niech chociaż nie zrzuca odpowiedzialności na innych. Miasto
ma przecież dochody z podatku
od nieruchomości, to nie są
takie małe sumy. Uważam, że
sprawa przejęcia części koszar i
sprzedaży reszty była zrobiona
dobrze. Będę się upominał o
załatwienie tej sprawy przez
władze, bo mieszkańcy mają
rację zarzucając samorządowcom
bezczynność. Zresztą wystarczyłby dobry projekt do jednego
z wielu funduszy państwowych
i unijnych o zagospodarowanie
terenów powojskowych. Ktoś
musi go tylko dobrze napisać.

A my w momencie likwidacji
jednostki przejęliśmy campus i
podpisaliśmy porozumienie o
przejęciu terenu po jednostce.
Więcej wtedy zrobić nie można
było. Może teraz miasto przejmie
stadion położony naprzeciwko
jednostki, jako rekompensatę
za szkody? Trzeba tylko za tym
pochodzić.

Fot. Agnieszka Gierus
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No to
ładne buty...
Pewna moja znajoma jeździła
na studia podyplomowe nocnym pociągiem z Jeleniej Góry
do Lublina. Układając się do snu
w kuszetce, buty wkładała pod
poduszkę, pomna doświadczeń
swej koleżnaki, która raz w tym
pociągu zostawiła je wieczorem
na podłodze, a rano na peron
w Lublinie musiała wyjść boso.
I to zimą.
Ułożywszy buty pod poduszką i zapadając w czujny sen
znajoma moja wspominała
opowieści swej matki o podrożach po Polsce w latach
trzydziestych. Z opowieści tych
dowiedziała się, że w hotelach
– nawet najtańszych – buty na
noc wystawiało się na korytarz
do wyczyszczenia i nikt ich
sobie nie zabierał.
Te dwa obrazki - buty podróżnika po Polsce sprzed lat wystawione na korytarz hotelu i buty
współczesnego podróżnika po
Polsce trzymane pod głową – są
miarą tego, co niektorzy wciąz
jeszcze nazywają postępem
społecznym.
Złodzieje rozkradli prawie
wszystko, co da się wyrwać
ze ścieżki rowerowej na Perłę
Zachodu? Złomiarze rozkradają
skocznię Orlinek? Nic nowego.
Parę lat temu złodzieje ukradli
transformator we wsi Kopaniec.
Przez cały weekend kopańczanie
nie mieli elektryczności. Ponieważ mieszkańcy naszych wsi
przyzwyczajeni są do wyłączeń
napięcia, nikt się nie zaniepokoił,
kiedy zostało wyłączone przez
złodziei. W końcu jednak ktoś
dostrzegł, że nie ma transformatora.
Kiedyś w okolicach miejscowości Dłużyna w gminie Pieńsk
złodzieje wykopali z ziemi kilkanaście kilometrów kabla telekomunikacyjnego. Odkopywali
kabel co kilkanaście metrów,
przecinali i poszczególne odcinki
wyciągali z ziemi ciągnikiem.

Mieszkańcy wsi widzieli robotników i ciągnik na polu, ale
uważali, że to jakieś legalne
przedsięwzięcie budowlane.
Jeśli spojrzeć na rzecz z punktu widzenia ekonomii, takie
kradzieże są absurdalne. Kosztowne barierki zostaną sprzedane za grosze, podobnie jak
zamontowane duzym kosztem
elementy skoczni. Skradzionego
z Kopańca transformatora też w
całości sprzedać się nie da się.
Energetyka nie zgodzi się na
zainstalowanie urządzenia bez
dokumentów. Złodzieje więc
będą musieli rozebrać je i sprzedać na złom. Osobno stalowy
korpus, osobno miedziane przewody uzwojenia. Podobnie jest z
kablem telekomunikacyjnym.
Żaden ekonomista nie uznałby takiej kradzieży za szczególne
osiągnięcie gospodarcze, bo
polega na uczynieniu z czegoś
wartościowego, czegoś innego,
wartego wielokrotnie mniej.
Każdy przyznałby jednak, że
wymagały one inicjatywy i planowania.
Tymczasem brak inicjatywy
i planowania uchodzi u nas za
jedną z przyczyn wciąż dużego bezrobocia, w mniejszych
miastach i we wsiach. Wiele
możliwości zarobku nie jest wykorzystanych, bo ludzie dotknięci brakiem pracy nie dostrzegają
ich, nie wierzą we własne siły
albo nie potrafią zaplanować
działań gospodarczych.
Gdyby inicjatywa i organizacyjne talenty złodziei skierowane
zostały na zgodne z prawem
działania, zamiast jednorazowego niedużego zysku mogliby oni
znaleźć trwałe źródła dochodów
nie mniejszych niż pochodzące
z zamiany kosztwonych urządzeń w miedziany złom. I to
przy braku ryzyka skazania na
więzienie.
Tylko jak to osiągnąć?

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Ale numer…

… rejestracyjny na swoi m merc ede sie ma ra d ny Zbign iew Ładzi ńsk i!
Niestety, nie możemy go
podać w całości, bo chroni
go ustawa o danych osobowych. Dla rozbudzenia
ciekawości Cz y telników
wspomnijmy, że rejestracja pana Zbyszka zawiera
inicjały jego imienia i nazwiska oraz skrót MO, co
jednoznacznie kojarzy się
z Milicją Obywatelską. Pan
Zbigniew nie wygląda jednak na „lodziarza” z drogówki, milicji już dawno
nie ma, a obecna policja nie
dysponuje mercedesami.
Nawet nieoznakowanymi.
W ka żdy m ra zie numer
radnego Ładzińskiego to
jest to!

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Agnieszka Gierus

FELIETON JANKOWSKI W JELONCE



– Moi kochani, czy
wysłaliście w tym roku
walentynki?

Łagodna zima…

… nie poprawiła nastrojów w zabrzańskim dołku
przy ul. Różyckiego, gdzie
miało zostać otwarte największe na osiedlu natura l ne lodow i sko. Napi s
jednak wciąż do ślizgania
za chęc a , choć lodu n ie
ma nawet na lekarst wo.
Miała być to konkurencja
dla miejskiej ślizgawki w
Parku Zdrojowym. Niestety, klimat okazał się nie do
obejścia. Zabobrzanie muszą jechać kręcić ósemki
do Cieplic. Złośliwi mówią,
że to zemsta za to, że latem
ciepliczanie zmuszeni są
do jazdy na basen miejski
przy jeleniogórskiej ulicy
Sudeckiej.

– Do Was mówię,
Zosiu i Wiesiu!

(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

– Bo Miłosz i Ania
wciąż czekają…
Bożena Wachowicz-Makieła, Anna Ragiel i Miłosz Sajnog,
radni Wspólnego Miasta.

AGA&anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Urzędniczy
koniec wakacji
Ferie zimowe w Jeleniogórskiem
na półmetku, ale jakoś tej „kanikuły” nie widać. Nie tylko dlatego, że
mróz obraził się i postanowił w
tym roku nie odwiedzać swojego
kuzyna Krzysztofa z rady miejskiej,
wielce szanownego rajcy Mroza.
Również nie z powodu śniegu,
a raczej jego braku. Puch biały
poprószy jeno skromnie, mając
na uwadze deficyt pracowników
fizycznych, którzy wybrali walkę z
zimą w Irlandii lub Anglii.
Uczniowie co prawda wypoczywają, ale – nie jak to drzewiej
bywało – tabunami. Dlatego ich
nie widać. Zimowe wakacje podzielono w różnych częściach

kraju tak, aby Boże broń nie było
tłoku w pociągach, ani tumultu w
kurortach. No i nie ma. Nie ma także
niezapomnianych przeżyć związanych z wakacjami właśnie. Choćby
podróżą pospiesznym Karkonosze
z Warszawy Wschodniej do Jeleniej
Góry Głównej w wagonowym kiblu
lub na półce przeznaczonej na bagaże w pozycji leżącej, ewentualnie
– dla szczęśliwców – kucznej w
korytarzu.
Radośni twórcy polskiej rzeczywistości jeszcze nie pomyśleli, aby
w ten sam sposób zorganizować
wakacje letnie. Ale są blisko: wszystko
przed nami. Podpowiedzmy: przez
pierwsze trzy miesiące wypoczywa,

na przykład, Podkarpackie, Śląskie i
Małopolskie, później – Dolnośląskie,
Lubuskie i Zachodniopomorskie.
Następnie Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie i Mazowieckie. I tak dalej…
Akurat w ten sposób sztucznie
zostanie przedłużone lato, a klimat w V czy też VI najjaśniejszej
Rzeczypospolitej – zaliczony do
tropikalnych. Nie tylko ze względu
na gorące obrady rajców w ratuszu
i parlamentarzystów na Wiejskiej.
Tylko poprzez wprowadzenie jedynie dwóch pór roku: lata i zimy.
Sprzyja temu globalne ocieplenie i
zacieranie się granic klimatycznych
oraz ogólny duch globalizmu, więc
– klimat na zmiany jest po prostu
wymarzony. I szansa dla Grzegorza
Laty, króla strzelców z Mistrzostw
Świata w 1974 roku, oraz Krzysztofa
Mroza – rajcy jeleniogórskiego,
na promocję natury swoimi nazwiskami.

Pierwszy krok w zmienianiu kalendarza poczynili już pracownicy
Ministerstwa Edukacji, którzy zaproponowali, aby młodzież pisała maturę w… lipcu, a nie w maju. Wszystko
dla jej dobra. Bo to przecież dwa
miesiące nauki więcej. No i nie ma w
szkołach zamętu spowodowanego
przez nieszczęsnych maturzystów,
którzy tak absorbują belfrów, że ci
– niemal przez cały maj – są, choć
ich nie ma. Że tak jest, wystarczy
poczytać sięgające od podłogi do
sufitu listy zastępstw. Nauczyciele
pracują, ale nie uczą: sprawdzają
prace maturalne i odpytują katowanych 19-latków, a pozostała szkolna
gawiedź nudzi się grając w piłkę na
języku polskim.
Tak dalej być nie może. No i nie
będzie. Projekty już podgotowane
czekają na przemiał w parlamentarnych trybach skąd wyjdą jeszcze
bardziej udoskonalone. Aby jak

najmniej odpoczywać, nauczyciele
i uczniowie będą mieli o miesiąc
krótsze wakacje. Rok szkolny zacznie się już 20 sierpnia, a skończy się za 11 miesięcy – czyli pod
koniec lipca. Maturami właśnie.
Luzu będzie akurat 30 dni. A i w
trakcie roku szkolnego przybędzie
tydzień jesiennych ferii, bo tych – po
świątecznych (Boże Narodzenie i
Wielkanoc), zimowych oraz letnich,
brakowało w kalendarzu. Teraz się
pojawią ku uciesze fantazyjnych
umysłów oświatowych urzędasów.
Belfrów – niekoniecznie. Uczniów
tym bardziej.
W czasach realnej troski państwa opiekuńczego nad obywatelem zakładano idealnie, że każdemu Kowalskiemu należy się
urlop i musi go spędzić w sposób
wyznaczony przez urzędników na
wczasach: na bałtyckiej plaży lub
w podgórskich lasach. Oczywiście

częściowo refundowany z Funduszu Wczasów Pracowniczych. Latem w willi „Mewa” w Mrzeżynie,
a zimą – w bacówce „Zakopianka”
w Karpaczu.
Dziś troska państwa opiekuńczego, które zresztą kiepsko sobie
z tą opieką radzi, pozostała, tylko
że jest już mniej idealna. Część
potencjalnych pensjonariuszy
niczym przelotne ptaki odleciała
– tyle że najczęściej w jedną stronę – wraz z nową falą emigracji
zarobkowej. Wciąż jeszcze pozostaje jednak troska urzędników,
którzy na siłę chcą rodakom życie
ułatwić. Dobrymi chęciami piekło
jest wybrukowane, czego armia
w zarękawkach nie widzi. I brnie
w wymyślaniu coraz bardziej kretyńskich przepisów, które nawet z
lata są w stanie uczynić zimę. Tyle
że na papierze.

Konrad Przezdzięk
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W Jeleniej Górze jest głośno. Nie z powodu ciekawych
wydarzeń, ale decybeli, które atakują uszy mieszkańców. Kilkutonowe ciężarówki przyprawiają o drżenie
stare budynki, młoty pneumatyczne rżną asfalt, a w
pokoju nastolatki słuchają na pełen regulator techno.
Specjaliści biją na alarm.
Prace drogowe, tysiące samochodów na ulicach, głośna
muzyka, gry komputerowe...
Rozwój cywilizacji i życie w
miastach, gdzie źródła hałasu
napotykamy na każdym kroku
sprawia, że nasze uszy są coraz
bardziej zagrożone. A utraconego słuchu już nigdy nie
odzyskamy
Rzadko zastanawiamy się, co
mu sprzyja, a co szkodzi. I choć
wiadomo, że czynnikiem niekorzystnym jest hałas, zagrożenie
to lekceważymy, choć w Polsce
stale wzrasta i obecnie dotyczy
około 33 proc. ludności. Na co
dzień najbardziej przeszkadza
nam hałas komunikacyjny i
przemysłowy.
– Do samochodów i autobusów przejeżdżających ulicą już
się przyzwyczaiłam, choć nie
było łatwo. Dużo pomogła nam
wymiana okien. Teraz najgorsze
są jednak krzyki rozweselonych
i często podpitych grup, które
wieczorami i nocą wracają z
imprez – żali się pani Maria,
jeleniogórzanka mieszkająca
przy ul. Sudeckiej.
Na komfort otwarcia okna w
ciągu dnia i powiew świeżego powietrza nie mogą pozwolić sobie
mieszkańcy ul. Wojska Polskiego
czy Wolności. – Całe szczęście, że
w godzinach szczytu jestem w
pracy i nie słyszę tych hałasów.
Wieczorami nie jest jednak
dużo lepiej. Wystarczy, że ulicą
Wolności przejedzie ciężarówka,
a szyby w mieszkaniu już drgają.
Jedynym wyjściem jest wymiana
okien, ale teraz nas na nią nie
stać – mówi Krystyna Grela.
Jak informuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, coraz częściej
notuje się skargi na organizowa-

nie masowych imprez rozrywkowych w pobliżu lub nawet w
obrębie terenów mieszkalnych,
na dźwięki dzwonów kościelnych, sygnałów pojazdów uprzywilejowanych, a także hałasy
komunalne (szczekanie psów,
krzyki dzieci na placu zabaw,
głośne rozmowy przed nocnym
klubem). Zakłócenia te nie są
jednak zaliczane do hałasów instalacyjnych, a tym bardziej do
komunikacyjnych, w związku
z czym nie są normowane. Ich
uciążliwość ograniczają przepisy kodeksu cywilnego, które
zakazują hałasowania w porze
nocnej. To także nocny zgiełk
jest powodem wielu interwencji
policji i straży miejskiej.
Pomiary prowadzone przez
Jeleniogórską Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
wykazały, że na terenie Jeleniej
Góry nie występują obszary
zagrożone akustycznie, na których poziom hałasu przekracza
wartości progowe. Jednak w
strefach ponadnormatywnego
hałasu zamieszkuje ponad 12 tysięcy osób. Około 470 z nich zajmuje mieszkania zlokalizowane
w strefach dużych uciążliwości
akustycznych (70dB<73dB).
Najwyższy poziom hałasu
(74,9dB) zanotowano przy

Atak hałasu
Ulica Paderewskiego przed zabobrzańską estakadą to
jedno z najgłośniejszych miejsc w Jeleniej Górze
Na akustycznej mapie Jeleniej
Góry wyróżnia się także ul. Wojska Polskiego. Poziom hałasu
przy elewacjach 70 budynków
zlokalizowanych wzdłuż tej
ulicy wynosi 64-69dB. Nic dziwnego. Trakt przemierza ponad
10 tysięcy pojazdów na dobę,
w tym ciężarówki i autobusy
miejskie.
– Takie badania robione są
co kilka lat. Choć miasto takiej
wielkości jak Jelenia Góra nie
ma obowiązku, aby je prowadzić, zajmujemy się tym z własnej inicjatywy. Zależy nam, aby

Decybele atakują także przy ulicy Wolności

Nikt nie powinien być narażony na hałas rzędu 110dB
dłużej niż 1 minutę i 29 sekund podczas jednego dnia.

Alei Jana Pawła II, w pobliżu
estakady kolejowej. Równie
wysoki hałas występuje przy ul.
Wolności, Podwalu, placu kard.
Wyszyńskiego, Wrocławskiej i
Grunwaldzkiej. Pomiary wykazały również, że zdecydowanie
najpoważniejszym źródłem zakłóceń akustycznych w Jeleniej
Górze jest ul. Wolności.

W alei Wojska Polskiego można ogłuchnąć

powziąć odpowiednią wiedzę
i dzięki temu mieć możliwość
analizy wszelkich zagrożeń
środowiska – wyjaśnia Ewa
Tomera, naczelnik wydziału
ochrony środowiska i rolnictwa.
– Uzyskaną wiedzę wykorzystujemy np. przy planowaniu
modernizacji dróg, odciążaniu
szlaków komunikacyjnych, budowie nowych dróg lub obwod-

nicy – dodaje Ewa Tomera.
Zaznacza jednak, że miasto
nie może wpłynąć na poprawę
zastanej sytuacji i np. postawić
ekrany dźwiękoszczelne wzdłuż
ul. Wolności. – Wiązałoby się to
po prostu z przebudową całej
ulicy lub jej fragmentów, a
miasto nie jest w stanie realizować takich przedsięwzięć.
Jest to technicznie niemożliwe
– wyjaśnia.
Hałas komunikacyjny i przemysłowy to jednak nie wszystko.
Lekarze apelują: zagrożenie
czyha również w naszych mieszkaniach – radio, telewizor,
odkurzacz, komputer, elektroniczne zabawki (gry video i
komputerowe) i głośna muzyka
nie pozostają bez wpływu na
stan naszego słuchu. Normalny
poziom dźwięku wynosi około
85dB, podczas gdy muzyczne
zabawki, grzechotki i piskliwe
zabawki dla niemowląt potrafią osiągnąć 140dB i więcej.
Sprzęt stereo ze słuchawkami
może osiągnąć poziom 112dB,
a urządzenia domowego użytku
wytwarzają ogólny hałas rzędu
90dB.

– W ostatnim czasie niepokojąco wzrasta ilość uszkodzeń
słuchu spowodowanych hałasem
pozaprzemysłowym. Najczęściej
wśród młodzieży, która chodzi na
dyskoteki, słucha głośnej muzyki i
mp3. Podczas badania okazuje się,
że osoby 20-kiluletnie mają słuch
na poziomie 50-latka – mówi
lek. med. Beata SkrzydlewskaKaczmarek, spec. otolaryngolog,
foniatra i audiolog.
Dodaje, że uszkodzenia słuchu
spowodowane hałasem przemysłowym są już coraz rzadsze i
najczęściej występują u pacjentów, którzy pracę podjęli już
znacznie wcześniej, gdy urządzenia ochronne nie były jeszcze tak
popularne. – Każdy z nas inaczej
reaguje na hałas. Jedni mają
bardzo wrażliwy słuch i niewiele
potrzeba, aby go uszkodzić. Z
kolei inni mogą przez wiele lat
pracować w hałasie i nic im się
nie stanie – wyjaśnia. Jak więc
skutecznie się chronić?
– Podstawą jest profilaktyka.
Jeśli tylko możemy, unikajmy
hałasu. Śmierć komórek słuchowych jest nieodwracalna i nie ma
możliwości, aby je zregenerować.

Do progu bólu
Szept ledwie słyszalny – 0 (próg
słyszalności), szelest liści –10, szept
– 20, normalna rozmowa –40, głos
zwierząt – 50-60, głośna rozmowa
– 60-70, froterka elektryczna –
70, rozpędzony pociąg – 80, ruch
uliczny o dużym natężeniu – 90,
młot pneumatyczny – 100, wielka
orkiestra symfoniczna – 110, grzmot
nad głową, koncert muzyki rockowej
– 120, startujący odrzutowiec –130,
start samolotu ponaddźwiękowego
–140 (próg bólu), startująca rakieta
– 180.
Szczególnie powinny uważać
osoby z grupy ryzyka – stale narażone na hałas w pracy, z cukrzycą,
nadciśnieniem, miażdżycą lub z
obciążeniami genetycznymi, np.
gdy w rodzinie ktoś wcześniej
miał jakieś zaburzenia słuchu.
Uszkodzenia słuchu powoduje
również palenie tytoniu – ostrzega Beata Skrzydlewska-Kaczmarek.

Agnieszka Gierus
Zdjęcia: Konrad Przezdzięk

Poziom natężenia dźwięku (dB)
Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażanie się na hałas przekraczający 85dB może prowadzić do zupełnej
utraty słuchu. Pierwszym objawem jest niedosłyszenie dźwięków wysokich, z czasem coraz słabiej słyszy się również dźwięki
niskie. Specjaliści radzą: musimy sami wykształcić nawyk dbania o nasze uszy. Zmęczone oczy możemy zamknąć, ale uszu
nie wyłączymy. Możemy jednak nie włączać w lesie radia, lecz posłuchać jego naturalnych odgłosów, możemy wsłuchać
się w szum morza, a nie odtwarzacza mp3. W przeciwnym razie proces będzie nadal przebiegał bezboleśnie, ale na ogół
nieodwracalnie.
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WYDARZENIA

Jeleniogórskie Forum Samorządowe zapoczątkowało
akcję stawiania pomników
oraz statuetek jelonków. Chce,
by herbowy symbol miasta był
jeszcze bardziej rozpowszechniony. Powstaje już pierwszy
pomnik jelonka, który stanąć
ma w centrum miasta. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie
ma mieć naturalne rozmiary.
Tworzywem będzie drewno.
Rogacz stanie najpewniej w
maju przy ulicy 1 Maja. Pieniądze na ten cel pomysłodawcy
akcji pozyskali od sponsorów
i własnych składek. Miasto nie
dołoży do tego pomysłu ani
grosza. Motywem działań jest
trwający rok jubileuszowy.

Jedne z najpopularniejszych
miejsc w stolicy Karkonoszy, gdzie
można było w spokoju posiedzieć
przy piwie i dobrej muzyce, zamieniają się w speluny, skąd zęby wynoszone są koszami, a interwencje
policji to niemal codzienność.
– Jeszcze kilka lat temu były to lokale, do których chciało się przychodzić – mówi Paweł Miroński, jeden z
byłych klientów pubu na obrzeżach
starówki. – Świetna, studencka
atmosfera przy kulturalnym piwku.
Po zajęciach szło się z grupka znajomych trochę potańczyć, pobawić się.
Dzisiaj strach tam wejść, bo można
wyjść z kontuzją – dopowiada.
Fakty nie kłamią. Miesiąc temu
w wyniku bójki przed Atrapą
do szpitala trafił człowiek, który
stracił oko. Przed dwoma tygo-

Tu biją!

– Co z tego, że wewnątrz pubu
jest monitoring? Kiedy dochodzi do
awantury, jej uczestnicy wyrzucani
są na zewnątrz. Tam wyrównują
rachunki. Ochroniarzy już to w ogóle
nie interesuje – opowiada siedemnastoletnia Ewelina z Jeleniej Góry.

Pirat pod dozorem

(tejo)

dniami nastolatka przed jednym
z pubów na obrzeżach starówki
uderzono w głowę. Z raną ciętą trafił
na szpitalne łóżko. Na tej samej dyskotece około dziesięciu uczestników
imprezy wdało się w kolejną bójkę,
w wyniku czego jednego z nich zabrała karetka do szpitala z pękniętą
czaszką. Zresztą przykłady można
mnożyć, bo do bójek dochodzi tu
niemal za każdym razem.
Poszkodowani imprezowicze
skarżą się jednak nie tylko na pijanych awanturników. Winnych
upatrują również w ochronie oraz
właścicielach lokali.

Jej chłopak dostał ostatnio w twarz
od wyrostka o wyglądzie kulturysty.
Za nic. Oddał mu.
– Zauważyli to ochroniarze i
wyrzucili z lokalu Maćka i tego
gnojka. Za nimi wyszli koledzy tego
mięśniaka i skopali chłopaka. Nie
miałam przy sobie komórki, więc
chciałam zadzwonić na policję z telefonu z pubu, ale nie pozwolono mi.
Na szczęście pomogli nam koledzy
Maćka – opowiada dziewczyna.
To, co się dzieje w jeleniogórskich
pubach, niepokoi policję i straż miejską, które poza stałymi patrolami
prewencyjnymi, wzywane są często

(Nie)szczęście z góry
Strop runął pod ciężarem
Jerzego Sawickiego i omal
nie zabił jego oraz żony.
Prace remontowe rozpoczęto dopiero po wypadku.
Administrator tłumaczy,
że renowacji nie chciał
sam współwłaściciel posesji. Teraz pomogła szybka
reakcja prezydenta Obrębalskiego. Ale sprawa i tak
trafi do sądu.

Rodzina Sawickich mieszka w budynku, w którym doszczętnie zgniłe
stropy stanowiły dla domowników
zagrożenie dla zdrowia i życia. Sprawa kilkakrotnie była przez lokatorów
zgłaszana do Zakładu Gospodarki
Lokalowej „Południe”, który jest
zarządcą budynku. W kasie ZGL- u
nie znaleziono jednak pieniędzy na
remont dachu. Tłumaczono, że połowę kosztów musi ponieść prywatny
współwłaściciel, którego przez kilka
lat zakład nie mógł przekonać do
podpisania zgody na rozpoczęcie
remontu.
Lokatorzy nie kryją swojego oburzenia. Gromadzili dokumenty, robili
zdjęcia przeciekającego dachu, ustawiali wiadra na deszczówkę. Jedyną
reakcją była prowizoryczna naprawa,
która nic nie dała.

O krok od tragedii
Jerzy Sawicki z resztkami dachu
zrujnowanej kamienicy

Laptop policjantom

Dzielnicowy w Jeżowie Sudeckim będzie pracował sprawniej
dzięki komputerowi przenośnemu od samorządowców.
Dar przekazano podczas sesji
rady gminy. Podsumowano w
jej trakcie stan bezpieczeństwa
w Jeżowie i okolicach. Laptop
zastąpi maszynę do pisania, a
związku z tym skróci się czas
obsługi interesantów.

Tydzień dla ofiar

(Angela)
26-letni mężczyzna, który
8 lutego spowodował wypadek na skrzyżowaniu al.
Jana Pawła II z ul. Bacewicz,
został zwolniony za kaucją
w wysokości pięciu tysięcy
złotych. Przypomnijmy, że
w wyniku tragedii zmarł w
szpitalu 20-letni Michał C. Jeleniogórzanina pożegnano w
minioną środę na cmentarzu
komunalnym przy ulicy Sudeckiej. Sprawcy zdarzenia grozi
kara do ośmiu lat więzienia.
Został mu wyznaczony środek
zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego. Stróże
prawa poszukują świadków
tragedii.

Fot. Archiwum

W jeleniogórskie pubach
studencki klimat już dawno
został zastąpiony bójkami i
niekontrolowanym piciem
alkoholu. Szarpiące się
nastolatki to codzienność,
a burdy wszczynane w sąsiedztwie do niedawna w
miarę spokojnych klubów
niepokoją mieszkańców i
stróżów prawa.

Łowy na jelonka

W lipcu ubiegłego roku pan Jerzy
wszedł na dach, żeby poprawić antenę telewizyjną. Tej czynności niemal
nie przepłacił życiem. – Złapałem za

na interwencje. Ich liczba wzrosła.
– Pod Atrapą i Hainekenem nasi
policjanci w roku ubiegłym interweniowali kilkanaście razy, w
tym roku już co najmniej kilka. A
mamy dopiero luty – mówi nadkom.
Edyta Bagrowska, oficer prasowa
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze, Edyta.
Interwencje najczęściej dotyczyły
zakłócania porządku, burd i bójek
oraz aktów wandalizmu. W ramach
akcji „dyskotekom tak, narkotykom
nie” patrole dokonują teraz częstych
kontroli ludzi stojących przed lokalami. Wiadomo jednak, że nie są oni
w stanie wyeliminować wszystkich
agresywnych zachowań często pijanych uczestników imprez.
Ale o większości bójek policja i
straż miejska nie są informowane.
Pijani awanturnicy wolą bowiem
swoje spory załatwiać osobiście,

a pozostali boją się zawiadamiać
kogokolwiek.
– Jak ktoś wezwie policję czy
straż miejską, to może już się tu nie
pokazywać, bo dostanie oklep – usłyszeliśmy przed jednym z pubów. – To
są sprawy tylko i wyłącznie tych,
którzy biorą udział w bójkach. Jak
komuś się to nie podoba to niech nie
przychodzi. Albo niech się nie miesza
– słyszymy „dobrą” radę.
Rzecz w tym, że niewielu się to
podoba. A w stolicy Karkonoszy ze
świeczką można szukać pubu, w
którym wieczór spędzony z przyjaciółmi przed kuflem upłynąłby w
miłej i spokojnej atmosferze. Albo
są to szykowne lokale dla starszych,
gdzie trzeba zapłacić fortunę, albo
coraz bardziej obleśne knajpy, w
których nieznane twarze są źle
widziane.

Angelika Grzywacz

Przyrost agresji - Kinga Bagan, socjolog kultury
To niewątpliwie skutek przyzwolenia społecznego na takie przejawy życia
„towarzyskiego” wśród nastolatków. Są oni pod wpływem negatywnych wzorów
i zachowań rodem z agresywnych filmów. Są przy tym „dobrymi” klientami dla
właścicieli pubów. Ci często pozwalają na obsługę nieletnich, mimo ryzyka wpadki
w razie kontroli policji.
Ważne jest także w miarę „cywilizowane” otoczenie. Bo kulturalny człowiek nie
przyjdzie do lokalu wiedząc, że może tam dostać w twarz, a kiedy będzie wracał
do domu, ryzykuje, że ktoś go napadnie. Woli zostać w czterech ścianach. A tego
nie boją się młodzi zawadiacy i awanturnicy. Dlatego oni opanowują nocne lokale
i wszystko się kręci. Nocne życie małych miast wymaga poważnej naprawy. W
większych ośrodkach, choćby we Wrocławiu, paradoksalnie, jest bezpieczniej
antenę, ale ta wyrwała się z przegnitego stropu i spadłem z drabiny.
Wybiłem sobie dwa zęby i uszkodziłem łokieć. Musiałem poddać się
operacji, podczas której usunięto mi
całą torebkę łokciową – stwierdza poszkodowany jeleniogórzanin. Skutki
urazu odczuwa do dziś. Ma problemy
z chwytaniem przedmiotów, a w nocy
nękają go bóle i nie może spać.
Kilka dni później na żonę Jerzego
Sawickiego, Teresę, spadł spory kawałek stropu, który podczas większego
wiatru odłamał się i uderzył kobietę
w ramię. Nieopodal niej spadł również
metalowy szpikulec.
Rodzina Sawickich po tych zdarzeniach postanowiła złożyć sprawę do
prokuratury, przeciwko Zakładowi
Gospodarki Lokalowej „Południe” za
narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia.
Postępowanie zostało jednak umorzone ze względu na brak ustawowych
znamion czynu zabronionego.

ZGL bezsilny

– Przez lata prowadziliśmy dyskusje dotyczące tego remontu, ale za
każdym razem współwłaściciel był
zdania, że jemu nie jest to potrzebne

i on nam takiej zgody nie podpisze
– tłumaczy Krystyna Jankowiak-Witek, dyrektorka ZGL „Południe”.
– Nic nie mogliśmy jednak zrobić
bez zgody tego pana. Wyłożenie
całej kwoty z kasy urzędu miasta na
remont dachu byłoby niezgodne z
prawem – dodaje.
Dopiero w sierpniu mężczyzna
zgodził się, aby ekipy weszły na
dach, ale zapłacił tylko połowę sumy
podanej w kosztorysie. Dyrektor Jankowiak-Witek zdecydowała, że ZGL
zapłaci za całość remontu, a opłaty
będzie dochodził w sądzie. Do tego
potrzebna była zgoda prezydenta.
Na to trzeba było jednak czekać do
uchwalenia budżetu na ten rok.

Prezydent zadziałał

Teresa i Jerzy Sawiccy twierdzą,
że nikt ich o takiej procedurze nie
poinformował. Dlatego po decyzji
prokuratury lokatorzy tracili nadzieję
na to, że uda im się wywalczyć jeszcze
normalne warunki życia.
– Nie wiedzieliśmy już, co robić.
Dach się wali, urządzenia elektryczne
w ścianach syczą i iskrzą, okna nieszczelne, a wszyscy na około uważają,
że wszystko jest w porządku – mówi

Od 22 lutego (piątek) do
końca miesiąca – poza weekendem – poszkodowani w wyniku
przestępstw będą mogli uzyskać
poradę prokuratora w zakresie przysługujących im praw.
Wszystko z ramach Tygodnia
Ofiar Przestępstw tradycyjnie
organizowanego przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze
przy ulicy Muzealnej 9. Prawnik
będzie czekał na zainteresowanych w godz. 12 – 15.

Festiwal dla pań

Jeleniogórskie Centrum Kultury będzie gościło 1 i 2 marca
festiwal Progressteron. Impreza
adresowana jest do kobiet, które
chcą aktywnie przebudzić się z
wiosennego uśpienia. Zaplanowano cykl warsztatów i wykładów i koncertów poświęconych
rozwojowi osobistemu kobiet.
Imprezy będą odbywały się w
siedzibach JCK przy ul. Bankowej
oraz 1 Maja.

Bez represji

Kontrole Polaków wyjeżdżających do Niemiec będą w Goerlitz
miały łagodniejszy przebieg. To
skutek protestów, które pojawiły
się po wyjątkowo represyjnych
– zdaniem kontrolowanych
– inspekcjach policji niemieckiej
po wejściu Polski do układu z
Schengen. Samorządowcy zza
Nysy tłumaczyli sytuację plagą
kradzieży samochodów z Goerlitz. Tylko w styczniu nieznani
sprawcy skradli stamtąd aż 15
pojazdów.

(tejo)
zdenerwowana Teresa Sawicka.
– Ale mamy małe dzieci i musieliśmy walczyć przynajmniej dla
nich. Podczas debaty prezydenckiej
postanowiłam podejść do pana Marka
Obrębalskiego. Przedstawiłam mu naszą sytuację lokalową, powiedziałam,
jak się nas traktuje. Nie przebierałam
w słowach, puściły mi po prostu
nerwy, bo ile przecież można milczeć
– dopowiada kobieta.
Dwa dni później bez żadnej zapowiedzi pod budynkiem państwa
Sawickich pojawiła się ekipa, która
rozpoczęła prace. To lokatorów ucieszyło, ale z kolei kłopotem okazał
się brak zawiadomienia. Robotnicy
zrobili w ścianie dziurę a w pokoju
były meble, których – przez niewiedzę o tak szybkiej interwencji – nie
przestawiono.
Sprawa ma pozytywny finał, choć
wciąż jest ilustracją kłopotów i barier
biurokratycznych, przez które muszą
przejść setki mieszkańców Jeleniej
Góry mieszkający w rozsypujących
się domach i kamienicach. Na kompleksowy remont wszystkich nie ma
pieniędzy.

Tekst i zdjęcia:
Angelika Grzywacz
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Zdziczała sfora gryzie ludzi
Psy rzucające się każdego, kto podejdzie do budynku socjalnego przy
jednej z bocznych ulic w Kowarach, nieznośny fetor i wilgoć na ścianach,
to codzienność mieszkańców. Właścicielka 17 kundli zmarła, a zwierzętami nie ma kto się zająć. Gmina nie zawaha się, aby uciążliwe zwierzęta
pozbawić życia.
– Pani Basia miała z 17 psów w
mieszkaniu – mówi Jacek Grążlik,
mieszkaniec budynku. – Kobieta
zmarła, a my żyjemy z jej stadem
pod bokiem.
Ich nie żyjąca sąsiadka, córka znanego w Kowarach lekarza weterynarii, już wiele lat temu postanowiła
zajmować się bezpańskimi psami.
Najpierw były dwa, trzy potem cztery
i pięć psów. Gdy przechodziła przez
miasto, ciągnęła się za nią wataha
kundli, stających w obronie pani.
Kilka lat temu wykwaterowano
panią Basię z centrum Kowar do
mieszkania socjalnego na obrzeżach
miasta. Kilkanaście psów zawędrowało tam za nią.
W ubiegłym roku policja interweniowała w jej mieszkaniu aż 10
razy, bo psy hałasowały, albo kogoś
napadły.

Opieka konieczna
Eugeniusz Ragiel
okręgowy inspektor Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami
To nieprawda, co opowiada pan burmistrz, że nigdzie nie chcą tych psów.
Są miejsca na przykład w Dzierżoniowie, ale tam jest dużo drożej, niż w
Jeleniej Górze. Nie wolno dopuścić do
tego, żeby zwierzęta zostały uśpione,
bo tak się opłaca. Opieka nad bezpańskimi zwierzętami to zadanie własne
gminy i w każdej powinno być jakieś
miejsce, gdzie zwierzę można przez
jakiś czas przechować. W Niemczech
każda gmina
ma takie kojce,
gdzie zwierzę
może znaleźć
tymczasowe
schronienie.

