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Szkoły nie mają boisk, basen wymaga
remontu, a miasto na wiosnę chce
zafundować mieszkańcom lodowisko
za 200 tysięcy złotych! Samorządowcy!
Nie róbcie nam tego!
Więcej: str. 3

Zespół Poradni dla Kobiet
GINEKOMED Dorota Dobek

zaprasza na
bezpłatne badania
mammograficzne dla
kobiety między
50-69 rokiem życia
ul. Kiepury 77
58-506 Jelenia Góra
tel. 075 / 75-42-949
075 / 76-45-428

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

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

Tel.

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

25 lutego 2008 r.

WYDARZENIA / OPINIE
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Akcyza do zwrotu
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Prawko na lewo
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Porcja rozmaitości
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Żegnajcie, sokoły
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Kręcenie cyklistów
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Rewolucja
u Samych Swoich
– str. 10
Głowa z klasą
– str. 12-13

NA JÊZYKACH

Fot. R. Zapora, A. Gierus, M. Komorowski



Aktor Ryszard Wojnarowski dowcipnie opowiedział w sobotę swoją bogatą biografię. Wiesław
Tomera, radny Platformy Obywatelskiej, chce
rozsławić jubileusz Jeleniej Góry etykietą zapałczaną, a Jadwiga Sieniuć z Lubomierza
obawia się o przyszłość festiwalu komedii
filmowych.

(tejo)

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
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wychowania fizycznego z Jeleniej
Góry. – Przecież za 200 tysięcy
złotych można byłoby zrobić kilka
osiedlowych placów zabaw.
Mieszkańcy podkreślają, że
miasto ma już jedno lodowisko,
w Cieplicach. – Wprawdzie ono
może funkcjonować tylko w zimę,
a polimerowe – przez cały rok. Ale
jeśli już chcieli kupić, to mogli od
razu to drugie. Dwie ślizgawki to
zdecydowana przesada – mówi
Roman Potoczko z Jeleniej Góry. I
podkreśla, że na łyżwach ślizgają
się nieliczni.
Władze miasta całkiem serio
rozważają możliwość zakupu
polimerowego lodowiska. Tego samego, które od soboty funkcjonuje
na placu Ratuszowym. Jak twierdzą
samorządowcy, to dobry interes.
Firma zapewnia, że specjalna
nawierzchnia lodowiska pozwoli
na ślizganie się praktycznie przez
cały rok. Można bowiem z niego
korzystać nawet przy temperaturze
30 stopni Celsjusza. – Na takich
lodowiskach trenuje najlepsza na
świecie szwedzka narodowa drużyna hokeja – mówi Ewa Szlachta,
przedstawiciel Special Ice Polska.

Tylko, że w Jeleniej Górze nie
ma ani klubu hokeja, ani nawet
szkółki łyżwiarstwa. Nie ma nawet
trenerów tych dyscyplin sportu. Na
turniej mini hokeja dla młodzieży,
zorganizowany podczas ferii, zgłosiła się garstka entuzjastów.
W mieście za to aż prosi się o
inwestycje związane ze sportem
i kulturą, które mogłyby służyć
ludziom. Za 200 tysięcy złotych
można byłoby zrobić boisko ze
sztuczną nawierzchnią przy Szkole
Podstawowej nr 7. Placówka nie
ma sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia ani porządnego
boiska. Dzieci ćwiczą w tzw. sali
zastępczej, czyli w praktyce dwóch
połączonych ze sobą klasach. Boisko przed szkołą woła o pomstę
do nieba. Afsalt pamięta jeszcze
czasy Gierka, do tego jest mocno
popękany przez wystające z ziemi
korzenie pobliskich drzew. – Dzieci
często potykają się o te korzenie.
Tylko patrzeć, jak komuś stanie się
krzywda na lekcji w-f – mówi jedna
z nauczycielek.
Szkoła ubiega się od lat o nowe
boisko, jednak prośby dyrekcji

W „siódemce” przydałoby się nowe
boisko przed szkołą

W sobotę tuż po otwarciu lodowiska:
chętnych nie było wielu
pozostają bez echa. – Tam niewiele
się zmieniło od lat – przyznaje
Wiesław Tomera, radny, któremu
niezbyt podoba się pomysł zakupu
drugiego lodowiska. Jest on zarazem absolwentem SP nr 7.

Hala w marzeniach

Ale na tej szkole nie kończy się
lista potrzeb. Miasto nie przeznaczyło ani złotówki na stworzenie
dokumentacji budowy centrum
rekreacyjno-sportowego na Zabobrzu. Miałaby w nim powstać
nowoczesna sala sportowo-widowiskowa z duża widownią. Na niej
odbywałyby się międzynarodowe
mecze naszych drużyn sportowych,
koncerty zespołów muzycznych czy
występy artystów.
W ubiegłorocznym budżecie na
dokumentację na budowę centrum
przeznaczono właśnie 200 tysięcy
złotych. Później kwotę tą zmniej-

Kradł wszystko, co mógł
Fot. Marek Komorowski

Plecak z telefonem komórkowym i aparatem fotograficznym,
elementy metalowe, rower górski, drzewa i sadzonki z lasu oraz

przewody energetyczne ze zbiornika wodnego w Marczycach.
Te i inne fanty ukradł przez dwa
lata 17-latek z Karpacza. Młodego

Fot. Konrad Przezdzięk

Śliski interes

przestępcę złapali policjanci. Odpowie przed sądem rodzinnym i
nieletnich.

(tejo)

Kraksa ku przestrodze

szono do 50 tysięcy złotych, które
ostatecznie i tak zostały wydane
na co innego. W tegorocznym budżecie nie ma śladu na temat tej
inwestycji. A przecież posiadanie
dokumentacji jest niezbędne przy
ubieganiu się o środki zewnętrzne
na budowę centrum, która pochłonie przynajmniej kilka milionów
złotych.

Łyżwy zamiast
kąpielówek

– W Cieplicach lub Sobieszowie
w lecie nie ma gdzie się kąpać. Przydałby się basen – mówią Maciek i
Krzysiek, gimnazjaliści z Cieplic,
którzy muszą chłodzić się w basenie
w Jeleniej Górze.
Inna sprawa, że infrastruktura
jedynej w mieście pływalni na Sudeckiej także nadaje się do remontu.
Budynki sanitariatów ledwo stoją.
Konieczna jest też wymiana niecki.

KRÓTKO Z MIASTA
Na noże w bursie

Do ostrej awantury doszło
w nocy z piątku na sobotę w
bursie przy ul. Jagiellońskiej
w Cieplicach. Mieszkający
tam Rumuni pokłócili się,
jeden z nich zranił drugiego
nożem. Interweniowała policja, ale na próżno, bo ranny
wcześniej sam udał się do
szpitala. Stamtąd – z obawy
przed policją – szybko uciekł
nie czekając na konsultację z
lekarzem.

Certyfikat
ratowników

Trzy osoby w szpitalu, w tym małe dziecko,
to skutek zderzenia, do którego doszło we
wtorek wieczorem przy ul. Zgorzeleckiej
blisko przejazdu kolejowego. Kierująca
mercedesem wymusiła pierwszeństwo i nie
zdołała uniknąć kolizji z oplem. Na szczęście
poszkodowanym nic groźnego się nie stało.
Zdarzenie to przestroga dla tych, którzy lubią
w tym miejscu przycisnąć pedał gazu.
Mar

Usługi Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze są
zgodne z normą ISO 90012000 w zakresie ratownictwa medycznego, transportu
medycznego i sanitarnego
oraz nocnej i świątecznej wyjazdowej pomocy medycznej..
– Wręczenia naszej jednostce
uzyskanego certyfikatu dokona przedstawiciel firmy Dekra
Certification Sp. 5 marca w
Hotelu ,, Las” w Piechowicach
– zapowiada Dariusz Kłos,
dyrektor pogotowia.

(ROB/tejo)

Co na to władze? W tegorocznym
budżecie przewidziano ok. 30 tysięcy złotych na... wybór oferty wymiany niecki. Kiedy nastąpi sama
wymiana? Na razie wiadomo.
– Zakup lodowiska to jeszcze nic
pewnego – uspokaja Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry. –
Na razie jest to własność prywatnej
firmy i przez pierwszy miesiąc jego
funkcjonowania nie dołożymy ani
złotówki. Decyzja o zakupie jeszcze
nie zapadła. Zobaczymy, czy będzie
wielu chętnych do korzystania z
tej atrakcji.
Jeśli miasto kupi lodowisko,
tegoroczne lato będzie wyjątkowe.
Zwykle przed wakacjami ludzie
kupują ręczniki plażowe i stroje
kąpielowe. Jeleniogórzanie będą
musieli pomyśleć o... nowych łyżwach.

Robert Zapora

Fot. Konrad Przezdzięk

Miasto lekką ręką chce wydać 200 tysięcy złotych na
polimerowe lodowisko. – To marnowanie pieniędzy –
mówią pedagodzy z jeleniogórskich szkół. – Dzieci nie
mają gdzie grać w piłkę, brakuje boisk i hal sportowych,
a wydaje się sporą sumkę na atrakcję dla nielicznych.
Na co można byłoby przeznaczyć takie pieniądze?
– To jakiś niezrozumiały kaprys Gimnastyka
– mówi nam jeden z nauczycieli z korzeniami



Miesiąc ślizgania
Otwarte w sobotę lodowisko polimerowe będzie czynne przynajmniej
miesiąc. Na razie zamontowano
je na próbę. Po tym czasie władze
zdecydują, czy je odkupić.
Lodowisko ma powierzchnię 200
metrów kwadratowych i może pomieścić w jednym czasie 40 osób.
Pierwsze cztery godziny otwarcia
firma rezerwuje dla szkół. – Wtedy
nieodpłatnie z lodowiska będą mogli
korzystać uczniowie, którzy przyjdą
zorganizowaną grupą razem z nauczycielem – mówi Ewa Szlachta.
Obok lodowiska dostępne będzie
100 kompletów łyżew w różnych
rozmiarach. Lodowisko ma być czynne od 8 do 18. Wejście na lód i
wypożyczenie kosztuje 10 złotych. Z
własnym sprzętem chętni poślizgają
się za 5 złotych.

Za prawko po kieszeni

Czy z ulic znikną
popularne „elki” nissany micra?
Kilkaset złotych więcej za kurs na prawo jazdy będą
musieli zapłacić kandydaci na kierowców. Powód?
Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego wymieniają
samochody egzaminacyjne. To samo będą musiały
zrobić szkoły jazdy. Za nowości zapłacą kursanci.
– Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na nowe samochody – potwierdzono Jelonce w
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze. Jakie
to będą auta? Jeszcze dokładnie
nie wiadomo. Proceder dotyczy
całej Polski.
W kręgu zainteresowań WORDów są toyoty yaris, bo ta właśnie firma przedstawiła najkorzystniejszą
ofertę. W polu poległ fiat oraz opel.
O ile ośrodki ruchu drogowego
tylko wypożyczają pojazdy od
dealerów, o tyle szkoły jazdy muszą
zainwestować i kupić auto. Musi się
to odbić na kieszeni kursantów.

Do tego instruktorzy chcą zarabiać więcej, Rosnące koszty utrzymania szkół ich właściciele odbiją
sobie na przyszłych kierowcach.
Ci nie mają wyboru: chcąc mieć
upragnione prawko, zapłacą każdą
cenę. Już niebawem nawet kilkaset
złotych więcej niż do tej pory.
Dlatego właściciele szkół jazdy
już spodziewają się zwiększonego
ruchu zainteresowanych kursem
przed wprowadzeniem podwyżek.
Według nieoficjalnych zapowiedzi
koszt zdobycia prawa jazdy nie zamknie się w sumie 1500 złotych.