Nieprzyjaciel człowieka

– Na początku psy nie były zbyt
uciążliwe – mówią mieszkańcy.
Gorzej było, gdy wychodziły na
miasto z panią w poszukiwaniu
pokarmu po śmietnikach. Wtedy
bywały agresywne.
Problem zaczął się, gdy jej
konkubent dostał zawału. Psy
nie dopuściły do umierającego
mężczyzny lekarza z pogotowia
ratunkowego. Mężczyzna trafił
do szpitala i tam zmarł. Kobieta w
grudniu złamała nogę. Pogotowie
znowu nie mogło udzielić pomocy,
gdyż psy nie pozwoliły wejść do
środka. W końcu kobieta została
opatrzona i wróciła do domu.

Początek horroru

Kilkanaście dni później sąsiedzi
zauważyli przez okno, że kobieta
leży nieruchomo, a kundle są
coraz bardziej niespokojne. Lekarz
stwierdził zgon.
– Wtedy zajęliśmy się psami
– wyjaśnia burmistrz Kowar,
Mirosław Górecki – Chcieliśmy je
wszystkie przewieźć do schroniska
w Jeleniej Górze, ale miejsce było
tylko dla siedmiu. Zapłaciliśmy za
to ponad trzy tysiące złotych. Co
mam zrobić z resztą? Na razie nasz
pracownik jeździ tam i dokarmia
psy. Szukamy dla nich miejsca,
nie ma go w innych schroniskach,
na przykład w Dłużynie koło
Zgorzelca.

Jak tu żyć?

– Psy nas nie atakują, ale życie
z nimi to dla nas dramat – mówi
Jacek Grążlik. – Ja mieszkam nad
nimi, czuję smród, słyszę ujadanie
z dołu, a od jakiegoś czasu zrobiły
mi się na rękach i szyi wrzody,
których nie mogę wyleczyć. Sądzę
że to od tych psów.
– Kilka razy je nakarmiłam
– mówi Róża Hucko, piętnastoletnia
mieszkanka budynku – Zaczęły za

mną chodzić, również
do szkoły i nie dawały
się odpędzić. Teraz nie
chodzę do szkoły, bo psy
nie dają mi spokoju.
– Mam małe dziecko i boję
się o nie coraz bardziej, czy psy nie
zawlekły już jakiejś choroby, które
mogłaby zaszkodzić mojemu maleństwu – mówi inna mieszkanka
budynku.
– Niech pan spojrzy, po ścianie
z dołu idzie do mnie wilgoć i coś
czarnego pojawia się na ścianie.
Jak tak dalej pójdzie cały dom zgnije
– pokazuje ciemne plamy przy
podłodze Irena Sobczyk.

Psy kompletnie zniszczyły zapuszczone mieszkanie

Wyrok wbrew
towarzystwu

– Proponują nam jakieś oddalone schroniska za dużo więcej
pieniędzy, ale gmina nie ma to
środków – mówi burmistrz Mirosław Górecki. Dzwonili do mnie
ludzie z Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami, że mam zadbać o
te psy. Kiedy proponowałem im,
żeby przyjechali i zajęli się chociaż
jednym, szybko kończyli rozmowę
i już się nie odzywali. Jeśli nie będę
mógł nic z nimi zrobić będziemy
zmuszeni je uśpić, bo ludzie tam
przeżywają horror.
Jeden z lekarzy weterynarii
stwierdził, że choć nie jest to uczynek zalecany, w tym przypadku
pozbawianie życia zwierząt jest
wskazane.
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Jacek Grążlik skarży się na uciążliwe sąsiedztwo sfory psów.
Boi się, że będą one źródłem zarazy

Karkonoscy paralotniarze w Australii
Kilkunastu członków klubu Karkonoskiego Klubu paralotniowego, działającego w Kowarach wyjechało do
Australii, gdzie od dwóch tygodni latają w miescowości
Manilla. Położona 500 kilometrów od Sydney znana
jest z niezwykłych warunków lotnych, pozwalających
na bicie rekordów krajowych i światowych.
– Najpierw samochodem pojechaliśmy na lotnisko we Frankfurcie
– opowiada Grzegorz Olejnik. – Na
początku przeżyliśmy stres związany
z odprawą. Powodem był dwudziestokilogramowy limit bagażu
podstawowego oraz regulaminowa
opłata 48 euro za każdy kilogram
powyżej. Całe szczęście, obsługa
na lotnisku okazała się łaskawa i
wszystkim udało się nadać sprzęt
paralotniowy (mocno przekraczający ten limit) bez dopłaty. Dodatkowe
atrakcje podczas kontroli osobistej

miał nasz kolega, radiowiec Zbyszek
Deka.
Zabrany przez niego sprzęt do
pracy, czyli mikrofon, wzbudził
podejrzenia obsługi lotniska, co
skończyło się gruntowną osobistą
kontrolą. Między innymi zbadano
spektrometrem całą elektronikę
(w tym wario i gps'a), na obecność
materiałów wybuchowych.
Potem uczestnicy spędzili aż 21
godzin na pokładach dwóch Airbusów A340-600, narodowych linii
lotniczych Zjednoczonych Emiratów

Arabskich "Etihad". Lądowanie w
Sydney i wszyscy są szczęśliwi że
już dojechali. Chociaż trudy podróży
znacznie złagodziły warunki w samolotach linii Etihad. Indywidualne
odbiorniki TV w nagłówku każdego
fotela z wyborem ponad 80 filmów
czy możliwością zagrania w szachy
z kolegą siedzącym na drugim końcu
samolotu znacznie ułatwiły lot.
Zawodnicy zaczęli 1 lutego na
rancho pod szczytem Mont Borah,
gdzie opłacili składkę członkowską
Hang Gliding Federation of Australia
(Australijskiej Federacji Paralotniarskiej), pozwalającą na odbycie
legalnych lotów na tym terenie oraz
składkę obowiązkowego ubezpieczenia. – Następnie odbywamy
spotkanie, którego celem jest poznanie specyfiki latania w okolicach

góry Mont Borah. Ukształtowanie
terenu, miejsca niebezpieczne oraz
zakazane dla ruchu paralotniowego.
Szczególnie uczestników poruszyły
wskazówki dotyczące fauny, pozwolą one prawidłowo zachować się
wobec czyhających zagrożeń wśród
których znajdziemy węże, jadowite
pająki, kangury oraz olbrzymie
orły, które lubią podlatywać blisko
do szybujących ludzi – opowiadają
kowarzanie.
– Wystartowaliśmy około godziny piętnastej i niestety nie wszystkim tego dnia dopisało szczęście
mówi Grzegorz Olejnik. – Warunki
na starcie trudne, wiatr szarpiący skrzydłami stał się przyczyną
lądowania większości pilotów.
Dwójka pilotów wznosi się aż do
podstawy chmur tj.2.100 metrów

nad poziomem morza, co pozwala
na dłuższy lot.
Chociaż od lat słyszymy o suszy
na antypodach, to jednak kolejne dni karkonoscy paralotniarze
spędzili na ziemi, gdyż deszcz
uniemożliwiał wykonywanie lotów.
Dopiero 10 lutego mimo sporego
zachmurzenia zaczęły się loty.
Powód? Start międzynarodowych
zawodów kategorii XC-Open czy
wyścigu na paralotniach. Wystartowało stu zawodników z 22 krajów i
od razu nasi zajęli czołowe miejsca.
Po dwóch konkurencjach Grzegorz
Olejnik zajmował drugie miejsce.
Więcej o wyprawie i o wynikach
napiszemy w jednym z najbliższych
numerów.
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Fot. Marek Komorowski

Kundle bez opieki zrobiły z mieszkania oborę i są groźne dla wszystkich
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Droga powiatowa biegnąca przez cały Jeżów Sudecki jest w coraz gorszym stanie.
Praktycznie na całej długości krawędzie są zniszczone i tylko od miejsca zależy,
czy dwa samochody miną się na asfalcie, czy jeden musi zjechać na pobocze. A
samorządowcy kłócą się, kto ma szosę wyremontować.
– Chcemy, żeby nasza gmina instalacje podziemne, kolektory, Starosta zaskoczony

była postrzegana jako atrakcyjna
turystycznie, a główna droga, którą
przez Jeżów jedzie się do Czernicy,
Janówka czy Chrośnicy jest ledwo
przejezdna – mówią mieszkańcy
Jeżowa. – Czy nasz wójt nie widzi,
jak niszczą się samochody, jak przyjezdni śmieją się z takiej „atrakcji”
naszej gminy?

Starostwo staje okoniem

Wójt Jeżowa Sudeckiego, Edward
Dudek zapewnia, że od lat gmina
zabiega u zarządcy, jakim jest
starostwo jeleniogórskie, o remont
lub głębszą naprawę drogi. – Wyczerpaliśmy już wszystkie drogi
nacisku na powiat – mówi wójt.
– Chcieliśmy nawet współfinansować remont tej i innych dróg
powiatowych na naszym terenie,
a powiat albo milczy, albo odpowiada negatywnie. W pismach
skierowanych do nas starosta
pisze, że planowana jest budowa
kanalizacji w gminie i niecelowe
jest remontowanie teraz tej drogi,
skoro i tek będzie rozkopywana pod

studzienki.
Ale zgodnie z planem, budowa
kanalizacji z projektu Spójność,
kończonego właśnie w Jeleniej
Górze, rozpocznie się w Jeżowie i
Janowicach Wielkich, które przystąpiły do tego projektu, w roku 2010 i
potrwa do 2012 roku. Obejmie dwie
wsie: Jeżów Sudecki i Siedlęcin.
– Beneficjentem jest spółka Wodnik, która koordynuje cały projekt.
Nic nie możemy zrobić, żeby to się
odbyło szybciej, poza tym musimy
mieć wkład własny do tego projektu. Do tego czasu nie będzie po czym
jeździć. To jest sytuacja kuriozalna:
my chcemy dać pieniądze, a powiat
nie chce chociaż naprawić drogi
– dodaje wójt Dudek.
W Siedlęcinie na ulicach Płoszczyńskiej i Ogrodowej jest porządna
nawierzchnia, a łączący je odcinek
drogi powiatowej znajduje się w
opłakanym stanie. – W tym roku
na nasz koszt wyremontujemy ten
odcinek, bo inaczej nasza inwestycja będzie bez sensu – usłyszeliśmy
od wójta.

– To,co wygaduje wójt Dudek, to
absurd. My nie chcemy remontować tej drogi? – oburza się pytając
starosta jeleniogórski, Jacek Włodyga – Ta droga już byłaby zrobiona,
gdy nie planowana inwestycja
Wodnika. Przecież nie będziemy
kłaść asfaltu, robić poboczy budować chodników, żeby rok czy dwa
lata później robotnicy wszystko
zrywali, kładli kanalizację i zniszczyli wszystko. Ale ja zamierzam
już w tym roku zlecić wykonanie
dokumentacji na modernizację tej
drogi, muszę tylko wiedzieć, kiedy
dokładnie rozpocznie się budowa
kanalizacji. Jeżeli rzeczywiście
przez najbliższe dwa trzy lata nic
się nie będzie działo to my tę drogę
naprawimy. Oczywiście, to będą
prace na te dwa-trzy lata, zapobiegające kompletnemu zniszczeniu
drogi. Łatwiej byłoby zrobić raz, a
porządnie, ale jak widać nie zawsze
to jest możliwe.
Starosta powiedział też, że
gmina Jeżów ma bardzo wysoki udział w remontach dróg

Złodziej na skoczni
Mężczyzna, który ukradł różnego
rodzaju elementy metalowe ze skoczni
Orlinek, wpadł w ręce karpackiej policji.
Po sprawdzeniu okazało się, że nie było
to jedyne przestępstwo, które miał na
swoim koncie.
Oficer dyżurny w komisariacie policji
w Karpaczu został powiadomiony przez
właścicielkę jednego z obiektów hotelowych o zniszczeniu przez nieznanego
wandala mebli oraz ścian w jednym z
pomieszczeń hotelowych. Policjanci
ustalili, że zrobił to 21-letni mieszkaniec
Karpacza. Po zatrzymaniu podejrzanego
i przeszukaniu jego domu, okazało się,
że jest również sprawcą kradzieży rynien oraz elementów wspinaczkowych
ze wspomnianej skoczni. Okradł on również z grzejników i innych elementów
metalowych inny pensjonat. Sprawca
przyznał się do tych przestępstw. Za
kradzieże i uszkodzenie mienia grozi
mu kara do pięciu lat więzienia.
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Parkomat zarabia

Na parkingu przy stacji wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej
Porębie pojawiły się parkomaty.
Stało się to po tym, jak po 15
latach władze wypowiedziały umowę dzierżawy placów.
Samorządowcy stwierdzili, że
wcześniejsze umowy nie są
korzystne dla miejskiej kasy i
postanowili wziąć sprawy w
swoje ręce. Wymówili parkingi
dzierżawcom. Nie pomogły sądowe odwołania zainteresowanej
strony, która liczy jeszcze na sukces w rozprawie apelacyjnej.
Władze zacierają teraz dłonie,
bo do miejskiej kasy – dzięki
zainstalowanym parkomatom
– wpływa w ciągu miesiąca
tyle pieniędzy, ile wcześniej
przez rok. Przez ponad 50 dni
Szklarska Poręba zarobiła 70
tysięcy złotych, a po odliczeniu
kosztów eksploatacji została w
kasie niemal połowa tej sumy.

(tejo)

Wieś w dziurach

– Gdy przez Jeżów jedzie ciężarówka
samochody osobowe muszą zjeżdżać na pobocze
powiatowych, ale też na terenie
gminy drogi powiatowe mają
kilkadziesiąt kilometrów.

Lepsza naprawa niż nic

– Oczywiście, że wolelibyśmy,
aby droga była już porządnie wybudowana, ale skoro nie można

Bez pośredników

Pięć polskich i pięć czeskich
gmin podpisało w Kowarach
deklarację o współpracy przygranicznej. W skład porozumienia weszły Karpacz, Kowary,
Lubawka, Mysłakowice i Podgórzyn. Nazwano je Karkonoski
Korytarz Turystyczny „Transkarkonosze”. Po czeskiej stronie do
porozumienia przystąpiły: Mala
Upa, Pec pod Śnieżką, Vrchlabi,
Zacler i Szplinlerowy Młyn.
Postanowiono, że informacje turystyczne wszystkich gmin będą
informować turystów o atrakcjach sąsiadów, najbliższych imprezach i innych wydarzeniach.
Gminy na swoim terenie będą
w taki sam sposób znakować
ciekawe miejsca, chcą wspólnie
stworzyć mapę interaktywną.
Nie powstanie natomiast żadne
biuro czy instytucja koordynująca. Burmistrzowie, wójtowie
i czescy starostowie mają się
dogadywać bezpośrednio.
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JELENIA GÓRA Nieskuteczne namawianie rolniczego senatora

Chłopi nie wierzą politykom
Zaledwie kilku działaczy regionalnej Solidarności Rolników Indywidualnych
pojechało do Warszawy na demonstrację przed Ministerstwem Rolnictwa. Wizyta
szefa związku, senatora Jerzego Chruścikowskiego, nie przyniosła oczekiwanych
skutków.
C h r u ś c i kow sk i , s en a t or
Prawa i Sprawiedliwości, był
w regionie kilkanaście dni

Jerzy Chruścikowski

temu. Opowiadał o odbudowie z wiązku, odt warzaniu
struktur w terenie, o tym jak
słucha problemów rolników.
Zapow ia da ł protest y prze ciwko zmuszaniu Polski do
zniesienia zakazu importu
ż y w no ś c i mo d y f i kowa ne j
genetycznie, tzw. GMO.
A w miniony czwartek przed
Ministerstwem Rolnictwa w
Warszawie ten sam senator poprowadził demonstrację NSZZ
RI Solidarność. Organizatorzy sami przyznali, ze
miało prz yjechać kilka
tysięcy osób, a zjawiło
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się zaledwie kilkaset. Można
było zoba c z yć pojedy nc ze
twarze działaczy, którzy towarzyszyli senatorowi przewodniczącemu w Jeleniej Górze.
Po m i zer nej f rek wenc ji w
Wa rszaw ie wn iosek jeden:
werbunek na demonstrację w
stolicy u nas się nie udał. W
innych częściach kraju też nie
był zbyt skuteczny. – Ludzie
na wsi nie wierzą żadnym
politykom – powiedział nam
jeden z rolników.
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Płytka kieszeń powiatu
Na remonty i naprawy dróg powiat dostaje zaledwie kilkaset tysięcy złotych.
Większe inwestycje robione są z pieniędzy pozyskiwanych z funduszy celowych
i unijnych. Procedura ich pozyskania trwa kilka lat, stąd – jeśli jedna z dróg nie
zostanie wpisana do projektu – pozyskanie środków odsuwa się o rok, dwa.
inaczej lepiej żeby ją chociaż
połatać – mówią mieszkańcy
– Przecież nie można jeździć po
dziurach i wybitych poboczach.

Tu najlepszy byłby samochód
terenowy.

Marek Komorowski

REGION Trudna droga do normalności

Uniknąć korków
Obwodnice Chmielenia i Pasiecznika, które jeszcze
niedawno były na liście priorytetowej Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad, trafiły na listę rezerwową.
Poinformował o tym poseł Marcin Zawiła na konferencji prasowej zwołanej w miniony czwartek wspólnie z
radnym wojewódzkim, Jerzym Pokojem.
Po wybudowaniu obwodnicy Ra don iowa i Olsz yny
Lubańskiej na trasie Jelenia
Góra – Zgorzelec miały być
kolejne inwestycje a jest kolejne rozczarowanie. Jak poinformował Marcin Zawiła,
Generalne Dyrekcja Dróg i
Autostrad skreśliła objazdy
Chmielenia i Pasiecznika.
Mają być one w ybudowane
dopiero po roku 2012.
– To jest niedopuszczalne,
wykorzystam wszystkie moje
możliwości, aby te obejścia
trafiły z powrotem na listę zadań priorytetowych – zapewniał Macin Zawiła. – Każdy,
kto w zimie próbował wyjechać z Pasiecznika w kieruku
Zgorzelca wie, jakim jest to
problemem. Tego w ymaga
interes mieszkańców, obciążonych olbrzymimi ruchem
samochodowym przez wieś
oraz interes kierowców.
Radny wojewódzki, Jerzy
Pokój mówił o planach budowy nowej drogi, która ma
usprawnić ruch samochodow y u podnóża Karkonoszy.
Droga b ę d z ie prowa d z i ł a
z Kowa r przez Kost rz ycę,
ominie Miłków i w Sosnówce
na sk rz yżowa n iu po łą cz y
się drogą w kierunku Podgórzyna.
– W tym roku rozpoczną
się prace projektowe, a droga
powstanie w cią gu 2-3 lat
– zapewn ia ł radny Pokój.
– Droga odciąży istniejącą
wąską i krętą szosę wiodącą
przez Krzaczynę, Ściegny i
Miłków. W przyszłości będzie

też uzupełnieniem obwodnicy południowej Jeleniej
Góry.
Przez wiele lat planowano odciążenie miejscowości
leżących na trasach tranzytowych. W tej chwili w
Miłkowie, czy w Ściegnach
w ięc ej sa mochodów ju ż
się nie zmieści. Ta droga
umożliwi normalny ruch
między miejscowościami
leżącymi u podnóża Karkonoszy. Inwestorem będzie
u r z ą d m a r sz a ł kow sk i z
wykorzystaniem środków
z Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Poseł Marcin Zawiła mówił też, że po wykonaniu
pasów wolnego ruchu w
Kaczorowie, kolejne takie
przeja zdy b ę d ą pow st a wać na trasie Jelenia Góra
– Bolków. – Nie damy rady
zmodernizować całego odcinka, ale takie poszerzenia
znacznie ułatwią jazdę na
tym górskim odcinku drogi
w kierunku Wrocławia.
Jeszcze w tym roku szeroki zjazd w Radomierzu,
które w tej chwili kończy
się na skrzyżowaniu prowadzącym do wsi, zostanie przedłużony o kilkaset
metrów, do długiej prostej.
– W tym miejscu zrealizowany projekt miał wadę,
którą trzeba jak najszybciej
usunąć – prz yznał Jerz y
Pokój.

Mar
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Pudło marek niemieckich w ścianie budynku, butelkę
po piwie z Żywca i obalenie mitu o założeniu Jeleniej
Góry przez księcia Krzywoustego. To ostateczny i dość
sensacyjny plon badań archeologicznych w miejscu, gdzie
od późnego średniowiecza do dziś żyły i żyją pokolenia
mieszkańców stolicy Karkonoszy.
latach wojny ukrył w podwórku?

Pudełko pełne pieniędzy

– Pomimo tego, że znaleźliśmy
setki cennych przedmiotów, to jednak widok plików banknotów rozsypujących się pod łyżką koparki
podnosi ciśnienie – opowiada dziś,
po 65 latach od tamtych chwil, Wojciech Grabowski, archeolog, który
prowadził badania wykopaliskowe
w pozostałościach piwnic kamienic
przy ulicy Jasnej.
– To kilkadziesiąt lat temu był
czyjś prawdziwy skarb, tysiące
marek niemieckich, ukrytych być
może przed nadchodzącym frontem. Lub schowanych na lepsze
czasy, kiedy w przekonaniu właściciela miału tu wrócić wielkie Niemcy. Teraz powróciły do Muzeum
Karkonoskiego pieniądze poddane
konserwacji. Spędziły pod ziemią

Fot. AGA

Lichte-Burgasse – Jasna. Promienie słońca ostro oświetlają pod
ostrym kątem dwie strony wąskiego traktu, skierowując światło ku
arkadom Marktu. Wychodząc z
ich półmroku przechodzień ma
wrażenie, że znajduje się nieco w
innym świecie, choć oddalonym
zaledwie o kilkadziesiąt metrów od
ratusza. Ale nie światło przyciąga
go na Jasną, ale zapachy z cukierni
Karla Scholtza: mielone ziarna
czarnej kawy pomieszane z gorącą
czekoladą i słodkimi aromatami
wypieków wywabią tu każdego.
I wszystkim spodoba się ta czarodziejska ulica, która wiedzie do
Bramy Zamkowej.
Chłopiec trzymający pełną słodyczy tytę do dziś patrzy się z
płaskorzeźby na fasadzie dawnej
cukierni w ogołoconą z kamienic
południową stronę Jasnej. Widać
tyły, oficyny i podwórka ulicy
Grodzkiej. Po drugiej
stronie chodnika wznosiły się szczyty prostych,

którą następnie zakopał przy murze podwórka jednej z kamienic
przy ulicy Jasnej. Nie był raczej
bogaczem, bo pieniądze nie są wyciągnięte z bankowego konta, na
co wskazywałyby kolejne numery
serii banknotów. Marki były raczej
uciułane, co miesiąc odkładane w
bezpieczne miejsce.

Mógł zaparkować

Po wojnie były u nas bezwartościowe, więc właściciel ich nie
wykopał, ale może zginął, albo
szybko wyjechał do Niemiec.
Tam jeszcze przez kilka lat były
używane w strefach okupacyjnych
jako środek płatniczy. Może w
latach siedemdziesiątych, w czasie
gierkowskiej dekady przyjechał
do Jeleniej Góry, żeby wydobyć
pamiątkę z ziem ojczystych, ale
wtedy ze zdumieniem zobaczył,
że jego dom już nie istnieje.
Kamienice przy ulicy Jasnej zostały bowiem wyburzone w latach
1968-1970, a kilka lat wcześniej
wykwaterowane z powodu złego
stanu technicznego nieremontowanych od kilkudziesięciu konstrukcji. Mógł jedynie postawić
samochód w miejscu, gdzie stała
jego rodzinna kamienica. Parking
był tu do 2007 roku. W kwietniu
weszli na plac archeolodzy i wykopali przeszłość.
Czy rzeczywiście Fleischer lub
ktoś z jego rodziny ukrył marki?
Pewnie się już nie dowiemy, ale
prace archeologiczne prowadzone
przy ulicach Jasnej i Grodzkiej,
gdzie ma stanąć galeria handlowa
i usługowa, pozwoliły w sposób
wcześniej niemożliwy zerknąć w
głąb wieków naszego miasta.

Śmierdziało wszędzie
sporo, a są w całkiem
niezłym stanie. Nieco tylko wyżarte
zębem mijającego czasu.

Ciułacz nie bogacz

Kilkanaście tysięcy reichmarek,
w nominałach po 5, 10 i 20 to w
czasie drugiej wojny światowej
było dużo pieniędzy. Dlatego ktoś
zawinął je w materiał i włożył
skrzętnie do drewnianej skrzynki,

10 lutego 2008. Grupka gimnazjalistów zbliża się do ogrodzenia,
za którym rozpościera się widok
zgruzowanych resztek dawnej
świetności ulicy Jasnej. Co prawda
tylko piwnicznej, ale zawsze. – Tu
były kamienice, ale je wyburzono.
Niedawno zaczęto wykopaliska
i archeolodzy znaleźli dużo ciekawych przedmiotów – mówi
słuchaczom opiekunka grupy.
Dodaje, że raz, kiedy szła Jasną,
do jej nozdrzy dotarł zapach, tyle

Warstwa na warstwie

– Dotychczas nie mieliśmy
możliwości prowadzenia prac
archeologicznych na tak dużym
obszarze historycznego centrum
miasta – mówi Tomasz Wrocławski z jeleniogórskiej filii biura
wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
– Ilość odkryć przeszła nasze
oczekiwania. Mamy ponad 200
kartonów zawierających najróżniejszego typu znaleziska. Duża
część trafiła do oddziału Muzeum
Karkonoskiego w Bolkowie. Tam
badana jest i segregowana, między
innymi, ceramika.
Najstarsza datowana jest na lata
1275-1300, czyli czas, gdy pojawiły
się pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie Jeleniej Góry. Ta
ceramika ma cechy archaiczne,
słowiańskie, na przykład motyw
fali, ale wykonana jest już w technologii osadników niemieckich.
To potwierdza, że bardzo wcześnie
ludność słowiańska mieszała się z
osadnikami zakładającymi miasta
na prawie niemieckim.
Znaleziono też trzy średniowieczne śmietniska, gdzie było
bardzo dużo ceramiki, w tym

Skarby p
Jasną

Na Jasnej pili żywca

– W warsztacie szklarskim znaleźliśmy bardzo dużo szklanych
łezek, które są odpadem przy produkcji butelek, naczyń, ozdób – opowiada Tomasz Wrocławski. – Były
magazyny do przechowywania
napoi, w tym piwa. Odkopaliśmy
nieźle zachowane drewniane beczki
datowane na koniec średniowiecza.

Archeolodzy znaleźli przedwojenną butelkę
z wytłoczonym w szkle napisem Browar w Żywcu.
Czyli i przed 1945 rokiem w Hirschbergu ceniono
i importowano z Polski piwo.
wiele całych naczyń. Ceramika
jest doskonałym źródłem informacji o wpływach kulturowych,
kierunkach handlu, poziomie życia mieszkańców. Znaleziono też
kilka warsztatów rzemieślniczych
z częścią wyposażenia.

Wtedy, jak wynika z kronik Hensela,
w Hirschbergu było kilkunastu piwowarów, być może beczki należały
do jednego z nich? Znaleźliśmy też
przedwojenną butelkę z wytłoczonym w szkle napisem Browar w
Żywcu. Czyli i przed 1945 rokiem
ceniono i importowano z Polski
piwo.
Nie ma zbyt wielu śladów średniowiecznej zabudowy. Znajdowano
jedynie elementy pochodzące z
XIII-XV wieku. Większość zabudowy
datowana jest na wiek XVIII-XIX.
Niestety ich zły stan wyklucza wykorzystanie murów czy schodów w
projektowanej zabudowie.
– Elementy kamienne zostaną wykorzystane w piwnicach,
być może restauracjach, które tu
mają powstać – dodaje Tomasz
Wrocławski – Wiem też, że inwe-

storzy będą zabiegać o możliwość
eksponowania, w gablotach na
przykład, niektórych wykopanych
przedmiotów, ceramiki. Ale to dopiero po inwentaryzacji, zabiegach
konserwatorskich i po wydaniu
opinii przez specjalistów.
Niewątpliwie ciekawostką jest
duża liczba studni. Część płytkich,
1-2 metrowych, mogło być dawnymi
lodówkami do przechowywania
żywności, ale znaleziono też studnię
o głębokości 11 metrów, która mogła zasilać kilka sąsiednich domów.
Mogła też być rezerwą wody pitnej
na wypadek oblężenia miasta, do
którego dochodziło wiele razy.

Ślady prehistoryczne

Kolejną sensacją było odkopanie
dwóch przedmiotów wykonanych z
krzemienia. Pierwszy to krzemienne ostrze wykonane technologią
odpowiadającą kulturze świderskiej,
społeczności łowiecko zbierackiej
zamieszkującej tereny Polski miedzy
10 a 8 tysiącleciem przed naszą erą w
okresie zwanym paleolitem.
– Wiór krzemienny znajdował się
w warstwie żwiru, najniższej warstwie niezwiązanej z zabudową miejską – wyjaśnia Tomasz Wrocławski
– Lokalizacja nie jest przypadkowa,
w tym jednym z nielicznych płaskich
miejsc w okolicy przez jakiś czas
mogli obozować przedstawiciele tej
kultury. Że długo przed osiedleniem
się pierwszych jeleniogórzan obozowali w tym miejscu ludzie potwierdza
kolejne znalezisko.

Fot. Stanisław Wilk

Fot. Konrad Przezdzięk

aczkolwiek niepozbawionych klimatu kamienic. Na
parterze można kupić parasolkę
u Heyna, który miał tam swój
sklepik. Filatelista znalazł dla siebie
znaczki u kaufmanna Leive. Nieco
dalej mieszkała bogata rodzina
Baugmarnetnerów. Później – jest
tu sklep kolonialny Andersa, a tuż
przed wybuchem wojny skład z meblami zakłada P. Fleischer. Może to
on uciułał pudełko marek, które w

że nie słodyczy z nieistniejącej
od lat cukierni Scholtza, ale…
fekalii z latryny, którą wykopali
archeolodzy. – Śmierdziało okrutnie – mówi kobieta. Naukowcy
potwierdzają, że rzeczywiście
ludzkie odchody zachowują fetor
nawet przez setki lat. I świetnie
konserwują niektóre przedmioty.
A w pobliżu latryny był ów skarb
z Jasnej: skrzyneczka z niemiecką
fortuną.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Wycieczka podziwia rozkopaną stronę ulicy Jasnej

Archeolodzy podczas prac wykopaliskowych
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czyli z 1288 roku pochodzi pierwszy
dokument lokacyjny. To jakieś 750
lat temu.
Tymczasem w tym roku obchodzimy 900-lecie miasta, które wynika z daty zapisanej w niemieckich
miejskich kronikach. To rok 1108,
gdy w kotlinie miał stanąć Bolesław Krzywousty, idący na wojnę
podjazdową z Czechami, w obronie
swojego sojusznika, króla Węgier,
zaatakowanego przez Niemców i
Czechów właśnie. Czemu jednak
miał przechodzić przez najwyższe
pasmo Sudetów, zamiast iść przez
bramę Lubawską? Być może dlatego, że była broniona przez czeskich
wojów, znanych wówczas z bitności
i zamki stojące wzdłuż drogi w
kierunku Pragi.
Niestety wykopaliska na Jasnej
nie przyniosły dowodu, że Krzywousty stanął obozem na Bobrem. A
szkoda, bo już można sobie wyobrazić prezydenta miasta, jak triumfalnie podnosi do góry podczas
inauguracji obchodów 900-lecia
miecz, ostrze włóczni lub naczynie,
z którego pili wojowie Krzywou-

Tomasz Miszczyk, archeolog z Muzeum
Karkonoskiego, pokazuje odkrytą fortunę

Fot. Stanisław Wilk

Dokumentowanie znalezisk pod ulicą Jasną

stego. A tak zostaje wiara w datę
z kronik miejskich. Można by też
powołać się na kronikę niejakiego
Szymona z Trutnova, który napisał,
że gród w dolinie Bobru założył na
początku 12 wieku rycerz zwany
Jelinek lub Gelinek, stad nazwa
miasta. Ale kto by chciał świętować
czeskiego rycerza z czeskiej kroniki?
Krzywousty z wojami i upolowanym jeleniem jest dużo lepszy. Ale
nie przesądzajmy, może koleje
wykopaliska dostarczą dowodu na
900-lecie naszego grodu?

Przeszłość
i przyszłość Drucianej?

Zakończone już wykopaliska
przy jasnej to nie koniec badań archeologicznych w centrum miasta.
Rozpoczęte pod koniec ubiegłego
roku badanie tego, co kryje pod
sobą parking między ulicą Drucianą a placem kardynała Stefana
Wyszyńskiego przyniosło pierwsze
rezultaty. Odsłonięto fundamenty
murów obronnych miasta, które
przez wielki chroniły jeleniogórzan
przed husytami, bandytami, lisowczykami, Szwedami czy wojskami
miłościwie panującego cesarza
Austrii ewentualnie króla Prus.
Czy uda się je jakoś wykorzystać
zależeć będzie też od inwestora,
który w tym miejscu planuje postawienie budynków mieszkalnych
i usługowych.

Epilog

Mieczysław Paliszewski przyjechał do Jeleniej Góry w 1945
roku ze zrujnowanej Powstaniem
i wojną Warszawy. W jeszcze do
niedawna Hirschbergu zajmuje
lokal na parterze kamienicy przy
ulicy Jasnej i tam otwiera swoją
Drogerię Warszawską. Jest farmaceutą, ale sprzedaje nie tylko
medyczne specyfiki. Z czasem
stwarza klimatyczny sklepik ze
wszystkim o wspaniałej atmosferze
nawiązującej w latach realnego
socjalizmu do przedwojennej atmosfery prywatnych sklepów.

Fot. Stanisław Wilk

krzemienia a później z miedzi.
– Zupełnie nie spodziewaliśmy
się, że znajdziemy ślady starsze
niż nawet hipotetyczny początek
naszego miasta. Tymczasem te dwa
przedmioty z krzemienia przenoszą
nas tysiące lat w przeszłość – dodaje
Tomasz Wrocławski.

Brak śladów
po Krzywoustym

Co tu będzie?
Scenariusze są dwa. Pierwszy zakładał
odtworzenie historycznej zabudowy
i utworzenie w niej sklepów i obiektów na parterach oraz mieszkań – na

piętrach. Drugi – to galeria handlowa
z marketami, restauracjami a nawet
kinem kilkusalowym oraz podziemnym
parkingiem. Właściciel terenu na Jasnej,
który finansował prace archeologiczne,

W czasie wojny budynek zajmował pewien esesman, który – wraz
ze swoimi ziomkami – musiał w
1945 roku miasto opuścić. Zapewne
on znał tajemniczego osobnika,
który trzymał w piwnicy skarb
wykopany po latach przez koparkę.
Ale po 1945 roku Jasna zaczęła żyć
nową egzystencją i nikt nie nawiązywał do dawnych czasów. Do chwili,
kiedy w powietrze uleciał zapach
z archeologicznych odkrywek.
Ten niemiły – ze średniowiecznych latryn oraz – niepowtarzalny
aromat przeszłości, która buduje
teraźniejszość.
Póki co czekamy na kolejne
odkrycia, może znajdzie się też
przedwojenna butelka z Okocimia?

Marek Komorowski
(tejo)

chce drugiej wersji, ale sprzeciwiają
się temu urzędnicy. Tłumaczą, że taka
budowa będzie niezgodna z pierwotnym
przeznaczeniem tego miejsca. Wszystko
rozbija się o formalności, które zapewne

Fot. Konrad Przezdzięk

Jest nim krzemienny rdzeń, rozpoznany jako neolityczny przedmiot
pochodzący z kręgu kultury naddunajskiej, z okresu około 4 tysięcy
lat przed naszą erą. Byli to pierwsi
rolnicy, którzy zakładali stałe osady i
uprawiali rolę. Czy jednak w miejscu
gdzie niedługo stanie galeria z fasadą przypominającą kamieniczki,
stanął kilka tysięcy lat temu duży
dom tej kultury?
Jeden rdzeń krzemienny to za
mało żeby o tym przesądzać. Ta
ludność zamieszkiwała dłużej
wzdłuż koryta Odry, w okolicach
Wrocławia. Możliwe, że przez kotlinę jeleniogórską wiódł jeden
ze szlaków handlowych, którym
transportowano ceramikę, wyroby z
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Szkoda, że dotychczasowe wykopaliska nie pomogą nam w
dokładniejszym datowaniu, kiedy
powstała Jelenia Góra. Właściwie
potwierdzają, że pod koniec XIII
wieku miasto już istniało i mieszkali w nim obok siebie Słowianie i
osadnicy z Niemiec. Z tego okresu,

Jedna z odkrytych studni.

Odkopywanie resztek murów obronnych od strony placu kard. Wyszyńskiego

Jasna kiedyś
To jeden z najstarszych traktów Jeleniej Góry. Nazwany Lichte-Burgasse
(uliczką Jasną Zamkową) ze względu
na szerokość jezdni i lepsze oświetlenie
od Dukle-Burgasse (uliczki Ciemnej Zamkowej – dziś Grodzkiej). Jasna zawsze
miała gęstą zabudowę, przerzedzaną od
czasu do czasu wojennymi natarciami,
które właśnie tę część Hirschbergu
nawiedzały. Było tak do XVIII wieku.
Od tamtej pory uliczka Jasna trwała
niezmieniona aż do czasu częściowego
wyburzenia jej zabudowy na początku
lat 70-tych minionego wieku. Polska
nazwa Jasna obowiązuje od 27 lipca
1947 roku i jest jednym z nielicznych
historycznie czystych (niemal dosłownie przetłumaczonych) mian ulic stolicy
Karkonoszy.
długo jeszcze potrwają. Do czasu wbicia
pierwszej łopaty pod nowe obiekty, wykopaliska będą „atrakcją” turystyczną dla
gości i widokiem, do którego już zdążyli
przyzwyczaić się jeleniogórzanie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

18 lutego 2008 r.

OBYCZAJE / WYDARZENIA

Portret pamięciowy człowieka, który napadł na bank

Tak wyglądał bandyta

W dniu napadu sprawca ubrany
był w czarną czapkę, sportowe
ciemne okulary, kurtkę koloru
czarnego, na nią wyłożony miał
kaptur w kolorze szarym, ciemne
spodnie oraz czarne buty z prostokątnym przodem. Mężczyzna
posiadał ze sobą torbę koloru
czarnego przypominającą torbę
po laptopie formatu A-4.
Na podstawie zeznań świadków
sporządzono rysopis sprawcy napadu, według którego ma on około
30-35 lat, około 173 cm wzrostu i
jest krępej budowy ciała.
– Prosimy wszystkie osoby,
które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się
do zatrzymania sprawcy napadu, o
natychmiastowy kontakt z policją
pod numer 997 bądź bezpośrednio do policjanta prowadzącego

Fot. KMP

Policja poszukuje sprawcy napadu na agencję GetinBanku w Jeleniej Górze, do którego doszło 31
stycznia około godziny 12.30. Jak ustalili funkcjonariusze, nieznany sprawca przedmiotem przypominającym broń zmusił pracownice banku do wydania
pieniędzy, po czym uciekł.

postępowanie w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KMP w Jeleniej
Górze pod numer 075/75-20-523,
072/75-20-219 lub 075/75-20231
– apeluje nadkom. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.

(tejo)

JELENIA GÓRA Zatoczył się prosto pod koła

Wpadł pod samochód
Obrażenia nosa i potłuczenia
ciała to efekt kolizji pieszego z samochodem osobowym, do jakiej
doszło w sobotę po godzinie 18
na prostym odcinku ulicy Mickiewicza, od strony Czarnego przed
mostkiem na Pijawniku.
Mężczyzna, który prawdopodobnie znajdował się w stanie
wskazującym na spożycie alkoho-

PRACA

lu, stracił równowagę, zatoczył się
na jezdnię prosto pod samochód.
Kierowca nie zdążył go wyminąć i uderzył pieszego lusterkiem
bocznym, które uległo zniszczeniu. Poszkodowanego zabrała
karetka pogotowia. Po opatrzeniu
ran, zwolniono go do domu.

Mar

Pyłki nie kłamią
Nielegalna uprawa marihuany, kradzież samochodu,
porwanie, morderstwo... Jak rozwiązać kryminalną
zagadkę, gdy brakuje dowodów? Z pomocą przychodzi
palinologia.
Pyłki zwykle kojarzą się z katarem
i alergią. Ale interesują się nimi także
kryminolodzy. Dzięki ich znajomości
rozwikłana została już niejedna
zagadka. Jak to możliwe? Z odpowiedzią na to pytanie pospieszyła
Jolanta Maj, geolog z Uniwersytetu
Wrocławskiego, która wyjaśniała tajniki palinologii podczas czwartkowej
prelekcji w Muzeum Przyrodniczym
w Cieplicach.
Czym właściwie jest palinologia i jakie ma zastosowanie w
kryminalistyce?
Jolanta Maj: Sam termin wywodzi
się z języka greckiego i oznacza
naukę o czymś, co jest drobne jak
pył i rozproszone. Krótko mówiąc,
palinologia zajmuje się badaniem
jakościowym i ilościowym mikroskamieniałości roślinnych (ziaren
pyłku i zarodników glonu) oraz
zwierzęcych. Nazwę tę wprowadzono dopiero w 1944 r. Palinologia
sądowa (kryminalistyczna) wykorzystuje najczęściej tylko jedną gałąź
palinologii, którą są badania ziaren
pyłków i zarodników. Zajmuje się
zasadami ujawniania, zabezpieczania i wykorzystania do celów
dowodowych pyłków kwiatowych
i innych części roślin obecnych na
miejscu zdarzenia, zwłokach albo
dowodzie rzeczowym.

PRACA

PRACA

Czy pyłki nie są zbyt ulotnym
materiałem dowodowym?
JM: Wbrew pozorom ziarenka
pyłków są bardzo odporne na zniszczenie – posiadają niezmiernie
twardą skorupkę zbudowaną z
bardzo odpornych substancji i mogą
przetrwać dziesiątki tysięcy lat.
Laboratoryjne próby dowiodły, że
nie ulegają one zniszczeniu nawet
przy ogrzaniu do 300°C oraz przy
traktowaniu stężonymi kwasami
i zasadami. Niezwykle odporna
ściana komórkowa ziaren pyłków i
zarodników umożliwia przetrwanie
w osadzie, na ubraniu, we włosach
itp. Dla kryminalistyki największe
znaczenie ma zaś fakt, iż ziarenka
i zarodniki danej rośliny mają swój
specyficzny kształt pozwalający na
ich identyfikację. Możliwe jest dzięki
temu np. określenie przybliżonej
pory roku pochówku ciała, jeśli znamy terminy pylenia poszczególnych
gatunków.
Kiedy po raz pierwszy zastosowaną tę metodę w kryminalistyce?
JM: Po raz pierwszy w śledztwie
kryminalnym palinologię zastosowano w 1959 roku w Szwecji i
Austrii. Sprawa szwedzka dotyczyła
morderstwa młodej kobiety. Śledczy
nie wiedzieli, czy miejsce odkrycia
zwłok jest jednocześnie miejscem

zbrodni. Do analizy pobrano glebę
z ubrania zamordowanej. Pozwoliła
ona ustalić czas i miejsce zgonu.
Druga sprawa to zaginięcie mężczyzny. Analiza błota z obuwia
podejrzanego wykazała, że podejrzany o morderstwo przebywał w okolicy, gdzie ostatni
raz widziano zaginionego
mężczyznę. Doprowadziło
to do skazania sprawcy.
W czym mogą być
jeszcze pomocne takie
badania?
JM: Pozwalają na przykład
ustalić autentyczność przedmiotów uchodzących za antyczne.
Jedną z najgłośniejszych analiz
pyłków jest też na pewno badanie
Całunu Turyńskiego. W latach
1972-78 Max Frei postanowił
zbadać tereny geograficzne, na
których w ciągu wieków przebywał Całun. Pobrał próbki za
pomocą taśmy samoprzylepnej.
Udało mu się w ten sposób określić przynależność gatunkową aż
58 roślin pochodzącym m.in. z
terenu Anatolii, Jerozolimy i Afryki
Północnej.
W jaki sposób metoda ta wykorzystywana jest w Polsce?
JM: Niestety, tematyka w Polsce
jest właściwie nieznana. Sami
oficerowie śledczy nie zdają sobie
sprawy, że istnieje narzędzie, które
może im pomóc w pracy. W Polsce
nie ma również laboratorium, które prowadziłoby takie badania.

Bukiety i nagie
kobiety

Co jest tego przyczyną? Zbyt
wysokie koszty analiz?
JM: To na pewno nie, ponieważ analiza palinologiczna jest
najtańszą z metod. Sądzę, że po
prostu brakuje wiedzy na ten
temat. Trzeba skutecznie dotrzeć
do śledczych i uświadomić, że
coś takiego istnieje. Nie opłaca się
jednak szkolić policjantów lub kryminalistyków, bo palinologii uczy
się całe życie. Najlepiej byłoby więc
wyszkolić palinologa w technikach
i metodach kryminalistycznych.
Dzięki takiej osobie i metodzie
analizy pyłków na pewno można
by rozwikłać wiele spraw, które
utknęły w miejscu z powodu braku
dowodów.
Dziękuję za rozmowę.
Tekst i zdjęcie:
Agnieszka Gierus

MIGAWKA Z KULTURY
Fot. Konrad Przezdzięk
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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
- dyspozycyjność

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

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

Technolog
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)

Joanna Ratajczak-Kurowicka

Pełne barw i wyrazistości
płótna przedstawiające akty i
kwiaty można oglądać w Galerii Małych Obrazów przy placu
Ratuszowym. Wernisaż odbył
się w miniony czwartek.
– Bez malowania nie wyobrażam sobie życia – mówiła
Joanna Ratajczak-Kurowicka,
autorka prezentowanych
dzieł. Malarka pochodzi z
Poznania i jest absolwentką
tamtejszej Akademii
Sztuk Pięknych.
W Jeleniej Górze
mieszka już ponad dwa lata.
Na co dzień uczy wiedzy o
sztuce w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Żeromskiego.
Wydarzenie w sympatycznej, aczkolwiek nieco ciasnej

galerii urządzonej w części
pomieszczeń dawnej Dessy, stało się także okazją do
spotkań towarzyskich artystycznego światka. Zauważyliśmy, między innymi, Alinę
Obidniak, byłą dyrektorkę
Teatru im. Norwida, Józefa
Liebersbacha, społecznika i
klimatologa. Elżbietę Terlegę
z Filharmonii Dolnośląskiej
oraz Jana Foremnego z Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Przybyli
także uczniowie J. RatajczakKurowickiej.
Wszystkich witała gospodyni placówki, która od grudnia
minionego roku wzbogaca
ofertę galerii jeleniogórskich,
Beata Czystołowska.

(tejo)

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

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

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

pacjenta się kończy. może być
kontynuowana, tym bardziej że w
KCM są pokoje, w których pacjent
może odpocząć po zabiegach.
Jedno jest jednak pewne KCM
rozpoznaje i leczy choroby szybko
i skutecznie.
W tym wydaniu naszego tygodnika prezentujemy dolegliwości
związane z leczeniem chorób
piersi, które są bardzo uciążliwe
dla pacjentek. Wcześniejsze wykrycie przyczyn tych przypadłości,
pozwala na skuteczne wyleczenie
i usunięcie tych chorób.

Karkonoskie Centrum Medyczne
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 5/7
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Poradnie Specjalistyczne

PORADNIK PACJENTA

Dzisiaj choroby piersi

- Czy choroby piersi są
częstą przypadłością zdarzającą się pacjentkom w
naszym społeczeństwie?
Michał Mańczak: Niestety
tak, ale należałoby wytłumaczyć, czym są choroby gruczołu
piersiowego. Otóż do schorzeń
tego narządu można zaliczyć
wiele chorób o podłożu hormonalnym. Te dolegliwości
sprawiają spory kłopot naszym
pacjentkom, bo powodują przykry ból. To głównie niepokoi
pacjentki i jest bezpośrednią
przyczyną wizyty u lekarza
onkologa. Jednak znaczna część
tych schorzeń ma podłoże o
charakterze zaburzeń hormonalnych i nie jest groźna dla
zdrowia ani życia pacjentki,
jednak wymaga podjęcia, nie
jednokrotnie trudnego, leczenia.
- Czy te choroby to guzy
piersi?
M.M.: - Nie, przypadłości,
o których powyżej mowa to
różnego rodzaju bóle wynikające z uczucia pełności piersi,
tkliwości i tym podobnych.
- No dobrze, a co z guzkami piersi. Czy każdy guzek
to rak?
M.M.: - Oczywiście, że nie.
Pod postacią guzków piersi
może występować wiele chorób. Po pierwsze: mogą to być
torbiele, czyli zmiany polegające na rozdęciu przewodów

Miejsce
na twoją
reklamę

w yprowadzając ych - przez
treść w yd ziela ną nor ma lnie przez gruczoł piersiowy.
Rozdęcie to jest w większości
spowodowane utrudnieniem
jej odpł y w u na zewnątrz.
Jest to schorzenie łagodne
nie zagrażające życiu chorej.
Jednak należy wspomnieć, że
w obrębie torbieli mogą występować dodatkowe składowe
dolegliwości jak: brodawczak
wewnątrz przewodowy, który
jest stanem przedrakowym,
jak i co najgorsze, tzw. rak w
ścianie torbieli. Drugą „grupą”
guzków piersi są tzw. gruczolako-włókniaki. Są to guzki
łagodne mogące osiągać różną
wielkość od „łebka szpilki” po
rozmiary sporego jabłka. Nie
niosą ze sobą znamion zagrożenia. Ostatnią grupą guzków
występujących w piersiach to
są guzki o charakterze zmian
z łoś l iw ych. Można do ich
zaliczyć różne odmiany raka
jak i mięsaki.
- No dobrze, a co w takim razie powinna zrobić
kobieta, która wykryła u
siebie guzek w piersi?
M.M.: - Jedynym słusznym
posunięciem jest wówczas wizyta u specjalisty. W naszym
kraju chorobami piersi zajmują się onkolodzy i ginekolodzy.
Tak więc wizyta u któregokolwiek wymienionego specjalisty powinna rozwiać wszelkie
wątpliwości.

PŁUKANIE JELITA
GRUBEGO
(HYDROCOLONOTERAPIA)
WSPOMAGANIE
ODCHUDZANIA

ELIMINACJA
WZDĘĆ I ZAPARĆ
ODTRUWANIE
ORGANIZMU
STYMULACJA PRACY JELIT
PRZYGOTOWANIE JELIT
DO ZABIEGÓW
CHIRURGICZNYCH

MEDICAL SPA

Jelenia Góra-Cieplice,
ul.Ściegiennego 2,
Zapisy i informacje
0 664 145 399,
0 697 314 461

- Czy wystarczy sama wizyta, czy też wskazane jest
wykonanie dodatkowych
badań?
M.M.: - Jak najbardziej. Wizyta jest jedynie początkiem procesu diagnostycznego. Muszę
powiedzieć, że podejmowanie
jakichkolwiek kroków leczniczych bez wstępnej diagnostyki
jest błędem.
- Zatem, jakie badania
należy przeprowadzić?
M.M.: - Po pierwsze trzeba
wykonać tzw. badanie palpacyjne czyli po prostu lekarz musi
zbadać w tradycyjny sposób
pacjentkę. Następnie należy
zlecić wykonanie USG piersi
oraz mammografię. Chciałbym
tutaj zaznaczyć, że u młodych
kobiet to badanie powinno się
pominąć poza wyjątkowymi
przypadkami, bo obraz mammograficzny w u młodych pacjentek jest kompletnie nie diagnostyczny. Kolejnym krokiem
powinna być biopsja guza lub
też jego wycięcie diagnostyczne
z szybkim badaniem histopatologicznym. Dalsze decyzje
podejmujemy po otrzymaniu
ostatecznych wyników.
- No dobrze, ale gdzie w Jeleniej Górze można wykonać
takie badania?
M.M.: Jeśli chodzi o kompleksowe badanie piersi, to z
tego co mi wiadomo, nigdzie.
Jedyny mammograf do niedawna czynny był u pani dr Dobek,
jest jednak zepsuty. Natomiast
pozostałe badania można wykonać u nas, czyli w Karkonoskim
Centrum Medycznym na ulicy

Bankowej 5/7. Dysponujemy doświadczoną kadrą lekarską jak
i znakomitym sprzętem USG,
a mam nadzieję , że wkrótce
dzięki zabiegom moim jak i dr
M. Pasler będziemy dysponować
najnowocześniejszym aparatem
do mammografii.
Co do kadry lekarskiej, to
kolega wykonujący badania
USG jest dużej klasy specjalistą,
przyjechał do nas z Łodzi i od
ponad 20 lat specjalizuje się w
tego typu badaniach. Z kolei
pani dr M. Winkler – Lach jest
znakomit ym ginekologiem
wyspecjalizowanym w skutecznym badaniu gruczołów
piersiowych.
- A pan?
M.M.: Ja z kolei mam za
sobą 22 - letni staż jako chirurg
onkolog. Do grudnia 2007 r.
pracowałem w Wielkopolskim
Centrum Onkologii w Poznaniu.
Doktoryzowałem się również z
zakresu leczenia raka gruczołu
piersiowego, myślę więc, że
również mogę być pomocnym
w diagnozowaniu jak i leczeniu
różnych schorzeń piersi.

Dr nauk med.
Michał Mańczak
specjalista chirurgii
onkologicznej

Poradnia Chirurgii
Onkologicznej
Karkonoskie Centrum
Medyczne

Pytania mogą państwo przesyłać
na maile redakcji oraz KCMu
oglos@jelonka.com
kcm@kcmed.pl

Zakład Mikrochirurgi Oka "WZROK"
w Szklarskiej Porębie
świadczy usługi w zakresie
okulistyki.
W ofercie znajdują się:
Zachowawcze i chirurgiczne leczenie jaskry
Usunięci zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Zachowawcze leczenie chorób oczu
Laseroterapia schorzeń siatkówki, jaskry
Laseroterapia zaćmy wtórnej YAG
ZABIEGI WYKONUJEMY W RAMACH UBEZBIECZENIA
ZDROWOTNEGO A TAKŻE ODPŁATNIE
Prestomax S.A
oddział w
Szklarskiej Porębie
ul. Osiedle Podgórze 13
58-580 Szklarska Poręba

Rejestracja
tel. 075 717 25 39
tel. 075 717 33 39
tel. 075 717 39 62
www.wzrok.com.pl

P. Chirurgii Ogolnej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Onkologicznej
- dr med. M. Mańczak
P. Chirurgii Dziecięcej
- lek. P. Kwiatuszewski
P. Chirurgi Naczyniowej
- lek. A. Kobyłko
P. Urologiczna
- lek. D. Wacławski
P. Urazowo-Ortopedyczna
- lek. W.Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
- lek. P. Studniarek
- lek. K. Czerkasow
P. Preluksacyjna
- lek. W. Patkowski
- lek. J. Dawsikiba
P. Medycyny Sportowej
- lek. P. Studniarek
P. Laryngologiczna
-dr med. P. Kubik
P. Okulistyczna
- lek. B. Bronclik
- lek. K. Piekarska
- lek. A. Nowacki
- lek. L. Joński
P. Ginekologiczno
- Polożnicza
- lek. M. Winkler-Lach
- lek. M. Bartkowiak
P. Diagnostyki Prenatalnej
- lek. M. Bartkowiak
P. Internistyczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Kardiologiczna
- dr med. M. Mikulicz-Pasler
P. Kardiologiczna dla Dzieci
- dr med. E. Kukawczyńska
P. Diabetologiczna
- lek. R. Supel
- lek. I. Hanula
P. Gastroenterologiczna
- dr med. B. Woźniak-Stolarska
P. Hematologiczna
- lek. I. Hanula
P. Reumatologiczna
- lek. A. Patkowska
P. Neurologiczna
- lek. I. Stolarczyk
P. Neurologiczna dla Dzieci
- lek. K. Siejka
P. Neurochirurgiczna
- dr med. P. Jabłoński
P. Psychiatryczna
- lek. R. Ostrowska
P. Nefrologiczna
- lek. G. Osiak
P. Endokrynologiczna
- dr med. T. Zak
P. Endokrynologiczna dla
Dzieci
- dr med. T. Żak

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

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

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

Jelenia Góra ul. Wolności 57
Tel. 0 502 349 349 / 0 693 604 404
075 / 64-54-554; 032 / 79-80-339
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

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

TAXI

96 21
ŚNIEŻKA

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

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 23.02.2008
BEZ WPISOWEGO
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Ferie po miejsku

Uczestnicy zimowiska na wspólnym zdjęciu przed ratuszem

Eurobiznes w MDK - o popularnej grze planszowej młodzi
ludzie jeszcze nie zapomnieli

Harcerki z Kluczborka podczas zabaw w Domu Harcerza
przy ulicy Wiejskiej

Lekcja wschodnich sztuk walki
w Jeleniogórskim Centrum Kultury
Choć śniegu jak na lekarstwo,
dzieci i młodzież nie narzekają na
nudę podczas zimowych wakacji.
Zwłaszcza tym jeleniogórzanom,
którzy wybrali ofertę placówek
kultury, czas płynie szybciej.
Dziewczęta i chłopcy z Domu Harcerza, z druhami z Kluczborka i
Wołczyna, zwiedzały Jelenią Górę
i harcowały przy ulicy Wiejskiej,
gdzie trwa zimowisko skautów.

Jeleniogórskie Centrum Kultury
zaproponowało dzieciom nie
tylko „czarno-białe” zabawy ze
sztuką, lecz także lekcje wschodnich sztuk walki oraz wspinaczki
na sztucznej ścianie. Wiele dzieje
się także w Młodzieżowym Domu
Kultury. Można tam rozerwać
się intelektualnie i turystycznie
podczas licznych spacerów i wycieczek po Jeleniej Górze i okolicy.

To zresztą stały punkt programu
wszystkich zimowisk w stolicy
Karkonoszy. A co robią w ferie
młodzi ludzie w Osiedlowym
Domu Kultury na Zabobrzu i sobieszowskim „Muflonie”? O tym
w Jelonce przeczytacie za tydzień.
Zimowa laba jeszcze trwa!

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

Wspólne zdjęcie na pamiątkę udanego
pobytu w Jeleniej Górze
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CZYTELNICY PISZĄ, JELONKA ODPOWIADA

– Dlaczego nawet w ścisłym
centrum brakuje wiat przystankowych? Kiedy deszcz pada,
mokniemy, a kiedy wieje – marzniemy. Nie ma gdzie się schować!
Kiedy to się zmieni? – napisała
do nas Beata Małek.
Sprawdziliśmy. Rzeczywiście:
problem jest dość spory, bo na
przystankach strategicznych linii,
gdzie codziennie przewijają się
setki pasażerów Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego, nie ma wiat.
Nie tylko na ulicach Bankowej czy
Wolności. Wiat brakuje również na
ulicach Ogińskiego, na dwóch
przystankach, Drzymały po obu
stronach, przy ul. Wincentego
Pola, przy ulicy Wolności na
przeciwko dyskontu spożywczego
Plus oraz tuż obok niego, przy
Sudeckiej koło cmentarza, i w
wielu innych miejscach.
– Konieczność postawienia
wiaty przy ulicy Bankowej potwierdza zastępca prezydenta,
Jerzy Łużniak. Przyznaje, że
dotychczas nie zwracał uwagi
na ten problem, bo sam komunikacją podmiejską nie jeździ,
ale z pewnością weźmie to pod
uwagę przy ustalaniu budżetu w
przyszłym roku.
W tegorocznym budżecie niestety Miejski Zakład Komunikacji
nie otrzymał żadnych pieniędzy
na postawienie nowych wiat, bo
z tego co pamiętam takich wniosków do nas nie składał – mówi

zastępca prezydenta. – Jeśli takie
wnioski zostałyby złożone, to
z pewnością znalazłyby się pieniądze na ten cel. Jestem zdania,
że postawienia wiat w ścisłym
centrum miasta to zadania bardzo
ważne. Zdajemy sobie sprawę, że
potrzeby są bardzo duże i nie zrobi
się tego wszystkiego w ciągu jednego roku, ale w przyszłym roku
postaram się, żeby chociaż kilka
takich wiat w mieście stanęło.
Marek Woźniak, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
tłumaczy, że na ulicy Wolności
koło dyskontu spożywczego Plus
nie ma potrzeby stawiania wiaty,
bo jest tam zadaszenie, a poza
tym nie ma miejsca na wiatę.
Brak wiaty na ulicy Bankowej to
kwestia bardziej złożona.
– Swego czasu złożyliśmy wniosek do jeleniogórskiego architekta, ale ten odmówił nam wydania
decyzji o warunkach zabudowy w
tym miejscu, bo po pierwsze nie
ma tam gdzie tej wiaty postawić,
a poza tym przebiegają tam różne
urządzenia sieci gazowe, co uniemożliwia postawienie przystanku
– mówi Marek Woźniak. – Jak
nam raz odmówiono, to daliśmy
sobie z tym spokój.
Magdalena Kwasiuk, p.o. naczelnik wydziału architektury jeleniogórskiego magistratu mówi,
że MZK wniosek o budowę wiaty
na ulicy Bankowej składał przede
wszystkim kilka ładnych lat temu,

Fot. Konrad Przezdzięk

Przystanek pod gołym niebem

Pasażerowie MZK od lat czekają na zadaszenie
przystanku przy ul. Bankowej
a poza tym był to wniosek o postawieniu nie tylko samej wiaty, ale
również kiosku. Miasto wówczas
nie zgodziło się przede wszystkim
na kiosk, a nie na wiatę.
– Myślę, że postawienie samej
wiaty nie byłoby większym problemem, a MZK musiałoby jedynie
złożyć pismo do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o wydanie
zgody na postawienie wiaty, a
następnie złożyć w naszym wydziale zgłoszenie, do którego najprawdopodobniej wydalibyśmy
opinię pozytywną – zapewnia M.
Kwasiuk.
– W całym mieście brakuje
około dziesięciu wiat przystan-

kowych – mówi Ryszard Zimmer,
kierownik Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Jeleniej Górze.
Oczywiście postaramy się je postawić najszybciej jak to tylko będzie
możliwe. W tym roku złożyliśmy
wniosek o pieniądze na osiem takich wiat, jednak w tegorocznym
budżecie nie zostało to uwzględnione. Dostaliśmy pieniądze na
dwa najważniejsze na chwilę
obecną zadania: na zakup sześciu
autobusów, które zakupimy w
tym roku oraz przebudowę naszej
stacji paliw, w sumie około 7, 5
miliona złotych.
Koszt zakupu i postawienia
wiaty to około piętnaście tysięcy

złotych. W roku ubiegłym na
terenie miasta postawiono około
dziesięciu takich wiat. Pięć starych wiat, już trafiło do naprawy.
W najbliższym czasie mają się one
pojawić na obrzeżach miasta.
– Odnowienie takiej wiaty to
koszt około dwóch i pół tysiąca
złotych – mówi Ryszard Zimmer.
Odświeżone wiaty w najbliższym
czasie trafią na ulice Ogińskiego
i na obrzeża miasta. Na nowe
niestety nie ma pieniędzy.
Skromny budżet MZK jeszcze
bardziej uszczuplają wandale,
którzy co roku narażają zakład na
koszty ponad dwudziestu tysięcy
złotych.

– Co prawda w ostatnim czasie
akty wandalizmu nieco osłabły,
ale w dalszym ciągu są widoczne
nawet na nowych wiatach przystankowych, które ustawiliśmy
w ubiegłym roku – mówi Ryszard
Zimmer. – Tam powybijane są
już szyby, wiaty są pomalowane,
ławki zdewastowane. Gdybyśmy
nie ponosili tych kosztów moglibyśmy przekazać te pieniądze na
nowe wiaty, a w obecnej sytuacji
tych pieniędzy po prostu brak.

Sprawdzała
Angelika Grzywacz

Uniknąć pułapek w marketach
Wybieramy się na zakupy jak
myśliwy na polowanie i nawet nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że to
my jesteśmy „zwierzyną łowną” w
rękach producentów i handlowców.
Kupujemy wiele produktów zbędnych, o niskiej jakości, a jednocześnie
coraz bardziej jesteśmy do nich
przywiązani. To jest właśnie efekt
merchandisingu.
Aby nasz wybór był jak najbardziej
świadomy, ważne jest, aby poznać
kilka najważniejszych praktyk, jakie
stosują handlowcy. Do popularnej
należy brak okien i wystaw – co ma
zachęcić do wejścia do marketu. Nie

bez znaczenia jest zapach ciasteczek
przy wejściu, który nawet u osób po
obiedzie wywołuje uczucie głodu.
Następny chwyt to wielkie, głębokie koszyki zaburzające proporcje i
zachęcające do większych zakupów.
Równie ważne jest rozmieszczenie
stoisk z produktami – na początku
sklepu artykuły techniczne, odzież,
itp. Ukryte są za to produkty najczęściej kupowane, jak np. chleb, jarzyny,
które znajdują się na końcu sklepu.
Uważajmy też na sposób ułożenia
towaru na półkach – zawsze na
poziomie oczu układa się te najdroższe. Praktyką, z której nie zdajemy

CZY ZNASZ JELONKĘ?
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
podwórko przy dawnym kinie Turysta.
Wygranej gratulujemy Andrzejowi
Domagale.

(tejo)

sobie sprawy są długie alejki – aby
kupić np. kawę, zmuszeni jesteśmy
do przejścia całej alejki. Do tego
dochodzi muzyka – usypiająca, ale z
szybkim rytmem, zdająca się mówić:
„bądź tu długo, ale kupuj szybko”.
Naszą uwagę rozpraszają informacje „ogłaszane jak na dworcu
kolejowym”, które nie pozwalają
skupić się nad decyzją.
Zwróćmy uwagę na wszechobecne hasło „promocja”. Ma ono tworzyć
klimat sklepu taniego i przyjaznego.
Podobnie jak hasło „okazja” wyzwalające w nas instynkt myśliwego.
Uważajmy też na prezenty „gratis”
– za drobną przyjemność czujemy
się zobowiązani do większych zakupów.
Fot. Konrad Przezdzięk

Co nas może spotkać w hipermarketach i jak nie dać
się złapać na sprytne praktyki handlowców?

Oczywiście handlowcy robią
wszystko, aby swoje manipulacje ukryć przed konsumentami.
Wszystkie swoje działania (w tym
także nieuczciwe) tłumaczą troską
o wygodę i zadowolenie klientów. W
marketach zostawiamy coraz więcej
pieniędzy i kupujemy coraz więcej
produktów niskiej jakości, łudząc
się oszczędnością czasu i pieniędzy.
Przyzwyczajani do pseudo-wygody,
omijamy często małe sklepy, w
których pracują ludzie z inicjatywą,
oferując towary dobrych marek handlowych i również bardziej przyjazny
sposób kupowania.

Jadwiga
Reder-Sadowska

Jedzmy zdrowo
Zimą często nabieramy ochoty
na dania bardziej kaloryczne niż
zwykle. Marzniemy, a organizm
chcąc wyrównać bilans cieplny,
potrzebuje większej dawki energii
z pożywienia. Stąd ochota na hamburgery, pizze i ciastka z kremem.
Uleganie takim zachciankom
powoduje, że szybko zaczyna się
odkładać tłuszczyk, którego wiosną trudno będzie się pozbyć.
Dietetycy apelują: teraz musimy zapewnić sobie odpowiednią
ochronę przed zimnem i osłabieniem odporności. Właściwie
skomponowana zimowa dieta
sprawi, że zyskamy więcej energii,
poprawimy odporność i nie utyjemy. Ważne jest przy tym nie tylko
co jemy, ale również w jaki sposób
i o jakiej porze.

W zimowej diecie duże znaczenie ma ilość spożywanych
posiłków – co najmniej cztery.
Jedząc co 3 godziny, utrzymujemy
równowagę cieplną w organizmie.
Udowodniono naukowo, że śniadania zapobiega przeziębieniom, a
rano spalanie tłuszczu jest najszybsze i organizm najlepiej przyswaja
składniki odżywcze.
Nie warto jeść szybko i w biegu. Zdaniem dietetyków każdy
kęs trzeba dokładnie przeżuwać.
Trawienie rozpoczyna się już
bowiem w jamie ustnej. Warto
pamiętać, że sygnał zaspokojenia
głodu dociera do mózgu dopiero po
około 20 minutach od zakończenia
posiłku. Aby więc nie zjeść za dużo,
starajmy się wstawać od stołu z
uczuciem lekkiego niedosytu.

Porada Jelonki
Choć zimą ciężko o świeże
owoce i warzywa, warto zadbać,
aby nie zabrakło ich do każdego
posiłku. Mają one witaminy A, C
i E, które pomagają wykorzystać
energię z pożywienia i pobudzają
system odpornościowy. Warto sięgnąć po mrożonki, które zachowują najwięcej wartości odżywczych.
Zimą potrzebujemy też więcej
witamin z grupy B, istotnych ze
względu na odporność i działanie
przeciwdepresyjne. Witaminy te są
obecne w nabiale, drobiu, rybach,
wołowinie, fasoli, ziarnach, kiełkach, orzechach.

(AGA)
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SPORT

Fot. Agnieszka Gierus

Mocne wsparcie zza oceanu

Shyra Ely

Brittany Jackson

Alvine Mendeng

Trzy zagraniczne koszykarki: Brittany Jackson i Shyra Ely – Amerykanki i Kamerunka – Alvine Mendeng, które od kilku tygodni wzmocniły drużynę Finepharm
KK AZS są zadowolone nie tylko z zawartych kontraktów, ale również, z atmosfery,
jaka je otacza. To zasługa zarządu klubu, trenerów i mieszkańców miasta, którzy
okazują im sporo sympatii.
kontrakt, szczególnie Shyra
Ely.
Tego samego zdania są: B.
Jackson i A. Mendeng, t ym
bardziej, że pierwsza ma przyjaciela w Pradze, grającego w
czeskiej ekstraklasie, a druga,
w Turowie Zgorzelec, Hardinga
Nanę, z którym zaczynała i
kontynuowała karierę sportową aż do reprezentowania narodowego zespołu Kamerunu.

Nie poznali Nany

Z H. Naną była dość wesoła
historia. Po meczu Turowa
przywiózł go 30 stycznia do
hali przy ul. Sudeckiej Maciej
Żmijewski, który kiedyś był
ma sa ż yst ą jelen iogórsk ich
szczypiornistek, a obecnie pracuje w Turowie. H. Nana miał
zaciągniętą po oczy kolorową
czapkę. Kiedy weszli razem
do hali Maciek powiedział:
– Przy wiozłem wam nową,
dobrą skrzydłową. Koszykarze
Sudetów kończący trening i
zaczynający zajęcia koszykarki
Finepharm KK AZS uwierzyli
w to. Dopiero po ściągnięciu
czapki przez Hardinga wszyscy

Fot. Agnieszka Gierus

– Te zawodniczki – mówi
trener Rafał Sroka – różnią się
zasadniczo od poprzednich z
tamtego sezonu Amerykanek,
które przyjechały do Jeleniej
Góry głównie po to, by spełnić
warunki kontraktu. Ograniczały się do treningów i rozgrywania meczy. Potem zamykały
się w domu i odpoczywały. Owszem chodziły na spacery i na
mecze koszykarzy Sudetów,
ale na tym to się kończyło, bo
skupiały się głównie na wykonywaniu swojego zawodu.
Jan Czarnecki, szef firmy
Finepharm i sponsor strategiczny drużyny twierdzi, że
to są zupełnie inne pod tym
względem dziewczyny. Podczas
niedawnej kolacji po meczu
powiedziały, że im się bardzo
podoba Jelenia Góra, a szczególnie architektura starego
miasta i rynek. Często chodzą
tam na spacery i zamierzają
zwiedzić Karkonosze. To dla
zupełnie inny krajobraz, niż
ten, z jakim spotkały się w USA
i w Europie. Były bardzo zaskoczone tym, że miasto liczy
aż 900 lat. I co najważniejsze,
już myślą o tym, by przedłużyć

Nowe nabytki Finepharm KK AZS chętnie
odwiedzają rynek

Fot. Agnieszka Gierus

Zawodniczki gościły u prezydenta Marka Obrębalskiego, od którego
otrzymały prezenty

zorientowali się, że doszło do
pomyłki i wybuchnęli śmiechem. Alvine Mendeng i H. Nana
wpadli sobie w objęcia.

Shyra zdecydowana

Najbardziej zdecydowana na
pozostanie w Jeleniej Górze w
przyszłym sezonie jest S. Ely,
która ma za sobą występy w
WNBA i jej wartość kontraktową
ocenia się najwyżej. Nie grała
w tym sezonie, bo związała się
kontraktem z szefami WNBA,
na sprzedaż produktu, jakimi
są rozgr y wk i najw yższego
szczebla koszykówki kobiet w
USA. Z kilkoma jeszcze innymi
dziewczynami podróżowała
po USA i w ramach tak zwanego intern-ship-y spotykała
się z uczniami, studentami i
mieszkańcami różnych miast
prezentując walory tych rozgrywek. Jest głodna gry i z meczu
na mecz coraz bardziej się rozkręca. Stylem gry przypomina
trochę Jocelyn Penn.

Żyją miastem

Koszykarki zajmują trzypokojowe mieszkanie w nowo
wzniesionym budynku przy
ul. Kochanowskiego, niedaleko
„Żeroma”. Mogą tam wygodnie urządzać sobie posiłki i w
swoich pokojach wypoczywać
przy telewizorze, lub korzystać
z prywatnych laptopów, które
zawsze mają ze sobą. Interesują
się każdą dyscypliną sporu,
bo przychodzą nie tylko na
mecze koszykarzy Sudetów,
ale również, szczypiornistek
Finepharm Carlos.
Gorąco kibicują tym drużynom, bo czują się związane z
miastem. Dlatego postanowiły,
że pomogą drużynie w utrzymaniu się w ekstraklasie, tym

Na śniadaniu w restauracji "Retro" koszykarki
bez trudu porozumiewały się z kelnerem
bardziej że zaprzyjaźniły się w
koleżankami z zespołu. Jest to
nietrudne, bo wszystkie posługują się językiem angielskim.
Zawodniczki podkreślają, że
zaskoczone były znajomością
angielskiego wielu osób w Jeleniej Górze. Znanych i mniej
znanych. Dzięki temu nie czują
się w yobcowane w naszym
mieście.
Związek ze stolicą Karkonoszy ugruntowała także wizyta u
prezydenta miasta – Marka Obrębalskiego, od którego otrzymały drobne upominki.
– Nie można być pewnym tego, że te zawodniczki pozostaną u nas.
Będziemy o to zabiegać,
ale jest jedno pewne: jeśli wyjadą, wywiozą dobre
wspomnienia i pozostawią u
nas kawałek swojego serca, które już okazują w grze walcząc o
zwycięstwo w każdym meczu
– powiedział J. Czarnecki.