(tejo)
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Fot. Konrad Przezdzięk



ROZMAITOŒCI

Nie dadzą się intruzom

Wspólne zdjęcie z zajezdni MZK
Jak wypoczywać bez obaw o
agresję ze strony przestępców i jak
korzystać z komunikacji miejskiej,
aby nikomu nie stała się krzywda.
Tego dowiedziały się w miniony
wtorek dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej w Szklarskiej
Porębie podczas odwiedzin Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Jeleniej Górze. O bezpiecznych
zachowaniach opowiadali młodym
ludziom mł. asp. Danuta Razmysłowicz, specjalistka ds. prewencji
z policji, oraz mł. insp. Grzegorz
Rybarczyk ze straży miejskiej.
Młodzi szklarskoporębianie poznali także tajniki komunikacji
miejskiej w Jeleniej Górze. W klimat
wprowadził ich Daniel Błażków
z MZK, który przedstawił film

Młodzi ludzie z uwagą obejrzeli film edukacyjny
edukacyjny oraz służył gościom za
przewodnika po zajezdni przewoźnika. Można też było skorzystać z
uprzejmości sierż. Michała Góździa,

Hiszpan domagał się 257 tysięcy
euro.
Łącznie Hiszpan stracił ponad
1,1 mln złotych.
Prokuratorzy dotarli do jednego z byłych pracowników Big
Blue Travel, który zeznał, że jej
szefowie planowali tworzenie
kolejnych spółek-córek, tylko po
to, by je zadłużać.
Prokuratura ponadto ustaliła,
że szefowie Big Blue i Big Blue
Travel informowali wierzycieli
o przelewach, których w rzeczywistości nigdy nie wysyłali. Tak
było w sierpniu 2003 roku. Big
Blue zawiadomił wspomnianego

Big Blue w 2002 roku poniosła stratę netto
w wysokości 8,873 mln. złotych,
w 2003 roku – 6,923 mln. zł. Strata netto Bigt Blue
Travel za 2003 rok to aż 11,8 mln złotych!

roku, jeszcze przed rozpoczęciem
sezonu, właściciele Big Blue
poprosili o zmianę umowy, tłumacząc to chęcią wprowadzenia
drobnych zmian.
Tyle, że nową umowę podpisała
nie Big Blue, a Big Blue Travel.
Hiszpan początkowo nie zorientował się, że podpisuje umowę z inną spółką. Obie miały
podobne nazwy, ten sam adres,
ten sam skład zarządu, niemal
identyczne loga, w obu był napis
„Big Blue”. Co z tego? Big Blue
miało wówczas olbrzymie problemy finansowe. A i Big Blue Travel
zapłacił za dwa hotele o wiele
mniej, niż powinien. Przelano
łącznie ok. 185 tysięcy euro, a

Termy w fabryce

Część zakładu PM Poland
miałaby być przekształcona na
aquapark. To kolejna propozycja lokalizacji parku wodnych
rozrywek w Cieplicach. Obiekt
powstałby na pograniczu z Parkiem Norweskim i zajął jedną z
hal fabrycznych. Zainteresowana
budową jest firma z Karlsruhe
(Niemcy), z którą samorządowcy utrzymują kontakty od kilku
lat. Konkretów co do realizacji
pomysłu brak: nie wiadomo,
kiedy pierwsi spragnieni kąpieli skorzystaliby z aquaparku.
Niemcy przekonują jednak, że
czas budowy od chwili zamknięcia procedur to dwa lata, a koszt
– do 15 milionów euro.

Niszczą, biją, hałasują

Oszukiwali swoich klientów, właścicieli hoteli w Grecji,
Hiszpanii czy Egipcie. Działali nawet na niekorzyść
własnej spółki! Tak twierdzi prokuratura. W tym tygodniu rusza proces byłych właścicieli znanego przed
laty biura podróży Big Blue z Jeleniej Góry.
O niegospodarność oraz oszustwa oskarża Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze Pawła M. i
Marcina K. Byli oni odpowiednio
prezesem i wiceprezesem biur
podróży Big Blue a następnie Big
Blue Travel.
Prokuratura zarzuca im, że
podpisywali umowy, z których
nie mogli albo w ogóle nie mieli
zamiaru się wywiązywać.
Tak było w przypadku interesów z właścicielem dwóch hoteli
w Hiszpanii. Biuro podróży w
lipcu 2002 roku podpisało z nim
umowę na obsługę turystów na
sezon 2003. Jednak z maju 2003

KRÓTKO Z MIASTA

właściciela hoteli w Hiszpanii,
że 28 VII wysłał pieniądze. W
efekcie takiej płatności nigdy nie
dokonano.
Podobny numer Marcin K. i
Paweł M. wykręcili także w interesach z właścicielem hotelu w
Grecji. Grecka spółka otrzymała
e-mailem informację, że przelano
na jej konto 35 tysięcy euro z tytułu świadczenia usług hotelowych.
Było to kłamstwo, bo pieniądze
te nigdy nie trafiły na docelowe
konto. Ale pozwoliło to na dalszą
współpracę, bo Grecy nie rozwiązali umowy z BB. Turyści z Polski
nadal korzystali z tego hotelu.
Ponadto, Marcin K. i Paweł
M. wprowadzali w błąd swoich

dzielnicowego rewiru Pierwszego
Komisariatu Policji w Jeleniej Górze,
który zaprosił dzieci do „odwiedzin”
w radiowozie.

(tejo)

W minionym tygodniu dali
się we znaki chuligani. Najpierw
grupa pijanych wandali zniszczyła przystanek autobusowy
przy ul. Wolności róg Żeromskiego. Jednego ze sprawców
udało się policjantom złapać.
Pozostałych poszukuje policja.
Kilka dni później agresywnie
zachowująca się banda przeszła
przez plac Piastowski w Cieplicach. Przestępcy poturbowali
jednego z bezdomnych i uciekli.
Mieszkańcy reprezentacyjnej
części Cieplic mówią, że takie
przypadki zdarzają się w kurorcie często mimo bezpośredniego
sąsiedztwa komisariatu policji.

(tejo)

Są pieniądze dla właścicieli sprowadzonych aut

Akcyza do zwrotu
Urzędy celne rozpoczęły zwrot nadpłacanego podatku
akcyzowego za używane samochody sprowadzone z Unii
Europejskiej. Warunkiem odzyskania nadpłaty jest złożenie wniosku oraz potwierdzenia opłacenia akcyzy.
O zwrot podatku akcyzowego
mogą ubiegać się wszyscy, którzy
po sprowadzeniu auta z zagranicy
zapłacili pełny podatek akcyzowy.
Osiągał on nawet do 65 procent
ceny pojazdu. Wówczas wysoka
akcyza miała chronić rynek nowych
samochodów z salonu, które były
obłożone niewielką 3,1-procentową
stawką akcyzy.
W styczniu 2007 roku, Europejski
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że
polski rząd dyskryminuje importerów używanych aut. Teraz urzędy
celne wypłacą nadpłaconą kwotę.
Ale jeleniogórski urząd celny
nie zajmuje się w ogóle podatkiem
akcyzowym, a wszystkie tego typu

sprawy prowadzi oddział we Wałbrzychu. Jeleniogórzanie i mieszkańcy regionu mogą złożyć wniosek
w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej
188 w siedzibie Oddziału Celnego.
Dokument zostanie przesłany do
Wałbrzycha.
Do wniosku należy dołączyć
potwierdzenie zapłacenia akcyzy.
Zainteresowani muszą jednak pamiętać, że nie jest to zwrot całości,
ale tylko nadpłaty podatku. Biorąc
pod uwagę fakt, że ta często kilkunastokrotnie przekraczała faktyczną
obecną wartość podatku, ze zwrotu
ucieszy się zapewne wielu zmotoryzowanych.

Angela

Policjanci wyrolowani przez „agentów”
Dwaj przestępcy udawali oficerów Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Namówili do
współpracy dwóch policjantów
z Jeleniej Góry. W zamian za
inwigilację jednego z prokuratorów, którego chcieli skompromitować, obiecali im pracę w
wywiadzie. Cała sprawa wyszła
na jaw, a policjanci – już nie
pracują w zawodzie – trafili przed
oblicze sądu. Sami przyznają, że

dali się nabrać przestępcom. Ci
przekonali mundurowych, że
inwigilowany prokurator ma
brać łapówki. Oskarżeni twierdzą jednak, że nie dopuścili się
przestępstwa, ponieważ nikogo
nie śledzili. Wyrok miał zapaść
przed sądem w Jeleniej Górze w
piątek, ale prowadzący sprawę
sędzia chce zmienić kwalifikację
prawną czynu, którego dopuścili
się oskarżeni.
(OBE)

Wycieczka
za kratki
Oferowali wycieczki do kraju Faraonów, mogą trafić pod dozór
strażników więziennych jeleniogórskiego aresztu śledczego
kontrahentów przy podpisywaniu umów na obsługę hotelową. Podawali nieprawdziwe
informacje o kondycji finansowej
prowadzonego przez nich biura
podróży. Problemy finansowe,
jeśli już wyszły na jaw, tłumaczyli
jako przejściowe. I to nawet w
momencie, kiedy jedna ze spółek
miała ponad 15 milionów złotych
długów!
O Big Blue Travel zrobiło się
głośno pod koniec 2003 roku,
kiedy spółka zostawiła na lodzie
swoich klientów, którzy wybierali
się na wycieczkę do Egiptu. Na
lotnisku Okręcie zgromadziło się
135 osób, którzy liczyli na nieza-

pomniane wakacje. I były one
niezapomniane, bynajmniej nie z
powodu wrażeń spowodowanych
pobytem w kraju Faraonów.
Na lotnisko przybyła przedstawicielka Big Blue Travel i
pokazała pismo o likwidacji
spółki i odwołaniu wyjazdu. A
właściciele spółki zapadli się pod
ziemię. Uczestnicy wycieczki
zwrócili się o zwrot kosztów
do ubezpieczyciela spółki. Do
prokuratury ponadto zgłosiły
się cztery kobiety, które miały
uczestniczyć w tym wyjeździe.
Łącznie za wczasy w Egipcie
zapłaciły one 11,8 tys. złotych.
Firma Eagle Travel, która opie-

kowała się hotelem w Kairze,
poniosła stratę w wysokości 2,6
mln. złotych.
Samą decyzję o upadłości
szefowie spółki ogłosili za późno,
ponadto na początku jedynie
nieformalnie. Tylko po to, by
wyłudzić świadczenie od ubezpieczyciela spółki. Chcieli po
prostu, by ubezpieczyciel ściągnął
klientów spółki przebywających
na wczasach na własny koszt.
Prokuratura powołała biegłego, który miał ocenić wyniki
finansowe obu spółek. Wynika
z nich, że Big Blue w 2002 roku
poniosła stratę netto w wysokości
8,873 mln. złotych, w 2003 roku

– 6,923 mln. zł. Strata netto Bigt
Blue Travel za 2003 rok to aż 11,8
mln złotych!
Marcin K. i Paweł M. nie przyznali się do winy a także odmówili
składania wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wobec nich dozór
policyjny, poręczenie majątkowe.
Zatrzymano także ich paszporty,
by nie opuścili kraju.
Proces rozpocznie się w tym
tygodniu w Sądzie Rejonowym w
Jeleniej Górze. Pierwszą rozprawę
zaplanowano na piątek (29 II).
Za zarzucane czyny grozi im do
10 lat więzienia.

(OBE)
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Podatnik im stawia!

Kilkaset ubogich rodzin można by wyżywić za sumę,
którą urzędy wydają na kawę, herbatę i wodę mineralną. Popijają nimi ciastka z czekoladą, słodkie
bułeczki, banany i winogrona. Wszystko to za publiczne pieniądze. Sprawdziliśmy, co i za ile przejadają i
przepijają rocznie jeleniogórscy urzędnicy i radni.
Szokujące zamówienie złożyli
urzędnicy z wrocławskiego magistratu. W ogłoszonym przetargu
na dostawę artykułów spożywczych wskazano, że zwycięska
firma musi dostarczyć rocznie
blisko 2000 kilogramów ciastek,
12,5 kilograma chipsów.
W specyfikacji zamówienia
wyszczególniono dokładnie
rodzaje wiktuałów, które mają
osłodzić dostatni byt urzędników: raczki, delicje, maczki,
krówki oraz ptasie mleczko.
W dodatku pierwszy lepszy
urzędnik może w każdej chwili
zadzwonić po paczkę słodyczy,
kiedy te się skończą.
A na te kaprysy składają się
podatnicy, czyli mieszkańcy
stolicy Dolnego Śląska.
Rekordzistą względem wydatków na
artykuły spożywcze
jest jednak Urząd
Marszałkowski
we Wrocławiu.
Tam przejada
się rocznie prawie 195 tysięcy
złotych.