Janusz Cwen

Zagraniczne koszykarki Finepharm KK AZS dają
z siebie wszystko w każdym meczu

Pożyteczna Cupryś
Przybycie do Jeleniej Góry trzech zagranicznych zawodniczek zawdzięcza klub dobrej znajomości Rafała Sroki z Joanną Cupryś,
byłą zawodniczką Ślęzy Wrocław i Lotosu Gdynia, która na zakończenie kariery grała w Izraelu i tam poznała menagerów
amerykańskiej koszykówki. Dzięki temu została agentką kilku ciekawych zawodniczek, które ostatnio dobrze sprzedała do
Jeleniej Góry. Kontrakt ze Shyrą Ely podpisany został tuż przed zamknięcie okienka transferowego w ciągu jednej doby.
– To był „rekord świata” powiedział R. Sroka.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT
JELENIA GÓRA Sudety wygrały koszykarskie zapasy

REGION Złota sportowa piątka Jeleniogórskiego

Ale jaja!

Fot. Marek Tkacz

Konkurs nabiera tempa

Nasi koszykarze, walczący w tym sezonie o awans do I
ligi, zrobili spory krok do tego celu, bo pokonali silną
i twardą drużynę Pogoni Prudnik, zajmującą trzecie
miejsce w tabeli II ligi gr. B. z którą zresztą w Prudniku
przegrali 76:91.
choć w 7 min. było jeszcze 21:13.
Jednak udane akcje w wykonaniu
Michała Sterengi (2 pkt.) oraz Mariusza Matczaka (2+1) i Jarosława
Wilusza (2+1) spowodowały, że
miejscowi przegrywali po pierwszej
kwarcie tylko 19:23.
Następne trzy odsłony tego zaciętego meczu wygrali gospodarze
i zasłużenie cały mecz 88:78, ale
wynik nie oddaje pełnej dramaturgii
tego meczu. Goście prowadzili do
17 min., kiedy na tablicy pojawił
się wynik:33:33 i dopiero od tego
momentu miejscowi powoli zaczęli
uzyskiwać coraz większą przewagę,
dlatego po 20 min. prowadzili 3 pkt.,
a po 5 min. trzeciej kwarty 53:44 po
celnej „trójce” Krzysztofa Samca i zakończyli trzecią kwartę z przewagą
8 pkt. - 65:57.
W ostatnich 10 min. spotkania
miejscowi spokojnie utrzymywali
bezpieczną przewagę do 34 min.
(75:64). Potem jednak goście pokazali charakter i na minutę przed
finałową syreną zrobiło się 80:78,
a na 34 sek. przed końcem 82:78.
Zwycięstwo gospodarzy wisiało
na włosku, ale też i oni pokazali
charakter, zachowali więcej zimnej
krwi i dlatego zasłużenie wygrali ten
ciężki i bardzo ważny mecz.
Trener Sudetów - Ireneusz Taraszkiewicz, który nigdy nie ocenia indywidualnie swoich podopiecznych,
powiedział po spotkaniu, że kazał
swoim zawodnikom nie dać się spro-

Grzegorz Jankowski (8) usiłuje
w niekonwencjonalny sposób zatrzymać
Jakuba Czecha, ale mu się nie udało
wokować agresywnie i brutalnie
grającym rywalom. - To się udało
i dlatego wygraliśmy – podkreślił
szkoleniowiec miejscowych.
Choć słowa uznania należą się
wszystkim koszykarzom Sudetów
w tym spotkaniu, to chyba mecz
sezonu zagrał Jarosław Wilusz
najlepszy na parkiecie w obronie
i w ataku.
Sudety Jelenia Góra – Pogoń
Prudnik 87:78 (19:23, 23:16,
23:18, 22:21)
Sudety: Rafał Niesobski 19,
Jakub Czech 16, Krzysztof Samiec
i Jarosław Wilusz po 15, Mariusz
Matczak 8, Michał Sterenga 7,
Grzegorz Terlikowski 4, Łukasz
Niesobski 3.
Najwięcej dla Pogoni: Lepczyński 21, Czapla 18, Tarasewicz 16 i
Jankowski 10.

Janusz Cwen

CHORZÓW Juniorki Finepharm Carlos wygrały półfinał

Poszły jak burza
Ubiegłoroczne mistrzynie Polski juniorek w piłce ręcznej – Finepharm Carlos - wygrały w cuglach tegoroczne
ćwierćfinały o ten tytuł i w podobny sposób wygrały
półfinał w Chorzowie.
Jeleniogórzanki pierwszy
mecz rozegrały z Samborem
Tczew po wyczerpującej podróży,
a ponieważ rywalki uporczywie
walczyły o jak najlepszy wynik z
faworyzowanymi jeleniogórzan-

kami, walka o zwycięstwo trwała
przez całe prawie spotkanie. Tak
było do 40 min. meczu, kiedy to
wcześniej Sambor obejmował
nawet prowadzenie kilkoma
bramkami. Dopiero ostatnie

20 min. tej potyczki przyniosło
przewagę jeleniogórzankom, u
których procentuje w tak ciężkich chwilach doświadczanie
wynikające z gry w I lidze i
ekstraklasie. To spowodowało,
że wygrały to spotkanie.
W następnym meczu wygrały
40:20 (19:8) z najsłabszą drużyną turnieju MKS Arot Astromal
Leszno, a w niedzielę (17 lutego)
pokonały gospodynie – Ruch
Chorzów: 30:20 (17:10), osiągając imponujący bilans bramek:
103:58.

ELBL¥G Wygwizdali dziewczyny po gospodarsku

Mogły wygrać
Szczypiornistki Finepharm Carlos Jelenia Góra przegrały
w Elblągu z EKS Start dwoma bramkami, choć do przerwy
wygrywały czterema. Sędziowie prowadzący ten mecz gwizdali w jedną stronę „po gospodarsku”, aż dziwili się temu
dziennikarze centralnych i lokalnych gazet.
Na przykład w ciągu ostatnich dziesięciu minut meczu
przyjezdne otrzymały dziesięć
minut kary i często grały nawet

w czwórkę. Mimo tego, jak powiedział trener Zdzisław Wąs,
jego dziewczyny mogły wygrać
to spotkanie, ale zawiodła

skuteczność w ataku. Po prostu
dziewczyny zmarnowały zbyt
dużo „setek’ i dlatego przegrały.
Ponadto Marta Gęga nie była w
pełnej dyspozycji, bo jest przeziębiona i grała z gorączką.
Wzorem k ibiców można
powiedzieć: dziewczyny nic
się nie stało, chociaż szkoda
straconych pkt. Jednak zdobycie trzeciego miejsca w tabeli
jest możliwe, bo w ostatnich
meczach rundy podstawowej
rozgrywek nasze dziewczyny
zmierzą się jeszcze u siebie 23

Pozosta³e wyniki:
VB Leasing Siechnice – Open Basket Pleszew
AZS Poznań – Śląsk II Wrocław		
AZS OSiR Kalisz – Olimpia Legnica 		
Doral Nysa Kłodzko – AZS Radex Szczecin
AZS Opole – UKKS 2000 Leszno 		
Spójnia Stargard Szczeciński – MKKS Zabrze

80:86
105:60
20:0 (vo)
78:86
87:63
78:75

i Eweliny Staszulonek. Ponadto:
pływaczki - Kariny Włostowskiej
oraz futbolistów: Adriana Szczurka (Olimpia Kowary), Kazimierza
Hamowskiego (Lotnik Jeżów)
i Radosława Koguta (Piast Dziwiszów).
Jak głosować? Wystarczy wyciąć i wypełnić kupon, przesyłając
potem do redakcji przy ul. Klonowica 9/6, 58-500 Jelenia Góra,
lub dostarczyć osobiście kupony,
względnie wrzucić do skrzynki
kontaktowej, znajdującej się
na drzwiach redakcji. Każdy ze
sportowców, na którego głosujecie Państwo, musi być z innego
klubu. Zawodnicy otrzymują za
pierwsze miejsce 5 pkt., za kolejne
od 4 do 1.
Wśród Czytelników biorących
udział w plebiscycie rozlosujemy
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zachęcamy więc do udziału we
wspólnej zabawie!
Konkurs kończy się 29 lutego.

Złota piątka

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

Tabela
1. Sudety Jelenia Góra
2. MKKS Zabrze
3. AZS Radex Szczecin
4. Pogoń Prudnik
5. AZS Politechnika Opole
6. Spójnia Stargard Szcz.
7. AZS OSiR Kalisz
8. Open Basket Pleszew
9. Doral Kłodzko
10. AZS PP Big Plus Poznań
11. VB Leasing Siechnice
12. UKKS 2000 Leszno
13. Śląsk II Wrocław
14. Olimpia Legnica

Do redakcji wpłynęło pocztą ponad 800 kuponów wyciętych z „Tygodnika Jelonka” i blisko 500 maili
od naszych Czytelników, w których
głosują na swoich faworytów.
Nadal zdecydowanie prowadzi w
konkursie wicemistrz świata karate
- Paweł Piepiora, który zebrał w
sumie ponad 3 tys. pkt. Ponad 200
pkt. zgromadziła Marta Oreszczuk.
Zbliża się do niej Natalia Małaszewska i Marta Gęga które zebrały
prawie 200 pkt. a tuż za dziewczynami rywalizują ze sobą: „łeb w
łeb” dwaj futboliści Karkonoszy:
Łukasz Kowalski i Paweł Walczak
– zebrawszy blisko 100 pkt.
Ostatnie sukcesy koszykarzy Sudetów i szczypiornistek Finepharm
Carlos spowodowały, że trafiają do
nas kupony i maile na Krzysztofa
Samca i Rafała Niesobskiego oraz
Annę Dybę i Katarzynę Jeż, a także,
Martę Dąbrowską.
Pojawiły się też po raz pierwszy
nazwiska reprezentujące sporty
zimowe - Katarzyny Karasińskiej

22
22
21
22
22
22
22
21
21
22
21
22
20
22

39
37
36
36
35
35
35
33
32
31
29
27
25
16

1773-1567
1717-1566
1665-1422
1908-1685
1692-1444
1652-1552
1638-1542
1571-1499
1655-1599
1679-1721
1563-1661
1467-1685
1260-1672
998-1623

KS Finepharm Carlos - Sambor Tczew 33:27 (18:18)
Finepharm Carlos: Szalek,
Kozłowska, Baranowska - Buklarewicz 10, Kobzar 8, Konsur
7, Tajerle 3, Łoniewska 3, Muras
1, Rykaczewska 1, Marceluk,
Kubicka i Michalska.
Finepharm Carlos Jelenia
Góra – MKS Arot Astromal
Leszno 40:20 (19:8)
Finepharm Carlos: Szalek,
Kozłowska, Baranowska – Konsur 9, Muras 6, M. Łoniewska i
Rykaczewska po 5, Michalska i
Romanow 4, Tajerle 3, Marceluk

2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................
4. .............................................. - .....................................
5. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

TAK

NIE

i Buklarewicz po 2.
Finepharm Carlos – Ruch
Chorzów 30:20 (17:10)
Finephar Carlos: Szalek, Kozłowska, Baranowska – Kobzar
9, Buklarewicz 6, Konsur 5, Rykaczewska 3, Tajerle i Marceluk
po 2, M. Łoniewska, Romanow i
Muras po 1.
Teraz czeka nasze dziewczyny finał z udziałem ośmiu
najlepszych zespołów, który
zostanie rozegrany od 26 lutego
do 2 marca.

JEN

lutego z Piotrcovią Piotrków Góra 33:31 (14:18)
Tr., 1 marca z AZS PolitechniFinepharm Carlos: Maliczką w Koszalinie i w ostatnim kiewicz, Skompska, Nowak
spotkaniu 8 marca u siebie z – Jeż, Dyba i Buchcic po 6, LatyŁączpolem Gdynia. Zapowia- szewska i Gęga po 4, Oreszczuk
dają się niezłe emocje! Będą 3, Odrowska 2.
to mecze prawdy, bo rywalki
JEN
grają ostatnio bardzo dobrze,
a szczególnie najbliższy przeciwnik Finepharm Carlos
- KU AZS Politechnika
Pozosta³e wyniki:
Koszalin, która wygrywa
Łącznościowiec Szczecin - SPR Lublin
24:37 (10:18)
z drużynami czołówki
Zgoda Ruda Śląska - Ruch Chorzów 		
28:24 (15:13)
tabeli.
KU AZS Koszalin - Dablex AZS AWFiS Gdańsk 24:22 (11:14)
EKS Start Elbląg – FiPiotrcovia Piotrków Tryb. - KS Łączpol Gdynia 28:27 (16:15)
nepharm Carlos Jelenia
Interferie Zagłębie Lubin - Słupia Słupsk
31:18 (16:7)

Fot. Marek Tkacz

Jak mówią nasi trenerzy i zawodnicy w Prudniku sędziowie dla
świętego spokoju tolerują agresywną
i brutalną grę gospodarzy, dlatego
bardzo ciężko tam wygrać. Koszykarze Pogoni presję na sędziów wywierają też na wyjazdach. Widać to
było wyraźnie w meczu z Sudetami.
Ciągle mieli jakieś pretensje do arbitrów. Sami jednak stosowali metody
walki poniżej pasa. Na zdjęciu widać
wyraźnie jak Grzegorz Jankowski z
Prudnika, nie mogąc sobie poradzić
z Jakubem Czechem, chwyta go
mocno za genitalia. To jeden ze sposobów walki gości. Zaprezentowali
też innego rodzaju faule, z czym nie
mogli sobie poradzić sędziowie,
bo przyjezdni sprytnie ukrywali te
niedozwolone manewry.
Mecz przypominał więc zapasy, bo
obydwa zespoły postawiły na twardą
obronę i nieustępliwość w grze, co
powodowało, że to spotkanie szczególnie w ostatnich dwóch kwartach
odbywało się na pograniczu faulu,
a często faule były zamierzone i
złośliwe. Celowali w tym szczególnie
przyjezdni i dlatego trzech ich podstawowych zawodników (Jankowski, Czapla i Łakis) opuściło boisko
przed zakończeniem gry.
Jednak początek goście mieli
znakomity. Po niespełna trzech min.
prowadzili 7:0, w 6 min. 15:8 i dopiero od jedynego w meczu trafionego
rzutu Łukasza Niesobskiego i to za 3
pkt. miejscowi zaczęli gonić wynik,

Nasi Czytelnicy wybierają „Złotą piątkę” sportowców
naszego regionu i ten plebiscyt nabiera coraz większego tempa. Na liście kandydatów do tego tytułu
pojawiają się nowe nazwiska.

Sabina Kobzar wystąpiła tylko w
dwóch meczach turnieju w Chorzowie zdobywając 17 bramek

Tabela
1. Dablex AZS AWFiS Gdańsk 19
2. SPR Safo Lublin
18
3. Interferie Zagłębie Lubin 19
4. Finepharm Carlos J. Góra 19
5. KS Łączpol Gdynia
19
6. KS Zgoda Ruda Śląska 18
7. KU AZS Koszalin
19
8. Piotrcovia Piotrków Tr. 19
9. EKS Start Elbląg
19
10. KPR Ruch Chorzów
19
11. MKS Słupia Słupsk
19
12. Łącznościowiec Szczecin 19

32
28
26
25
24
21
21
20
13
10
4
2

579-451
592-481
562-468
593-553
559-485
487-435
566-515
526-508
550-612
474-508
366-689
362-611
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

REGION Wydarzenia i kultura

Będzie się działo
IMPREZY, WYDARZENIA
W namiocie pod Śnieżką i Szrenicą
19 – 24 II, dolna stacja wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej Porębie, stadion miejski w
Karpaczu
Ruszyła akcja „Żywiec na Śniegu”, w niej szereg koncertów, pokazów filmów, występów
kabaretów itp. Imprezy w namiotach Żywca będą trwały w godz. 18.00 - 24.00. Koncerty
startują codziennie ok. godz. 20. Wystąpią m.in. Golden Life czy Idios Bravos, kabaret
Neonówka, codziennie muzyka miksowana na żywo, m.in. Hirek Wrona, dj Kostek, dj Kedar,
dj Noz, dj Black. Imprezy rekreacyjne na stokach będą odbywać się w godz. 10.00 - 15.00.
W programie: pokazy młodych sportowców z Action Team’ów oraz zawody rekreacyjne dla
uczestników. Dla wszystkich, którzy wezmą udział w zawodach przewidziane są nagrody.
Szczegółowe informacje o koncertach na stronach www.karpacz.pl oraz www.nasniegu.
szklarskaporeba.pl
Utytułowana Nieznajoma
19 II, godz. 18, sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30, bilet – 9 zł
W DKF „KLAPS” projekcja filmu „Nieznajoma” – dramat w reż. Giuseppe Tornatore (Włochy,
2006). Film otrzymał już pięć nagród Włoskiej Akademii Filmowej oraz nagrodę za najlepszą
reżyserię na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie.
Psoty na scenie
20 II, godz. 12, sala teatralna - ODK
„Grześkowe psoty” spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru „MASKA” Honoraty
Magdeczko - Capote, Ryszarda Wojnarowskiego, Bogusławy Jaremowicz.
Książka krewnego Gerharta
20 II, godz. 12, muzeum miejskie Dom Gerharta Hauptmanna
Prezentacja książki biograficznej Bernharda Hauptmanna krewnego śląskiego noblisty
– Gerharta.
Wirtualna podróż w Góry Bukowe
21 II, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Jaskinie Gór Bukowych”. Prelegentem
będzie Marian Bochynek – speleolog, himalaista.
Bagnet na broń
22 II, godz. 15, skansen uzbrojenia Wojska Polskiego przy ul. Sudeckiej
Otwarcie wystawy „Bagnety” z kolekcji Anety i Pawła Wawrzeńczyków. Wystawa zawiera zbiór
militariów z okresu między 1850 a 1950 rokiem. W tym jest kolekcja 130 bagnetów produkcji
niemieckiej, austrowęgierskiej, belgijskiej, rosyjskiej, radzieckiej, czechosłowackiej, polskiej,
hiszpańskiej i francuskiej. Wszystkie eksponaty wyróżniają się dobrym stanem zachowania,
posiadają oryginalne pochwy, żabki (skórzane i parciane) oraz (w kilku przypadkach) ozdobne
temblaki i trodle. Ozdobą kolekcji są unikalne egzemplarze bagnetów wz. 1884/98 wykonane
pod koniec II wojny światowej. Wystawa czynna do 30 kwietnia.
O przyszłości turystyki
22 II, godz. 18, BWA
Dyskusja na temat „Czy rozwój turystyki da się zaplanować”, prowadzący Andrzej Więckowski,
wykładowcy Andrzej Mateusiak i dr Piotr Gryszel.
W jazzowym klimacie
23 II, godz. 19, sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30, bilety 25 i 15 zł
W ramach cyklu „Jazz do Kwadratu” koncert w wykonaniu Ericka Marienthala i Deana
Browna z zespołu Walk Away.
Uczta dla miłośników gier
24 II, godz. 10 – 18, klub Kwadrat – ul. Bankowa 28, wstęp wolny
III Jeleniogórska Giełda Fantastyki – w programie giełdy m.in. turnieje gier MTG Warhammer
Fantasy Battle, nauka gry w różne systemy, stoiska z akcesoriami do gier bitewnych,
karcianych, RPG.

TEATR

Elektra
21 II o godz. 19 – premiera studencka, 23 II o godz. 19, Scena Duża, bilety
18 i 27 zł
Podróż poślubna
22 i 24 II, godz. 19, Scena Studyjna, bilety 18 i 25 zł
Potęga teatru, czyli Muminki
19 II, godz. 11, Teatr Zdrojowy, bilety – 11 zł
Tymoteusz Rymcimci
20 II o godz. 10, 21 II o godz. 11, Teatr Zdrojowy, bilety – 11 zł
Dekameron
23 II, godz. 19, Teatr Zdrojowy, bilety 14 zł

JELENIA GÓRA Obejrzą 80 filmów w trzy dni

Uczta dla kinomanów
Blisko 80 filmów twórców
niezależnych z całego świata będzie można obejrzeć
podczas 11. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „ZOOM – zbliżenia”.
Początek już w najbliższy
czwartek (21 lutego).
Na konkurs wpłynęło ponad 230
filmów z 17 krajów, m.in. Polski,
Czech, Niemiec na nawet Hiszpanii,
Włoch, Iranu czy Korei Południowej.
Komisja kwalifikacyjna wybrała do
konkursu 79 tytułów, które będzie
można zobaczyć w kinie „Marysieńka”. Będą one wyświetlane w dniach
od 21 do 23 lutego.
W ramach festiwalu odbędą się
polsko-niemieckie warsztaty filmowe dla młodych twórców (19-24 II).
Na czym one polegają? 24 osoby z
Polski i Niemiec pracują w trzech
mieszanych narodowościowo grupach; każda realizuje własny film
pod opieką swojego lidera. Zdjęcia
do filmu przewidziane są również
w Görlitz. Jedną z grup prowadzi
Piotr Matwiejczyk - popularny reżyser kina niezależnego. Podczas
warsztatów młodzież będzie mogła
poznać tajniki pracy w telewizji.
Jedna z grup będzie zajmowała się
tzw. „telewizją festiwalową”, przygotowując każdego dnia serwisy o
tym, co dzieje się podczas festiwalu.
Najlepsze materiały oraz filmy pozostałych grup zobaczymy podczas
Gali Festiwalowej, które odbędzie się
w niedzielę 24 luitego.
Gala rozpocznie się w niedzielę
o godz. 11.

Międzynarodowemu Jury przewodniczy w tym roku Andrzej
Kołodyński - krytyk, autor, redaktor i
tłumacz książek o filmie, ,wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim
i Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. W latach 1973-1992
kierował działem zagranicznym
tygodnika „Film”, od 1994 redaktor naczelny miesięcznika „Kino”.
Publikuje w różnych czasopismach
i książkach zbiorowych.
W ramach festiwalu zaplanowano
również pokazy specjalne filmów.

Będzie można zobaczyć m.in.:
„Na boso” - reż. Piotr Matwiejczyk,
„Raj za daleko” - reż. Radosław Markiewicz, „Zamknięci w Celuloidzie”
- reż. Władysław Sikora, „Wszystko
będzie dobrze” - reż. Tomasz Wiszniewski.
Terminy festiwalu: czwartek (21
II) w godz. 14 – 22, piątek (22 II) w
godz. 10 – 21, sobota (23 II) w godz.
10-22. Bilety wstępu: 5 złotych (na
każdy dzień), karnet – 10 zł. Bilety do
nabycia w kasie kina „Marysieńka”.

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.

(RED)

(TT)

Nowości ze świata muzyki
JAKUB ŻAK - „White Crocodile”
wydawnictwo: MJM Music Pl

To już druga płyta Jakuba Cupińskiego vel Żaka, który studiując
muzykę klasyczną w Stanach Zjednoczonych realizując ten materiał
unikał muzyków klasycznych. W stosunku do płyty pierwszej, główną
zmianą jest to, iż jest więcej elektroniki. Nowa płyta „White Crocodile”
zawierająca 11 utworów to także przeogromna paleta barw, bogacto
dźwięków, głosów wydobywanych elektronicznie z brzmieniami
etnicznymi, pochodzącymi z różnych stron świata, nagranych przez
kompozytora z pobytu w Indonezji i Malezji. Walorem tej płyty są
świetnie wyeksponowane głosy Katarzyny Malendy a także głosy
tubylców z tamtych rejonów świata. Zestaw słów, sylab, którymi
manipulował kompozytor nagrywając z kamery wideo napotkanych
ludycznych artystów z Indii idealnie współgrają z muzyką i z całym
arsenałem instrumentów począwszy od fortepianu poprzez fletnię
pana, quenachos, whistle, okarynę, bodhran, shakuhachi, erhu, łuk
brazylijski, akordeon na klarnecie i saksofonie kończąc.
Muzyka etniczna, bogate inspiracje muzyką Indii i Iranu są dostrzegalne niemal w każdym utworze począwszy od „Cave Cartoons”,
„Floating Stone”, „Crossroads”, „River Child Tune”, „Antiphony”,
„Morrigan’s Forze”, „Sunken Waves”, „Rain Dance” aż po zamykający
płytę „Silk Avenue”. Tygiel kulturowy, jaki dostrzec można w tych
nagraniach jest swego rodzaju inspiracją młodego kompozytora.
Podsumowując,
najnowszy singiel
„Raga Parakeet”
nakręcony w czasie ubiegłorocznej
lipcowej wyprawy
do Indii to jedna
z najciekawszych
płyt, jakie ukazały
się w ostatnim czasie z muzyką etno i
world music.

BOB DYLAN – „Autostradą do sławy”
Wydawnictwo książkowe: Twój Styl

Andrzej Patlewicz

Od pół wieku uwodzi i wywołuje
skrajne emocje. Początki kariery wielkiego barda Ameryki przypomniała nie
tak dawno w swoim filmowym dokumencie Murray Lerner (ukazał się na DVD).
Tym razem na krajowym rynku księgarskim pojawiła się interesująca biografia
Boba Dylana napisana przez Howarda Sounsa. Ten znany biografista zebrał
ponad 250 wywiadów z osobami, które poznały Dylana, m.in. ze współpracującymi z nim muzykami, byłymi przyjaciółkami, członkami rodziny.
Książka jest interesującą opowieścią o dzieciństwie Roberta Allena Zimmermana (tak Bob nazywa się naprawdę) wychowującego się w małym miasteczku
w Minnesocie poprzez okres początków jego błyskotliwej kariery w latach
60-tych, aż po czas tworzenia największych przebojów, kiedy to stał się ikoną
amerykańskiej podkultury. Już z przybranym nowym nazwiskiem wielkiego
poety, często wyrażał w swoich utworach protest społeczny, angażując się
przy tym w różnego rodzaju akcje charytatywne. W 1985 roku wielki aktor
amerykański Jack Nicholson,
zapowiadając występ Dylana
na koncercie charytatywnym
z cyklu Live Aid w Filadelfii, powiedział: „utwory niektórych
artystów mówią za siebie, a
innych za całe pokolenie. Mam
przyjemność zaprosić na scenę
największy amerykański głos
wolności. To może być tylko
jeden człowiek, przekraczający wszelkie granice – Bob
Dylan!”. Biografię tę w przekładzie Bogusława Lubańskiego czyta się jednym tchem.
Jak napisał The Boston Globe
– „wielu pisarzy próbowało
zgłębić życie Dylana, lecz
nigdy dotąd nie zrobiono tego
równie dobrze i jednocześnie
tak urzekająco”.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ 2 pokoje, aneks kuchenny - Celdom - 2
pokoje, aneks kuchenny, 33m2, odremontowane, 139.000 - 661 114 212
■ 2 pokoje na zabobrzu - 2 pokoje na
Zabobrzu - 508 240 828
■ 2 pokojowe - 50m po remoncie - 607
778 444
■ 2 pokojowe - Cieplice 165000zl os. XX
lecia wysoki parter, do zamieszkania, rozkładowe, czynsz 300zl z ogrzewaniem, co roku
zwroty ok. 650zl - 500 122 447
■ 2 pokojowe - wyremontowane 60m2
w Jeżowie Sudeckim Cena 123tys. - 507
582 704
■ 2 pokojowe 46m - Po kapitalnym remoncie Zabobrze wysoki parter - 600 219 019
■ 2 pokojowe 50m2 - bez czynszowe 15
min od Jeleniej Góry - garaż i ogródek - cena
78 tys. - 507 582 704
■ 3 pokoje, 56 m - Celdom , 3 pokoje, 56 m,
w spokojnej dzielnicy w okolicy parku, niski
czynsz, atrakcyjna cena - 075 64 45 605
■ 3 pokoje, 59 m - okolice Malej Poczty!
Po kapitalnym remoncie. I piętro. Wysoki
standard 240 tys. - 603 114 420
■ 3 pokoje, 59 m - centrum Malczewskiego!
Po kapitalnym remoncie. I piętro w parku,
blok z cegły, cisza. Wysoki standard 240
tys. - 603 114 420
■ 3 pokoje, 64 m, 211.000 - Celdom ,
Zabobrze II, 3 pokoje, 64 m, 211.000 - 075
64 45 605
■ 3 pokojowe centrum - 204000zl. mieszkanie po remoncie na 2 piętrze rozkładowe,
niski czynsz z ogrzewaniem - łazienka i wc
oddzielnie - 500 122 447
■ 54 m w nowym bloku - 54 m w nowym
bloku sprzedam - 508 240 830
■ Ładne 2 pokojowe mieszkanie - atrakcyjna
lokalizacja 1 piętro 45m - 603 788 610
■ Ładne 3 pokojowe - mieszkanie, 62m2,
6 piętro - 667 219 752
■ Ładne mieszkanie 54,8m2 - 3 pokoje na
Zabobrzu I - 667 219 752
■ Apartament 40 metrów - w nowym
budownictwie w ładnej dzielnicy Cieplic. Cena
160 tys. zł. - 600 258 703
■ Apartament za garażem - w centrum,
przy ul. Krótkiej. Polecam 508 240 821
Kawalerka przy ul. Bartka Zwycięzcy. blisko
akademia ekonomiczna. ładna, 30m2. - 508
240 821
■ Atrakcyjne blisko Żeroma - 80m2 i
100m2 po remoncie kapitalnym - 604
869 172
■ Atrakcyjne domy - Nowe oraz po remoncie
- 604 869 172
■ Atrakcyjne na starówce - 50m2 po
remoncie - 604 869 172
■ Bardzo ładne mieszkanie - 3 pokoje,
53m2, 5 piętro - 667 219 752

8.II.2008 godz. 10:00 – 15.II.2008 godz. 10:35

Blisko centrum, 60,6 m - Celdom ,
blisko centrum, 60,6 m, 2 pokoje I piętro,
odremontowane, 215.00 - 075 64 45 605
■ Budynek z pomieszczeniami - Budynek z
pomieszczeniami po piekarni do kapitalnego
remontu 190000 - 603 788 610
■ Cieplice, atrakcyjne - Celdom Cieplice,
atrakcyjne, 2 pokoje, 50m, ogród, 206.000
- 661 114 212
■ Dom 350m i półtora hektara - ziemi oraz
zabudowania gospodarcze w złotym potoku
koło Gryfowa za 350 tys. - 781 237 251
■ Domek w Zachełmiu - po kapitalnym
remoncie z zadbana działka piękne widoki
390000 - 500 122 448
■ Dom wolnostojący - w Sadach Dolnych
pod działalność gosp. lub mieszkanie - 603
689 482
■ Dom w zabudowie szeregowej 110m2+garaż+taras, os. Czarne, bezpośrednio - 601 606 955
■ Dwupokojowe - Osiedle Orle 3 piętro
137000 - 603 788 610
■ Działka 40 ar - Działka 40 ar z pozwoleniem na budowę/może być hurtownia/
dojazd 4 min od centrum Jeleniej Góry
- 781 644 660
■ Działka budowlana - Jeżów Sudecki
- 508 240 821
■ Działka budowlana - w gminie Mysłakowice 1660 i 2034m2 - 509 326 914
■ Działka budowlana - 4600m2 w okolicach
Kutna. 59zł za m2 - 511 093 613
■ Działki - JANOWICE WIELKIE. Powierzchnia po ok 3200m2. ładne widoki. Atrakcyjna
cena - 663 995 630
■ Działki budowlana - 1500m2. bardzo
blisko Jeleniej Góry! 69zl/m2. Okazja!
- 664 499 812
■ Gospodarstwo rolne - Na trasie J. Góra
- Zgorzelec pod działalność gospodarcza
- 604 869 172
■ Gospodarstwo rolne - 33ha zabudowania,
maszyny rolnicze Partner - 604 869 172
■ Gospodarstwo w mieście - Gospodarstwo
w mieście 4.64 h. - 698 265 036
■ Kawalerka - 85000zl Cieplice. 26m
na oś. Orle. ociepla z niskim czynszem. do
zamieszkania. w bloku po termodernizacji
- 500 122 447
■ Kawalerka - Kawalerka na Bartka Zwycięzcy, 30m2. pilne! - 508 240 821
■ Kiepury 62m - drugie piętro - 508
240 830
■ Komfortowa kawalerka - I piętro Wrocław
- 696 453 855
■ Kopernika - 3 pokoje sprzedam - 508
240 830
■ Mieszkanie - 63m2 Noskowskiego - 508
240 830
■ Mieszkanie - na Zabobrzu II, 2 pokojowe,
39,2m2 po remoncie - 694 502 008
■
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Mieszkanie 2 pokoje - pierwsze piętro ul
Wyczółkowskiego Jelenia Góra cena 180 tys.
608 683 637 - 698 623 014
■ Mieszkanie 2 pokoje - 49m2, 10 piętro
- 667 219 752
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Mieszkanie 2
pokojowe - 509 949 961
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Mieszkanie
2 pokojowe 49m na Różyckiego - 662
009 400
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Pilnie sprzedamy
mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu, 38m2.
nieruchomości - 504 131 604
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 55m2 na 2 parterze z balkonem Partner - 604 869 172
■ Mieszkanie 50m2 - I piętro Zabobrze
Karłowicza - 075 76 44 843
■ Mieszkanie 84m2 - I piętro, idealne
na biuro, gabinet. Centrum Jeleniej Góry.
395000 zł. - 506 172 915
■ Mieszkanie w centrum - 3 pokojowe 93
m pierwsze piętro - 603 788 610
■ Mieszkanie w cieplicach - częściowo do
kapitalnego remontu 164m2 + 2 pok na poddaszu gratis! 248 tys. zł - 500 703 931
■ Mieszkanie w Sosnówce - 70m bez czynszowe c.o.+ kominek, strych, garaż, działka
300m lokal po remoncie + wyposażenie 605
305 107 - 075 76 10 978
■ Mysłakowice, bezczynszowe - Celdom,
Mysłakowice, bezczynszowe, 4 pokoje,
115m, i piętro, ogród, garaż, 280.000
- 075 64 45 605
■ Nowe mieszkania w centrum - nowo
realizowana inwestycja w Jeleniej Górze
- Obrońców Pokoju - mieszkania 1,2,3 pokojowe oraz dwupoziomowe - 508 240 831
■ Nowy dom do wykończenia - Nowy na
dużej działce okolice Jeleniej Góry PARTNER
- 604 869 172
■ Okolice Małej Poczty - Celdom okolice
Małej Poczty, salon z aneksem kuchennym i
3 pokoje, I piętro, ogródek, 226.000 - 075
64 45 605
■ Piechowice - Piechowice działka o pow.
4600m2 z zabudowaniami 200 tys. - 508
240 825
■ Pilnie - Kawalerka - Pilnie sprzedam
kawalerkę po remoncie w Cieplicach. - 502
100 547
■ Pilnie mieszkanie 2 pokojowe - na
Różyckiego - 662 009 400
■ Pół bliźniaka - blisko centrum
150m2/1400m2 Partner - 604 508 308
■ Pół domu, 4 pokoje - Celdom 075 64 45
605, pół domu, 4 pokoje, 100 m, 279.000
- 075 64 45 605
■ Pol bliźniaka - Blisko centrum
150m2/1400m2 - 604 508 308
■ Szklarska Poręba 2 pokojowe - wysoki
parter 54 m w starym budownictwie 140000
- 603 788 610
■

Własnościowe - 35m2 po kapitalnym
remoncie na wieksze 075 646 57 53
- 693 502 516
■ Willowe blisko centrum - pow. uzyt.110m2
działka 519m2 garaż 22m2 Partner - 604
869 172
■ Zabobrze I - 3 pokoje, 52m2 w budynku
poniemieckim - 604 869 172
■ Zabobrze III - 2 pokoje 51m2 . VIII piętro
- 604 508 308
■ Zabobrze III, 3 pokoje - Celdom Zabobrze
III, 3 pokoje i aneks kuchenny, 69m,
230.000 - 075 64 45 605
■ Zabobrze III, 3 pokoje 62,5m - Celdom
, Zabobrze III, 3 pokoje, 62,5 m, wysoki
parter, 228.000 - 075 64 45 605
■ Zabobrze III, atrakcyjne 2 pok - Celdom
- Zabobrze III, atrakcyjne 2 pokoje, 50m,
180.000 - 075 64 45 605
■ Zabobrze III IX piętro - 2 pokoje 56m2
- 604 508 308
■ Zabobrze III, komfortowe - Celdom
Zabobrze III, komfortowe, 59m, 3 pokoje, 3
piętro, 240.000 - 075 64 45 605
■ Siedlęcin – duża nieruchomość nadająca
się na agroturystykę – budynek 500m2,
12 pokoi, 3 łazienki, kuchnia, szklarnia,
stajnia. Działka 2800m2, cena okazyjna
tylko 335000 – bez pośredników – 507
932 248
■ Duży dom – stary – sprzedam, zamienię,
wynajmę – 075 75 216 94
■ Mieszkanie własnościowe – bezczynszowe, 55m2 z widokiem na Snieżkę
– dwupoziomowe z ogródkiem z ogrzewaniem
CO – po remoncie – Miłków – 513 808 684
– 508 506 067
■ Ładne mieszkanie 509 949 961
■ Działka ogrodowa 290m przy ul. Działkowicza 665 711 388
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ Kupię mieszkanie przy ul Kopernika
Jelenia Góra - centrum, 1-2 pokojowe małe,
parter lub 1 piętro 696 577 933
■ Mały domek w okolicach Jeleniej Góry do
30km –tanio - może być do małego remontu
692 159 741
■ Mały dom - może tez być do remontu lub
budowa bez pośrednikowi 503 401 944
■ 3 pokoje na Zabobrzu bez pośr. - Kupimy
3-4 pokoje na Zabobrzu 70-80 m2. Nie w
wieżowcu. 1-2 piętro. Bez pośredników !
501082129 - 501 082 127
■ 3 pokojowe - blisko centrum w budynku
4-5 rodzinnym - 075 76 76 988
■ 3 pokojowe do remontu - na Zabobrzu
do remontu, zadłużone lub za odstępne.
- 509 407 491
■ Ładną działkę lub pensjonat - w Szklarskiej
Porębie. Za pośredników dziękuję. - 663
458 304

Cieplice - mieszkanie - zdecydowanie
mieszkanie około 50m w Cieplicach - 509
949 961
■ Dam odstępne za mieszkanie - DAM
odstępne za mieszkanie komunalne - 606
508 723
■ Do 300 tys. dom lub szeregówkę w Sobieszowie lub Cieplicach - 600 785 745
■ Garaż w okolicy ul. Prusa - Kupię garaż w
ścisłej okolicy ul. Prusa. - 505 682 318
■ Kupię - Ładna działkę lub Pensjonat w
Szklarskiej Porębie - 663 458 304
■ Kupię diesla - Astrę kombi lub sedan z
silnikiem diesla najlepiej z terenu Jeleniej
Góry, ewentualnie passata 1,9 diesel lub
Skoda Felicja diesel. - 791 541 176
■ Kupię dom w Karpaczu lub Szklarskiej Por.
- 604 616 816
■ Kupię dom - połowę domu w Jeleniej Górze
lub bliskiej okolicy, może być do remontu lub
wykończenia. Cena do 300 tys. mail: ully@
wp.pl - 696 909 033
■

Kupię dom/bliźniak/szeregówka - może
być do remontu w Jeleniej Górze lub bliskiej
okolicy - 608 321 076
■ Kupię dom lub działkę do rozbiórki w
Jeleniej Górze lub najbliższej okolicy. Ewentualnie działkę pod budowę. Bez pośredników
- 660 105 895
■ Kupię działkę budowlaną w okolicy Jeleniej Góry bez pośredników - 513 151 261
■ Kupię grunt rolny - 790 405 342
■ Kupię kawalerkę w Piechowicach na parterze, ewentualnie I piętrze - 507 243 718
■ Kupię mały dom może być do remontu lub
budowa, bez pośredników - 503 401 944
■ Kupię mały domek w okolicach Jeleniej
Góry do 30km. –tanio - może być do małego
remontu - 692 159 741
■ Kupię mieszkanie - Pilnie na Zabobrzu
III, 3 pokojowe dla zdecydowanego klienta
- 667 219 752
■ Kupię mieszkanie - małe, zadbane mieszkanie max 40mkw w Jeleniej Górze do
■

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).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów

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 52 374
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 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS		
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK		
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

Maksimum 160 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: Elektronika [kupię, sprzedam], Motoryzacja [kupię, sprzedam, zamienię], Nieruchomości
[kupię, sprzedam, mam do wynajęcia, szukam do wynajęcia, zamienię], Praca [dam pracę, podejmę
pracę], Różne [kupię, sprzedam], Edukacja, Usługi
Zamawiający:
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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drugiego piętra. Bez pośredników ! - 660
105 895
■ Kupię mieszkanie - 2-3 pokojowe, w
bliskich okolicach Jeleniej Góry, dla zdecydowanego klienta. - 602 732 135
■ Kupię mieszkanie bardzo pilnie, dla konkretnego klienta, mieszkanie 2 pokojowe, 50
m2, w Sobieszowie lub Piechowicach. PILNE.
- 505 074 854
■ Kupię mieszkanie - przy ul Kopernika J.
Góra centrum, 1 – 2 pokojowe małe, parter
lub 1 piętro - 696 577 933
■ Kupię mieszkanie 2 pokojowe - bez
pośredników w Szklarskiej Porębie, Piechowicach lub Cieplicach. - 792 793 493
■ Kupię mieszkanie w Karpaczu - Bez
pośredników z garażem - 075 76 18 601
■ Kupię Pałacyk - Poszukuję dla zdecydowanego klienta, zabytkowego pałacyku,
dworku, domu w okolicach Jeleniej Góry.
- 667 219 752
■ Kupimy w Mysłakowicach - Pilnie kupimy
mieszkanie 2-pokojowe w Mysłakowicach.
Nieruchomości - 504 131 604
■ Mieszkanie - Do 80000tys. w powiecie
jeleniogórskim. - 605 055 932
■ Mieszkanie 3-pokojowe - dla konkretnego
klienta, najlepiej z ogródkiem Nieruchomości
Partner- Katarzyna - 507 243 718
■ Mieszkanie, dom lub pół domu - w Starej
Kamienicy lub okolicach - 609 456 633
■ Mieszkanie, dom lub pół domu - Kupię
mieszkanie, dom lub pół domu ( może być
do remontu)w Starej Kamienicy, Barcinku,
Rybnicy, Pasieczniku lub w okolicach Jeleniej
Góry - 609 456 633
■ Mieszkanie koło J. Góry - 2-3 pokojowe,
najchętniej po remoncie w okolicy J. Góry np.
Mysłakowice, Jeżów Sudecki od właściciela
- 501 208 885
■ Mieszkanie w Karpaczu - z garażem bez
pośredników - 880 639 946
■ Nowy dom w stanie surowym zamkniętym, w okolicach Jeleniej Góry, pilnie, dla
zdecydowanego klienta - 667 219 752
■ Poszukujemy – mieszkania, domy, gruntydo dalszej odsprzedaży - 502 101 642
■ Szukam mieszkania - na Zabobrzu 3pokojowe,do remontu, zadłużone lub za
odstępne - 509 407 491
■ Szukamy 3 pokojowego na Zabobrzu III
dla konkretnego klienta 507 243 718 - 075
649 50 50
■ Zabobrze III - Mieszkanie - 3 pokoje
Zabobrze III PILNIE! - 603 333 900

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Zamienię małe na większe, może być
zadłużone, dopłacę 663 382 661
■ Mieszkanie 32m2, duży pokój, kuchnia,
łazienka na większe w Cieplicach lub okolicy
– może być zadłużone do 15 tys. lub z
dopłatą – 515 130 648
■ 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
■ Własnościowe 45m, C.O gazowe, zadbane
po remoncie na większe lub pół bliźniaka
– 075 64 28 540
■ Zamienię mieszkanie w JG kwaterunkowe,
zadłużone 68 m, 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, 3 piętro na mieszkanie na niższym
piętrze na 50 m. 665 711 388
■ 2 mieszkania na mały domek - dwa
mieszkania w Jeleniej Górze ( 28m2 i 57m2)
na mały domek do 100m2 - 612 92 58
■ 32m Barcinek na większe - własnościowe,
bezczynszowe, ładne, 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka na większe od 70m2 w okolicy
Jeleniej, Cieplice, Karpacz, Miłków z dopłatą
- 664 492 829
■ 39m2 na większe - Jelenia Góra,3 piętro,
słoneczne, wyremontowane, C.O, gazowe

2 pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój
- na większe - spłacę dług, dam odstępne
- 512 289 142
■ 3 pokoje Lubomierz - Mieszkanie 63,4
m2 - 3 pokoje, wysoki parter, budynek z lat
90-tych, sprzedam (70 tys.) lub zamienię na
podobne lub mniejsze w Zgorzelcu, Lubaniu,
lub okolicy (dopłacę). - 692 418 787
■ Dam odstępne za mieszkanie komunalne.
Zamienię małe na większe, może być zadłużone, dopłacę - 663 382 661
■ Kwaterunkowe 80 m2 na dwa - 3 pokoje,
duża kuchnia i łazienka, słoneczne, ogrzewanie piec dwu funkcyjny + piec kaflowy, I
piętro, zamienię na dwa mieszkania, mogą
być do częściowego remontu lub z małym
zadłużeniem. - 606 514 504
■ Mieszkanie komunalne - Mieszkanie
komunalne w kamienicy 40m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogrzewanie gazowe
- zamienię na większe ( 3-4 pokojowe)
może być zadłużone lub do remontu - 693
702 871
■ Mieszkanie własnościowe - po kapitalnym
remoncie 35m2 parter w Jeleniej Górze Wojska Polskiego na większe - 721 581 738
■ Mniejsze na większe - Zamienię mieszkanie 54m2 w centrum, 3 piętro, CO, słoneczne,
2 pokoje, na większe minimum 80 m2, może
być zadłużone, do remontu ( możliwość
późniejszego wykupu ). - 502 212 400
■ Mniejsze na większe - zamienię 36m2 na
większe w Jeleniej Górze - pokój + kuchnia +
łazienka na 2-wa pokoje, kuchnia, łazienka
bez dopłat - 887 409 875
■ Pół domu na mieszkanie w JG - pół domu
15 km od Jel. na mieszkanie bez czynszowe w
centrum Jeleniej zamienię - 607 529 490
■ Warszawa na Wrocław lub Karpacz
- Kawalerkę własnościową (hipoteka), 26m2
z balkonem w Warszawie zamienię na 2 pok.
własnościowe we Wrocławiu lub Karpaczu.
werbah@dami.pl - 662 825 769
■ Mieszkanie 25m.1 pokój, kuchnia na
większe. - 508 449 272
■ Zamienię - małą kawalerkę 25m na
większe. - 756 475 267
■ Mieszkanie własnościowe w Marciszowie
do remontu o pow. 80m2 + strych 50m2
+ 2 piwnice + komórka, niski czynsz na
mniejsze w Jeleniej Górze ( preferowane stare
budownictwo) - 607 435 928
■ Zamienię - Pół domu 15km od Jeleniej
na mieszkanie w centrum Jeleniej zamienię
- 607 529 490
■ Zamienię 3 pok. na mniejsze - Zamienię
3 pokojowe w Cieplicach 67 m. WC ,
łazienka osobno . CO z sieci . Okna nowe
PCV wychodzące na dwie strony. Balkon
poł-zach Poszukuję 2 pokojowego ok. 40m
- 075 64 293 12
■ Zamienię komunalne na mniejsze Zamienię komunalne mieszkanie 50m2, 3
pokoje na mniejsze 2 pokojowe - 507 746
559, 075 75 58 919, email:suelaz@wp.pl
- 075 755 89 19
■ Zamienię mieszkanie - w Jelenie Górze
kwaterunkowe, zadłużone, 68 m, 2 pokojowe
kuchnia, łazienka, 3 piętro na mieszkanie na
niższym piętrze na 50m - 665 711 388

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
■ Hale do wynajęcia – dwie produkcyjno
magazynowe po 50m2 w okolicy Jeleniej
Góry – 600 625 377
■ Pokoje z Internetem dla studentów, uczniów, firm, pracowników, turystów – internet,
gastronomia, obiekty sportowe, imprezy
okolicznościowe, sporty walki, siłownia
- wesela w Jeleniej Górze – 075 75 25 017
– 606 360 443 – 606 356 064
■ Pomieszczenia biurowe, bądź zaplecze
magazynowe z zapleczem sanitarnym
60m2 do wynajęcia na Osiedlu Czarnym +

możliwość wynajmu powierzchni mieszkalnej
50m2 – 798 485 139
■ Tanie noclegi – indywidualnie i dla grup
robotniczych – dyskretne pokoje Restauracja
Galery na Wrocławskiej - 075 75 216 94
■ Do wynajęcia lokal - cały parter 100m na
handel lub usługi - dogodny dojazd, parking,
bilbord w budynku wolno stojącym przy ul.
Wolności 669 393 093
■ Do wynajęcia lokal 22 m z parkingiem
na biuro, usługi lub handel przy ul. Wolności
600netto + liczniki 669 393 093
■ Szukam pilnie kawalerki bardzo tanio
- dziewczyna z noworodkiem 600 524 436
■ 1-os. pokój z osobnym wejściem - do
wynajęcia 1-os. pokój z kuchnią, łazienką i
osobnym wejściem do wynajęcia. Lokalizacja
- Cieplice, blisko przystanku autobusowego.
Pokój umeblowany, kuchnia również. Koszt
miesięczny - 400 zł (wszystko) - 604
054 348
■ 2-os. pokój z własnym wejściem - Do
wynajęcia pokój 2-os. z osobnym wejściem,
kuchnią i łazienką. W pełni umeblowany.
Cieplice, blisko przystanek autobusowy,
cena 800 zł (wszystko) za miesiąc - 604
054 348
■ Dla studentów do wynajęcia - Trzy pokoje
w Cieplicach. Pełne wyposażenie. 20 min.
autobusem do KK. Pokoje do zamieszkania
od zaraz - 601 285 290
■ Dla studentów do wynajęcia. - Trzy pokoje
dla studentów w Cieplicach, komfortowe
warunki. Pokoje bardzo duże, przestronne z
pełnym wyposażeniem. Dla wymagających
- 605 209 145
■ Do wynajęcia dwupokojowe - Do wynajęcia
dla Firmy ładne, umeblowane dwupokojowe
w Cieplicach (XX-lecia), ogrzewanie gazowe,
pełny komfort, spokojna okolica. Propozycje
poproszę na maila: madersky@interia.pl
- 697 866 500
■ Do wynajęcia kawalerka - Do wynajęcia
umeblowana kawalerka na Zabobrzu II od I
marca - 602 332 078
■ Do wynajęcia lokal - 22m z parkingiem
na biuro, usługi lub handel. Przy ul. Wolności
600 netto + liczniki - 669 393 093
■ Do wynajęcia lokal 100m - cały parter na
handel lub usługi dogodny dojazd, parking,
bilbord. W budynku wolnostojącym przy ul.
Wolności - 669 393 093
■ Do wynajęcia na biura centrum - Wynajmę
lokal biurowy na I piętrze w budynku handlowo - usługowym. Centrum miasta, parking.
Powierzchnia 110 metrów. 5 pokoi + zaplecze
socjalne. Najchętniej jednemu najemcy. 721
819 196 - 721 819 196
■ Dwupokojowe do wynajęcia - Zabobrze
50m, AGD/RTV, kuchnia, zadbane - 502
382 055
■ Kawalerka - szukam pilnie kawalerki
bardzo tanio. Dziewczyna z noworodkiem
- 600 524 436
■ Kawalerka - Do wynajęcia pokój z kuchnią
i łazienką. Oddzielne wejście. Dla studentki lub
uczennicy - 696 884 333
■ Kawalerka do wynajęcia - Wynajmę
mieszkanie ( 36m2) osobie pracującej 650
+ liczniki . Mieszkanie w Jeleniej Górze w
spokojnej dzielnicy . - 511 241 284
■ Klimatyczny domek do wynajęcia - Do
wynajęcia klimatyczny domek z kominkiem
na osiemnastki i inne imprezy trzy poziomy
(parkiet, miejsce do siedzenia, spanie)
Kromnów 10 km od Jeleniej Góry, dogodny
dojazd - 693 800 490
■ Lokal do wynajęcia - około 30m 2 w
Szklarskiej Porębie przy ul 1 Maja .Lokal
obecnie mieszkalny - nadaje się na mieszkanie , biuro ,lokal handlowy lub usługowy
- wymaga remontu - wymiana podłogi i mała
adaptacja do potrzeb najemcy - /9 do 18 /
- 603 877 942

Lokal handlowo-usługowy, 70m2, parter,
duża witryna wystawowa. Cena 1500 netto.
Nieruchomości - 504 131 604
■ Lokal na działalność - Wynajmę część
lokalu (ok.40m2) na cichą działalność
bądź handel przy hurtowni sportowej.
Lokal położony jest w Cieplicach przy ulicy
Wolności . Cena 500 zł.(do uzgodnienia).
- 512 176 068
■ Lokal na działalność 100m2 - do wynajęcia lokal na działalność gospodarcza 100m2
lub 2002 - 691 244 355
■ Lokal użytkowy do wynajęcia - 50,5 m2,
składa się z 2 pomieszczeń (sala i magazyn).
Wymaga adaptacji do potrzeb użytkownika. Z
przeznaczeniem na sklep, biuro itp. Znajduje
się w Kostrzycy przy ulicy Jeleniogórskiej
13. Cena do uzgodnienia 605 237 860
- 075 718 32 13
■ Lokal użytkowy do wynajęcia - 50,5m2,
składa się z 2 pomieszczeń (sala i magazyn).
Wymaga adaptacji do potrzeb użytkownika. Z
przeznaczeniem na sklep, biuro itp. Znajduje
się w Kostrzycy przy ulicy Jeleniogórskiej 13
- 605 237 860
■ Magazyny, produkcja. - Do wynajęcia
ponad 180 m2 z przeznaczeniem na produkcję, usługi lub magazyny (mogą być
chłodnie) w Podgórzynie. Duży plac, socjal,
biuro, rampa, wiata. Wysokość magazynów
5m - 509 057 875
■ Mam do wynajęcia mieszkanie - nowe - 2
pokoje 65 metrów , kompletnie wyposażone,
I piętro ul. Kadetów, do wynajęcia od dnia
01.04.2008, koło Kolegium Karkonoskiego,
wysoki standard - 888 764 147
■ Mieszkanie 3 pokojowe - Kiepury Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe na ulicy
Kiepury. Kuchnia umeblowana i wyposażona. Ogrzewanie i ciepła woda - energia
elektryczna. Koszt wynajmu 1000 zł +
media. Kaucja. Za dodatkową opłatą garaż.
- 501 167 262
■ Mieszkanie do wynajęcia - wynajmę
mieszkanie dwupokojowe + kuchnia umeblowane (pralka lodówka) pow. 86 m2 - 508
422 004
■ Mieszkanie do wynajęcia - 3 - pokojowe
na Zabobrzu 1 - ul. Kolberga 1. - 075 64
26 771
■ Mieszkanie do wynajęcia - 2-pokojowe,
Zabobrze III, umeblowane, wysoki parter cena
850,- (w tym czynsz) + liczniki: gaz, prąd,
woda kaucja 1000,- mieszkanie dostępne
od 1.03.2008 - 075 64 379 27
■ Para poszukuje - Para poszukuje do
wynajęcia mieszkanie samodzielne w Jeleniej
Górze ( 500 zł + liczniki) - 606 508 723
■ Para poszukuje mieszkania - Młode
małżeństwo poszukuje pilnie 2 pokojowego
mieszkania do wynajęcia na terenie Cieplic
lub Jeleniej Góry - 693 909 235
■ Para szuka mieszkania - pilne - Młoda para
wynajmie mieszkanie, od marca, na terenie
Jeleniej Góry (najchętniej Cieplice) do 500zl
+ liczniki. Prosimy o kontakt pod numerami
telefonów 603-970-379 - 603 376 166
■ Para wynajmie 2 pokojowe - pilnie
szukamy mieszkanka 2 pokojowego
(500zl+rachunki)lub kawalerki - 509
495 589
■ Para wynajmie kawalerkę - niedrogo w
Jeleniej Górze - 781 670 570
■ Pilnie - poszukuję niedrogiego ,mieszkania: kawalerki lu 2- pokojowego na terenie
Jeleniej Góry, mogą też być Cieplice. - 601
716 986
■ Pilnie poszukujemy mieszkania - Para
poszukuje do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe lub kawalerkę (koszt: 5oo+ liczniki)-od
marca!!! - 509 495 589
■ Pilnie poszukuje pokoju - Studentka
poszukuje pokoju jednoosobowego lub
taniej kawalerki na Zabobrzu, ewentualnie w
centrum 787 502 948 - 600 813 772
■

Pilnie poszukuję pokoju - Jestem studentką KK. Poszukuję pokoju 1-osobowego
lub niedrogiej kawalerki na Zabobrzu, ewentualnie w centrum./787502948 - 600
813 772
■ Pilnie wynajmę - Pilnie poszukuję garażu
do wynajęcia w Kowarach. - 889 893 553
■ Pilnie wynajmę pokój 1-os - w mieszkaniu
studenckim. studentka 1 roku KK - 667
130 555
■ Pokój 1 osobowy do wynajęcia - Posiadam
do wynajęcia pokój jednoosobowy w domku
jednorodzinnym-w Cieplicach-z dostępem
do kuchni, łazienki, Internetu. Internet 24h
GG: 2798099 E-mail: konlech@tlen.pl - 798
421 721
■ Pokój 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 w
tym wliczone media: tv/tel/Internet. rachunki
co 2m-ce: światło/woda/gaz. dzielone na 2
os. które mieszkają + Ty. - 510 797 010
■ Pokoje dla studentów, firm, - turystów,
gastronomia, Internet, obiekty sportowe,
siłownia, imprezy okolicznościowe, wesela
w Jeleniej Górze 075 75 25 017, 606 360
443 - 606 356 064
■ Poszukuję do wynajęcia - Poszukuje
do wynajęcia dom lub duże mieszkanie na
terenie Jeleniej Góry - 508 240 831
■ Poszukuję do wynajęcia 2-3 pok - Odpowiedzialne małżeństwo poszukuje do wynajęcia mieszkania 2-3 pok., od marca na dłuższy
okres czasu, umeblowanego najchętniej
- 667 749 996
■ Poszukujemy kawalerki do wynajęcia.
Młode małżeństwo z malutkim dzieckiem.
Szukamy tak do 500zl z czynszem +liczniki.
695-290-885 - 603 300 646
■ Poszukujemy mieszkania - lub kawalerki
do wynajęcia pilnie - bardzo tanio, młoda para
z grzecznym dzieckiem - 665 564 639
■ Poszukuję Sobieszów, Cieplice - Rodzina
3 osobowa poszukuje mieszkania do wynajęcia w Sobieszowie lub Cieplicach. - 603
648 523
■ Poszukuję współlokatorki - Pokój 2
osobowy, kuchnia, łazienka, Internet. Mili
właściciele. Osobne wejście. Cena 275zł w
tym wliczone wszystkie rachunki 075 64
934 47 - 602 294 940
■ Stancja - Do wynajęcia jest miejsce w
pokoju dwuosobowym w centrum - 781
957 520
■ Szukam 3 pokoje lub pół domu - Szukam
do wynajęcia 3 pokoje, mieszkanie willowe
lub pół domu do 15km od Jeleniej Góry
- 601 614 728
■ Szukam do wynajęcia - szukam kawalerkę
lub mieszkanie dwu pokojowe do wynajęcia
- najchętniej umeblowane - 888 872 887
■ Szukam lokalu w JG - w centrum przeznaczenie-usługi, 10-30 m2, maksymalnie
2 piętro za rozsądną cenę. kwl02@op.pl
- 606 923 954
■ Szukam mieszkania - Poszukuję mieszkania 3 pokoje najlepiej w Cieplicach - 798
220 718
■ Szukam mieszkania do wynajęcia - w
okolicach Radomierza, na dłuższy okres.
- 504 289 256
■ Szukam mieszkania w Kowarach - Młode
małżeństwo szuka mieszkania do wynajęcia
- 886 432 236
■ Szukam mieszkania w Kowarach - na
Wichrowej Równi. - 507 505 744
■ Szukam mieszkania w Kowarach - Przejmę
mieszkanie kaucyjne na Wichrowej Równi, ze
spółdzielni TBS lub Śnieżka, najlepiej dwupokojowe. - 507 505 744
■ Szukam pokoju/mieszkania - Poszukuję
pokoju jednoosobowego na Zabobrzu lub w
centrum albo mieszkania 3 pokojowego w
centrum 787 502 948 - 600 813 772
■

Szukam współlokatorek - Poszukuje
dziewczyn chętnych do wspólnego wynajęcia
mieszkania 787 502 948 - 600 813 772
■ Szukamy 2 studentek - Do pokoju 2
osobowego w mieszkaniu studenckim 250zl
+ rachunki nowa łazienka, Internet, 15 min
piechota do KK bądź AE brak imprez z powodu
nowonarodzonych bobasków sąsiadów, wiec
jest cisza i spokój takich tez osób szukamy
- 501 584 022
■ Szukamy mieszkania - 2 spokojnych studentów piknie szuka niedrogiego mieszkania
z Internetem możliwie jak najbliżej centrum
- 696 388 343
■ Wolna powierzchnia reklamowa Wspólnota Mieszkaniowa dysponuje wolną
powierzchnią reklamową, ściana szczytowa
przy zjeździe z estakady przy ul. Szymanowskiego.( kontakt w godz. porannych) - 075
75 43 483
■ World of Warcraft - Szukam 2 osób do
wspólnego mieszkania i grania w WoW!
250zl+rachunki - 501 584 022
■ Wynajem powierzchni reklamowej Wspólnota Mieszkaniowa dysponuje wolną
powierzchnią reklamową, ściana szczytowa
przy zjeździe z estakady przy ul. Szymanowskiego.( kontakt w godz. porannych) - 075
75 43 483
■ Wynajem - Hale do wynajęcia - dwie produkcyjno-magazynowe po 50m2 w okolicy
Jeleniej-Góry - 600 625 377
■ Wynajmę - mieszkanie 2-pokojowe
nieumeblowane - 791 170 368
■ Wynajmę - Poszukuję lokalu do wynajęcia
w Piechowicach - 790 649 208
■ Wynajmę dla pracowników. - Do wynajęcia mieszkanie trzy pokojowe (20,22,24)m
dla pracowników w Cieplicach. Mieszkanie w
pełni wyposażone gotowe do zamieszkania
- 601 285 290
■ Wynajmę garaż ul. W. Polskiego - Garaż
murowany w okolicy Urzędu Miejskiego - 075
64 120 38
■ Wynajmę kawalerkę - w Sobieszowie
- 600 310 200
■ Wynajmę lub tanio sprzedam - Wynajmę
lub tanio sprzedam lokal użytkowy 100m2
przy głównej ulicy w Piechowicach. - 075
755 89 80
■ Wynajmę mieszkanie - samodzielne (
blisko Dworca Zachodniego - ul. Okopowa )
Cena 400 zł +opłaty za energie elektryczną
- 512 472 896
■ Wynajmę mieszkanie w Legnicy - Do
wynajęcia mieszkanie lub sprzedaż w Legnicy
90 m, parter z balkonem. - 603 030 058
■ Zadbane 3-pokojowe 67m centrum - Do
wynajęcia zadbane mieszkanie o powierzchni
67m. Trzy pokoje + kuchnia + łazienka, balkon, I piętro. Spokojna lokalizacja w centrum
Jeleniej Góry, ul. Malczewskiego. Cena 1100zł
+ liczniki + zwrotna kaucja. Kontakt: 0 603
747 333 - 075 764 83 23
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Agencja ochrony zatrudni... - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracowników
ochrony z terenu Jeleniej Góry, Mirska i okolic
- 605 097 861
■ Ajent - Poszukujemy osoby do prowadzenia salonu prasowego na zasadzie umowy
ajencyjnej na terenie Jeleniej Góry teren PKS
Salon Relay - 506 015 382
■ AKWIZYCJA OFE Za każdą umowę do
OFE powyżej 7 zł składki z ZUS-u , płacę 150
zł, a powyżej 20 zł składki z ZUS-u płacę od
300zł do 600zł plus 1,5% od kapitału klienta.
Zapraszam do współpracy. Kontakt: e-mail
ofepolska@ofepolska.pl tel. (063) 244-5909 - 504 678 649
■ Atrakcyjna oferta dla każdego - Zapraszam do współpracy z firmą FM GROUP
POLSKA, producentem wysokiej jakości
trwałych perfum Do wyboru wiele światowych

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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zapachów, oraz wiele innych produktów. Zysk
ponad 40% na produkcie GG-8741838 emeil
ksyniooo5@wp.pl - 515 741 895
■ Barmanka-sprzedawca - Osoby bez
doświadczenia zawodowego również zapraszamy. Bar TaDo, Jelenia Góra, ul. Karola
Miarki 44, była portiernia Celwiskozy. - 504
272 623
■ Bik hit - Bank Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki dla specjalistów i pracowników z branży hotelarskiej i turystycznej
pragnących rozwijać karierę zawodową. Centrum Rekrutacji Kadr, Jelenia Góra, ul. Wiejska
29 605 661 481 - 075 75 43 965
■ Biuro rachunkowe zatrudni - Biuro
Rachunkowe BARTOSIEWICZ I PARTNERZY
zatrudni pracownika. Znajomość zagadnień
wynagrodzeń i kadr mile widziana. Oferty
proszę składać na maila: bipbiuro@op.pl
- bipbiuro@op.pl
■ Blacharz-lakiernik - Firma Ro-Ko Car
Service zatrudni blacharza- lakiernika z
doświadczeniem - atrakcyjne wynagrodzenie,
kontakt pod numerem: 514 800 707 - 514
800 707
■ Centrum motocyklowe Yamaha - poszukiwany pracownik do salonu motocyklowego
- wymagana podstawowa znajomość branży
– dyspozycyjność przyjmowanie ofert pod
mailem (CV ze zdjęciem + list motywacyjny)
cm.yamaha.milena@wp.pl odpowiadamy na
wybrane oferty - 501 222 106
■ Centrum rekrutacji kadr - CRK Centrum
Rekrutacji Kadr dla doświadczonych pracowników i poszukujących pracy specjalistów z
różnych branż, Jelenia Góra, ul. Wiejska 29
- 605 661 481 - 075 75 43 965
■ Ciekawe osoby z wizją - 90 dniowy okres
wdrożeniowy - Gwarancja dochodów. Osoby:
przedsiębiorcze chętne do pracy samodzielnej
i w zespole, pozytywnie myślące, z wizją
i marzeniami o wysokiej kulturze osobistej, potrafiące przekonać do swoich racji.
ZGŁOSZENIA. list+CV:wellbizz@wp.pl "90dni
- 605 588 280
■ 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
- 2008.2010
■ Dla opiekunek w Niemczech - Pilnie
potrzebne opiekunki do osób starszych na ter.
Niemiec wiek od 25lat wymagana znajomość
języka niemiecki w stopniu podst. Wynagrodzenie od 1000do1300euro, zwrot koszt.
Podróży 90 euro. Tel.669494854 E-mail:
altenpflege.de@vp.pl - 669 494 854
■ Dod. praca dla nauczycieli - Nawiąże
współpracę z nauczycielami matematyki,
angielskiego i plastyki. Aplikacje kierować
na snojek@toya.net.pl z nazwa przedmiotu w
tytule - 504 165 595
■ Dorywcza praca - Mam do zaoferowania
dorywczą prace - 697 469 562
■ Do wspólnego prowadzenia - Szukam
osobę przedsiębiorczą a zainteresowaną
wspólnym prowadzeniem gabinetu, Odchudzania, Suplementacji zdrowotnej, Suplementacji sportowców. Gwarantuję przeszkolenie
Zgłoszenia - list motywacyjny i CV e-mail:
wspolnygabinet@wp.pl - 08.02.2008
■ Fajna praca - Praca związana jest z branżą
ubezpieczeniową. Szkolimy nowych pracowników, dajemy bazę klientów, umawiamy na
spotkania. Przy 3 spotkaniach z klientem
dziennie (7 godz. pracy) zarobki wahają się
między 1500-4000 tyś zł. mwasilewski07@
o2.pl - 792 641 328
■ Gadu Gadu - Poszukiwany ktoś kto umie
rozmawiać - masz talent do Prezentacji,
potrafisz przekonywać innych do swoich racji
- jesteś osobą systematyczną i wytrwałą, OK.
masz pracę za ok.2-6tyś zł/m. Zgłoszenia;

List intencyjny + CV, ors-ofice@wp.eu "GADU"
- 2010.2008
■ Hotel zatrudni - Hotel Pałac Staniszów
zatrudni osoby na stanowisko: - pokojówka
- recepcjonista/tka (wymagana znajomość
języka niemieckiego). Bliższe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 075 7558445 lub
hotel@palacstaniszow.pl - 075 75 58 445
■ Hydraulicy - Hotel Gołębiewski pilnie
zatrudni hydraulików do montażu instalacji
PP oraz wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Preferowany wiek do
50 lat. Informacje : Biuro Budowy Hotelu
Gołębiewski 58-540 Karpacz, ul. Szkolna 6
- 075 76 18 042
■ 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 - 505 591 405
■ Firma zatrudni ślusarza lub ślusarza-spawacza Praca przy produkcji lekkich wyrobów
z blach stalowych - 510 250 554
■ Młody/a,aktywny/a,- wyzwanie - Poszukujemy osób, które moglibyśmy przeszkolić
i umiejscowić jako: konsultant-doradca
ds.Kondycji zdrowia I figury. Zgłoszenia
z listem i CV,e-mail:jg.wellness@wp.pl
„DORADCY”
■ Młodych od zaraz - Szukam młodych
ludzi, do 30, którzy są zainteresowani współpracą. Wysokie wynagrodzenie. Wymagana:
systematyczność, poczucie humoru, chęć
rozwijania swoich umiejętności. brylok@
poczta.onet.pl - 14.02.2008
■ Mechanik - Firma Ro-Ko Car Service
zatrudni mechanika do koordynowania
zespołem i warsztatem. Wymagana umiejętność kierowania oraz pracy w zespole.
- 514 800 707
■ Mechanik samochodowy - Zatrudnimy
mechanika samochodowego, praca w
Holandii - 075 64 24 446
■ Możesz mieć wszystko-chcesz - PŁACIMY
TYLE ile INNI tylko OBIECUJA Czekamy na
osoby ambitne i nastawione na kontakt z
ludźmi. Energiczne i pełne życia. Towarzyskie
i otwarte na nowe możliwości. Zgłoszenia
z Listem + CV, e-mail: 1stylzycia@wp.pl
- 10.02.2008
■ Najemca stołówki Tesco - Poszukujemy
osób chętnych do prowadzenia stołówki
dla pracowników Tesco. Oferujemy BARDZO KORZYSTNE warunki najmu! Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt z Kier.
Dz.Personalnego - 075 64 30 312
■ Ochrona osób i mienia - Praca w ochronie
na terenie Kowar , Karpacza. Pełny etat .
Umowa o pracę. Satysfakcjonujące zarobki.
Stabilne warunki pracy oraz możliwość
podnoszenia kwalifikacji. Terminowe wynagrodzenie - 693 837 959

Oferta dodatkowego dochodu - Zostań
dystrybutorem produktów perfumeryjnych
firmy FM Group World i zarabiaj sprzedając
odpowiedniki oryginalnych perfum. 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
■ Oferta współpracy - Zarabiaj na sprzedaży
wspaniałych perfum i innych kosmetyków
firmy FEDERICO MAHORA". Niska cena,
wysokie zarobki 43% marży+ premię. Super
plan marketingowy zapewnia szybkie i
wysokie zarobki. Napisz mario1969@op.pl
GG-723272 lub podaj numer telefonu a
przedstawię szczegóły - 607 871 070
■ Ogrodnik potrzebny - Pałac Łomnica
poszukuje pracownika ogrodowego w średnim wieku (35-50 lat) z wieloletnim doświadczeniem w ogrodnictwie oraz zamiłowaniem
i sercem do ogrodu. Prosimy o kontakt tel.
- 075 71 30 460
■ Operator sprzętu ciężkiego - Adecco
Poland dla swojego Klienta poszukuje
osób na stanowisko OPERATOR SPRZĘTU
CIĘŻKIEGO. Wymagania; prawo jazdy kat.
C, oraz uprawnienia operatora koparki kl. I
lub II z rozszerzeniem na obsługę koparki
hydraulicznej Komatsu PC450LC-6. Aplikacje
należy przesyłać na adres anna.zejdler@
adecco.pl - 768 629 794
■ Opieka nad osobami w Niemczech
- Poszukujemy opiekunek lub pielęgniarek do
opieki w Niemczech nad osobami starszymi.
Wynagrodzenia wypłacane tygodniowo.
Prosimy Panie które wyrażą zainteresowanie
o kontakt: Tel/Fax: 0049/2122263454 Email: kontakt@amb-jobsconsulting.eu - 0049
2122263454
■ Pałac Łomnica szuka kelnerki. Wiek
25-35 lat, mile widziane doświadczenie w
gastronomii i podstawy języka niemieckiego,
cechy: punktualność, dobra organizacja i
sympatyczna postawa. Prosimy o kontakt
telefoniczny - 075 71 30 460
■ Pani do towarzystwa DUŻE ZAROBKI,
TWOJE WARUNKI. Wszystkie chętne kobiety
- dziewczyny, panie i damy zatrudnimy już
od dziś, a więc moje Lady- cincin2@onet.
eu. Prześlij swój numer oddzwonimy - 504
790 216
■ Pilne przyjmę zbrojarza - Przyjmę zbrojarza - 695 513 335
■ Pokaże jak pracuję i... - CZY Jesteś
GOTOWY Poprawić Jakoś Swojego Życia I
nadać mu Smak Sukcesu i niezależności
?Pokaże jak pracuję i ustalimy indywidualny
plan finansowy dla Ciebie. Zgłoszenia:list
intencyjny+CV.e-mail:1stylzycia@wp.pl w
temacie wiadomości - Styl-Życia-JG
- 767 886 449
■ Poszukiwany wokal męski Zespół muzyczny zatrudni mężczyznę/ chłopaka z dobrym głosem do
pomocy w śpiewaniu na imprezach
■