Wilczym apet ytem mógł
pochwalić się Dionizy Cezary
Paciaj, dyrektor gabinetu odwołanego niedawno marszałka
dolnośląskiego Andrzeja Łosia.
Według doniesień Polskiej Gazety Wrocławskiej tylko na same
pestki z dyni wydano w ciągu
roku 173 złote. Marszałek nie
popijał byle czego: serwowano
mu najdroższą na świecie kawę
Lavazzę. Zresztą tylko dlatego,
że urząd dostał w prezencie
ekspres do tego eliksiru, tyle że
bez nabojów. Kosztowały one
podatników pięć tysięcy złotych.
Podjadano także egzotyczne
orzeszki z nerkowca.
– To jakiś skandal – nie może
się nadziwić Anna Domańska z
Jeleniej Góry. – Za to można by
było kupić dwa samochody
całkiem dobrej klasy
– mówi. Dla porównania, wyżywienie
40 dzieci w świetlicy środowiskowej
(obiady) kosztuje
średnio miesięcznie niewiele ponad 8 tysięcy zło-

Katarzyna Młodawska zapewnia,
że w ratuszu nie ma szaleństwa

tych. Łatwo policzyć, że pieniądze wydawane przez urząd
marszałkowski wystarczyłyby
na nakarmienie kilkuset dzieci
z ubogich rodzin.
Ile na słodycze wydaje się w
jeleniogórskim magistracie?
– Ok. 1500 złotych miesięcznie
– odpowiedziała Katarzyna
Młodawska, naczelnik wydziału
promocji i informacji.
Jak przekonuje, w ratuszu nie
ma szaleństwa. Za wymienioną
kwotę kupowana jest na bieżąco
kawa (rozpuszczalna i do ekspresu), herbata oraz słodycze.
Te ostatnie na specjalne okazje.
– Stawiamy je na stół najczęściej
podczas spotkań prezydentów
z biznesmenami, politykami
– mówi Katarzyna Młodawska.
Na takich spotkaniach są
rozmaite ciastka, często nadziewane, z czekoladą białą i ciemną.
To jedne z najdroższych słodyczy.
Są też znacznie tańsze wafle.
– Z tych pieniędzy kupowane
jest też zaopatrzenie na konferencje prasowe – mówi Katarzyna Młodawska.
Miasto w ubiegłym roku organizowało raz w miesiącu

Przynosili
kawę z domu
Honorem unieśli się kilka lat temu
radni Marciszowa z opozycyjnego
klubu „Porozumienie”. Kiedy jedna z
lokalnych gazet ujawniła, że urząd
gminy wydaje miesięcznie ponad
5 tysięcy złotych na kawę, herbatę
oraz ciastka, radni z tego klubu podjęli
decyzję, że nie będą korzystali z „urzędowych” poczęstunków. Na sesje
przynosili własną kawę oraz herbatę,
a ciastek nie jedli wcale.

tzw. śniadania prasowe. Stoły
były wówczas suto zastawione
słodyczami i owocami. Po dwóch
miesiącach – słusznie – zrezygnowano z tego pomysłu. Teraz
na konferencjach jest jedynie
kawa, herbata i skromne ciasteczka.
Słodkości za publiczne pieniądze nie są dane „szeregowym”
urzędnikom, a nawet naczelnikom wydziałów. Ci kawę i
herbatę kupują we własnym
zakresie. Nie wspominając już o
słodyczach czy owocach.
Osobną pulę pieniędzy na
artykuły spożywcze ma rada
miejska. Ta wydaje na to rocznie
ok. 4 tysięcy złotych. – To przede
wszystkim kawa, śmietanka do
kawy, herbata i cukier. Wszystko
to serwowane jest podczas sesji
rady miejskiej – mówi Hubert
Papaj, przewodniczący rady

miejskiej. Na posiedzeniach
komisji oraz spotkaniach radnych z gośćmi są też słodycze,
najczęściej delicje. Nie wystawia
się ich podczas sesji, gdyż – jak
się nieoficjalnie dowiedzieliśmy
– zjedzono by za dużo.
Ale niezdrowe słodycze i powodująca nadciśnienie kawa to
nie jedyne zamówienie jeleniogórskiego ratusza. Miasto więcej
wydaje na wodę mineralną.
Ta kosztuje rocznie 22 tysiące
złotych. Butelki mineralnej, gazowanej i niegazowanej, trafiają
na stoły podczas sesji rady, spotkań prezydenta z naczelnikami
wydziałów.
Przynajmniej urzędnicy nie
utyją za nasze pieniądze.

(ROB, tejo)
Zdjęcia: Agnieszka Gierus

Kazimierz Piotrowski

były zastępca prezydenta miasta
Jestem obecnie urzędnikiem, byłem
radnym, byłem wiceprezydentem.
Byłem w różnych krajach w miastach
partnerskich. Widziałem jak jest u
nas, widziałem jak jest u innych.
Urzędnicy nie otrzymują kawy, ciasteczek, mleczka, śmietanki, soków.
Nie dostają też butelkowanej wody
mineralnej. Na naradach z udziałem
gości z zewnątrz u prezydenta, jego
zastępców, czy tez u niektórych
naczelników na stołach wykładany
bywa susz cukierniczy. Jest też kawa.
Po prostu w czasie wielogodzinnych
narad musi się dostarczać organizmowi cukrów inaczej człowiek staje
się osłabiony i „bezmyślny”, a kawa
po to, aby nie zasypiać. Podaje się to
tak samo we wszystkich krajach przy
naradach i przyjmowaniu gości.

Były marszałek Andrzej Łoś wyostrza apetyt przed
kolacją z jeleniogórskimi samorządowcami.
Kto zapłacił rachunek? Nie wiemy

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

25 lutego 2008 r.



WIADOMOŒCI

Fot. Archiwum

Prawko na lewo
Byli egzaminatorzy ośrodka ruchu drogowego, pracownik ośrodka, instruktorzy nauki jazdy oraz zdający
– wszyscy oni staną wkrótce przed sądem w tzw. aferze
korupcyjnej. Chodzi o sprawę wręczania i przyjmowania łapówek w zamian za zdanie egzaminu na prawo
jazdy. Proces miał ruszyć w minionym tygodniu, ale
został przełożony.
czyli najczęściej sami instruktorzy
nauki jazdy. Gdy tylko wyczuli, że
ich uczeń ma ochotę zapłacić, natychmiast oferowali mu „pomoc”.
Po co to robili? Po pierwsze, mieli
swój procent od takiej łapówki.
Po drugie – zwiększała się atrakcyjność ich szkoły jazdy na rynku.
Im bowiem lepsza zdawalność,
tym większe zainteresowanie i
zadowolenie klientów.
Trzecia grupa to łącznicy, czyli
pracownicy WORD, którzy przyjmowali pieniądze od instruktorów i
przekazywali je do egzaminatorów.
Prokuratura dowodzi, że istniała
przynajmniej jedna taka osoba.
Ów pracownik brał pieniądze od
instruktorów i przekazywał je egzaminatorom. Dawał tez karteczkę
z danymi osobowymi osób, które
„mają zdać”. Ponadto doglądał, czy
dani zdający są przypisani do „odpowiednich” egzaminatorów.
Wreszcie czwarta grupa to wspomnieni egzaminatorzy.
Śledczy dotarli do kilkudziesięciu
osób, które twierdzą, że wręczały korzyść majątkową. Te osoby
zostały wyłączone do oddzielnego postępowania i w większości
dobrowolnie poddały się karze.

wasze fotki Nasze Pociechy

Arturek

Dawid

Marta

Mateusz

Paula

Sebastian

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

Kwiecień 2007 roku – jeden z zatrzymanych
egzaminatorów w asyście policjantów

Sfałszowane zaświadczenie
W sprawie jest wiele wątków. Jeden z nich dotyczy fałszowania dokumentów.
Chodzi o zaświadczenie lekarskie jednego ze zdających. Lekarz stwierdził brak
przeciwwskazań do posiadania prawa jazdy kat. B. Tyle, że zdający po namyśle
zapragnął za jednym razem zdać egzamin także na motocykle (kat. A). Ale na to
nie posiadał już dokumentu od lekarza. Pomógł mu pracownik ośrodka, który na
wystawionym już dokumencie zakreślił jeszcze jedną rubrykę, tak, by zaświadczenie objęło także kat. A. Prokuratura uważa, że sam zdający musiał wiedzieć,
że jest to niezgodne z prawem, a mimo to na to przystał. Niby błahostka, ale
zainteresowanemu grozi do 5 lat więzienia.

Śledczy podkreślają, że mogło być
ich znacznie więcej.
Wyjaśnienia oskarżonych są
niespójne i trudno z nich ustalić
jednoznaczny przebieg wydarzeń.
Dla przykładu, Waldemar J. – jeden z
instruktorów nauki jazdy –przyznał
się tylko częściowo do stawianych
mu zarzutów. Egzaminatorzy za
to konsekwentnie zaprzeczają.
Twierdzą, że przy ich systemie pracy wręczenie łapówek było wręcz
niemożliwe. Jeden z nich natomiast
zeznał, że sam nie brał łapówki, ale
słyszał o takich propozycjach. Kto ją
składał i komu? Tego już wspomniany egzaminator nie pamięta.
W czwartek w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze miał
rozpocząć się proces w tej sprawie.

Jednak rozprawę odroczono do
7 kwietnia, gdyż jeden z oskarżonych jest poważnie chory i nie
mógł stawić się na rozprawie. Istnieje nawet możliwość wyłączenia
go do odrębnego postępowania.
Wiele będzie jednak zależało od
opinii biegłych, którzy zbadają jego
stan zdrowia.
Podczas pierwszego spotkania
jeden z obrońców złożył jednak

wniosek o udostępnienie obronie
tajnych akt (część materiałów
śledztwa jest utajniona), o możliwość sporządzania kserokopii i
notatek. Jak twierdził, nie mając
dostępu do tych materiałów, ma
ograniczoną możliwość do obrony.
Sąd ma rozpatrzyć ten wniosek w
najbliższym czasie.

(OBE)

Radni na najbliższej sesji (wtorek, 26 II, godz. 9) zablokują
wszystkie inwestycje w rejonie
Trasy Czeskiej i ulicy Lubańskiej. W jaki sposób? Rada chce
uchwalić plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu i
przeznaczyć te tereny jako działki
rolne. Taki wynika z projektu
uchwały. Jak zapewniają rajcy,
nie chodzi tu o poszanowanie
krajobrazu czy blokowanie inwestorów. Teren ten ma być w przyszłości przeznaczony pod zabudowę domków jednorodzinnych.
Zanim jednak to nastąpi, minie
przynajmniej kilka lat. Jeśli na
tym terenie nie byłoby żadnego
planu, potencjalny inwestor mógłby tam wybudować cokolwiek,
na przykład olbrzymie blaszane
magazyny czy inne szpecące
budowle. Oczywiście po spełnieniu wszystkich formalności. Jeśli
działki będą rolne, nie bedzie miał
takiej możliwości. W przyszłości
zostanie przygotowany nowy
plan dla tego terenu, zakładający
budowę w tym miejscu domków
jednorodzinnych.
Radni wyprostują też sprawę
niefortunnej opłaty za zajęcie
pasa drogowego. W ubiegłym
roku podnieśli oni tę opłatę o
100%, z 0,1 zł do złotówki. Wskutek tego, jeden z handlowców za
schody prowadzące do sklepu,
zapłacił 10 razy więcej. Tylko
dlatego, że schody leżą w pasie
drogowym. W nowym projekcie
uchwały opłaty mają być zróżnicowane i zmniejszone.