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

typu wesela, zabawy itp. Kontakt mailowy:
iskierka150@wp.pl lub gg: 7970373 - 785
484 541
■ Telewizji Nowej Generacji n Osobę dyspozycyjną, doświadczoną w techniki sprzedaży
na stanowisku sprzedawca konsultant.
kontakt: biuro@n-sat.pl - 075 64 286 99
■ Podejmiemy współpracę z osobami
prowadzącymi działalność gospodarczą. Podwykonawstwo na kontrakcie za granicą jako
spawacz aluminium. Wymagana znajomość
języka niemieckiego lub angielskiego. Stawka
15euro/godzina. Oferty proszę przesyłać na
e-mail:regess@interia.eu (proszę dzwonić
0d9:00 do15:00) - 75 644 20 73
■ Potrzebny cieśla - solidny i uczciwy od
zaraz - 698 227 445
■ Poznaj swoją wartość! - posmakuj wolności finansowej! poznaj ludzi sukcesu! zostań
człowiekiem sukcesu! realizuj marzenia!
rozwijaj sie i zdobywaj doświadczenie zawodowe! a jeśli to wszystko cię nie interesuje
to po prostu ZARABIAJ PIENIĄDZE!!! NVSREKRUTACJA@WP.PL - 668 490 320
Zatrudnimy programistę
C++, praca na stałe
w Jeleniej Górze,
wynagrodzenie netto
od 2000 zł, więcej na
www.outlook.pl/praca,
075 64 61 002

Praca - Poszukuję Pani odpowiedzialnej,
uczciwej z doświadczeniem w handlu do
pracy na ryneczku. Panie bez doświadczenia
proszę nie dzwonić. - 781 677 520
■ Przyjmę do pracy na budowie - 696
803 237
■ Praca 15 zł /godzinę - poszukuje osób
do pracy przy załadunku i rozładunku samochodu . Trans-KRIS usługi TRANSPORTOWE I
PRZEPROWADZKI - 500 452 760
■ Praca dla kosmetyczki - Wynajmę
pomieszczenie z kompletnym wyposażeniem
dla kosmetyczki w salonie fryzjersko-kosmetycznym w Jeleniej Górze. Istnieje możliwość
zatrudnienia na zasadzie "procentu" - 501
468 300
■ Praca na pół godz. - dla osoby, która
potrafi zagrać na akordeonie dnia 23.08.08r.
w dniu ślubu, flaszka murowana - 791
506 960
■ Praca przy sprzątaniu - zatrudnimy do
sprzątania hal magazynowych sprzęt ręczny
i mechaniczny osoby z grupą niepełnospraw■
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ności , na terenie Piechowic etat 1 lub 0,75
- 075 753 42 22
■ Praca - recepcja - Hotel w Cieplicach
zatrudni do pracy recepcjonistkę ze znajomością j. niemieckiego, oraz barmankę
również ze znajomością j. niemieckiego. CV na
mail: biuro@podrozami.pl - 075 755 14 53
■ Praca szachownica - Sklep „Szachownica”
w Jeleniej Górze ul. Niepodległości 1 przyjmie
do pracy – sprzedawców. CV + list motywacyjny proszę składać w sklepie lub przesłać
na adres: szachownica@szachownica.com.pl
- 075 75 22 141
■ Praca w banku - RIGALL DISTRIBUTION
Sp. z o.o., poszukuje kandydata do pracy na
stanowisko: PRZEDSTAWICIEL BANKOWY w
Jeleniej Górze. Preferowani renciści i emeryci.
Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne,
elastyczny czas pracy - napisz :krzy.bed@
qmail.com - 609 413 293
■ Praca w biurze ogłoszeń - Zatrudnię studentkę zaoczną do pracy w Biurze Ogłoszeń.
Przyjmowanie zleceń, aktywna sprzedaż
telefoniczna. biuro.gazeta@gazeta.pl praca
na 2/3 etatu - 507 094 813
■ Praca weekendowa! - Firma WOJ-KAT
zatrudni 6 mężczyzn (z dobrym zdrowiem
i kondycją) do montażu. Praca od zaraz, na
trzy zmiany (2 os. na zmianie) w Staniszowie
Akordowy system wynagradzania. Więcej
informacji pod nr (75)6475564, e-mail:
wojkat@wojkat.eu lub osobiście w naszym
biurze przy ul. Morcinka 33 w JG - 509
500 469
■ Praca w Holandii - 12 tygodniowe staże
w Holandii w gospodarstwach rolnych. Praca
dla osób w wieku 18-29 lat - przy pomidorach,
ogórkach, sałacie, drzewkach, kwiatach,
truskawkach itp. Ważna znajomość języka
niemiecki/angielski. Stowarzyszenie PEGAZ
UL. Groszowa 7, III piętro 58-500 Jelenia
Góra - 075 64 25 330
■ Praca w ochronie - Praca w ochronie na
terenie Kowar, Karpacza. Pełny etat . Umowa
o pracę. Satysfakcjonujące zarobki. Stabilne
warunki pracy oraz możliwość podnoszenia
kwalifikacji. Terminowe wynagrodzenie
- 693 837 959
■ Praca w pracowni reklam - ATTUM Sp. z
o.o. zatrudni od zaraz pracowników : 1.) do
działu DTP (dobra znajomość programów
graficznych) 2.)do tworzenia i obsługi
stron www (znajomość grafiki i Internet) CV
prosimy przesłać pod adres biuro@attum.
pl z dopiskiem DTP lub INTERNET. - 075
64 806 48
■ Praca w sklepie High Land - Praca w
sklepie turystycznym HIGH LAND w CH ECHO
w Jeleniej Górze, CV + list motywacyjny
proszę składać w sklepie lub pod adresem:
agent16@euromark@pl, - 075 64 287 90
■ Praca za min 1000 zł.netto/miesięcznie
- Firma Opal Med zatrudni młode, ambitne
osoby do telefonicznej obsługi klienta.
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Gwarantujemy pensję stałą w wys. 1000 zł
netto miesięcznie oraz premie w zależności
od zaangażowania ( od 300 zł do 2500 zł )
Cv proszę przesyłać na adres: rekrutacja@
opalmed.eu z dopiskiem 'praca za 1000'
- 075 64 53 928
■ Pracownice produkcyjne - Firma DWL
Inwestycje Sp z o.o. w Jeleniej Górze przyjmie pracownice produkcyjne. Wymagania:
sprawność manualna. Kontakt e-mail: dariusz.
rafinski@op.pl - 075 645 23 80
■ Pracownicy fizyczny - FX Sport Sp. z o.o.
zatrudni pracowników produkcyjnych. Różne
stanowiska. Brak doświadczenia nie jest
przeszkodą, gwarantujemy przeszkolenie.
Aplikacje prosimy składać w siedzibie firmy
przy ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze
- 075 64 50 830
■ Pracownicy produkcyjni! - Firma WOJ-KAT
zatrudni 20 mężczyzn w wieku do lat 40-45
do pracy przy obsłudze wtryskarek. Praca w
systemie trzyzmianowym, czterobrygadowym (ruch ciągły). Praca na terenie Jeleniej
Góry Praca od zaraz! Więcej informacji pod
nr (75)6475564, e-mail: wojkat@wojkat.
eu lub w biurze na ul. Morcinka 33 - 509
500 469
■ Pracownik biurowy - Poszukujemy pracownicy do pracy w biurze z doświadczeniem
oraz biegłą znajomością języka niemieckiego,
niderlandzkiego bądź angielskiego. Aplikacje
prosimy przesyłać na e-mail: regess@interia.
eu lub złożyć osobiście w biurze na ul.
Elsnera 3a, J.Góra w godz.09:00-15:00.
- 075 644 20 73
■ Pracownik działu handlowego - PRS
Fromako z Komarna zatrudni pilnie osobę do
pracy w dziale handlowym. Wymagania: biegła znajomość obsługi komputera, doświadczenie w dziale rozliczeń lub sprzedaży. Oferty
prosimy kierować na adres: goetze@fromako.
pl - 075 64 66 410
■ Pracownik działu technicznego - Operator
Sieci Internetowych „Media 4” poszukuje
Pracownika działu technicznego. Nasze
wymagania: znajomość budowy i funkcjonowania LAN i WLAN, dobra znajomość
systemów z serii Windows i Linuxa. Prosimy
o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@
md4.pl . - 075 75 56 503
■ Pracownik gospodarczy - Przyjmę na
umowę o pracę pracownika gospodarczego
w Piechowicach. Wymagana niepełnosprawność i umiejętność obsługi maszyn
czyszczących - akumulatorowych. Kontakt:
075 7534222 w godz. 8:00 - 15:00 - 609
844 079
■ Programista c++, od 2000 netto Zatrudnimy programistę C++, wynagrodzenie
od 2000 zł netto, praca na stałe w Jeleniej
Górze, więcej na: www.outlook.pl/praca,
praca(at)outlook.pl 075 64 61 002 - 075
64 61 002

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

R
NUME

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

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

PRACA

PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7116

RÓ¯NE
PT.RZN:treœæ - na nr tel. 7116

US£UGI

PT.USU:treœæ - na nr tel. 7116

KOSZT KAŻDEGO SMS-A (1,22 ZŁ)

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA

Przedstawiciel handlowy - Firma z branży
chemicznej zatrudni Przedstawicieli Handlowych na terenie Jeleniej Góry i okolic. Wymagania; wykształcenie średnie, doświadczenie
w handlu, komunikatywność, pr. jaz. kat. B
Oferujemy; samochód służbowy, tel. kom.
wynagrodzenie podstawę + premie, szkolenia
- 502 246 228
■ Przedstawiciel handlowy - Adecco Poland
dla swojego Klienta z Jeleniej Góry, firmy z
branży grzewczej i sanitarnej, prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko Handlowca.
Aplikacje należy przesyłać na adres anna.
zejdler@adecco.pl - 768 629 794
■ Przyjmę do działu marketingu - z dobrą
znajomością Excela. Cv proszę przesyłać na
praca@arim.com.pl - 601 148 414
■ Przyjmę osoby - do pracy osoby umiejące
gotować (kucharzy) oraz kelnerki (mile
widziany język niemiecki) oraz osoby do
przyuczenia do pizzerii praca w Jeleniej
Górze i w Cieplicach kontakt : 698663661
- 698 663 661
■ Recepcjonistę/kę - Hotel w Karpaczu
zatrudni recepcjonistkę - 605 154 020
■ Regipsy - Dwóch panów /fachowcy/
do ocieplenia poddasza i regipsów. - 602
800 090
■ Reprezentant handlowy-dialog - Telefonia DIALOG Stanowisko: Reprezentant
Handlowy/Jelenia Góra, Kamienna Góra,
Bolesławiec, Zgorzelec/ Minimalne wynagrodzenie 15.000zł rocznie, maksymalne wynagrodzenie 90.000zł rocznie Zatrudnienie:
umowa-zlecenie, działalność gospodarcza.
Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na
e-mail lotos@dip.pl - 605 221 281
■ Samodzielna księgowa - Firma międzynarodowa zatrudni samodzielną księgową
- praca na stałe, pół etatu, dogodne warunki
zatrudnienia. Rout XX Polska, ul. Grottgera 3a,
Jelenia Góra - 075 64 24 446
■ Samodzielny księgowy/wa - Firma
międzynarodowa zatrudni samodzielną
księgową, praca stała, pełen etat, dogodne
warunki zatrudnienia. Pharmacin Sp. z o.o.
Ul. Grottgera 3a, Jelenia Góra tel. 075 64
24 446 - 075 64 24 446
■ Serwisant sieci internetowych - „Media
4” Sp. z o.o. poszukuje Pracownika działu
technicznego. Nasze wymagania: -znajomość
budowy i funkcjonowania LAN i WLAN,-znajomość systemów operacyjnych Windows,
prawo jazdy kat. B Zainteresowanych prosimy
o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na:
rekrutacja@md4.pl - 755 65 03
■ Serwisant sieci internetowych - „Media 4”
poszukuje Pracownika działu technicznego.
Nasze wymagania: praktyczna znajomość
budowy i funkcjonowania LAN i WLAN, znajomość systemów operacyjnych Windows,
prawo jazdy kat. B. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego
na rekrutacja@md4.pl - 075 75 56 503
■ Sieci internetowe - „Media 4” poszukuje
Pracownika działu technicznego. Nasze
wymagania: -praktyczna znajomość budowy
i funkcjonowania LAN i WLAN, -zdolności
manualne, -prawo jazdy kat. B Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem i
listu motywacyjnego na: rekrutacja@md4.pl
- 075 755 65 03
■ Poszukiwany pracownik do salonu
motocyklowego - wymagana podstawowa
znajomość branży - dyspozycyjność. przyjmowanie ofert pod mailem (CV ze zdjęciem
+ list motywacyjny) cm.yamaha.milena@
wp.pl odpowiadamy na wybrane oferty
- 501 222 106
■ Stacja bp - pracownik techn. - Stacja
BP w Jeleniej Górze zatrudni pracownika
technicznego - praca na pełen etat. Szkolenie
na miejscu. Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie CV na email 470@bpsc.nazwa.pl
lub osobiście na stacji - 10-15 - 7541242
■

Stacja Paliw Orlen ul. Cieplicka: -Sprzedawca, -Sprzedawca zewnętrzny (pomoc
przy tankowaniu). Telefon kontaktowy w
godz. 12.00-16.00: (075) 75-599-81
- 695 355 342
■ Suplementy i wszystko jasne - Byłeś
nękany ogłoszeniami dziwnej treści ? W
odpowiedzi dostawałeś zlepek informacji,
ale tak naprawdę nie wiedziałeś o co chodzi
? Zapraszam Cię do mojej firmy. Przyłącz
się i pracuj z nami. brylok@poczta.onet.pl
- 08.02.2008
■ Szefa kuchni zatrudnię - Hotel *** w
Karpaczu zatrudni Szefa Kuchni z doświadczeniem - 607 184 011
■ Szkoła przedmioty medyczne - Poszukuję
osobę do pracy w szkole mające uprawnienia
oraz przygotowanie pedagogiczne - do prowadzenia zajęć z przedmiotów medycznych
- lekarzy, pielęgniarki, ratownicy med. itp.
kontakt e-mail jck.jg@wp.pl tel 665331706
Katarzyna - 665 331 706
■ Szukam korepetytora logiki - STUDENTKA
PRAWA, POSZUKUJE KOREPETYTORA LOGIKI
PRAKTYCZNEJ (PILNE!!!) 60 ZŁ ZA GODZINE
NA 4-5 GODZIN. - 609 039 985
■ Szukam stolarza - Wiadomość pod
numerem telefonu 510 172 932 - 604
531 159
■ Szukamy handlowcy - Adecco Poland dla
swojego Klienta z Jeleniej Góry poszukuje
osoby na stanowisko HANDLOWCY, od osoby
wymagamy doświadczenia zawodowego,
mile widziana znajomość branży sanitarnej
oraz grzewczej. Aplikacje należy przesyłać
na adres anna.zejdler@adecco.pl - 768
629 794
■ Twoja firma cię nie docenia? - masz długi
staż pracy i wciąż jesteś w miejscu w którym
zaczynałeś? masz już tego dosyć? chcesz być
doceniany i wynagradzany za swoją pracę?
marzysz o awansie lub podwyżce? dołącz do
nas! NVS-REKRUTACJA@WP.PL nie bój się
zmiany na lepsze!!!! - 668 490 320
■ Tynkarza do agregatu - poszukuje dwóch
osób do tynkowania agregatem - 504
091 930
■ Zatrudnię barmana/barmankę - Pilnie
zatrudnię osobę chętną do pracy za barem.
Podania proszę składać w pubie "Sabotaż"
przy ulicy Krótkiej 22. - 075 64 33 834
■ Zatrudnię do ogrodu - ogrodnika konserwatora - 606 991 160
■ Zatrudnię emeryta - do prac ogrodowych
- 606 991 160
■ Zatrudnię fryzjerkę - Zatrudnię na bardzo
korzystnych warunkach FRYZJERKĘ do
salonu fryzjersko-kosmetycznego w Jeleniej
Górze. - 501 468 300
■ Zatrudnię kelnera/kę - Hotel *** w
Karpaczu zatrudni kelnera/kelnerkę. Mile
widziane doświadczenie. - 605 154 020
■ Zatrudnię kucharza - Hotel *** w
Karpaczu zatrudni Kucharza -wymagane
doświadczenie. e-mail: karolina02@interia.
pl - 605 154 020
■ Zatrudnię na stałe - Do rozwijającej
się firmy osoby zaocznych studentów lub
absolwentów szkół średnich, nie wymagamy
doświadczenia - przeszkolimy bezpłatnie pod
kątem różnych stanowisk - 75 764 70 17
■ Zatrudnię sprzedawcę - Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy w Galerii Karkonoskiej
na 1/2 etatu (wiek do 35 lat) z doświadczeniem w pracy w handlu - 667 219 834
■ Zatrudnimy inż. budowlanych z kwalifikacjami i znajomością języka : niemieckiego,
angielskiego, niderlandzkiego bądź francuskiego. Istnieje możliwość pracy za granicą.
CV proszę przesłać na e-mail : regess@
interia.eu (dzwonić proszę w godz. Od 9:00
do15:00) - 75 644 20 73
■ Zatrudnimy kucharzy!!! - Hotel "Relaks"
*** z Karpacza zatrudni pracowników na
stanowisku: KUCHARZ Oferujemy: - prace
w zgranym zespole - umowę o prace - dobre
■

wynagrodzenie CV proszę przesyłać na
e-maila restauracja@hotel-relaks.pl - 693
344 825
■ Zatrudnimy malarzy z doświadczeniem,
znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. Praca w Polsce z możliwością wyjazdu
za granicę. CV proszę przesłać na e-mail
: regess@interia.eu lub złożyć osobiście w
biurze ul. Elsnera 3a, J. Góra od 9:00 do
15:00) - 075 644 20 73
■ Zatrudnimy stolarzy z doświadczeniem,
znajomością języka : niemieckiego, angielskiego. Praca w Polsce i za granicą. CV
proszę przesłać na e-mail : regess@interia.eu
(proszę dzwonić w godz, od 9:00 do 15:00)
- 75 644 20 73
■ Zatrudnimy szwaczki - FX Sport Sp. z
o.o. poszukuje pracowników na stanowisko
SZWACZKA. Przedstaw nam warunki swojej
dotychczasowej pracy i płacy a my przedstawimy Ci ofertę korzystniejszą. Prosimy
o składanie aplikacji w siedzibie firmy przy
ul. Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze. - 075
64 50 830
■ Zlecę zrobienie szablonu do cms - Drużyna
harcerska zleci zaprojektowanie szablonu
do systemu CMS "PHP-NUKE". Kontakt gg
1297644 - 605 326 223
■ Z własnym samochodem - do firmy
handlowo - usługowej, 1500 zł netto, do 30
lat - 75 764 70 19

PRACA
SZUKAM PRACY
■ Specjaliści – własna działalność – montaż mebli, wszystkie rodzaje, długoletnie
doświadczenie za granicą – podejmą
współpracę z producentami i sklepami tej
branży – Posiadamy profesjonalny sprzęt
– 075 76 10 151 – 661 345 321
■ Pomoc domowa - pomogę zapracowanej
lub starszej osobie w porządkach domowych
11 lat praktyki 507 687 311
■ Szukam pracy - do sprzątania klatek - do
pomocy. itd 600 524 436
■ Szukam pracy może być opieka nad
dzieckiem lub jako ekspedientka na 1
zmianę do 16stej! 29 lat mila aparycja
komunikatywność! 664 606 590
■ Kompleksowe sprzątanie domów i mieszkań po remontach 509 159 563
■ Podejmę pracę jednozmianową lub
sprzątanie 667 380 961
■ Posprzątam 2-3 razy w tygodniu Piechowice - Cieplice 601 312 053
■ 2 studentki szukają pracy - 2 studentki
fizjoterapii poszukują pracy na weekendy
- gg 9055922 - 509 784 123
■ Ambitny i kreatywny do gastronomii
- Podejmę pracę w charakterze managera/kierownika restauracji lub baru. Duże
doświadczenie zdobyte w wielu restauracjach
i hotelach sprawi ze w Twojej restauracji/
barze powieje świeżością. - 787 268 467
■ Dodatkowej pracy szukam - Dodatkowej
pracy szukam w godz. 10-15.Może być
prasowanie, sprzątanie lub inna praca - 503
312 357
■ Domowe pogotowie krawieckie - Wszelkie
przeróbki krawieckie – tanio - szybko - 515
363 145
■ Do pracy na ferie - Na ferie z miłą chęcią
przyjmę się do pracy mam 18lat umiem
budowlankę : regipsy, panele, malować na
elektryce też się znam chodzę do samochodówki więc przy autach też mogę - robiłem
miesiąc na myjni samochodowej więc też to
umie w domu posprzątać też mogę - 605
135 001
■ Doświadczenie w ob. klienta - Młoda,
dyspozycyjna, 3,5-letnie doświadczenie w
obsłudze klienta - 784 163 627
■ Dozorca - pilne - Szukam pracy jako
portier(obsługa komputera)/dozorca/stróż
w Miłkowie, Karpaczu lub okolicy. Forma
zatrudnienia obojętna... - 790 493 784

Dyspozycyjny kucharz - doświadczony
7 lat w branży organizacja różnych imprez
bankietów przyjęć podejmie pracę - 516
515 139
■ Elektryk dok. "sep" do 1 kv - Mam 23 lata
jestem początkującym z zawodu elektrykiem(
posiadam dok. kat. E "SEP" do 1 KV ) Jestem
ambitny, komunikatywny, sumienny Gg:
3116346 e-Meil: marcinsokolowski1985@
wp.pl - 888 552 884
■ Emeryt szuka pracy - sprawny emeryt z
samochodem osobowym , obsługa komputera, wykształcenie energetyczne, podejmie
pracę jako konserwator lub inne propozycje
, - 698 674 272
■ Firma budowlana tanio i solidna - Podejmę
się wykończenia domu, mieszkania, oraz
mniejszych zleceń posiadam działalność
gospodarczą 30 letnie doświadczenie w
branży - 693 578 903
■ Fizjoterapeutka - Fizjoterapeutka podejmie pracę. - 691 533 835
■ Grafika wizualna | www - Grafika wizualna (logotypy, wizytówki) www (HTML+CSS)
Photoshop Corel zachęcam do współpracy
- 889 897 143
■ Hostessa - Hostessa poszukuje pracy
na promocjach w hipermarketach. - 663
577 556
■ Kierowca - szukam dodatkowej pracy w
godz.16-22 i weekendy. Posiadam własne
auto.(rozwożenie pizzy, ulotki) - 694 971
747
■ Kierowca b z samochodem osobowe Podejmę pracę na stałe jako kurier, dostawca
pizzy itd. Posiadam własny samochód. Wiek
20lat. Dobra znajomość Jeleniej Góry i okolic.
Wykształcenie średnie. - 606 101 915
■ Kierowca Kat. B - posiadam własny
samochód - 660 041 935
■ Kierowca Kat. B - 3 lata bez wypadkowej
jazdy, zawsze czas - 603 199 147
■ Kierowca kat. B z samochodem - Podejmę
pracę jako kurier, dostawca pizzy itd. Posiadam własny samochód osobowy. Dobra znajomość Jeleniej Góry i okolic. Doświadczenie
na podobnym stanowisku. Wykształcenie
średnie. Mail: alo88@vp.pl Proszę pisać lub
dzwonić - 606 101 915
■ Kierowca podejmie pracę - podejmę prace
jako kierowca z doświadczeniem kat. B, lub
podejmę inną prace - 792 801 110
■ Kierowca -popołudnia i weekendy - od
16-22 i wekendy. Posiadam własne auto.
(ROZWOŻENIE PIZZY) - 694 971 747
■ Kierowca z samochodem - Kierowca kat. B
z małym samochodem osobowym podejmie
pracę - 606 101 915
■ Księgowa szuka dodatkowej prac - Poszukuję dodatkowej pracy. Posiadam samochód,
komputer, wolny czas, 20 letnie doświadczenie w księgowości, znajomość programów
SYMFONIA, WORD, EXCEL, POWER POINT,
PŁATNIK - poprowadzę pełną księgowość ,
rozliczenia z US , ZUS - 663 581 045
■ Młody - chętny do pracy - poszukuję pracy
posiadam wykształcenie średnie - dyspozycyjny -bez nałogów - 508 200 445
■ Malowanie obrazów - olejnych z reprodukcji - 663 577 556
■ Murarz - prac. ogólnobudowlany - Murarz,
umiejętności ogólnobudowlane, wiek 38
lat podejmie dobrze płatną pracę. - 661
199 609
■ Miesięcznik Obserwator Dolnośląski szuka
reklamodawców z Jeleniej Góry i okolic(hotele,
pensjonaty, restauracje)Reklama po zamówieniu zostaje umieszczona w dowolnej
formie w miesięczniki oraz przez 3 miesiące
na stronie internetowej. Informacje o reklamie i cenniku pod adresem justysia191987@
pino.pl - 510 625 001
■ Odbiorę ze szkoły, zaopiekuję - Zaopiekuję
się dzieckiem w wieku 4+, odbiorę ze szkoły,
z przedszkola, pomogę w lekcjach, możliwa
nauka j.angielskiego, odpowiedzialna z
■

doświadczeniem, dyspozycyjna, świetny
kontakt z dziećmi, na poziomie 5 zł/h - 518
472 058
■ Od zaraz podejmę pracę każdą - na
weekendy i ferie podejmę od zaraz. jestem
uczciwym 18-latkiem z Jeleniej Góry. Znam
języki obce w tym dobrze niemiecki i podstawy angielskiego - 663 057 694
■ Opieka nad dzieckiem - Kobieta lat 33
wykształcenie średnie - zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. Opiekuńcza, uczciwa,
tolerancyjna J Góra - 515 363 145
■ Opieka nad dzieckiem - Zaopiekuję
się małym dzieckiem przez 8 godz. - 504
258 274
■ Opiekunka do chorych - Doświadczona
opiekunka zaopiekuje się osobami chorymi,
z zamieszkaniem w kraju i zagranicą. Proszę
o kontakt - 503 797 864
■ Panele podłogowe i malowanie - Tanio i
solidnie - 513 556 324
■ Pilne - pilnie podejmę każdą prace
chałupniczą. składanie długopisów, robienie
kartek pocztowych itp. czekam na oferty
785-599-801 - 785 599 802
■ Pilnie szukam pracy na ferie - uczennica
pilnie szuka pracy na okres ferii i weekendy
- pracowałam już na kasie, sprzątałam i
opiekowałam się dziećmi. mail: asiurasek@
wp.pl - 605 569 881
■ Podejmę każdą prace - prawo jazdy kat
B z doświadczeniem podejmę każdą prace
pilnie??? - 792 801 110
■ Podejmę każdą pracę - Młody 22 letni
pilnie poszukuje dorywczej pracy w godzinach wieczornych lub w nocy a najchętniej
podejmę prace chałupniczą jestem odpowiedzialny dyspozycyjny i pełen zapału do
pracy - 517 818 525
■ Podejmę każdą pracę - prawo jazdy kat
B z doświadczeniem jako dostawca - 792
801 110
■ Podejmę pracę - kobieta 48 lat podejmie
prace fizyczną - 783 879 067
■ Podejmę pracę - Absolwent uczelni wyższej podejmie pracę w bankowości, ekonomi
- pokrewnych branżach. Doświadczenie
zawodowe, miła aparycja, bardzo dobra
znajomość j. niemieckiego oraz wzorowe
zachowanie i uczciwość pełne zaangażowanie
k.jaworski@op.pl - 500 593 073
■ Podejmę prace - Podejmę każdą pracę
asia397@amorki.pl - 15.02.2008
■ Podejmę pracę - Młody, dyspozycyjny,
ambitny z prawem jazdy kat. B, własnym
autem, po wojsku, z doświadczeniem w
branży rozrywkowej, podejmie się każdej
pracy na terenie Jeleniej Góry lub okolicy
- 605 904 046
■ Podejmę pracę - Młody 25 lat prawo
jazdy kat B i uprawnienia na wózki widłowe,
kierowca bierny prawo jazdy od 5 lat, jeździłem samochodami dostawczymi busami.
Podejmę prace z 14 dniowym wcześniejszym
powiadomieniem. Aktualna książeczka
sanitarna. Żonaty, uczciwy J Góra - 508 241
896 - 508 241 896
■ Podejmę pracę - pilnie podejmę pracę po
godzinie 16 Viola - 0514084179
■ Podejmę pracę - Kobieta 27l po szkole
gastronomicznej podejmie prace jako kelnerka doświadczenie w zawodzie - 513
762 232
■ Podejmę pracę - jestem młodym bardzo
zmotywowanym człowiekiem z wysokimi
ambicjami i chęcią do pracy!! posiadam
prawo jazdy kategorii B !! Jelenia góra i
okolice - 721 355 365
■ Podejmę pracę - jestem młodym bardzo
zmotywowanym człowiekiem z wysokimi
ambicjami i chęcią do pracy!! posiadam
prawo jazdy kategorii B ,wykształcenie średnie !! Jelenia Góra i okolice - 721 355 365
■ Podejmę pracę - Jestem po szkole elektronicznej, aktualnie pracuje jako sprzedawca
rtv, multimedia w jednym z jeleniogórskich

sklepów. Kontakt najlepiej meilowy: klamecki@gmail.com - (mogę nie odbierać bo
jestem po 10h w pracy) - 792 846 133
■ Podejmę pracę! - Podejmę pracę w
charakterze kierowcy, najchętniej na samochodzie typu wywrotka lub jako operator
koparko - ładowarki. Aktualne badania
psychotechniczne i przewóz rzeczy. - 782
501 228
■ Podejmę pracę chałupniczą - Od zaraz
- 608 092 117
■ Podejmę pracę dodatkową - Posiadam
książeczkę zdrowia. praca w weekendy i
popołudnia. - 504 467 904
■ Podejmę pracę na 1/2etatu - jako
sprzedawca. - 785 134 369
■ Podejmę pracę od zaraz - od zaraz
podejmę każdą prace na wszystkie weekendy
i ferie. Jestem solidnym 18 latkiem - 663
057 694
■ Podejmę pracę remontowe - pełen zakres
prac remontowych z elektryka i hydraulika
niedrogo i solidnie wykonujemy tez adaptacje
strychów poddaszy itd - 781 622 465
■ Podejmę pracę umowa-zlecenie - najlepiej
jako ochroniarz stróż ale mogą być inne - 22
lata znajomość obsługi komputera, dwa języki
niemiecki angielski w stopniu podstawowym
2908649 gadu gadu - 515 449 243
■ Podejmę pracę w domu. - Poszukuję pracy
chałupniczej na ok. pół etatu. Najlepiej przy
produkcji. Oferty proszę przesyłać na mój
adres e-mail : angel0@vp.pl - 785 524 417
■ Pomoc kuchenna - Mężczyzna (22)
z doświadczeniem w kuchni jako pomoc
kuchenna, podejmie prace w tym charakterze
na terenie Jeleniej Góry - 514 282 950
■ Popilnuję dziecka JG/Cieplice - Popilnuję
dziecka lub dzieci. Praca w konkretnych
godzinach, ewentualnie dorywczo na telefon.
Mam doświadczenie w pracy za granica.
e-mail paucyk@o2.pl - 665 698 789
■ Poprowadzę pensjonat itp. - Poprowadzę
pensjonat, hotel, ośrodek SPA itp. Posiadam
doświadczenie marketingowe oraz w zarządzaniu personelem. - 607 122 636
■ Poprowadzę pensjonat itp. - Poprowadzę
pensjonat - kobieta, 36 lat, wykształcenie
wyższe, dobra prezencja - ivonne99@op.pl
- ivonne99@op.pl
■ Portier/dozorca/stróż - Szukam pracy
jako portier(obsługa komputera)/dozorca/
stróż w Miłkowie, Karpaczu lub okolicy.
Forma zatrudnienia obojętna... Piotr - 790
493 784
■ Poszukuję pracy - mam 3 gr. inwalidzką
i poszukuję pracy jako dozorca, sprzątanie,
pilnowanie dzieci, pomoc domową - 506
255 125
■ Poszukuję pracy - Mam 22 lata - w Jeleniej
Górze i okolicach !! posiadam prawojazdy
kategorii B , dobra komunikatywność z nowo
poznanymi ludźmi i solidność to moje zalety
!! tomek.r@vp.pl - 721 355 365
■ Poszukuję pracy - jako operator ładowarki
do 3,5 metra sześciennego lub jako kierowca
busa do 3,5 tony - 00420-607-208-341 lub
509-499-172 tylko sms od pon do soboty
■ Poszukuję pracy-opiekun - w Domu Pomocy
Społecznej - 784 163 627
■ Poszukujesz fotografa ??? - Fotografia
ślubna i okolicznościowa, studniówki, imprezy
itp. zdjęcia do obejrzenia na stronie internetowej
Oferuję album z dużymi zdjęciami formatu
15x20 lub większe, zdjęcia retuszowane,
cyfrowe na CD/DVD z obsługi fotograficznej
lub więcej informacji e-mail: fabiana.fotograf@
onet.eu - 512 392 456
■ Potrzebna praca na 1m-c - Młoda, sprawna,
dyspozycyjna, szuka pracy dorywczej od zaraz
na 1 m-c . Doświadczenie w pracy biurowej
i handlu, otwarta na inne propozycje. - 661
025 926
■ Praca - Chętnie posprzątam w domu, biurze
- warunki pracy i płacy do uzgodnienia MONIKA
- 600 424 887

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Praca - Jestem młodą dziewczyną uczącą
się - szukam pracy na weekendy,np. jako
opiekunka do dziecka (bardzo lubię dzieci) lub
mogę sprzątać mieszkanie - jestem ambitna...
i na pewno nie zawiodę jeżeli coś robie to robie
dobrze i solidnie - z niecierpliwością czekam na
propozycje - 667 138 284
■ Praca w weekend - 2 studentki poszukują
pracy w weekendy - 509 784 123
■ Praca w weekendy - podejmę pracę w
weekendy np jako niania, pomoc domowa,
kolporter ulotek - 669 266 479
■ Prace ogólno budowlane - firma wykona
wszelkie prace budowlane - 721 321 115
■ Przedstawiciel handlowy - Branża spożywcza lub mięsna - wieloletnie doświadczenie i
doskonała znajomość terenu - 517 900 425
■ Przyjmę zlecenia - Prowadzę aktywnie dział.
gosp. (opłacam ZUS i in.; własny samochód,
komputer, telefon). Przyjmę zlecenia od firm
i osób prywatnych (pośrednictwo, marketing,
handel, drobny transport). Wieloletnie doświadczenie, bardzo dobra znajomość topograficzna
Dolnego Śląska. Kontakt: ananda1963@tlen.pl.
- 607 055 102
■ Sekretarka, kadrowa - Młoda, ambitna
kobieta szuka pracy w biurze - Dobra znajomość
komputera, praktyka w biurze jako sekretarka i
kadrowa - 605 354 541
■ Sekretarka szuka pracy - Młoda kobieta
szuka pracy w biurze - Dobra znajomość
komputera, praktyka w biurze jako sekretarka
i kadrowa, doświadczenie w obsłudze klienta.
- 605 354 541
■ Specjaliści - Specjaliści - własna działalność,
montaż mebli, wszystkie rodzaje, długoletnie
doświadczenie za granicą, podejmą współpracę
z producentami i sklepami tej branży - posiadamy profesjonalny sprzęt - 075 76 10 151
■ Sprzątanie - Posprzątam wszystko i wszędzie - 669 948 089
■ Sprzedawca - młoda, ambitna i dyspozycyjna szuka pracy jako sprzedawca w
małym sklepie spożywczym na zmiany. - 886
554 300
■ Strzyżenie i trymowanie psów - Profesjonalne strzyżenie i trymowanie psów wszystkich
ras. U klienta w domu. Dojazd bezpłatny - 603
361 137
■ Student bardzo pracowity - od PN - PT,
student, duża wiedza jeśli chodzi o komputery i
ich obsługę jak i również podstawowe tworzenie
stron inter. i obsługę sieci, oraz sys. Windows ,
Linux jedynie podstawy, prawo jazdy kat. B od
2003, znajomość języków obcych to niemiecki
podst i angielski post. packset@interia.pl - 663
569 845
■ Studentka - Poszukuję pracy na weekendy
gdyż uczę sie w trybie dziennym. Nie mam zbyt
dużego doświadczenia ale szybko się uczę:)
- 507 758 191
■ Studentka poszukuje pracy - Kasia, 24 lata
jestem studentką rehabilitacji podejmę pracę w
tym zawodzie lub także inną nie związaną z tym
zawodem mój meil: kasia.0707@vp.pl tel 0605
956 049. jestem z Kowar - 605 956 049
■ Studentka poszukuje pracy - Młoda
studentka studiów dziennych(kierunek
fizjoterapia)pełna zapału i chęci szuka pracy,
najlepiej w niepełnym wymiarze godzin. Kontakt
pod numerem telefonicznym lub gg:5736676
- 695 525 511
■ Studentka zaoczna szuka pracy - Miła,
uczciwa studentka zaoczna 2 roku podejmie
pracę - 663 368 928
■ Student podejmie pracę - Student 6 semestru podejmie pracę dorywczą w weekendy
i kilka dni w tygodniu po południu. - 517
662 543
■ Szukam dodatkowej pracy - jako hydraulik
lub konserwator, mech. wentylacji. Posiadam
własny transport - 609 895 612
■ Szukam pilnie pracy na ferie - jestem
uczennica szkoły gastronomicznej - szukam
pracy na okres ferii zimowych do pomocy
■

domowej, opieki na dzieckiem lub jako kelnerka! - 661 717 177
■ Szukam pracy jako sprzedawca w małym
sklepie mam doświadczenie w branży handlowej - 515 740 487
■ Szukam pracy jako pomocnik budowlany
lub inne prace fizyczne lat 27 - 517 188 754
■ Szukam pracy - Kobieta 28 i po szkole
gastronomicznej podejmie prace jako kelnerka w Cieplicach lub Jeleniej Górze - 513
762 232
■ Szukam pracy - Kobieta, lat 29, wykształcenie średnie, znajomość komputera, prawojazdy
kat B - 506 619 506
■ Szukam pracy najlepiej jako kierowca,
ale nie tylko. Posiadam prawo jazdy kat. B.
posiadam aktualną książeczkę żywnościową.
Pracowałem w hurtowni. - 603 178 545
■ Szukam pracy. Jestem od 1992 roku
magazynierem w branży budowlano-hutniczej.
Posiadam uprawnienia na wózki widłowe,
suwicę i spawacza gazowego abcpraca38@
op.pl - 605 666 821
■ Szukam pracy - Podejmę pracę na cały
etat. Doświadczenie w handlu, telemarketingu,
podstawowa znajomość obsługi komputera
- 503 312 357
■ Szukam pracy - Szukam pracy na okres
ferii zimowych więcej informacji pod nr gg
2398114 - 503 456 759
■ Szukam pracy - Młody, ambitny, dyspozycyjny - 515 128 304
■ Szukam pracy chałupniczej - Od zaraz
podejmę pracę chałupniczą - pilne - 609
230 337
■ Szukam pracy od zaraz! - Dyspozycyjna
młoda kobieta szuka pracy, najlepiej "od zaraz".
- 509 374 298
■ Szukam pracy w budowlance - 15 lat
praktyki, gładzie, malowanie, regipsy, panele,
montaż drzwi , okien - 075 76 75 026
■ Szybko tanio - Regipsy, malowanie, panele,
drobne remonty. Szybko, tanio z materiałów
powierzchownych - 515 983 365
■ Tłumaczenia - j. francuski - Zajmuje się
tłumaczeniami zwykłymi z języka francuskiego
na język polski i z j. polskiego na francuski. 20zł
/ A4 - 500 024 534
■ Technik handlowiec - 28lat, wykształcenie
średnie handlowe, doświadczenie w pracy z
klientami, obsługa kasy fiskalnej podejmie
prace(nie w sklepie) na terenie Jeleniej Góry
w godz. 8-16. - 509 622 860
■ Uczennica szuka pracy - uczennica szuka
pracy na weekendy - paulina22071989@
wp.pl
■ Wyjedziemy w delegację - czterej budowlańców wyjedzie na budowę w delegacie.
Potrafimy robić elewacje, murować, rozbiórka
itp. prosimy o szybki kontakt, podejmiemy pracę
od zaraz Sebastian, Paweł, Roman i Grzegorz
- 507 668 223
■ Zaopiekuję się dzieckiem - w godzinach
popołudniowych, wykształcenie wyższe pedagogiczne, doświadczenie w pracy z dziećmi,
Aleksandra - 604 993 509
■ Zawiozę do ślubu - limuzyna bmw 7, śluby
i inne okazje - 511 373 792

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Opony zimowe do 126p z felgami – 607
134 827
■ UNO – rok produkcji 1987 bez wypadkowy
- cena do uzgodnienia - 607 134 827
■ Części karoserii do BMW E34 – 501
373 914
■ Peugeot 206 – szyba tylnej klapy 200zł
– 075 76 210 36
■ VW Golf IV – 2002 , I rejestracja 02/03,
1400cm3 – benzyna, czarny metalic, 5 drzwi
– przebieg 125 tys. km. Salon Polska – Serwisowany, 2 kpl. opon. Pełna opcja za wyjątkiem
klimatyzacji zamienię na inny zklimatyzowany
z grupy VW – cena 26000zł
■ Audi b-4 1994 1,9 TDI skrzynia biegów
669 393 093

Żuk - rok produkcji 1991 - składak, stan
dobry, dużo zapasowych części, ważne
oc i przegląd - cena do uzgodnienia 668
983 519
■ Audi 80 b3 1989r, 1,8 benzyna + gaz
do drobnych poprawek - cena 3400 - 507
055 419
■ Opel Kadett 1996r. poj.1400, blacharka,
po remoncie, wel. tapicerka, szyberdach b.
oszczędny, zadbany 791 963 115
■ Układ wtryskowy wielopunktowy do audi
80 b3 1.8 benz. -350zł. komputer sterujący
wtryskiem – 100 zł 608 034 794
■ Golf ll 90r stan idealny 3 drzwiowy 1.3 b
nowa instalacja gazowa srebrny metalik dwa
komplety kol ubezpieczony zarejestrowany
694 054 544
■ Vw Passat 1984 r TDI - stan idealny technicznie - cena ok. 2000 - 669 411 040
■ Vw Jetta ll (składak 91) +gaz, lotka,
ważny przegląd i oc. cena do uzgodnienia.
pilne - 669 022 821
■ Sprzedam dwie opony zimowe w stanie
bardzo dobrym o rozmiarze 195/60/15 cena
120zł za dwie sztuki OKAZJA - 605 135 001
■ Akumulator - Sprzedam akumulator nowy
do benzyniaków ale bez gwarancji cena 140 zł
- 792 868 259
■ Alfa 156 2.0 l / 155km - Warta obejrzenia,
cena 17500 - do negocjacji - 505 178 067
■ Alfa Romeo 155 twin spark - 1993r. 2000
cm, benzyna, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, elektryczne szyby, szyberdach
i lusterka, soczewkowe reflektory, halogeny, 2
podłokietniki, ABS, RO z CD i MP3, komplet opon
zimowych z felgami, zarejestrowany i opłacony
lub zamienię na mniejszy - 605 145 933
■ Antena do cb radia tanio - Sprzedam antenę
do CB radia (President)Tanio ! - 516 747 720
■ Audi 80 - B4 rok produkcji 1992, kolor
: butelkowa zieleń metalik, 2.0 benzyna,
przebieg 190 tys. km w dobrym stanie technicznym, cena 8500 zł - 792 529 791
■ Audi 80 - b4 - czarny metalic 1991
zadbane 3 dni temu sprowadzone wiec nie
jeździło po polskich drogach ładnie się prezentuje cena 8000zl - 691 123 746
■ Audi a4 - Sedan 1997 ROK PROD., 1,9
TDI, zadbany, stan idealny, CENA 21,900zł
- zarejestrowany 2 lata w kraju 502 712 283
- 600 029 615
■ Audi a4 1,6 + gaz - sprowadzony, wspomaganie, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne,
elektryczne szyby i lusterka - 790 215 333
■ Audi a4 1995 8900 zł - ciemnozielony
metalic,1,8, klimatyzacja, wspomaganie,
elektryczne lusterka i szyby, 2 poduszki
powietrzne, centralny zamek. Do wymiany
maska, lampa prawa, zderzak - 790
215 333
■ Audi b-4 Avant 1.9 tdi 92/93 - wspomaganie, centr. zamek, ABS, AirBag,
hak, relingi, roleta, halogeny, R.O, jeden
właściciel, stan bardzo dobry, zadbany,
przebieg 244 tys. km. Cena:10500 +
opłaty - 790 799 040
■ Audi b4 Avant z gazem 93r - 93r
2.0 benzyna + gaz sekwencyjny (na
gwarancji),wspomaganie, hak,relingi
dach., roletka, szyberdach, pełna elektryka, jasne - zadbane wnętrze - właściciel
niepalący - opłacone, zarejestrowane.
- 602 698 100
■ Auto za 900 złotych, sprawne - Opel
Ascona 1,6 gaz w pełni sprawny OC i
przegląd - 791 541 176
■ Bagażnik na rowery - mocowany na
klapie bagażnika niezależnie od typu auta,
mieście do 4 rowerów w kwocie 55 PLN
- 509 407 491
■ Bagażnik Renault Scenic - oryginalny
bazowy - Pasuje do modelu od 1996 do
2003r. Polecam, cena do uzgodnienia
- 609 152 257
■ Bmw - 730 benzyna 3 litry pojemności. Czarny metalik, stylizacja ALPINA
■

,rok pr.1992 przebieg 240 tyś.km. - 511
373 792
■ Bmw 325 tds - w idealnym stanie ful
wypas 115 tys sprowadzony z Wiednia juz
zarejestrowany - 602 847 459
■ Bmw 520 do opłat - automat 2000 24v
1991 rok sprowadzony z Niemiec cena 4000
zl - 885 588 345
■ Bmw e32 - model 728 – w dobrym stanie
technicznym, rocznik 1985 – Gaz, Hak,
silnik po wymianie w 2006 roku, przegląd
do stycznia 2009 – 609 601 452 - 075
75 539 75
■ Bmw e-36 - Uszkodzone BMW 318 z 92r.,
- 792 782 795
■ Bus Vw lt 28 2,5 tdi - Średni wysoki i długi
3 miejsca stan idealny bardzo mało pali tankowany tylko na BP zbieramy punkty;-) woził
pościele wełniane lekkie pakunki mam hak
ale do założenia, nie wymaga żadnego wkładu
finansowego, sprzedaję bo jeżdżę teraz na
taksówce, jest garażowany przygotowany
do trasy 38.000,- - 695 685 773
■ Cb radio -sprzedam antene - (President)
Tanio!!!!!!! - 516 747 720
■ Chewrolet Lacetti na gwarancji - kombi
rok prod.2006 jak nowy cena 30.000 zl.(na
gwarancji) - 509 374 224
■ Cinquecento 1.108 sporting - 1995 rok,
55 KM, 1.1 ccm, 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, nadkola plastikowe przód/tył,
wszystko sprawne. - 603 812 290
■ Citroen ax - części - Sprzedam części
używane do samochodu Citroen AX 1.1.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
■ Citroen, Peugeot 2.0hdi części silnika:
-głowica -wał -turbina -tłoki -pompa oleju
-vacum pompa -bagnet oleju i wiele innych.
- 502 258 035
■ Citroen saxo 1.4 2001r - w bdb. stanie,
sprowadzony z DE, miał 1 właściciela, serw
w ASO przebieg 148tys km udokumentowana
książką serwisową . 4x AIRbag, el. szyby,
radio CD, kol niebieski metalic, wspom.
kier, ABS, poj 1.4, 75KM, 1-a rej. 07.2001r.
CENA:10890zł - 608 729 618
■ Corsa B - 95, poduszka pow, Ro, - 509
160 813

Części do Opla Corsy a - Lampy przednie,
Lampy tylne, silniczki wycieraczek przód i
tył, dmuchawa oraz szyby 2 tylne i 2 boczne
tylne.Tanio - 665 580 435
■ Części karoserii do BMW E34 – 501 373
914 - 501 373 914
■ Części Opel Kadett 1.3 1.8 1.6 - posiadam
wszystkie części do tego modelu oraz inne do
innych modeli aut Sprzedaż części używanych
POMOC DROGOWA 24h - 787 233 050
■ Części Renault Safrane 2,2 - wszystkie
części z demontażu, tanio. Możliwość wysyłki
- 600 852 514
■ Enduro 125 Hyosung RX-125(jest to
SUZUKI DR)tylko że 4T rok 2002, zawiecha
UPSIDE-DOWN, wszystko sprawne założone
kostki, dodaje opony szosowe, klocki hamulcowe, filtr. Jest zrobiony w Polsce przegląd,
tłumaczenie. opłacony w urzędzie skarbowym! gg:7977334 - mail:wojciech15-16@
o2.pl - 668 605 016
■ Ford Escort 1992, 1,8DOHC,3-drzwiowy,
wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
kubełkowe fotele, sportowy układ wydechowy. Zarejestrowany w kraju, karta
pojazdu. Ważne OC i przegląd. Sprzedam
lub zamienię 784-881-690 - 792 966 126
■ Escort 91 z gazem - rok 1991, poj.1.4
, instalacja gazowa, alarm, ważne oc i
przegląd, bardzo dobry silnik. Do poprawek
blacharskich-do wymiany tylny błotnik i
lampa. Dobra cena !!!! - 697 284 785
■ Felgi do starego bmw/fiat 126p - sprzedam felgi od starego bmw są to felgi które
często widać na fiatach cc albo 126p
..z oponami 175/50r13felgi wymagają
malowania i czyszczenia przeleżały jakieś
8 miesięcy w piwnicy cena: 40 zł komplet
4 sztuki - 4x100r13 - 6,5 cali szerokości
- 792 731 858
■ Fiat 125p - instalacja gazowa po remoncie
- 663 232 331
■ Fiat 126p-2000rok - ważny przegląd
oraz ubezpieczenie - użytkowane przez
kobietę, garażowany, czerwony, nowy tłumik-stan bardzo dobry - do autka posiadam komplet opon zimowych na felgach
cena-2000zł do negocjacji kontakt i pytania
(075)7137177,mail: pantera18@onet.eu; gg:
609185 - 783 849 393
■ Fiat 126p elx - Maluszek, 1997 rok,
sprawny stan dobry, wymieniony akumulator,
■
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nowy tłumik, kolor seledyn. Cena 650 zł.
- 501 184 086
■ Fiat Scudo 96r - 1.9TD od m-ca w kraju.
Opłacony, zarejestrowany. Elektryczne szyby.
Po wymianie rozrządu, oleju, wahaczy. - 602
698 100
■ Fiat Seicento - 900ccm 98rok 78tys. km.
salonowy bez wypadku elektryczne szyby blokada skrzyni dwa komplety opon stan idealny
serwisowany zadbany - 609 437 664
■ Fiat sporting 1.1 - 1995 rok, 55 KM, 1.1
ccm, 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, nadkola plastikowe przód/tył, wszystko sprawne.
- 603 812 290
■ Fiat Uno 1.0 1988 rok - okazja - Sprzedam Fiata Uno z silnikiem 1.0 na gaźniku,
trzydrzwiowy, kolor grafitowy, trochę go łapie
rdza, przegląd i ubezpieczenie aktualne! Auto
stoi na zimówkach. Oddam za bezcen - 500
zł. Zapraszam do oglądania 606 674 683
- 694 437 683
■ Ford Escort - Jelenia Góra - 1400 poj. + LPG
rok prod.1999 srebrny metalik, bezwypadkowy,
przebieg 89000km, od początku w kraju ( 2
właściciel ) garażowany, stan bardzo dobry
5-drzwiowy wraz z kompletem kół letnich ( alufelgi ), centralny zamek, autoalarm, welurowa
tapicerka - cena 9600zł. - 505 059 569
■ Ford Escort - w bardzo dobrym stanie,
dodatkowo komplet opon zimowych,1,4benzyna
cena: 2500-do negocjacji - pod numerem
gg:5829480 - 696 723 496
■ Ford Escort 1,6 -16v z 1993 r - 100%
sprawny technicznie do poprawek lakierniczo
blacharskich, wspomaganie kierownicy centralny zamek radio welurowa tapicerka kolor
czerwony - 693 295 655
■ Ford Escort 1991 r. 1300zl - przebieg 160
tys, lakier metalik, trochę zaniedbany, alufelgi
rs, centralny zamek, szyberdach, el. reg.
lusterka, cena 1300 zł, zarejestrowany - pilnie
dzwonić o każdej porze - 607 461 674
■ Ford Escort 1991 tanio - 91 roku, alufelgi,
centralny zamek, szyberdach, el. lusterka,w
wstanie dobrym minus, idealny materiał na
kjs itp, cena nie jest duża wiec proszę sie nie
spodziewać się niewiadomo czego, zarejestrowany na chodzie - 607 461 674
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Ford Escort - kombi - 1992 rok , 1.8 16v,
105 KM, ciemno szary, benzyna, wspomaganie,
hak, centralny zamek, radio, szyberdach, z
nowym układem hamulcowym z przodu.
Cena 2900 do negocjacji - 721 582 559
■ Ford Eskort - 1983r., biały, 1.6 benzyna, garażowany w dobrym stanie bez
większej rdzy w ciągłej eksploatacji. - 075
75 35 102
■ Ford Fiesta 1,1 z 1996r - roku w bardzo
dobrym stanie 100% sprawny 2-drzwiowy
kolor granatowy - 693 295 655
■ Ford Fiesta 1,6 d - Diesel. Rocznik
88, sprawny, przegląd i ubezpieczenie do
połowy marca. Stan wizualny idealny, przyciemnione szyby, blacharka po remoncie.
Stan techniczny dobry - 508 240 831
■ Ford Fiesta 93/94 - 1.3 ccm benzyna,
100.000 km, wiśniowy perła, 3 drzwiowy,
5-cio biegowa skrzynia, zarejestrowany,
ważne OC i przegląd techniczny, uszkodzona przednia szyba i reflektor, cena
1.800 PLN - 603 813 323
■ Ford Mondeo - rok prod.1994 poj.1,8l.
centralny zamek, elek.szyberdach, elek.
szyby, regulowany fotel kierowcy, 2
poduszki powietrzne, elek.lusterka, komplet kół zimowych. Stan techniczny bardzo
dobry, Przegląd do 28.12.2008. CIEMNY
ZIELONY METALIK . sprowadzony z NIEMIEC
w GRUDZIEŃ 2006r. - 609 931 979
■ Ford Sierra tanio - sedan poj.2000
benzyna + gaz, r.87 centralny zamek, hak,
do małych poprawek blacharskich, ważne
opłaty w ciągłej eksploatacji cena:1100 do
uzgodnienia - 791 286 134
■ Ford Traqnsit - rok prod. 1992, krotki,
podwyższony, kolor niebieski, stan dobry,
ubezpieczony i zarejestrowany. Cena 4.500
zł. do uzgodnienia - 506 166 013
■ Golf 3 kombi - Variant. Rok produkcji
1994. Pierwszy właściciel w kraju od
2004. Silnik poj. 2000ccm /2E/ + LPG
w kole zapasowym. Instalacja 4 letnia.
2xpoduszka. Wymaga drobnych poprawek
- 696 253 278
■ Golf 3 kombi turbodisel 1994 - w bardzo
dobrym stanie, 100% sprawny zielony
metalic. - 693 295 655
■ Golf II + gaz - 1991 rok kolor niebieski
metalic 1 właściciel w Polsce Instalacja
gazowa do poprawek blacharsko lakierniczych Pilne tanio - 661 034 789
■ Golf II+ gaz - 1992 rok niebieski metalic
instalacja gazowa 1,3 benzyna. do poprawek blacharsko lakierniczych stan dobry
1750 zł - 661 034 789
■ Golf II - rocznik 1991. Po remontach
technicznych, w bardzo dobrym stanie.
Cena 2500 zł – do oglądania na ul.
Działkowicza 19 w Jeleniej Górze - 075
64 31 990
■ Golf III 1,8 automat benz+gaz el.lusterka el.szyberdach 3 drzwiowy,
wspomaganie kierownicy nowa instalacja
gazowa butla w kole zapasowym - 157 tys.
przebiegu 1992r. sprowadzony w maju
zeszłego roku właściciel nie palący. kolor
czerwony, skrzynia biegów automat (nowa
zmieniana w październiku) Cena: 5600 do
negocjacji - 782 199 802
■ Hyundai Accent 1998 - 1.3 z 1998r.
Posiada: elektr.szyby,ABS,cent.zamek,
immobilaiser, hak, 2 poduszki powietrzne,
wspomaganie kierownicy - niebieski metalik, 2 nowe opony zimowe. Zarejestrowany
■

w kraju, ubezpieczony do 06.2008, przegląd do 10.2008r.Zdjęcia mogę przesłać
na meila.kris_j@o2.pl - 501 181 177
■ Jawa 350 cz - stan bardzo dobry - dużo
nowych części ważne ubezpieczenie i
przegląd - 075 64 39 940
■ Jawa ts - igła stan dokumentacja
750pln do uzgodnienia - 783 032 834
■ Klapa tył Golf 3 - sprzedam tylnią klapę
do golfa 3 gt oryginalna z daszkiem razem
z szyba. Klapa wygładzona bez znaczka
- 661 199 643
■ Ktm125 - rok produkcji 1993 .Motor
jest po remoncie silnika - 691 435 862
■ Lampy przód omega - 2-wie lampy na
przód do OPLA OMEGI 89-92r ,stan dobry
cena-270zł za 2-e szt. oraz przednią belkę
c. 100 zł . Na terenie Jel. Góry dowóz gratis
- 887 409 875
■ Lampy tylne do Peugeota 206 - Firmy
FK Automotive model FKRL 77/1. Są to
lampy pod tuning wizualny (srebrne). Cena
350 zł. do uzgodnienia. - 697 158 528
■ Mazda 323f części - Sprzedam wszystkie części z demontażu Mazdy 323F 8994r. GG: 8565169 - 504 554 515
■ Mercedes - C-Klasa kombi 97r. 2.2 DIESEL granat metalic pełne wyposażenie stan
idealny oryginalny przebieg zarejestrowany
- 609 437 664
■ Mercedes 124 190 części - Sprzedam
wszystkie części z demontażu Mercedesów
124 i 190. GG: 8565169 - 504 554 515
Renault Clio 80k, 92/93,
poj. 1400, sprowadzony,
opłacony, zarejestrowany, stan bdb, elektryczne szyby, szyberdach,
komplet kół zimowych,
c.zamek, cena 3800 791 731 393 POLECAM
Peugot 405 - rok 95/97
składak, poj.1600 +
GAZ, c. zamek, alarm
na pilota, ocynkowane blachy - stan bdb.,
oszczędny - cena 3500 791 731 393 POLECAM

Mercedes 210 cdi avangarde - 601
910 813
■ Mercedes c diesel - 202 diesel, zarejestrowany, stan bardzo dobry. Tanio - 507
930 010
■ Mitsubishi galant z gazem - 91r 2.0 benzyna + gaz, pełna elektryka, szyberdach,
wspomaganie. zadbany!!! - 694 762 255
■ Mitsubishi sigma 94r kombi - wspomaganie, centr.zamek, ABS, klimatyzacja,
pełna elektryka, hak, relingi, roleta, radio
CD, stan b.dobry, zadbany. cena: 7500 zł.
- 790 799 040
■ Na motor - Buty CATEPILAR rozmiar 45,
wysokie. Sklep MARTENS ul. 1-go Maja
- 791 241 272
■ Nissan pathfinder 4x4 - Benzyna 3,5
Limitet grudzień 2002, bezwypadkowy,
automat z over drive, progi, rylingi, orurowany przód i tył . Złoty metalik, na
alufelgach z nowymi oponami. Kontakt
■

0608 446 582, email : rynekinnowacji@
op.pl - 608 446 582
■ Nissan sunny 1.6+gaz tanio! - pojemność 1.6ccm z instalacja gazowa (pol roku
temu zakładana) zadbany ekonomiczny jeżdżony przez starsza osobę. ubezpieczony
i przegląd do końca roku. Cena 2100zl do
małych negocjacji. - 787 268 467
■ Nissan sunny -diesel - Pojemność
1700cm, rok 86. przegląd i oc , opłacone
- sprawny technicznie - cena 1100zl.
- 698 674 272
■ Nissan Trade - części - 3.0 diesel,
blaszak. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968
■ Nubira kombi - 2.l 16v na alu 15 el.szyby
x4 2poduszki cena 8000zł do uzgodnienia
gg 2632468 - 603 265 722
■ Okazja tanio - Vw polo 1.1l 93r. w
dobrym stanie lekko wgnieciona klapa
tylna kolor zielony - 790 215 253
■ Omega b carawan piękna 97 rok - atrakcyjny wygląd 100% sprawna SILNIK 2,0
16 V SPALANIE 10 L. GAZU- 100 KM wozi
malutkie dziecko wiec musi być ok klima
, elektryka, abs,cd,ITP....ITD... POLECAM
DOBRA CENA - 508 269 855
■ Omega b + gaz - rok 1997 2.0 16 v
136 KM + LPG fotele sportowe recaro, ABS,
klimatyzacja dwu sferowa/nabita/ 2* AIR
BAG,el szyby, el. lusterka podgrzewane,
spalanie średnio ok 11 l. gazu w mieście.
stan tech idealny, atrakcyjny wygląd cena
12 tys. /do rozsądnej negocjacji/ - 508
269 855
■ Opel Ascona 1,6 s + gaz - 1986 rok
1,6 (90kM) z gazem, silnik eksploatowany na oleju syntetycznym MOBIL dużo
nowowymienionych części, ubezpieczenie
do grudnia 2008 przegląd do października 2008.Idealna na dojazdy do pracy.
Więcej informacji na GG 5597918 - 791
541 176
■ Opel Astra - rok produkcji 94, grafitowy
metalik, 5 drzwiowy, turbo diesel z intercoolerem, centralny zamek, elektryczne
szyby - cena 4500zł do negocjacji. Pilne!
- 600 947 692
■ Opel Astra 1.7d - Diesel, rok produkcji
1993, kolor biały, 3-drzwiowy, zadbany,
bardzo ekonomiczny:5,5l/100km. Cena
4500 do uzgodnienia. Wojcieszyce k.
Jeleniej Góry. - 785 053 50 636
■ Opel Astra II po wypadku - Opel Astra II
uszkodzony! Rok prod. 1999. Pojemność
skokowa 1,6cm3. Wspomaganie kierownicy, 4 poduszki powietrzne, centralny
zamek, immobilizer, elek. lusterka, radio,
elektryczny szyberdach. Auto sprowadzone
w 2007/12. Pełna dokumentacja, samochód zarejestrowany w kraju. Cena 6500zl
do negocjacji - 505 160 089
■ Opel Astra kombi-tanio! - Tanio - ABS,
el.szyby, el.podgrzewane lusterka, szyberdach, relingi, hak, kubełkowe fotele,
wspomaganie, cent. zamek. Sprowadzony.
Tylko 2900. Do opłat - 518 732 007
■ Opel corsa 1,2i 94r - czerwony, stan
bdb, airbag kierowcy, nowe opony letnie
+ nowe felgi, cen do negocjacji. - 607
307 911
■ Opel Corsa b - z 97 roku. Cena do
uzgodnienia. - 887 336 650
■ Opel Corsa B - 97 roku przebieg 98 tys.
Auto posiada ABS, szyberdach, wspomaganie kierownicy. Cena 7000.tyś.Zielony

metalik, trzy drzwiowy.Silnik Ecotek 1.0
12V. - 887 336 650
■ Opel Corsa B - 97 rok. Trzy drzwiowy
Cena 6750 - 887 336 650
■ Opel Corsa B - 97rok Cena 6750.Trzy
drzwiowy - 887 336 650
■ Opel Corsa b 1,2i 1994r. – 3 drzwiowy,
czerwony 1,2i 94r w dobrym stanie, airbag
kierowcy, komplet nowych opon letnich
z nowymi felgami - przebieg 150 tys.
Po wymianie rozrządu, płynów i tylnych
amortyzatorów. Cena do negocjacji 075
613 77 75 - 607 307 911
■ Opel Frontiera - 2.4 +gaz, zarejestrowany - 507 202 178
■ Opel Kadett - 1.4i,zarejestrowany,ub
ezpieczony rok.90 silnik ok, nadkola do
poprawy standard cena tylko 500zł - 607
460 075
■ Opel Kadett - składaka, 1996, 1.6
benz. + LPG automatyczny, czarny mat,
wspomaganie kierownicy, alufelgi, ubezpieczenie do 06.2008,aktualny przegląd,
twarde sportowe zawieszenie, obniżony,
centralny zamek, ekonomiczny i sprawny
- 888 900 658
■ Opel Kadett - 1989r, 1800 poj., benzyna, do wymiany gaźnik, blachy w stanie
dobrym, OC do maja, przegląd do października cena 600 zł - 663 232 289
■ Opel Kadett 1.4i - bardzo tanio - zarejestrowany, ubezpieczony, rok 90 cena 500zł
- 607 460 075
■ Opel Kadett gaz - sedan, na chodzie,
benzyna+GAZ, pojemność 1.3, ubezpieczony, zarejestrowany do polowy czerwca,
rok 1986, cena 900 zł (do negocjacji)
- 511 947 765
■ Opel Kadett na części - poj 1800,
1989r benzyna, do wymiany gaźnik,
blacharka w stanie dobrym , oc do maja,
przegląd do października, cena 650 zł
- 663 232 289
■ Opel Omega 1997 - składak srebrny
metalik instalacja gazowa stan techniczny
i blacharki dobry oc do 27 09 2008
cena1500 zł - 601 595 233
■ Opel Vectra a części - wszystkie z
demontażu GG: 8565169 - 504 554 515
■ Opony - 245x55x16 MICHELIN - grubość bieżnika 6 - 7 mm. cena 70 zł szt.
- 792 819 271
■ Opony zimowe185/65 r14 - Cena za 4
opony 160zł. - 075 76 214 22
■ Opony zimowe do 126p - Opony zimowe
do 126p z felgami – 607 134 827 - 607
134 827
■ P eugeo t 207 s por t 90km 2007r.,bogate wyposażenie, bezwypadkowy, przebieg 5,5 tys.km. Cena:
36000+opłaty - 604 083 398
■ Peugeot 306 xn - rok prod 1995,
pojemność 1100 (60km), kolor grafitowy metalik, stan dobry, wyposażenie:
poduszka powietrzna kierowcy, karoseria
ocynk, opony 2 x komplet, radio/cd (Mp3),
wspomaganie kierownicy. cena : 4.800
mdf.meble@vp.pl - 075 75 50 330
■ Peugeot 405 - części - części używane
do samochodu Peugeot 405 Kombi 1.6.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
■ Peugeot 605 - 95r, 2,0 turbo benzyna,
instalacja gazowa, automat, niebieski
metalik, pełna opcja oprócz skory, klimatyzacja, RM, zadbany, opony zimowe,
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aktualny przegląd i oc. Cena 6500zł
- 792 750 930
■ Peugeot 605 części - Większość części
- 698 500 249
■ Peugeot Boxer - 1996rok, 200 000km.,
max wysoki, średni długość, biały, sprowadzony, 3 osobowy. - 505 409 224
■ Peugot 405 - rok produkcji 1992, kolor
srebrny metalik, stan dobry, elektryczny
zamek, elektryczne szyby, szyberdach,
hak, ABS, benzyna + gaz, ubezpieczony i
zarejestrowany. Cena 4.200 zł. do negocjacji - 509 282 640
■ Polonez 96 gaz - stan idealny alarm
4 - letnia instalacja Caro + warto - 721
321 115
■ Polonez rover tanio - Sprzedam silnik
1.4 16v, skrzynia biegów, tylny most w
idealnym stanie - 502 349 563
■ Punto i gaz - 1997, instalacja gazowa
- 4 lata, elektryczne szyby, centralny zamek
na pilota, autoalarm, ekonomiczny, stan
dobry, do małych poprawek lakierniczych.
Komplet opon zimowych na felgach. Cena
5400 do negocjacji - 698 153 997
■ Quad king way atv 70 Alpinus - jest
w bdb. stanie technicznym rok produkcji
2007 zapłon CDI Automatyczna skrzynia
biegów Cena: do uzgodnienia - 075 71
35 751
■ Radio samochodowe Pioneer deh- nowe (używane niecały miesiąc) radio
samochodowe renomowanej firmy PIONEER DEH-1920R . Radio jest na gwarancji
dwuletniej. - 783 797 957
■ Renault Safrane - zadbane alu. felgi
pełna elektryka air bag błękitny met,
5-drzwi cena do uzgodnienia - 516 021
761
■ Renault 19 diesel - rocznik 96, kolor
biały, zarejestrowany, opłacony, silnik 1.9
diesel, stan bardzo dobry - cena 2990zł
- 507 930 010
■ Renault Clio II - Witam do sprzedania
renault clio II FL Dynamic - 605 135 001
■ Renault Laguna - 1.9 dti 2000 r. Złoty
metalik, 167 tys. km , aut.klimatyzacja, 4
* airbag, 4* el. szyby, el. lusterka, radio
CD, ABS, centralny zamek, cena 18 500 do
uzgodnienia - 662 038 869
■ Renault Scenic 1.9 dti - rok 99, 170.
tys km, ABS, Klima, Hak, Centralny zamek,
Dwa szyberdachy, 4 poduszki powietrzne,
Elektryka, radio sterowane w kierownicy, wspomaganie, welurowa tapicerka
zarejestrowany 075 642 58 26 - 605
966 335
■ Renault 19 chamade 18 gaz - Rok 1992
pojemność 1,8 auto posiada 2letnią instalację gazową, elektryczne szyby, centralny
zamek szyber dach, dużo nowych części,
amortyzatory itp. Auto w dobrym stanie
zadbane bez wypadkowe. Zarejestrowane
w Polsce cena do uzgodnienia. - 781
654 085
■ Renault Clio po wypadku - z 2000r.
- 505 058 665
■ Seata Toledo 1992 r - Sprzedam lub
zamienię 1,8 benzyna stan dobry - 504
102 263
■ Seat Cordoba 2001 kombi - granatowy
metalic, 1,4 mpi, klimatyzacja itd. sprowadzony - 790 215 333
■ Seat Ibiza - tanio! - Silnik 1,3 bardzo
ekonomiczny. Radio + cd JVS. Kolor czer-

wony. Auto przyjechało z Niemiec. Tylko
2900 zł+ opłaty - 518 732 007
■ Seat Toledo - 1992 benzyna poj 1,6
granatowy stan dobry 2500 zl - 504
102 263
■ Seat Toledo - 1992 r , 1,8 benzyna stan
dobry cena 2500 - 504 102 263
■ Seat Toledo 1.8 glx 92r - 175 tys. km,
el. Szyby, el. Lusterka, Centralny zamek,
Radio/ CD/6 głośników, Wspomaganie
kierownicy, Bordowy. Dla zainteresowanych istnieje możliwość wysłania zdjęć
na maila. Cena 3.800 zł knubbe@o2.pl gg
1760664 - 601 910 236
■ Seat Toledo 1994 r. - 1,8 benzyna +
gaz, el. szyby, alu felgi, cena 5500 zł. do
negocjacji. - 608 406 008
■ Skoda Felicia lxi -1996r - Przebieg-95
tys. km-stan dobry, czerwony, pierwszy
właściciel, silnik 50kw-1300cm3.Przegląd
i ubezpieczenie ważne do lipca 2008r.
Cena 3800zł (do uzgodnienia) - 75 64
27 901
■ Skoda Felicia stan bdb. - 1997,1300ccm,
wtrysk, zielony met., nowy rozrząd i akumulator, zadbany, blokada skrzyni biegów,
kpl. dokumentacja, garażowany, RO, stan
opon b. dobry + opony zimowe, 4 zagłówki,
stan techniczny bardzo dobry 6.500zł
- 605 355 505
■ Skuter - Pojemność 50 cm, rok produkcji 2004 data pierwszej rejestracji
2006 przebieg 1450 km zarejestrowany
ubezpieczony - 785 479 486
■ Śliczna czarna Alfa 156 - Romeo 156
. Kolorek czarny ,silnik 2.0l .TS ,155KMimponujące osiągi, dynamika jazdy, Rocznik 99, pełna elektronika, klimatronic,
super tapicerka , drewniana kierownica.
Możliwość zamiany na Audi TT z dopłatą.
- 505 178 067
■ Sprzedam opony zimowe - 185/65
R14.Cena za 4 opony 160zł. - 075 76
214 22
■ Super Mercedes 124 2.3e combi - rok
87 el. szyby szyberdach lusterka automatic
zadbany pół roku w kraju I właściciel miał
go od nowości był z 1922r zarejestrowany
w ciągłej eksploatacji tempomat drewniane
dodatki i inne posiada oryginalny przebieg220tys bardzo zadbany cena 7000zł
lub zamienię - 889 177 436
■ Super Opel Omega b - rok 1997 2.0 16 v
136 KM + lpg fotele sportowe recaro, ABS,
klimatyzacja dwusferowa/nabita/ 2* AIR
BAG,el szyby,el. lusterka podgrzewane,
spalanie średnio ok 11 l. gazu w mieście.
stan tech idealny, atrakcyjny wygląd cena
12 tys. /do rozsądnej negocjacji/ - 508
269 855
■ Toyota Yaris - 99 r. pojemność 1,0
benzyna pierwszy właściciel ,centralny
zamek immobilaizer, 3 drzwiowa - auto
alarm ,poduszka powietrzna radio. - 601
173 701
■ Toyote Yaris 1,0 - 07.2003, alarm,
klimatyzacja , bl.skrzyni biegów, immobilajser, centralny zamek , poduszka
powietrzna, srebrny metalik, kupiona w
salonie stan idealny, możliwość sprawdzenia ASO, 26000 tys. zł, przebieg 57000
- 888 764 147
■ Uaz diesel - silnik mercedes 200,
jeżdżący, sprawne napędy, nowa plandeka
2800zl. - 607 778 444
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Uchwyt rowerowy uniwersalny - jeden
w 100% sprawny a drugi kompletny ale
w częściach ten pierwszy ma wszystkie
mocowania do bagażnika i roweru - jest to
rynna na koła z mocowaniem ramy(zacisk)
cena: 30 zł za całość - 792 731 858
■ Uno – rok produkcji 1987 - bez wypadkowy - cena do uzgodnienia - 607 134 827
- 607 134 827
■ Volkswagen Corrado 1,8 u9 g60
- z 1999 roku w perłowym kolorze 100%
sprawne do opłat elektryczne szyby i
szyberdach, tuning świateł tylnych alufelgi,
kubełkowe siedzenia i komputer MFA - 693
295 655
■ Volkswagen Polo - rok 1995 poj ; 1600
cena 5500zł do niewielkiej negocjacji 075
64 258 68 - 663 070 715
■ Volvo v40 td kombi - 1999,155.000
km, klimatyzacja itd. sprowadzony, bezwypadkowy, grafitowy metalic - 790
215 333
■ Vw Golf IV turbo diesel - rok prod.
1992/95, czterodrzwiowy, elektryczny
szyberdach i reflektory, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, immobilizer,
komplet kół zimowych i letnich( felgi
aluminiowe), stan dobry, zarejestrowany
w Polsce, ważny przegląd i ubezpieczenie
- 609 416 633
■ Vw Golf IV - 2002 rok, I rej, 02/03,
1400cm3, benzyna, czarny metalik, 5
drzwiowy, przebieg 125 tys km. Salon
Polska. Serwisowany, 2 pkl. opon. Pełna
opcja za wyjątkiem klimatyzacji zamienię
na inny klimatyzowany z grupy VW - cena
26000 - 075 64 26 290
■ Vw Golf IV - rok 1999 poj. 1 4 16v
,150 tys, km. czarny metalik ,pełne
wyposażenie, aluski 15",komp.kół zim.
atrakcyjny wygląd więcej informacji pod
tel. OKAZJA - 609 611 686
■ Vw Golf IV - rok.99 14 16v .pełna opcja
OKAZJA - 609 611 686
■ Vw Golf III 1.9 td - rok prod. 1992/95,
czterodrzwiowy, elektryczny szyberdach
i reflektory, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, immobilizer, komplet
kół zimowych i letnich (felgi aluminiowe),
stan dobry, zarejestrowany w Polsce,
ważny przegląd i ubezpieczenie 609
416 633
■ Vw multivan 4*4 - 94 rok 2.4 diesel
230tys przebiegu el,szyby lusterka 2
szyberdachy zarejestrowany alufelgi
- 506 536 942
■ Vw Pasat b4 kombi z gazem - rok
1994. cena do uzgodnienia - 792 819
271
■ Vw Passat - Rok produkcji 1993
pojemność silnika1800 gaz w kole
zapasowym relingi dachowe roleta
bagażnika szyby elektryczne i szyber
dach , centralny zamek plus pilot kolor
czerwony stan określam na dobry Artur
nr telefonu 0 605 515 177 cena 4,500
do negocjacji lub zamiana na Ford Mondeo
Combi - 605 515 177
■ Vw Passat - 1994/95r. 1.9tdi kombi
kolor srebrny auto posiada wspomaganie
centralny zamek na pilota , 2 poduszki
powietrzne radio, elektryczne lusterka
i szyberdach, auto posiada także tempomat - autko świeżo sprowadzone nie
wymaga żadnego wkładu finansowego do
opłat godne polecenia - 510 111 069
■ Vw Passat b3 - części - Sprzedam
części używane do samochodu VW
Passat B3. Różne modele i silniki. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
■ Wv Passat b4 kombi z gazem - (sentencja). bardzo małe spalanie za 20zł robi
ok110km. kolor zielony rok 1991Możliwe
przesłanie zdjęć meilem osoba zainteresowanym - 792 819 271
■