(ROB)

JELENIA GÓRA Powstanie Castorama, ale jeszcze nie teraz

Inwestor utknął w matni przepisów
Szefowie Castoramy uzyskali decyzję o warunkach zabudowy, ale do powstania
marketu jeszcze daleka droga. Inwestor musi spełnić ogrom formalności.
M a rke t m a p o w s t a ć n a
skrzyżowaniu przy ul. Jana
Pawła II i Grunwaldzkiej. Według planu, obiekt będzie miał
8200 metrów kwadratowych
powierzchni, ma zatrudniać
ok. 130 osób. Przed sklepem
powstanie parking na blisko
300 samochodów.
Miasto wydało już decyzję o
warunkach zabudowy. Będzie
to pier wsz y hipermarket z
branży budowlanej w naszym
mieście. Otwarcie nastąpi jednak nieprędko.
– Zgodnie z procedurą, szefowie Castoramy powinni teraz
uz yskać poz y w y tne opinie
rady miejskiej oraz sejmiku województwa – mówi Magdalena
Kwasiuk, p.o. naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa UM w Jeleniej
Górze. – Dopiero po tym mogą
wystąpić do prezydenta o zgodę
na budowę sklepu wielkopowierzchniowego.
To w ynika z tzw. ustaw y
lepperowskiej o sklepach wielkopowierzchniowych. Nieoficjalnie mówi się jednak, że ma
ona być uchylona. W Sejmie
przygotowywany jest projekt
innej ustawy o sklepach wielkopowierzchniowych.
Niewykluczone więc, że szefowie Castoramy zagrają na
zwłokę i poczekają na zmianę

prawa, by uniknąć tych formalności. Tym bardziej, że nie
ma wcale pewności, że radni
zgodzą się na budowę sklepu
w tym miejscu.
Ale to i tak nie koniec. Zanim
na świecącym pustką placu
zostaną wbite pierwsze łopaty,
inwestor musi uzyskać zgodę
marszałka na zbliżenie się do
wału przeciwpowodziowego,
który przebiega na terenie,
na którym ma powstać sklep.

Dopiero po tym może ubiegać
się o zgodę na budowę.
Szefowie Castoramy w ubiegł ym roku zapowiadali, że
sama budowa potrwa 4 miesiące. Spełnienie formalności
może jedna k potr wa ć t yle
samo, albo i dłużej.

(ROB)

Focus Park
jeszcze nie dziś
Trwają badania gruntu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze. Spółka
Pardrigde jednak także będzie musiała
wstrzymać się z rozpoczęciem prac.
Powodem, jak zwykle, przeciągające
się formalności. Miasto odmówiło
wydania pozwolenia na budowę ze
względu na braki formalne we wniosku. Spólka zaskarżyła tę decyzję do
wojewody. Wkrótce powinna otrzymać
odpowiedź.

Fot. tejo

Jak ustaliła prokuratura, od 500
złotych do tysiąca łapówki trzeba
było zapłacić za zaliczenie zdającym
egzaminu na prawo jazdy. Pieniądze
trafiały do egzaminatorów. Wśród
oskarżonych są: Józef D., Jerzy
P., Antoni P. Wiktor J. i Jakub G.
Zdaniem śledczych, to właśnie u
nich można było zdać za pieniądze.
W jaki sposób? Egzaminatorzy
wobec zdających, którzy płacili,
byli znacznie milsi. Pomagali im,
przypominali np. o zapięciu pasów
czy włączeniu kierunkowskazu
– dowiadujemy się z akt sprawy.
Wobec innych zachowywali się
obojętnie lub wręcz stresowali ich,
zwracając im bez przerwy uwagę.
Tylko po to, by złapać ich choćby na
najmniejszym przewinieniu.
Ale sami egzaminatorzy to tylko
wierzchołek góry lodowej korupcyjnej machiny, jaka zdaniem
śledczych funkcjonowała w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Prokuratura
podzieliła osoby zamieszane w ten
proceder na 4 grupy. Pierwsza z
nich to zdający, którzy wyrazili chęć
zapłacenia łapówki, byle egzamin
na prawo jazdy mieć za sobą.
Druga to tak zwani pośrednicy,

Stop dla obskurnych
blaszaków

Plac pod przyszłą Castoramę na razie przypomina śmietnisko
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Banan
naciowy

Jak każdy właściciel mailowej
skrzynki, oprócz korespondencji,
którą chcę dostawać albo której
potrzebuję, dostaję pocztą elektroniczną całe mnóstwo niechcianych
listów. Niechcianych przeze mnie
oczywiście, bo ci, którzy je wysyłają
z cała pewnością chcą, żebym je
dostał.
Zdecydowana większość tych
listów to propozycje. Różni ludzie
– których nie znam i poznać nie
mam ochoty – chcą mi sprzedać
różne przedmioty, przekonując
nader sugestywnie, że bez tego, co
chcą mi sprzedać moje życie jest nijakie, nędzne, pozbawione atrakcji,
a kiedy to coś kupię, osiągnę pełnię
nadzwyczajnego szczęścia.
Ale nie tylko sprzedawcy do
mnie piszą. Wielu za umiarkowana
opłatą chce mi powiększyć pewną
część ciała – zawsze tę samą. Są
inni, którzy koniecznie chcą mi
pożyczyć pieniądze na wyjątkowo
korzystnych warunkach. Zdarzają
się też tacy, którzy chcą gotówkę
pożyczyć ode mnie – oczywiście
pod bardzo rzetelny zastaw – co
umożliwi im przeprowadzenie w
moim imieniu absolutnie pewnego
interesu, w rezultacie którego stanę
się milionerem. I to w euro.
Wszyscy ci nieznajomi – a wielu spośród nich to obcokrajowcy
– zapewniają mnie, że o nic tak
im nie chodzi, jak o moje dobro.
Dlaczego tak są zatroskani moim
akurat dobrem – a nie na przykład
swoim własnym – nadawcy nie
wyjaśniają bliżej.
To, że tak wielu zupełnie nieznajomych mi ludzi z różnych krajów
troszczy się o mnie jest jedną z
tajemnic tego świata. Podobną do
tajemnicy długopisów. Długopisy
jak wiadomo giną wszystkim; nie
sposób spotkać ludzi, którym ich
przybywa.
Jedynym racjonalnym wyjaśnieniem jest pogląd, że gdzieś – lecz
nie wiadomo, gdzie – jest takie
miejsce, w których gromadzą się te
zaginione długopisy. Są ich tam setki
miliardów. W jaki sposób tam się
gromadzą nikt oczywiście nie wie.

Wątpliwości, czy nadawcom
rzeczywiście chodzi o moje dobro
rozwiewać zdawały się listy od
pewnej zupełnie mi obcej fundacji,
która od paru lat ostrzega mnie
przed genetycznie modyfikowaną
żywnością. Fundacja niczego
ode mnie nie chce, niczego nie
sprzedaje, co najwyżej prosi,
żebym wyraził sprzeciw przeciw
ingerencji w geny kukurydzy albo
pomidorów. Dba o moje dobro
bez wątpienia, myślałem, a więc
innym nieznajomym nadawcom
maili też o to chodzi.
Oczywiście na listy od fundacji nie reagowałem. Lęk przed
modyfikowaną genetycznie żywnością przypomina mi obawy
angielskich chłopów, którzy bali
się, że właśnie wynaleziona lokomotywa parowa odbierze mleko
ich krowom, a zawrotna prędkość
pociągu – 35 kilometrów na godzinę – zabije nie tylko pasażerów,
ale i wszystkie istoty żywe w polu
widzenia. Ciemnota jest zawsze
identyczna, nawet kiedy posługuje
się pocztą elektroniczną. .
Aż pojąłem, że fundacji chodzi w
gruncie rzeczy o to samo, co tym,
którzy i chcą mi sprzedać coś, czego
nie potrzebuję albo zwyczajnie
naciąć mnie na parę złotych. O
moje pieniądze.
Na ostrzeżenia przed genetycznie modyfikowanymi roślinami
– bezrozumne i pozbawione jakichkolwiek podstaw poza prymitywnym lękiem przed nowym i
niezrozumiałym – fundacja dostaje
unijne dotacje. Ktoś, kto te listy do
mnie wysyła ma za to płacone. Z
moich podatków.
Przez chwilę zastanawiać się
zacząłem nad założeniem własnej
fundacji. A może bym tak, pomyślałem sobie, poświęcił się jakiejś idei
– równie absurdalnej – i zaczął ją
propagować, oczywiście za pieniądze z unijnej kasy? Na przykład idei
bana naciowego.
Ale zaraz wstyd mi się tych myśli
zrobiło.

Wojciech Jankowski

PLOTKI I FAKTY
Kąpiel
przy Celwiskozie

Za pomysłem, aby na terenie
fabryki maszyn papierniczych w
Cieplicach zbudować aquapark,
idea zagospodarowania terenów
po byłej Celwiskozie narzuca
się sama. Warunki wszak są
tam doskonałe, a obszary postindustrialne – na topie. Park
uciech wodnych aż się prosi o
budowę. Co prawda nie ma tam
źródeł termalnych, ale są stare
piece i kotły, w których można
wodę ogrzać. Część zresztą już
zasila miejską sieć ciepłowniczą.
Kominy wyniosą parę, która
mogłaby powodować mgły,
wysoko w przestworza. Zaś
entourage w postaci sypiących
się hal fabrycznych stanowiłby
idealne uzupełnienie do tła futurystycznych kąpieli w miejscu,
jakiego Jeleniej Górze zazdrości
nie jedno miasto.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
– Wiesz, Jurek, jak kupimy
tę polimerową ślizgawkę,…

– to przynajmniej ludzie
nie będą gadać,…

Baner gigant
na jubileusz

Potężny baner rozłożony
na Górze Szybowcowej ma
informować o trwającym
właśnie roku jubileuszowym
Jeleniej Góry. Gigaplakat ma
podobno być widoczny z latających nad Kotliną Jeleniogórską boeingów. Przecinają
się tu ważne tory powietrzne,
po których śmigają odrzutowce, między innymi, do
Wiednia oraz Pragi. Samorządowcy chcą wykorzystać i
tę okazję, aby poinformować
społeczność zjednoczonej
Europy, że Jelenia Góra świętuje 900. rocznicę sławetnego
polowania księcia Bolesława
Krzywoustego na jelenia,
które zaowocowało fundacją
Hirschbergu.

– że władza stąpa po
kruchym lodzie.

(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

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak,
zastępca prezydenta miasta.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Wielkie żarcie, czyli
temat zastępczy
Dziennikarze znudzeni uchwalaniem przez polityków nieżyciowych ustaw, debatowaniem nad
przeczącymi sobie uchwałami,
tworzeniem martwych przepisów, wzięli pod lupę parlamentarne, samorządowe i urzędnicze
menu. Panowie opakowani w
krawaty i garnitury zżymają
się, że stołu pod lupę brać nie
wypada. Niektórzy, chrupiąc
ciasteczka ufundowane przez
podatnika, twierdzą wręcz, że to
temat zastępczy.
Już starożytni Rosjanie mawiali, że – aby poznać czyjeś ciemne
sprawki – warto skontrolować
jego śmietnik. Ale w czasach

dzisiejszych brudy są skrzętnie
chowane po kątach i do siedliska
odpadków trudno zajrzeć. Za to
blaty stołów są jawne całkowicie.
A tam – prócz stert mniej lub
bardziej potrzebnych papierzysk
– zalegają zawsze potrzebne talerzyki z „małym” co nieco.
Od paluszków skąpanych w
soli lub maku, poprzez krakersy
brydżowe, delicje szampańskie,
kocie języczki, ptasie mleczko
aż do orzeszków ziemnych, egzotycznych nerkowców czy też
prażonych pestek słonecznika. Na
tym wszystkim ćwiczą zęby nasi
włodarze, kiedy w ich głowach
dojrzewają decyzje. Ważne, trudne

i odpowiedzialnie podejmowane.
Dlatego tym czynnościom musi
towarzyszyć jedzenie.
Oponenci urzędniczego zażerania przypominają porzekadło
Juliusza Cesara: Plenus venter
non studet libenter (Pełny żołądek
nie uczy się chętnie) wytykając,
że skutki sesyjno-spotkaniowego
żucia mogą źle wpływać nie tylko
na organizmy przeżuwaczy, lecz
także na owoce ich pracy. Te mogą
okazać się jeszcze niedojrzałe lub
wręcz nadgniłe, zepsute i nadające się tylko na śmietnik.
Z kolei sami żujący, wśród
których prym wodził odwołany
niedawno z funkcji marszałka
dolnośląskiego Łoś Andrzej, wywiesili transparent z przysłowiem
francuskim. – Ventre affamé n’a
pas d’oreilles! – krzyczą mając na
myśli, że są głodni, a bez tego ich
uszy pozostaną głuche na głos

ludu pracującego ojczyzny naszej
wołający pośród miast i wsi. Bo
hierarchia potrzeb to podstawa, a
bez zaspokojenia głodu człowiek
po prostu wysiada.
Szczególnie panu marszałkowi wytknięto nadgorliwość w
wypełnianiu tego hasła zdobywców Bastylii, kiedy okazało się,
że karta dań urzędu oferowała
same smakowitości, z rzeczonymi
nerkowcami oraz prażonymi
pestkami włącznie. Którymi to
pestkami obżerał się pod stołem
(aby nikt nie widział) jeden z
marszałkowskich dyrektorów.
Władza musi także zasuszone
suszem cukierniczym (jak określa
się asortyment owych ciasteczek)
podniebienie czymś przepłukać.
Daleka jest od pociągania kranówy. Musi mieć kawę. I to nie
familijnego smolucha z resztek
rozpuszczalnych, gorszego od

tureckiej plujki a la pani Krysia
z sekretariatu z koniecznie zachowanym odciskiem czerwonej
szminki z warg na szklance.
Urzędnicze gardło zasługuje na
eliksir w postaci najdroższej kawy
na świecie Lavazzy serwowanej
koniecznie ze śmietanką. Ewentualnie może być Jacobs, ale tylko
zielony, królewski. A herbata – nie
tak jak za harcerskich czasów bywało ta w saszetkach wysączona
poprzedniego dnia i wysuszona
na kaloryferze – tylko koniecznie
smakowa.
Na takie ironiczne wytykanie
jęli się urzędnicy oburzać. – Dziennikarze są nie lepsi – mówili wskazując, że żurnaliści też nie lubią
siedzieć na konferencji prasowej
o suchym pysku. Mało tego, prowadzą ranking, gdzie lepiej jeść
dają. Czy w PiS-ie są ciasteczka,
w Platformie – delicje, a w PSL-u,

na ten przykład, pieczona świnia
po chłopsku.
Ale zarówno podżeranie urzędnicze jak i pismacze mlaskanie są
zachowaniami niegodnymi i w
praktyce obracają się przeciwko
samym zainteresowanym. Zajęty
jedzeniem polityk myśli o smaku
właśnie mieszanych ze śliną nerkowców i o tym, czy komponują
się one z jacobsem, lavazzą, czy
też wodą kryniczanką. Jakość
opracowywanych dokumentów
i przepisów obniża się wtedy
automatycznie. Z kolei dziennikarzowi głupio jest obsmarować
kogoś, kto właśnie nakarmił go
boeuf de Chateaubriand. A nie
można doprowadzać do sytuacji,
aby nawet najlepsze dania tępiły
umysły i pióra. Chyba że frykasy
te zakupione są za złotówki z
własnego portfela.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

FOT. ROBERT KWIATKOWSKI, JELONKA.COM

Żegnajcie,
sokoły!
Poszkodowanego w środowym wypadku
turysty nie udało się uratować

Akcja ratunkowa w pobliżu Kotła Łomniczki
Śmigłowce, które niosą pomoc poszkodowanym w
górach, za kilka dni mogą wrócić do Tomaszowa Mazowieckiego. – Mamy umowę do końca lutego, ale będzie
starali się o przedłużenie jej – mówi Maciej Abramowicz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR.
Umowa GOPR-u z wojskiem
kończ y się w nadchodząc y
piątek, 29 lutego. – Chcemy ją
przedłużyć – mówi szef GOPR.
– Śmigłowce bardzo się spraw-

dziły w naszych warunkach.
Od grudnia do połowy lutego
uczest n icz ył y w pona d 40
akcjach. Kilku osobom uratowały życie.

Nie obyło się także bez tragedii, gdzie nawet ekspresowa
pomoc śmigłowca na niewiele
się zdała. W minioną środę, po
feralnym uderzeniu w drzewo
na nartostradzie w Szklarskiej
Porębie, w sz pit a lu z ma r ł
narciarz z Bydgoszczy, choć
najszybciej jak to możliwe,
został przetransportowany
śmigłowcem do lecznicy.

Fot. Konrad Przezdzięk

Zwariowane ferie zimowe

Tymczasem nie ulega wątpliwości, że dzięki helikopterom
znacznie skraca się czas udzielenia pomocy. – Dla przykładu,
zanim dotrzemy do turysty, który
utknął gdzieś na szlaku, minie
przynajmniej pół godziny – wylicza Maciej Abramowicz.
– Drugie tyle potrwa zabezpieczenie go i zniesienie na dół.
A trzeba jeszcze go zawieźć do
Dziś (poniedziałek) uczniowie szkół
wracają do klas po dwutygodniowym
wypoczynku. Ferie zimowe pozostaną
jedynie we wspomnieniach. Pogoda
nie dopisała miłośnikom mrozów i
śniegów, ale młodzi jeleniogórzanie
na nudę nie narzekali. W Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu w
minioną środę uczestnicy półkolonii
wcielili się w role bohaterów teleturnieju „Familiada”, naśladowali też
gwiazdy estrady „śpiewając” ich
przeboje z playbacku. Końcowym
akcentem ferii w ODK była piątkowa
wycieczka do stadniny koni na osiedlu Czarne i ognisko z kiełbaskami na
pożegnanie zimowych wakacji. Do
tych wymarzonych, letnich, pozostały jeszcze ponad cztery miesiące.
Zabobrzańska placówka kultury
już szykuje ofertę na kanikułę w
mieście.

Wiosna coraz bliżej, a ścieżek
rowerowych jak nie było, tak nie ma.
Daniel Chojnacki, napisał pracę magisterską o koncepcji rowerowych
ścieżek w stolicy Karkonoszy. Dzieło
i autor znaleźli uznanie, ale u samorządowców z Wrocławia, którzy
zatrudnili Chojnackiego w urzędzie
miasta i dali za zadanie stworzenia
w przyszłym roku sieci publicznych
wypożyczalni – stacji rowerowych.

– W całym mieście będą stojaki z
rowerami. Zależy nam na tym, żeby
rower miał jak najwięcej użytkowników. Ma jeździć, a nie stać pod
domem wypożyczającego – mówi
D. Chojnacki.
Tymczasem jeleniogórzanie
mogą tylko pomarzyć o takich wypożyczalniach. Nie ma bowiem sieci
szlaków rowerowych, po których
mogliby jeździć miłośnicy cichych
jednośladów. A pracą Chojnackiego
o Jeleniej Górze nie zainteresowali
się samorządowcy z grodu Krzywoustego.
– Daniel Chojnacki pisał ją z myślą
o przekazaniu władzom. A brak
reakcji to ewidentny przykład, że
w Jeleniej Górze rowerzyści nie są
poważnie traktowani.
W urzędzie miasta nie ma nikogo z pojęciem o budowaniu dróg
rowerowych i zaprzepaszcza się

taką pracę!– bije na alarm Zbigniew
Leszek, szef Izersko-Karkonoskiego
Towarzystwa Rowerowego.
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta, odbija jednak piłeczkę:
chętnie zapoznałby się z tą pracą,
gdyby wcześniej była taka możliwość. – Znam osobiście pana Chojnackiego i pamiętam, że około trzech
lat temu radni spotkali się z nim, ale
później wyjechał on do Irlandii i długo nie było kontaktu – mówi. – Jeśli
pan Chojnacki się z nami umówi
i przyjedzie do nas z ta pracą to z
przyjemnością się z nią zapoznam i
jeśli będzie można z niej skorzystać
to oczywiście skorzystamy.
Daniel Chojnacki nie podał jeszcze
terminu swojej wizyty w Jeleniej Górze, ale zapowiedział, że z pewnością
przyjedzie i przekaże pracę.

Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)

Angelika Grzywacz: Pisał pan pracę
magisterską dotyczącą koncepcji
tras rowerowych w Jeleniej Górze.
Skąd pomysł?

pomyślałem sobie, że napisanie pracy
magisterskiej mogę połączyć z czymś
pożytecznym. Wierzyłem, że moja
całoroczna praca nie pójdzie na marne
i ktoś z niej skorzysta.

Daniel Chojnacki: Jestem emocjonalnie
związany z Jelenią Górą, tu się wychowałem i sam jeździłem bardzo dużo

Tak się jednak nie stało. Dlaczego miasto nie wykorzystało pana pracy?
W urzędzie miasta brakowało wów-

w roku na krótszy okres – mówi
Maciej Abramowicz.
GOPR nic nie płacił wojsku za
korzystanie z sokołów w akcjach
ratowniczych. W zamian ratownicy górscy szkolili żołnierzy
z technik udzielania pierwszej
pomocy w górach.

(ROB)

Nieodczuwalny zastrzyk złotówek dla emerytów

Fikcyjna pomoc

Odliczają dni pozostałe do podwyżki osoby, które utrzymują się ze skromnych emerytur. Ich wysokość wzrasta
od nadchodzącej soboty.
– Mam obecnie 680 złotych emerytury i czasami nie wiem po prostu,
na co ją przeznaczyć – mówi Janina
Gregorczyk z Sobieszowa. – Wszystko poszło w górę, prąd, woda, gaz,
ogrzewanie, żywność, a emerytury
dostajemy tyle samo. Czasami muszę
wybierać, co kupić: leki czy jedzenie,
bo wiadomo, że na pierwszym miejscu trzeba rachunki opłacić – mówi
jeleniogórzanka.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
dla nowych emerytów przygotował
od marca 4, 2 procent podwyżki.
Tym, którzy na emeryturę przeszli
przed 1 marca 2007 roku, wypłaci o

6, 5 procenta więcej niż dotychczas.
– To kropla w morzu potrzeb
– mówią emeryci. Niewielkie wsparcie finansowe i pozwoli jedynie na
przeżycie. – Po tych wszystkich
podwyżkach cen za opłaty i żywność, te podwyżki w ogóle nie będą
przez nas odczuwalne – martwi się
pani Janina. – Wszystkie dodatkowe
pieniądze wydamy na opłaty. Będzie
to raczej fikcja niż realna pomoc
emerytom.

(Angela)

Kręcenie cyklistów

Posiadacze rowerów narzekają na
brak ścieżek

Angelika Grzywacz

Propozycja wciąż aktualna rowerem. Kiedy byłem na studiach,

szpitala. Jeśli mamy do dyspozycji śmigłowiec, poszkodowany w
ciągu pół godziny od zgłoszenia
jest już na oddziale ratunkowym.
To, czy sokoły zostaną na
dłużej, zależy od dowództwa
jednostki z Tomaszowa Mazowieckiego. – Jeśli się nie zgodzi, to
przynajmniej postaramy się, aby
Sokoły przylatywały tu kilka razy

czas jakieś komórki, wydziału, który
by się zajął sprawą rowerów. W
Jeleniej Górze nie ma przekonania,
że rower jest bardzo ważny pod
względem rozwijanej turystyki i należy
mu poświęcić więcej czasu. Kiedy
około trzech lat temu i przedstawiłem
moją pracę, spotkało się to z ogólną
obojętnością.

Co się z nią stało?
Nic, wylądowała w szufladzie. Czeka.
Jeśli urząd miasta wykaże zainteresowaniem wykorzystaniem tej pracy
moja propozycja jest w dalszym ciągu
aktualna.
Co zawiera Pana praca?
Zawiera kompleksowo zebraną wiedzę

na temat tras rowerowych, jakie
mogłyby powstać w Jeleniej Górze. Począwszy od omówienia zagadnienia od
strony technicznej, poprzez nałożenie
na mapki Jeleniej Góry sieci tras rowerowych, a skończywszy na gotowych
pomysłach rozwiązań komunikacyjnych dla rowerów w poszczególnych
punktach w mieście.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
Śmierć po wypadku

Prowadzony przez mieszkankę Jeleniej Góry huyndai
nie „wyrobił” w miniony
piątek na łuku jezdni między
Lubomirem i Kamienną Górą,
wyleciał z drogi i skończył jazdę na drzewie. Poszkodowane
panie pogotowie ratunkowe
zabrało do wałbrzyskiego
szpitala. Życia jednej nie udało
się uratować. Dwie pozostałe
przebywają na szpitalnym
oddziale.