Wyprzedaż części - zamiennych do aut
osobowych - 506 536 942
■ Zegary do opla corsy B - Index K-17251.
Cena 50 zł - 697 131 022
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ AUDI A4 – rocznik 95-96 –1.9 TDI
lub 1.6 - kolor najlepiej czarny, ciemno
zielony – przebieg do 170000 – 605
736 869
■ Silnik 2,5D – 506 487 498
■ Każde auto lub przyjmę za wyrejestrowanie 669 022 821
■ Kupię auta całe i powypadkowe osobowe i dostawcze prywatne i firmowe po
92 r. stale aktualnie 601 742 156
■ Powypadkowe auta - po 97 roku stale
aktualnie e-mail 888auto@poczta.fm tel.
664 200 250
Stare auta, rozbite,
w całości - mogą być
do złomowania własny transoprt
791 731 393

RÓZNE
SPRZEDAM
■ Okap wyspowy Whirlpool AKR 606 GY
- NOWY, TANIO, GWARANCJA - 300,00 zł
– 511 089 968
■ AMICA Okap OKC 6519 I - OKAZJA,
NOWY, GWARANCJA - 800,00 zł - 511
089 968
■ Chłodziarka do zabudowy - Whirlpool
ARG 737/4A nowa, TANIO, GWARANCJA
- 1 300,00 zł - 511 089 968
■ MASTERCOOK Okap Snella BIS 50 X
- Okazja, NOWY! GWARANCJA - 250,00
zł - 511 089 968
■ Wyprzedaż mebli kuchennych z ekspozycji – obniżka nawet do 50% - ul:
Poznańska 24 (koło PKS – pod Arkadkami) Tel. 511 089 968
■ 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
■ Witryna sklepowa oszklona długości
130 cm, wysokości 110 cm – zlewozmywak KWASIAK długość 80cm, szerokość
60 cm dwukomorowy – 075 64 342 22
■ Dachówka Karpiówka poniemiecka
– tanio – 075 75 215 19
■ Stare deski sosnowe – szer. od 20
– 40cm – długość od 2 do 3 m – maksymalna długość 6m – deski mają 200 lat
– 506 487 498
■ Psa rasy Mastif neapolitański, 1.5
roczny, czarny – 075 641 25 364
■ Drewno lipowe w klocu – grube – 692
347 761
■ Grzejniki żeliwne żeberka 60cm. Stan
bdb., sztuk 41. Cena za kpl. 120zł. 075
64 26 290
■ Kuchenka gazowa „EWA” z piekarnikiem – kolor brązowy – cena 90zł – 075
64 26 290
Drewno kominkowe
- opałowe, tylko liściaste
- Legalność pochodzenia negocjacja cen przy dużych
ilościach - Ceny: Buk 140
1m mieszanka brzoza, dąb,
jesion 130 1m z przywózką
- wg. Zamówień pocięte,
porąbane - 791 731 393

Komputer, monitor, nokia, nowa
klawiatura, drukarka z nowym wkładem
tuszu – całość 250zł – możliwość
negocjacji ceny – 798 545 115
■ Zwierzęta – Hotel dla koni – wybiegi
– boksy – ładna okolica – wyżywienie
+ hotel – 300zł miesięcznie – 692
347 761
■ Mini wieża Karcher na 1 kasetę, radio,
Cd - nie działa, pilot, 2 głośniki, kolor
czarny, pudełko - 45zl. 608 034 794
■ Sprzedam, zamienię magnetovid/
dvd(2w1)Funai, nowy, cena: 700zl na
tv, wieżę lub komputer w zbliżonej cenie
781 957 491
■ Telefon Sagem my400x s. bardzo
dobry, cena:180zł. pokrowce gratis 694
080 877
■ Przyjmę kanapę, fotele, meble pokojowe, kuchenkę, lodówkę, telewizor 692
159 741
■ Sprzedam radia samochodowe cd mp3
na kartę sd port usb nowe i używane
694 054 544
■ Sprzedam profesjonalny zestaw czyszczący ekologiczny znanej firmy Raypath
nowy. Cena 750 zł 509 159 563 lub
697 696 453
■ Sprzedam telewizor Samsung 28 cali
z pilotem - polskie menu w czarnej obudowie. Cena-300zł. 791 963 115
■

RÓŻNE
KUPIĘ
■ Zabytkowe meble do renowacji – 075
76 210 36
USŁUGI

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

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

Wielka wyprzedaż Mebli Kuchennych
z ekspozycji. Obniżki nawet do 50%.
Ul. Poznańska 24 (w pobliżu PKS pod
Arkadkami) Jelenia Góra - Tel. 0 75
76 46 289
■ Kredyty samochodowe, hipoteczne,
ubezpieczenia, dostosowane do potrzeb
klienta. Miło, tanio, szybko, rzetelnie.
Tel.: 880 913 484
■ 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
■ Najtańsze wesela – przyjęcia, stypy
– restauracja Galery – 075 75 216 94
Zapraszamy
■ Remonty mieszkań domów, kompleksowo i profesjonalnie. Ceny konkurencyjne i soldność – 513 808 684
■ Ośrodek Interwencji kryzysowej w
Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się w
krytycznej sytuacji życiowej Słowackiego
13 pokój 25 od 8:00 do 20:00 – Tel. 075
57 55 91 99
■

Profesjonalne i niedrogie wykonywanie
biznes planów, pomoc w pozyskiwaniu
środków unijnych, pisanie prac i dokumentów - Tel. 0 663 233 041 oraz e-mail:
angelikakonik@wp.pl
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej – Faktura
Vat – Tel. 075 76 72 773
■ Płytki, panele, regipsy, malowanie
– solidnie – 691 338 602
■ Poznam zamożną i starszą (niekoniecznie) panią. Może być też Pan w celu
stałych, dyskretnych i miłych spotkań
towarzyskich. Tylko poważne, zdecydowane osoby. Dojadę. Dzwonić proszę od
8-13 – Krzysztof – 721 115 348
■ Biuro rachunkowe KOALA - Prowadzimy
pełen zakres usług księgowych i finansowych, w tym m.in. rozliczenia z ZUS,
US, listy płac, księgi handlowe, książki
przychodów i rozchodów PITY i wiele
innych. Jelenia Góra - ul. W.Polskiego
54 - obok sądu Tel - alakow@onet.eu
- 601 837 677
■ Kolonia letnia-Mielno 2008 - termin
3.08-16.08 cena 937zl. Więcej 601
340 712 - 755 7 797, cygan@konto.pl
- 505 498 070
■ Liternictwo w kamieniu i szkle - dopiski
na nagrobkach. szybko i terminowo - 698
969 656
■ Piaskowanie na Jelenia Góra - Piaskowanie na Jelenia Góra i okolice z
dojazdem do klienta piaskowanie felg,
samochodów konstrukcji metalowych
elewacji i innych - 692 698 236
■ Poznam panią - Poznam panią tylko
i wyłącznie do przygód - młody po 20
higiena, dyskrecja przede wszystkim nie
sponsoruje, nie oczekuje sponsoringu
dojadę Jelenia Góra i okolice - 518
130 291
■ Strony www - wykonam profesjonalne
strony internetowe w przystępnej cenie,
także samoobsługowe - 504 120 752
■ Dj dokers - wesela, prywatki i inne
imprezy okolicznościowe - 669 411
040
■ Esperanta - kraj + zagranica profesjonalny wokal, zróżnicowany repertuar
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie
super zespół na super okazję - 888
764 12
■ Kompleksowa oprawa muzyczna
- wesel i innych imprez profesjonalnie
i niedrogo bardzo dobre nagłośnienie i
oświetlenie - 517 900 425
■ Nauka gry na pianinie - Profesjonalna
nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych, a także nauka zasad muzyki i
kształcenia słuchu - 608 700 184
■ Profesjonalna orkiestra - Gramy w
100% na żywo. W składzie zespołu
wokalistka-saksofonistka. Obsługujemy
wesela bankiety dancingi imprezy - 603
560 398
■

Angielski
- skutecznie i tanio

- 606 803 803

Instalacje grzewcze,
gazowe, kanalizacyjne.
Odbiory, montaż,
uprawnienia - 501 666
098 lub 508 647 464
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
FRESKI, TYNKI OZDOBNE,
STIUKI,
DOBÓR KOLORU I FORM
TEL./FAX - 075 718 24 63
TEL - 0 502 370 957

Wesela marzeń - zespół Prestiż
- kompleksowa oprawa muzyczna wesel i
innych imprez profesjonalnie i niedrogo
- 517 900 425
■ Zespół Muzyczny BARTHEZ - wesela,
zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe, świetny damski wokal, bogaty
repertuar, nasza stronę www znajdziesz
w sieci - 697 866 500
■ Zespół muzyczny "Topaz" - Profesjonalna obsługa muzyczna wesel, bankietów
profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie
602 585 754 e-mail:zlukasiak@op.pl
- 602 585 754
■ Artystyczna obróbką kamienia - renowacje rekonstrukcje kamiennych
elementów architektury zabytkowej
- 698 969 656
■ Brukarstwo - kompleksowe układanie
kostki betonowej - 666 350 451
■ Dekarstwo - ciesielstwo budowa od
podstaw, szybko, tanio od zaraz - 721
321 115
■ Elektryka, alarmy - monitoring
wykonanie nowoczesnych instalacji
elektrycznych, alarmów, sterowania itp.
profesjonalnie i tanio !!! - 501 614 311
■ Firma budowlana - wykona wszelkie
prace budowlane - 721 321 115
■ Glazura, remonty, adaptacje - projektowanie łazienek - 691 986 259
■ Hydraulika kompleksowy montaż c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy uzgodnienia
i odbiory HYDROKLIM Rafał Klimczak
Jelenia Góra - 696 484 516
■ Instalacje grzewcze, gazowe - kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia
501 666 098 - 508 647 464
■ Kamieniarstwo, ślusarstwo - spawalnictwo. Ogrody, mury, bramy, grille, ścieżki,
podjazdy, płyty, kostka granit, piaskowiec
szybko i terminowo - 698 969 656
■ Koparko-ładowarka case - Roboty
ziemne. Oddam ziemie z wykopów - 510
331 010
■ Montaż pieców c.o. - kuchenek gazowych, przeróbki gazowe oraz wszelkie
prace hydrauliczne 501 666 098 - 508
647 464
■ Nawierzchnie z kostki granit. - Artystyczne wykonywanie nawierzchni z
kostki granitowej i kolorowych mozaik.
posesje, ogrody, podjazdy i inne - 698
969 656
■ Niezawodne wykonanie instalacji
- grzewczych, solarnych, kominkowych,
wod-kan, gazowych. modernizacje kotłowni, uprawnienia, faktury vat, długoletnie Doświadczenie - 661 829 662
■ Piaskowanie na terenie JG - Piaskowanie na terenie Jeleniej Góry i okolic
z dojazdem do klienta piaskowanie felg,
samochodów konstrukcji metalowych
elewacji i innych - 692 698 236
■ Remonty - gładzie sufity podwieszane,
regipsy malowanie tynki ozdobne, wylewki
betonowe, wodę, kanalizacje, zabudowy
ozdobne na suficie, wstawiam - 601
614 784
■ Remonty-solidnie - Tapety, gładzie,
malowanie, tynki - dekoracyjne, regipsy,
płytki, panele Gwarancja solidności - 075
713 18 76
■ Tynki maszynowe - \gipsowe i cementowo-wapienne - 600 417 979
■
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Tynki maszynowe gipsowe - Tynki
maszynowe gipsowe i cementowowapienne - 600 417 979
■ Usługi budowlane - kompleksowy
montaż c.o.wod-kan, gaz, załatwiamy
uzgodnienia i odbiory hydroklim Rafal
Klimczak Jelenia Góra - 696 484 516
■ Usługi wykończenia wnętrz - Kompleksowe usługi wykończenia wnętrz
- stolarka okienna, drzwiowa - aranżacja
wnętrz, gwarancja solidności 889 242
241 - 661 345 321
■ Wykonujemy prace ciesielskie - antresole, altany, zabudowy nietypowe oraz
zajmujemy się pracami wykończeniowymi
- 605 582 274
■ Wykonujemy tynki gipsowe - cementowo-wapienne agregatem doświadczona
brygada spełni twoje wymagania - wolne
terminy od maja zapraszamy do współpracy - 509 112 915
■ Bus jumper maxi - usługi transportowe
faktury vat - 607 292 400
■ Przewozy na lotniska - oferuje wyjazdy
na lotniska Praga, Wrocław, Katowice,
Kraków - 505 092 579
■ Przewozy z i na lotniska - Wrocław
Praga i inne poczta leo.b7@wp.pl - 608
235 385
■ Ski-bus do wynajęcia - całodzienne
wyjazdy na narty do Czech - 505 092
579
■ Taxi 6 pasażerów - i bus towarowy
ceny umowne - 695 685 776
■ Transport - przeprowadzki! bus 1,5 t
- 508 240 830
■ Transport - przeprowadzki kraj i UE
tanio faktura vat - 500 452 760
■ Transport 1t - (2.5 m3) Renault
Trafic 1zl-1km szybko i bezpiecznie nie
wystawiam fvat - 607 100 857
■ Transport bus maxi - przewóz towarów
kraj, zagranica 2 tony bus maxi 16m.
szesc.4,60cm długość powierzchni
ładunkowej - tanio i solidnie faktury vat
- 509 211 282
■ Transport - przeprowadzki - kraj i ue
tanio faktura vat - 500 452 760
■ Wyjazdy Praga, Berlin, Drezno - Porty
lotnicze i dworce i wyjazdy ekspresowe!
- 692 723 836
■ Zawiozę na lotnisko - Zawiozę na
lotnisko - 503 111 466
■

ZGUBIONO
ZNALEZIONO
■ Zaginął pies - 14.02.2008 centrum
Jeleniej Góry zaginął pies, kundel "Kruczek", średniej wielkości, czarny,
biała łatka na karku, białe zakończenie
ogona. "Krawat" i "skarpetki" białe w
czarne plamy /jak u dalmatyńczyka/.
Na znalazcę czeka nagroda. - 075 764
69 35
■ Zgubiono dowód i legitymację - emeryta na nazwisko Wojtkiewicz. uczciwego
znalazcę proszę o kontakt. - 889 383
410
■ Zgubiono portfel z dokumentam - zgubiono portfel z dokumentami w okolicach
Maciejowej, dokumenty na nazwisko
Hobry Jerzy - jeśli ktoś znalazł bardzo
proszę o kontakt - 509 179 851

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

PITY 2007
juz od 15 zł !!!!

50% ceny.

.
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30 JELONKA WCZORAJ
Jak z dawnej fosy miejskiej uczyniono wizytówkę Jeleniej Góry

Trudno uwierzyć, że reprezentacyjna Bankowa, miejsce siedzib finansjery i
dostojnych rezydencji bogatych jeleniogórzan, a także – hoteli, sali koncertowej i eleganckiej kawiarni – była kiedyś zwykłą miejską fosą, przekształconą
w obsadzony drzewami deptak. Dziś śladów przeszłości wciąż tam jest wiele.
Wystarczy więcej uwagi, aby zobaczyć – na przykład – czarnoskórego wojownika.
Głowa do góry!
Zapraszamy na przechadzkę
w cieniu niezliczonych kasztanowców, klombów i rabat z
kolorowo i pachnąco kwitnącymi
kwiatami, które – niczym dawne
mury obronne – oddzielały dość
hałaśliwe śródmieście od dawnych przedmieść Jeleniej Góry.
Magiczny krajobraz popularnej ulicy nabierał nowego
wyrazu zimą. Uśpione drzewa odpoczywały pod puszystą
warstwą śniegu, okrywającą
szczelnie chodniki, nadającą
gałęziom krzewów fantastyczne,
wielokształtne formy.

Zamiast fosy alejki

Fot. Archiwum

Kiedy staniemy w jednym z ciekawych miejsc ulicy Bankowej, z
którego widać sylwetę kapliczki
świętej Anny oraz wieżę Bramy
Wojanowskiej, trudno nam wyobrazić sobie dość szerokie aleje
spacerowe pośród gazonów, z
niekompletną zabudową po
stronie południowo-wschodniej.
A tak wyglądały okolice w połowie XIX wieku, kiedy szerokie
trawniki pojawiły się w miejscu,
gdzie jeszcze pod koniec XVIII
wieku istniały bagniste resztki
wojanowskiej fosy miejskiej.
Tak zresztą w niemieckim
brzmieniu, Schildauer und Burg
Grabe, brzmiała pierwsza nazwa
tych okolic datowana już na XV
wiek.
Rekonstrukcja na planie z XIX
wieku, obrazująca te okolice z
początku osiemnastego stulecia,
wyraźnie przedstawia zarys
murów obronnych z bastejami
i fosę, szerokości mniej więcej
całej przyszłej Bankowej z chodnikiem.
Zaznaczone są miejskie studnie oraz istniejące wówczas
zabudowania za murami: szkoła
niemiecka stojąca przy Juden
Gasse (Żydowska Uliczka – dziś

to fragment ulicy Solnej), magazyn słodu w oficynie przy Herrenstrasse (Pańska, a dziś – Krótka)
oraz inne obiekty, w większości
dziś istniejące tylko jako resztki
pod grubą warstwą ziemi.
Całość fosy ograniczona mostkami wiodącymi do bram Długiej
i Wojanowskiej. A przed fosą
– podjeleniogórskie ogrody, lasy,
wzgórza – na których głównie
w XIX wieku wyrosła znaczna
część współczesnego miasta.
Wcześniej istniały tam pojedyncze zagrody i podmiejskie domki
przy wytyczonych już traktach,
między innymi ówczesnej Schuetzenstrasse (Strzeleckiej, dziś
– Piłsudskiego).
Fosę i obwarowania zlikwidowano w XIX wieku, kiedy to
Hirschberg zaczął się dusić na
ciasnej przestrzeni starówki. Wtedy też powstały zaczątki przyszłej
Promenady, która swoje miano
zyskała w roku 1863. Obrazowało ono charakter ulicy, która
jako cichy i pełen zieleni zakątek
przetrwała niewiele, bo do końca
dziewiętnastego stulecia.

Przystanek
przy Wielkim Szyszaku

Jedną z pierwszych zbudowanych na dawnej Bankowej
okazałych kamienic była siedziba
hotelu Wielki Szyszak (Hohes
Rad), w którym także znajdowała się restauracja, jedna z
większych w czarodziejskiej
epoce fin de siecle’u. To tu możni
i snobistyczni jeleniogórzanie zatrzymywali się na kawę podczas
przechadzek promenadą.
Nie bez powodu: Hohes Rad
miał potężną jak na owe czasy
salę restauracyjną o powierzchni
ponad stu metrów kwadratowych. W kamienicy mieściły
się także siedziby stowarzyszeń,

ulokowane w sporych pomieszczeniach na piętrze. Dwie wyższe
kondygnacje zajmowały pokoje
hotelowe.
Kamienica niemal w niezmienionym kształcie uchowała się do
dziś. Trudno wymienić wszystkie
instytucje, które się tam mieściły.
W wielkiej, porestauracyjnej sali,
podzielonej na kilka mniejszych
była księgarnia Międzynarodowego Klubu Książki i Prasy a
także Biuro Wystaw Artystycznych. Obiekt podupadł znacznie
i przez kilka lat niemal chylił się
ku upadkowi. Wyremontowany
został pod koniec XX wieku, a
siedzibę znalazł w nim, między
innymi, salon gier automatycznych, do którego przez jakiś czas
wejścia „strzegły” marmurowe,
dość kiczowate zresztą, lwy.

Mało znany zakątek
z Murzynem

Innym wartym wspomnienia
reliktem dawnej zabudowy jest
narożna kamieniczka spajająca
Bankową i Szkolną, zbudowany
w połowie XIX wieku Dom pod
Murzynem, zwany także Narożnikiem Murzyna (Mohrenecke).
To z powodu rzeźby czarnoskórego wojownika, umieszczonego w
narożniku fasady kamienicy.
Dlaczego akurat tam znalazł
się Murzyn, którego zresztą
ktoś uszkodził zabierając mu
ramię i włócznię? Nie wiadomo.
W każdym razie do 1885 roku
czarny wojownik był symbolem
znajdującej się tam restauracji
Mohrenecke. Lokal zlikwidowano, a w jego miejscu powstała
redakcja dziennika General Anzeiger fuer das Riesengebirge
(Wiadomości Karkonoskie – w
wolnym tłumaczeniu).
Los kamienicy potoczył się podobnie jak innych obiektów przy
Bankowej: budynek o mało się

Mniej więcej to samo miejsce 170 lat później: lata 70-te przy alei 15
Grudnia. Pan widoczny po prawej wchodzi do szaletu, mniej chlubnej,
ale potrzebnej w mieście placówki.

Jeden z nielicznych zachowanych obrazów przedstawiających ulicę
Bankową ze świeżo wytyczonymi alejkami spacerowymi.
Połowa XIX wieku.

nie rozsypał. Jeleniogórzanie nie
mieli świadomości (i chyba nie
wszyscy ją mają), że w mieście,
stolicy Karkonoszy, podobnie
jak na staromiejskim rynku w
Warszawie, też jest kamienica
pod Murzynem.
Do dziś mało kto ten walor nie
wykorzystuje, choć rzeźba czarnoskórego wojownika została
odnowiona. Jakoś przewodnikom nie chce się zadrzeć głowy
do góry i pokazać wycieczkowiczom owo urokliwe miejsce
z historią…

Skarbiec pełen złota?

Wystarczy rzut oka naprzeciwko i widzimy kolejną imponującą budowlę: pełną pięknej
filigranowej a zarazem dostojnej
secesji. Wzniesioną na początku
XX wieku siedzibę Śląskiego
Towarzystwa Bankowego (Schlesiesche Bankverein).
Ten, jak miało się okazać,
służył bankowości niemal przez
90 lat, zarówno za niemieckich,
jak i polskich czasów. Do końca
II wojny światowej działała tu
filia Deutsche Banku. W finale
wojennej zawieruchy to właśnie
do Jeleniej Góry uważanej przez
Niemców za bardzo bezpieczne
miejsce, trafiały w depozyt pieniądze z różnych części upadającej III Rzeszy.
Legendami obrósł skarbiec,
podobno jeden z największych
na Dolnym Śląsku, podziemny,
wybetonowany, o niezniszczalnych żelbetonowych ścianach.
Nikt nie potwierdza opowieści o
zdeponowaniu w nim jednego z
największych skarbów niemieckich, części „złota Wrocławia”,
choć założenie, że właśnie tak
było nie jest nieprawdopodobne…
Dziś dawna Mekka rekinów
finansjery, po niemal 50-letnim
epizodzie, kiedy działał tam
oddział Narodowego Banku
Polskiego, straciła przypisany jej
charakter. Bank swój oddział zlikwidował, a budynek przekazano na potrzeby sądu rejonowego
w 2003 roku.

„Piątka” na piątkę

Dalej w stronę ulicy Długiej,
mnogością roślin i kolorową
werandą zaskakuje dawnego
wędrowca kolejna, jedna ze
starszych, kamienic w tej części
miasta. W zbudowanym w latach
80-tych XIX wieku domu o numerze pięć niejaki August Berndt
urządził restaurację o bardzo
prostej nazwie „Piątka”.
Lokal nie należał do wybitnie
luksusowych: była tam prosta
piwiarnia, w której serwowano
zimnego Schullheissa prosto z
beczki oraz niewyszukane dania
zimne i gorące. Lano też do kielichów beczkowe wino.
Przybytek gastronomiczny
utrzymał się do 1917 roku. Potem
– najpewniej z powodu wielkiego
kryzysu po przegranej przez
Niemców wojnie – zniknął z
restauracyjnego planu miasta.
Kolejni właściciele prowadzili
tam zakład szklarski. W stojącym
za dawną restauracją niewielkim
budynku można było uszyć sobie
ubranie na miarę lub kupić puchowe kołdry i poduszki.
Po kamienicy pozostały już
tylko wspomnienia: została zburzona w latach 70-tych ubiegłego
wieku. Wcześniej pozbawiono
ją przybudówki i drewnianej
werandy. W podupadającym
domu istniało po 1945 roku
kilka sklepów. Po wymazaniu z
obrazu ówczesnej alei 15 Grudnia
opisywanego domu, przez długi
czas miejsce to raziło pustką i
bałaganem. Później powstały
tam prowizoryczne pawilony
rzemieślnicze, które – jak każda
prowizorka w PRL – przetrwały
dłużej, w tym przypadku około
20 lat.
Jeleniogórzanie zapewne pamiętają, że u schyłku ustroju
zwanego socjalizmem, po zalegalizowaniu możliwości legalnego handlu walutą na wolnym
rynku, to właśnie tam powstał
pierwszy w stolicy Karkonoszy
kantor. Wcześniej dolary, marki,
czy franki po korzystnym, niepaństwowym kursie można było
kupić u tzw. cinkciarza.

Fot. Archiwum

Sekrety niezwykłej Promenady

I w tym samym miejscu wyrosła w końcu jedna z pierwszych
prywatnych polskich inwestycji
na starym mieście: nawiązujący
nieco do dawnej zabudowy dom
towarowy. Po jego otwarciu długo niektóre piętra stały puste, bo
niewielu handlowców zdecydowało się na ich wynajęcie.

Restauracja
w sklepie meblowym

Dalsza wędrówka zaprowadzi
dawnego turystę do kolejnych
przybytków królestwa gastronomii, w których się pewnie nie
zatrzyma: w poprzednich najadł
się i napił wystarczająco.
Pierwsza to restauracja Frankego w narożnej kamienicy przy
ulicy Krótkiej (Herrenstrasse)
pochodzącej z 1878 roku. Również i ten lokal zniknął z planu
miasta około roku 1912, aby
zwolnić miejsce rozwijającej się
branży handlowej. Przez jego
wnętrze przewijały się towary
różnego asortymentu. Ostatnim
działającym za niemieckich
czasów był skład alkoholi mniej
lub bardziej egzotycznych prowadzony przez właściciela firmy
o swojsko brzmiącym nazwisku
Kempinski.
Budynek zachował się do dziś,
a jeleniogórzanie na pewno
bezbłędnie kojarzą ten obiekt
z istniejącym tam przez długie
lata sklepem meblowym, swego
czasu jedynym w mieście.
Placówka cieszyła się sporym
zainteresowaniem głównie w
latach kryzysu. Kiedy „rzucali”
swarzędzkie meblościanki czy
regały z Olszyny Lubańskiej, niemal błyskawicznie znikały one
z witryn, pozostawiając smętną
dekorację w postaci paździerzowych półek i półkotapczanów
– wynalazku do mieszkań o
gomułkowskich metrażach.
Ciąg dalszy w następnym
numerze ...

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PRZEDSZKOLE NA PIĄTKĘ - klasyfikacja
I

IV

V

Zakończyła się
prezentacja kandydatur na najbardziej
przyjazne przedszkole w Jeleniej
Górze. Ale to nie
koniec emocji. Najciekawsze przed nami! Do końca roku
szkolnego czekamy na Państwa głosy.
Co tydzień będziemy
przedstawiali
plelogo- kolor
podstawowy
biscytowy ranking. Wkrótce będą mieli
Państwo możliwość wskazania swoich
faworytów w Internecie, na naszym
portalu www. jelonka.com
Pierwszym liderem klasyfikacji jest
Miejskie Przedszkole nr 4 mieszczące
się przy ulicy Krasickiego. Głosowało
na placówkę 81 Czytelników.
Dyrektorem jest tu Katarzyna Stec,
która wspólnie z zespołem wychowawców stara się zapewnić setce
uczęszczających tu maluchów jak najlepsze warunki rozwoju. Ogromnym
atutem przedszkola jest jego położenie:
placówka mieści się bowiem niemal
w centrum miasta, a jednocześnie
wśród drzew, z dala od hałasujących
samochodów.

II

III

ZAPOTOCKI SCHODY

Drugie miejsce (71 głosów) przypada Przedszkolu „Piątka”, którego
dyrektorem jest Teresa Skólska. Do
placówki uczęszcza ponad setka maluchów w wieku dwóch, pięciu i sześciu
lat. Przedszkole czynnie współpracuje
z ośrodkami kultury, w tym z Młodzieżowym Domem Kultury i Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej.
Podopieczni co rokuPantone
wyjeżdżają
na
485C
liczne wycieczki szlakami bohaterów
bajek i książek.
Na trzecim miejscu znalazło się
Miejskie Przedszkole nr 27 czyli popularny „Okrąglaczek”, gdzie dyrektorem
jest Małgorzata Jędryczak. Położone
jest ono w malowniczej okolicy i

może pochwalić się bardzo bogatą
ofertę edukacyjną, a w tym zajęciami rytmiczno-umuzykalniającymi,
gimnastyką korekcyjną, językiem
angielskim, cyklicznymi warsztatami
teatralnymi oraz zajęciami plastycznymi. „Okrąglaczek” wyposażony jest
również w pracownie komputerową
z dostępem do internetu oraz gabinet
terapii
zajęciowej
wspomagający
100%
M 100%
Y
dzieci ze specyficznymi problemami,
jak również dzieci zdolne. Placówka
ma 54 głosy.
Czwarte miejsce (33 głosy) przypada
Publicznemu Przedszkolu nr 19 im.
Kubusia Puchatka. Na kolejnych miejscach pojawiły się: Przedszkole nr 13

Głosuj i wybieraj
Przypominamy, że w plebiscycie biorą również udział: Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” z
ulicy Noskowskiego , Niepubliczne Przedszkole „Bajka” z ulicy Piłsudskiego 15, Niepubliczne
Przedszkole „Promyczek” z ulicy Kolberga, Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś”, Miejskie
Przedszkole nr 10 z ulicy Zjednoczenia Narodowego, Miejskie Przedszkole nr 2 z ulicy
Piłsudskiego 32 oraz Miejskie Przedszkole nr 27 z ulicy Tuwima.
Wszystkich Czytelników, którzy wiążą z którymś z wymienionych przedszkoli miłe
wspomnienia lub zapisali w nich swoje pociechy, w imieniu dzieci, serdecznie
zapraszamy do głosowania!

(30 głosów), Przedszkole Kaperek (24
głosy). Zaczarowany Parasol, zdobył 21
głosów. Na Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 głosowało 20 osób.

Angela
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: …………………………………

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!!!
SZUKASZ PRACY?

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

job.trade@vp.pl

IEŻ
ODZ ĄŻOWA
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A
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E
I
Z
ID

tel. kom. 0 608 553 783

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 prowadzi nabór na kursy w zakresie:

Teraz zakupy też na
www.bocianek.net
Pn-pt 10.00-19.00
So 10.00-15.00
Galeria Karkonoska
Poziom -1
Ul. 1 Maja 27
Jelenia Góra
www.bocianek.net
info@bocianek.net

Nowa kolekcja
odzieży ciążowej!!!
Ubranka dla niemowląt
i dzieci!!!
U nas cała wyprawka!!!
Akcesoria okresu ciąży
i karmienia!!!
Bielizna ciążowa
i po ciąży!!!
Chusty do noszenia
dziecka!!!
Łóżeczka, pościel,
krzesełka do karmienia

Nie jesteś w ciąży??? Przyjdź i zobacz a zapragniesz tego!

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

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!!!

LICENCJI I i II STOPNIA PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Licencja I stopnia - ochrona bezpośrednia
Licencja II stopnia - ochrona bezpośrednia;
- zajmowanie stanowisk kierowniczych;
- własna działalność gospodarcza.
Rozpoczęcie kursów - 29 luty 2008r
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

RELAKS ZDROWIE SAMOOBRONA

Tai-Chi

Zapisy od

14.02

Pierwsze zajęcia GRATIS

Unikalna chińska sztuka walki o niezwykłych walorach
zdrowotnych. Polecana przez lekarzy i terapeutów
w przypadkach nadmiaru stresu, problemów z krążeniem
i z układem kostno stawowym.

JCK ul. 1 Maja 60, J. Góra

WTORKI I CZWARTKI g.

16 45

Informacje: 0 693 647 364, www.chentaiji.pl
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DOBRY RYTM TYGODNIA
Z NAMI CO PONIEDZIAŁEK
• AKTUALNOŚCI
Z MIASTA I REGIONU
• CZYM ŻYJE JELENIA GÓRA
– RAPORTY, OBYCZAJE
• PITAVAL JELONKI
– CO SŁYCHAĆ W SĄDZIE?
• DAWKA KULTURALNA
• PORADNIK JELONKI
• PRAWDZIWA HISTORIA ZUPEŁNIE INACZEJ
– JELONKA WCZORAJ
• MNÓSTWO DOBRYCH ZDJĘĆ
• DONIESIENIA Z LOKALNYCH AREN SPORTOWYCH
• SETKI OGŁOSZEŃ DROBNYCH

NIE PRZEGAP POCZĄTKU TYGODNIA ZACZNIJ GO Z JELONKĄ.COM