Rezydencja czeka

Już trzy razy Politechnika
Wrocławska wystawiała na
sprzedaż zameczek na osiedlu
Zabobrze, w którym mieści się zakład wdrożeniowy
PWr. Kupca znalazła tylko
dawna oficyna z garażami.
Pozostała część zabytkowego
kompleksu, dawnej siedziby
Maxa Erfurta, właściciela
papierni w Raszycach, czeka
na zainteresowanych.
Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)

Zima (nie)odwołana

Fot. Konrad Przezdzięk

WYDARZENIA

Święty Maciej zimę traci, lub się nią wzbogaci – tak głosi
ludowe porzekadło. Jeśli mu wierzyć, o zimie już możemy zapomnieć. A symptomów wiosny – coraz więcej.
Wcześniej przylatują ptaki wędrowne, w ogródkach
kwitną przylaszczki i wychodzą tulipany, a ludzie mają
więcej pozytywnej energii. Czy rzeczywiście?
Wczoraj (niedziela, św. Macieja)
Borowy Jar wyglądał jak w pierwszych dniach kwietnia.
O zmianach w aurze rozmawiamy z Józefem Wawryszynem,
dyżurnym synoptykiem wrocławskiego Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej.
Czy rzeczywiście możemy
pożegnać się już ze śniegiem
i mrozami?
– Oficjalnie końca zimy nikt
nie ogłosił. I na pewno nie widać
tego w naszych materiałach prognostycznych na koniec lutego i
pierwsze dni marca. Choć tegoroczna zima jest bardzo łagodna,
niewykluczone, że do końca marca
wystąpią jeszcze opady śniegu i
silne mrozy.
A może marzec zaskoczy
nas 20 stopniami w plusie?
JW.: To też jest możliwe, bo w
tym miesiącu zdarzają się takie
temperatury, zwłaszcza w drugiej
połowie. Słońce jest już wysoko,
robi się dużo cieplej, w nocy słupek rtęci coraz częściej wznosi się
powyżej zera, a w dzień osiąga
średnio 10 stopni. Sprawdza się

tu polskie przysłowie “w marcu
jak w garncu”.

Spacer na Perłę Zachodu
Czym spowodowane są
takie zmiany?
JW.: Tak jak to mówi się powszechnie, duże znaczenie ma
oscylacja klimatu, działalność
człowieka i rozwój cywilizacyjny. Trudno jednak powiedzieć,
co dokładnie i w jakim stopniu
powoduje zmiany.
A jakie konsekwencje mogą
nieść za sobą?
JW.: Na pewno cieplejsze zimy
(śmiech). Sądzę, że z powodu bra-

ku śniegu ucierpieć może przemysł
narciarski. Niewiele jednak zmieni
się w przyrodzie, bo ta potrafi się
szybko przystosować. Już nieraz
zdarzały się ciepłe zimy i natura
dobrze sobie z nimi radziła. Ciężko
stwierdzić, jak będzie wyglądało to
w skali globalnej, bo zdania wśród
naukowców są podzielone – jedni
mówią o ociepleniu, inni straszą
zlodowaceniem. Póki co jednak,
cieszmy się, że jest cieplej.
Dziękuję za rozmowę

Agnieszka Gierus

Z elektroniką bez wpadek

Postrach na strychu

Każdy z radnych będzie miał przed sobą mikrofon
oraz pulpit sterowniczy z kilkoma przyciskami.
Wystarczy, że rajca wciśnie odpowiedni przycisk i
podniesie rękę. System sam policzy głosy i wyświetli
wynik.

Poprzegryzane kable, zniszczona wata mineralna,
podziurawione regipsy i odchody. Kuna, która zadomowi się na poddaszu, potrafi wyrządzić nie tylko wiele
szkód, ale też porządnie nastraszyć. Przekonała się o
tym Bożena Kozak, mieszkanka cieplickiego osiedla.

Dzięki zainstalowanej w
minionym t ygodniu elektronicznej nowości skończą
się pomyłki podczas liczenia
głosów. Do tej pory robiono
to ręcznie i – mimo że radnych jest tylko 23 – były z tym
kłopoty.
Radni będą mogli też zabierać głos z miejsca, bez
konieczności podchodzenia do
mównicy. – To tylko niektóre
możliwości aparatury. Wyposażona jest ona w rzutnik
multimedialny oraz ekran połączone z komputerem – mówi
przewodniczący rady miejskiej
Hubert Papaj. – Będzie można
dzięki temu wyświetlić np.

W nocy obudziły ją podejrzane
hałasy. Coś stukało, szurało, słychać
było czyjeś kroki, przesuwanie mebli.
Pani Bożena usiadła na łóżku, serce
zaczęło jej bić coraz mocniej.
– Siedziałam jak sparaliżowana.
Ktoś chodził po poddaszu. Nadsłuchiwałam, a odgłosy stawały się coraz
głośniejsze, bałam się, że dzieci się
obudzą. Mąż niestety wyjechał na
delegację, więc musiałam zebrać
resztki odwagi i sprawdzić, co się
dzieje – wspomina.
Hałasy nie ustawały, więc Bożena
Kozak wzięła latarkę i ruszyła na
zwiady. – Weszłam po schodach i
nagle w półmroku ujrzałam czyjąś
twarz. Szybko zapaliłam światło i
okazało się, że to tylko moje odbicie
w szybie – śmieje się wspominając
tamtą noc. Na poddaszu nie znalazła
żadnego intruza, ale znów usłyszała
podejrzane hałasy dochodzące ze
schowka za ścianą. – Wtedy pomyślałam, że zakradł się do nas jakiś
zwierzak. Postanowiłam, że rano
rozejrzę się dokładniej – opowiada.
Część poddasza w domku pani
Bożeny Kozak wykorzystana jest na
pokoje, a pozostała jest zamknięta i

System konferencyjny za 50 tys zł w ratuszu

mapy geodezyjne, inne projekty czy wizualizacje.
Przed systemem – chrzest
bojowy na jutrzejszej (wtorek,
26 lutego) sesji rady miasta.
Wszystkie wypowiedzi rajców
zostaną zapisane i zarchiwizowane w wersji elektronicznej.
A wyniki głosowania będzie
można szybko dodać do internetu.
Z udogodnienia skorzystają
nie tylko radni, lecz także pracownicy i goście magistratu.
Urządzenia kosztowały ok. 50
tysięcy złotych: połowa pochodzi z kasy rady miasta, reszta
– z budżetu Jeleniej Góry.

Fot. Robert Zapora

(ROB)

Hubert Papaj pokazuje najnowszy nabytek

Inaczej przy kasie

Od nadchodzącej soboty
obowiązują nowe ceny biletów
PKP. Stanieją połączenia na
przejazd pociągami pospiesznymi na dystansie do 100
km. Na tym samym poziomie
pozostaną ceny biletów na
pociąg osobowy do 120 km,
ale już powyżej tej odległości
pasażerowie zapłacą więcej od
dwóch do pięciu procent.

Ruina na sprzedaż

Możemy więc zmieniać już
opony na letnie?
JW.: Z tym bym się jeszcze nie
spieszył. Zima póki co nie zapowiedziała odwrotu i jestem pewien, że
w rejonach górskich śnieg spadnie
niejeden raz.
Jakie zmiany w klimacie
zauważalne są w ostatnim
czasie?
JW.: Mówiąc o zmianach klimatycznych, musimy brać pod uwagę
dane z ostatnich trzydziestu lat. Na
ich podstawie wyraźnie widać,
w porównaniu do poprzednich
okresów, że zimy są u nas coraz
cieplejsze. Kiedyś średnia temperatur grudnia, stycznia i lutego
plasowała się poniżej zera spełniając zimowe kryteria. Ostatnie lata,
gdzie średnia wychodzi w plusie,
nie spełniają ich. Być może niedługo będziemy musieli je zmienić.
W ciągu ostatnich trzydziestu lat,
najcieplejszy był luty 1990 roku,
kiedy średnia temperatura tego
miesiąca wynosiła 5,3 stopnia
w plusie.

KRÓTKO Z MIASTA

oddzielona od pomieszczeń użytkowych. – Zajrzałam tam i znalazłam
odchody i resztki ptasich piór. Byłam
już pewna, że to pozostałości po
nocnej wizycie nieproszonego gościa
– mówi.
Z informacji, jakie udało jej się
zebrać wśród rodziny i w internecie,
wynikało, że wizytę złożyła jej kuna.
– W internecie opisywane były identyczne przypadki, jak mój, włącznie
z nocnymi hałasami. Zaniepokoiła
mnie tylko jedna informacja – pozbyć się kuny jest niezwykle ciężko.
Internauci polecali sobie dziesiątki
sposobów, m.in. takie, jak trutka na
szczury, puszczanie głośnej muzyki,
odstraszające zapachy czy kupno
kota.
Najbardziej zdesperowani, którzy
próbowali już wszystkiego, pisali, że
jedyne wyjście to zaprzyjaźnić się ze
zwierzakiem. Na to jednak nie miałam najmniejszej ochoty – dodaje.
Przez kilka dni szukała pomocy
fachowców. Choć problem istnieje,
a w podobnej sytuacji znajduje się
coraz więcej właścicieli domków
jednorodzinnych, okazało się, że w
Jeleniej Górze nikt nie zajmuje się

wypłaszaniem kun. – Miałam już
dość bezsennych nocy i bezkarnego
buszowania leśnego intruza. Bałam
się, że kuna narobi jakichś szkód,
poprzegryza kable elektryczne lub
okoci się na moim poddaszu, a
wtedy pozbyć się jej będzie jeszcze
trudniej.
W końcu udało się. Na jednym z
forów internetowych natknęła się na
wzmiankę o inżynierze elektroniki
z Bielska-Białej, który opatentował
odstraszacz kun. – Wyczytałam, że
jest bardzo znany nawet wśród farmerów ze Stanów Zjednoczonych,
a jego patent naprawdę działa.
Szczęśliwym trafem w dniu, kiedy
do niego zadzwoniłam przebywał we
Wrocławiu i mógł przyjechać do Jeleniej Góry. Obejrzał dom z zewnątrz i
stwierdził, że trzeba go zabezpieczyć
montując pięć odstraszaczy. Wydaliśmy na nie 250 zł, znaleźliśmy
elektronika, który je zamontował i
kuna nas już nie odwiedza – stwierdza pani Bożena.
– Problemy z kunami będą
pojawiać się coraz częściej.
Klimat się ociepla, miot
gryzoni jest już dwa
razy w roku, a nie jak
dotychczas tylko raz.
Poza tym budownictwo wkracza na tereny
łąkowo-leśne, będące
do tej pory naturalnym

Kuna domowa, zwana kamionką, to niewielki drapieżny ssak z rodziny łasicowatych. Potrafi wejść po każdej pionowej
ścianie, za wyjątkiem szkła, skakać na odległość trzech metrów, prześlizgnąć się przez otwór o średnicy 5 cm, przegryźć
aluminium i kable samochodowe. O tym, że jest na posesji, najprościej poznać właśnie po śladach pozostawionych
w domu, najczęściej na strychu.

Pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze bezskutecznie chce
sprzedać teren byłej stacji technicznej przy ulicy Kasprowicza.
Chętnych brak, a obiekt popada
w coraz większą ruinę. Straż
miejska wystawia kolejne nakazy
sprzątania, ale miejscowi pijacy i
wandale szybko zanieczyszczają
plac. Zainteresowanych ofertą
brakuje. Grunt znajduje się w
bardzo mało atrakcyjnej części
stolicy Karkonoszy.

Kierowca
złapał pijaka

Mężczyznę, który po wypiciu
alkoholu usiadł za kierownicę
i zniszczył dwa zaparkowane
pojazdy, dorwało w sobotę po
południu dwóch mieszkańców
Zabobrza. Sprawcę przekazali
policji. Do zdarzenia doszło
przy ulicy Noskowskiego. Pijanym kierowcą zajęła się
policja. Odpowie za jazdę w
stanie nietrzeźwym oraz spowodowanie kolizji drogowej.

(tejo)
środowiskiem kun. Ich terytorium
się kurczy, więc szukają schronienia, którym coraz częściej stają się
strychy i poddasza naszych domów.
Najwięcej kłopotu mają teraz z gryzoniami mieszkańcy nowych osiedli,
które budują się na obrzeżach miast
– wyjaśnia Antoni Przychodzień,
który opatentował elektroniczny
odstraszacz. Tym, którzy chcą zabezpieczyć się przed niespodziewaną
wizytą, radzi uporządkować strychy
i odpowiednio uszczelnić wszelkie
dziury. – Kuny nie lubią miejsc,
gdzie nie ma zakamarków i gdzie w
ciągu dnia nie mogłyby się schować
– dodaje.
Sygnały o problemach mieszkańców domków jednorodzinnych
dotarły również do jeleniogórskiego
schroniska dla małych zwierząt.
– Niestety nie zajmujemy się usuwaniem kun z mieszkań. Tym, którzy
szukają pomocy mogę poradzić
puszczanie głośnej muzyki, bo ponoć te gryzonie jej nie lubią – mówi
pracownik schroniska.

Agnieszka Gierus

Kuna upodobała
sobie strychy w starym
budownictwie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Rewolucja u „Samych Swoich”

Fot. rylit
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– Mamy już dość takiej władzy – mówią mieszkańcy
i radni Lubomierza. Zarzucają burmistrzowi i jego
zastępcy niegospodarność, zastraszanie urzędników
i radnych. – Zagrożony jest też los festiwalu komedii
– mówią. I zapowiadają, że odwołają ich w referendum.
– Nie widzę powodów do zmiany władzy – odpowiada
spokojnie wiceszef Lubomierza Artur Mazur.
Referendum o odwołanie
burmistrza Lubomierza ma
się odbyć 11 maja. Taki termin
wskazał jeleniogórski oddział
Krajowego Biura Wyborczego,
gdzie w środę członkowie komitetu referendalnego złożyli
zawiadomienie o wszczęciu
procedur y. Teraz w gminie
trwa zbieranie podpisów pod
wnioskiem o rozpisaniu referendum.

Burmistrz osaczony

Konf likt między radnymi
i mieszkańcami gminy Lubomierz, a burmistrzem Wiesławem Bobrowskim i jego
zastępcą, Arturem Mazurem
narastał od wielu miesięcy. Najwięcej emocji wywołały decyzje
personalne w urzędzie gminy.
Przypisuje się je zastępcy burmistrza, Arturowi Mazurowi.
Burmistrz je jedynie formalnie
podpisywał.
– Uważam, że burmistrz
przestał panować nad sytuacją
w urzędzie gminy – mówi radny
Krzysztof Sikora, przewodniczący komisji rewizyjnej.
– Wielokrotnie próbowałem
porozmawiać o tym z panem
Bobrowskim, z którym znam
się od lat, ale za każdym razem
przychodził Mazur i słuchał o
czym rozmawiamy. Tymczasem
wiem, że za sprawą Mazura z
urzędu odchodzą fachowcy, a ci
którzy zostają – drżą ze strachu
o pracę. Niestety, burmistrz
jest głuchy na nasze prośby i
argumenty, że nie powinien tak
postępować z ludźmi.
– Odwołamy burmistrza – zapewnia pełnomocnik obywatelskiego komitetu referendalnego,
Romulad Bulzacki. – Popierałem Wiesława Bobrowskiego w
czasie wyborów. Teraz widzę, że
rządzi Mazur a nie on. Tak nie
może być. Od wyborów nie powstał ani jeden projekt o pieniądze z unijnych funduszy. Nadal
nie ma pracownika, który
miałby takie projekty
pisać. A czas nam
ucieka.

Śladem
niegospodarności

Ostry spór radnych z burmistrzem zaczął się od zaplanowanej kontroli w zakładzie
budżetowym, kierowanym przez
współpracownika Artura Mazura,
Mirosława Burdzickiego. Panowie pracowali już razem w Kamiennej Górze, gdzie Artur Mazur
był komisarycznym zarządcą, a
Mirosław Burdzicki rządził spółką
mieszkaniową.
– Mieszkańcy zaczęli skarżyć
się radnym z naszej komisji, że
zakład budżetowy marnuje pieniądze na zbyt drogie inwestycje
– wyjaśnia Krzysztof Sikora.
– Zakład zlecił położenie rury
doprowadzającej wodę do miejskiego basenu. Sprawdziliśmy,
że kosztuje to ok. 8-9 tysięcy.
Tymczasem zakład budżetowy
zapłacił za to... 17 tysięcy złotych!
Ludzie mówili mi, że rurę kładł
szwagier pana Burdzickiego.
Kolejna droga inwestycja to
chodnik w Pławnej Dolnej. Zakład
budżetowy zapłacił 300 złotych za
metr kwadratowy, tymczasem
cena takich prac wykonywanych
np. w Lwówku Śląskim to 60-70
złotych za metr kwadratowy.
Wszystko to napisaliśmy we wniosku pokontrolnym. Burmistrz nie
odpowiedział, za to podał nas do
sądu o znieważenie funkcjonariusza publicznego, czyli dyrektora
zakładu budżetowego!
Burmistrz wstrzymał też zarządzoną przez komisję rewizyjną
kontrolę zakładu budżetowego.
Powodem miało być niedotrzymanie terminu powiadomienia.
Komisja zapytała wojewodę, czy

– Nawet nie znam zarzutów
organizatorów referendum – mówi Artur Mazur

Jeśli w mieście będzie panowała atmosfera zastraszenia, nie będzie miał
kto organizować kolejnego festiwalu komedii
ma prawo kontrolować zakład
kiedy chce.
– Wojewoda odpowiedział
nam, że nie tylko mamy prawo,
ale wręcz obowiązek kontrolować jednostki gminne – mówi
Krzysztof Sikora – Rozpoczęliśmy
kontrolę, a dyrektor zaczął ją
utrudniać. Żądał na przykład
wyłączania kolejnych radnych bo
są podobno do niego uprzedzeni.
To był sposób na torpedowanie
prac komisji. W końcu przeprowadziliśmy kontrolę, ale dyrektor
Burdzicki podał nas do prokuratury o wpisywanie do protokołu
nieprawdy.

Burmistrz i gazeta
Sami Swoi

W Lubomierzu od kilkunastu
już lat wydawany jest miesięcznik
„Sami Swoi” finansowany przez
budżet gminy za pośrednictwem
Ośrodka Kultury i Sportu. Miesięcznik redagowany jest przez
stowarzyszenie „Sami Swoi”,
które też organizuje Ogólnopolski
Festiwal Filmów Komediowych.
Od lat zamieszczano też w nim
materiały gminne, ogłoszenia,
informacje dla mieszkańców,
przypomnienia.
– Od kilku miesięcy z ratusza
docierały do nas materiały które
miały ośmieszyć albo skompromitować radnych, którzy
sprzeciwiali się burmistrzowi
– wyjaśnia Jadwiga Sieniuć,
przewodnicząca stowarzyszenia i jednocześnie prowadząca
miesięcznik – Te materiały były
podpisane imieniem Edward
Życzliwy. Dlatego w styczniu
radni chcieli wstrzymać finansowanie gazety. Zmienili zdanie po moich wyjaśnieniach
na pierwszej w nowym roku
sesji rady gminy, gdy powiedziałam, skąd pochodziły

teksty. To nie spodobało się z kolei
burmistrzowi i nakazał dyrektorowi OKiS-u aby ten wstrzymał
finansowanie gazety, która wychodziła nieprzerwanie przez 15
lat. Burmistrz chce też, żebyśmy
wyjaśniali, na jakich zasadach
organizujemy festiwal, a przecież
na wszystko są uchwały rady
miejskiej i dokumenty w ratuszu.
Każdy festiwal jest najpierw
szczegółowo omawiany przez
stowarzyszenie i władze miasta.
Jak mamy w takiej atmosferze
zorganizować imprezę tej rangi?
Przecież nie robimy go dla siebie,
tylko dla gminy i jej promocji.
Nikt nie będzie chciał pracować
społecznie przy jego organizacji,
jeśli atmosfera się nie poprawi.

Nie znam zarzutów

Od miesiąca miastem rządzi Artur Mazur. Burmistrz Bobrowski
jest na urlopie wypoczynkowym.
Nie przerwał go nawet na wieść
o powstaniu komitetu referendalnego i rozpoczęciu zbierania
głosów na listach. Organizatorzy
muszą zebrać około 500 podpisów i jak donoszą, mogą je mieć
na początku tego tygodnia.
– Nie widzę powodu, dla którego trzeba by było odwołać burmistrza – powiedział nam Artur
Mazur – ja tylko zastępuję szefa,

– Musimy obronić to miasto i całą gminę
przez niebezpiecznymi ludźmi
– mówi radny Krzysztof Sikora

Burzliwa kariera Artura Mazura
Artur Mazur był przez kilka lat katechetą w szkole zawodowej w Lwówku Śląskim.
Młodzież wspomina go jako dobrego nauczyciela. W roku 2001 został dyrektorem
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Od początku pracownicy czuli
się zastraszani, wielu zostało zwolnionych, a na ich miejsce dyrektor zatrudniał
swoich znajomych. Jednocześnie za publiczne pieniądze uzupełniał wykształcenie,
gdyż nie miał pełnych kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora takiej placówki.
Gdy nowy starosta postanowił zwolnić dyrektora Mazura, ten na wiele miesięcy
zachorował i z domu kierował placówką. Pojawił się ponownie, gdy w Kamiennej
Górze mandat stracił tamtejszy burmistrz, Artur Zieliński, skazany przez sąd
za jazdę po pijanemu. Było to w 2006 roku na kilka miesięcy przed wyborami
samorządowymi. Artur Mazur objął stanowisko komisarza. W ciągu kilku miesięcy
zwolnił wielu pracowników urzędu, przyjął do pracy ludzi z zewnątrz. Wystartował
w wyborach na burmistrza Kamiennej Góry. W pierwszej turze dostał najwięcej
głosów, ale w drugiej pokonał go Krzysztof Świątek. Kilkanaście dni później został
zastępcą burmistrza w Lubomierzu.
który jest na urlopie. Również
opowieści, ze chcę wstrzymać
wydawanie gazety są nieprawdziwe. Ja chcę gazetę uchronić przed
zakusami radnych i człowieka
redagującego ten miesięcznik
przenieść do urzędu miejskiego.
Ta osoba będzie odpowiadała za
promocję gminy i kontakty międzynarodowe. Burmistrz w ciągu
roku zdołał zmniejszyć zadłuże-

nie o milion złotych. Specjalista
od unijnych projektów przyjdzie
do urzędu od 1 marca. Nie jest
łatwo znaleźć kogoś, kto się na
tym zna. A zarzuty, że jestem
wszechmogący? Nawet mi schlebiają, ale są dalekie od prawdy. Ja
chce tylko przyzwoicie wypełniać
moją misję w Lubomierzu.

Marek Komorowski

– Jeśli nie będzie innego wyjścia, zabiorę
z muzeum obraz św. Antoniego, który należał do
mojego taty i pójdę do domu
– mówi Jadwiga Sieniuć
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Znikną baraki

Gmina Kowary sprzedała
plac naprzeciwko dworca kolejowego, gdzie stoją rozsypujące
się baraki i resztki niedokończonego sklepu. Teren kupiła
poznańska spółka Geoprojekt z
przeznaczeniem na usługi. Może
tam stanąć hotel albo market.
Jednak na postawienie obiektu
o powierzchni powyżej 400 metrów kwadratowych zgodę musi
wyrazić rada miasta. Władze
cieszą się z jeszcze jednego powodu. Jak powiedział burmistrz
Kowar Mirosław Górecki, prawie
800 tysięcy złotych uzyskanych
za ten teren to ponad połowa
zaplanowanych na ten rok przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli zaplanowana kwota
1.400 tysięcy złotych zostanie
przekroczona, nadwyżka będzie
wykorzystana na remonty gminnych nieruchomości.

Motocyklista
z bożej łaski

36-letni mieszkaniec Piechowic zamierzał kupić motocykl
crossowy w jednym ze sklepów
motoryzacyjnych w Kowarach.
Zaproponował jazdę próbną.
Widać wygląd mężczyzny przekonał sprzedawcę i ten pozwolił
mu na wypróbowanie dwukołowego rumaka. Klient wsiadł na
motocykl i... tyle go widzieli. Nie
przewidział jednak, że zostanie
szybko namierzony i zatrzymany przez policję. Okazało
się, że na kradzież porwał się,
mimo że miał orzeczony zakazu
prowadzenia pojazdów. Teraz
do zatrzymanego prawa jazdy
dołoży wyrok za rabunek.

Mar
Rośnie lista
grzechów bandyty

Opryszek, który z niebezpiecznym narzędziem napadł na kobietę w Piechowicach, dostanie
kolejny zarzut. Okazało się, że
nie tylko zagrażał zdrowiu i życiu
ludzi, lecz także kradł to, na co
inni uczciwie zarobili. Bandzior
już siedzi w celi jeleniogórskiego
aresztu. Trafił tam złapany przez
policjantów, kiedy przy użyciu
niebezpiecznego narzędzia zaatakował, uderzył i obrabował
53-letnią mieszkankę Piechowic.
Na szczęście łup udało się odzyskać, poszkodowana odzyskała
zdrowie, a przestępca znalazł się
tam, gdzie jego miejsce. Ale to nie
koniec kłopotów piechowickiego
rzezimieszka. Choć ma dopiero
26-lat, może pochwalić się bogatymi zapisami w kartotekach
policji. Od 2006 roku dopuszczał
się wielu kradzieży z włamaniem
do mieszkań i altanek w Piechowicach. – Ukradł różnego rodzaju
elementy metalowe, radioodbiornik oraz inne przedmioty – poinformowała nadkomisarz Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
O ile sąd nie zlituje się nad
bandytą, dostanie on wyrok co
najmniej 10 lat więzienia.

(tejo)

Gwiazdy telewizji i kina
zjechały do Karpacza na
zawody saneczkowe. Była
odrobina rywalizacji, ale
przede wszystkim autografy, zdjęcia, rozmowy.
– Było naprawdę super
– mówili ci, którzy przyszli na stok.
Wiadomość, że na stoku Kolorowa można zobaczyć aktorów znanych z ekranu, których
perypetie miliony Polaków śledzą w coraz liczniejszych serialach, zelektryzowała turystów
i mieszkańców całej kotliny
jeleniogórskiej. Dlatego przy
torze, którym w górę jechały
wózki z aktorami ustawiły się
szeregi gapiów. Widać było różnice pokoleniowe, bo jednych,
szczególnie tych młodszych
gwiazd – nie poznawali ludzie
w dojrzałym wieku, starszych
nie kojarzyli młodzi.
Aktorzy spacerowali z rodzinami po stoku, rozdawali
autografy, pozowali do zdjęć,
uśm iecha l i się i z ka żdy m
zamieni li choć k i l ka słów.
Dziewcz yny do fotografii z
Januszem Radkiem ustawiały
się w kolejce, Bartosz Obuchowicz długo rozmawiał z
artystami cyrkowymi, którzy
pokazami uświetniali spotkanie na stoku. Ale jednocześnie
na całorocznym torze saneczkow ym trwała ry walizacja.
Małgorzata Lewińska zjechała
razem ze swoją córką, Misza
Hairulin – z synem.

Być modelką

I lona Fel ic ja ń sk a , k tóra
wielką popularność zdobyła
w połowie lat 90, gdy wspiera ł a Ma r iusza Szcz yg ł a w
pierwszym polskim tok show,
na d a l jest rozpoz nawa l na
przez ludzi.
– Wcią ż czuję się przede
wszystkim modelką – powiedziała nam pani Ilona – ten
zawód zawsze lubiłam i przecież dzięki niemu trafiałam do
telewizji. Jednak praca modelki w Polsce to ciężki kawałek
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Najazd gwiazd

Ewa Wachowicz poleciała nad kotliną ze zwycięzcą Zjazdu Gwiazd
w kategorii open Adama Tabisza i jego synem.
ch leba . Po duże pien ią d ze
trzeba wyjechać za granicę,
albo założ yć własną firmę,
jak ja zrobiłam, i robić coś
innego. Moja firma Felicjańska
Media organizuje imprez y,
spotkania, okolicznościowe
uroczystości. Ale dzięki pracy
w roli modelki cały czas dbam
o w yg lą d , lubię się ła dn ie
ubrać, cały czas dbam o linię.
A jak trafiłam do Karpacza?
Po kilkunastu latach pracy
nadszedł czas na korzystanie
z tego, że się jest znaną osobą.
Dlatego skorz ystałam z zaproszenia do zjazdu gwiazd.
Karpacz nie jest mi obcy, wraz
z rodziną od kilku lat kilka
razy w roku przyjeżdżamy w
Karkonosze. Wolę je od Tatr.
Czemu tak dużo dziewcząt
chce zostać modelkami? Myślę,
że dla wielu to szybka droga
do sław y, ale jak w każdym
zawodzie, ceni się tylko tych
najlepszych.

Chwile pod sceną

Na ustawionej w połowie
stoku scenie zaśpiewała Magdalena Rzemek, zwycięzczyni
jednej z edycji Szansy na Sukces a później solistka zespołu
Brathanki. W pobliżu kręcili
się aktorzy rozdający auto grafy, ale też pilnujący swoich
rozbrykanych dzieci. Z boku
stała Anna Milewska, aktorka
teatralna i filmowa, żona znanego taternika, z którym przez
lata przyjeżdżała w Karkonosze. – Dla mnie to też podróż
sentymentalna – powiedziała
nam – Tutaj przeżyłam wiele
niezw ykł ych chwil. A teraz
jestem ze wspaniałą kompanią
i bawimy się doskonale.

Zwycięzca
wybrał gwiazdę

Dwie godziny trwały zmagania na torze saneczkowym. W
kategorii open najlepszy wynik

Zwycięzca w kategorii gwiazd
Misza Hairulin bawił się
doskonale z całą rodziną.

Za Iloną Felicjańską oglądali
się wszyscy faceci

Kto był pod Śnieżką?
W II rodzinnym zjeździe gwiazd wzięli udział: Bartosz Obuchowicz, Ewa Wachowicz,
Kai Schoenhals, Ilona Felicjańska, Małgorzata Lewińska, Magda Steczkowska i
Krystyna Steczkowska, Ewa Gorzelak, Anna Milewska, Janusz Radek, Christina
Bien, Magdalena Rzemek i Joachim Lomża.
osiągnął Adam Tabisz z synem.
Natomiast w kategorii gwiazd
najsz ybciej pojechał Misza
Hairulin. Werdykt widocznie
zaskoczył zwycięzcę, gdyż podczas jego ogłaszania, bohater
był w kawiarni na stoku, gasił
pragnienie szklaneczką złocistego i pienistego płynu.
Zwycięzca kategorii open,
oprócz nagrody podarowanej
przez producenta telefonów
komórkowych, wygrał przelot
samolotem ufundowany przez
Aeroklub Jeleniogórski w towarzystwie wybranej gwiazdy.
Pan Adam spojrzał na wszystkie zebrane panie i wskazał
na Ewę Wachowicz, miss Polonię w 1992 roku, późniejszą
rzecznik prasową premiera
Waldemara Pawlaka.
– To było tak dawno temu
– powiedziała nam pani Ewa.
– Długo pamiętano mi funkcję
rzecznika, ale to były inne
czasy, budowaliśmy nową
Polskę i politycy byli jednak

inni. A może ja byłam zbyt idealistyczna... Ale to się zmienia,
znowu ludzie mówią do mnie
„nasza miss”. A przecież od
wielu lat jestem producentem
programów telewizyjnych. Najbardziej znany to „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”.
Zobaczyłam go podczas jakiś
zawodów w grillowaniu i od
razu pomyślałam: ten człowiek
musi wystąpić w telewizji. Ale
od trzech miesięcy zaczęłam
konkurować z własnym programem. W telewizji Polsat, w
każdy sobotni poranek prezentuję moją rodzinną kuchnię.
Chwilę później Jacek Musiał
dyrektor aeroklubu, osobiście
odpalił Jak-a 12 i z przejętymi pasażerami na pokładzie
wzniósł się w powietrze, żeby
pokazać im z góry Kotlinę Jeleniogórską i Karkonosze.

Marek Komorowski

Joachim Lomża na co dzień grający twardych
facetów pozdrawiał wszystkich na stoku.
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U fryzjera był każdy, nawet łysy, kiedy jeszcze miał włosy.
Tę oczywistość uświadamiamy sobie, kiedy siadamy na
fotelu i widzimy w lustrze naprzeciw uwijające się dłonie
mistrza modelujące fryzurę. Niektóre zakłady fryzjerskie tkwią od lat w tym samym miejscu, a ich pracownicy
strzygą kolejne pokolenia mieszkańców. Inne wyrastają
w wielu zakamarkach miasta. Bo w nich zawsze robota
będzie.
Cyrulik jeleniogórski

Lata 90. XX wieku. Nowe czasy i
nowe fryzjerstwo. W Jeleniej Górze
powstaje coraz więcej salonów kuszących nie tylko efektem finalnym
w postaci szałowej fryzury, ale i
całym spektaklem. Lecz są miejsca,
gdzie zatrzymał się czas. Wciąż
pachnie woda kolońska „Basia” i
szumi program pierwszy Polskiego
Radia.
Dworzec główny. Do zakładu
fryzjerskiego w hollu przepastnego
budynku spieszą nie tylko podróżni,
którzy chcą ostrzyc się przed odjazdem w dalekie strony. U dworcowego fryzjera strzyże się pół dzielnicy,
a tylko niektórzy klienci z uwagą
nasłuchują zapowiedzi dyżurnego
ruchu przez głośnik zainstalowany
w zakładzie.
Kazimierz Koczwara dwoi i się
i troi przed fotelami szczękając
nożyczkami i urozmaicając czas
klientom rozmową. Bo pan Kaziu,
jak o nim mówią wszyscy klienci,
to nie tylko fryzjer, lecz także dusza
towarzystwa. Tam roznoszą się
miejskie ploteczki, opowieści o
przeszłości miasta, o bolączkach
dnia codziennego.
Pan Kaziu swoją karierę zaczął

skiego na ulicy 1 Maja. Później
zaczyna kolejowe czasy na dworcu
PKP w Jeleniej Górze. Od początku
nie potrzebuje żadnej reklamy, bo
zna go niemal całe miasto. – Ci sami
klienci przychodzili do mnie przez
lata, a ich grono powiększało się o
znajomych, potem znajomych znajomych. Całe pokolenia – opowiada.
Kazimierz Koczwara: – Pamiętam
najwierniejszego klienta, który
mieszkał w Wapiennikach. Przyjeżdżał do mnie do zakładu, a jak mnie
nie było, jechał do mnie do domu i
prosił, żebym mu „obciął” głowę.
Często bywało też tak, że wychodziłem z pracy o bardzo późnej porze,
a ludzie zawracali mnie jeszcze z
połowy ulicy 1 Maja i prosili, żebym
wrócił do zakładu.

Głowa z

Image XXI wieku

Dorota Zębik (37 lat) od ośmiu lat
prowadzi własny zakład fryzjerski
– „Studio Urody New Image” przy
ul. Sudeckiej. Wspomina, że przed
laty zawód wybrała trochę przez
przypadek. – Poszłam do szkoły
fryzjerskiej, ale nie byłam pewna, czy to jest faktycznie to, czym
chcę się zajmować. Przez dziesięć
lat nie pracowałam w zawodzie
– wspomina.
Życie jednak tak się potoczyło, że
po pewnym czasie straciła pracę i
musiała pomyśleć, co dalej robić. – I
znów przez przypadek wróciłam do
zawodu. Osiem lat temu – śmieje się.
Dodaje, że początki były trudne. Musiała na nowo szkolić się, jeździć na
kursy, przyglądać się pracy innych

Dorota Zębik wyczarowuje fryzurę jednej z klientek
– śmieje się. Choć co chwilę otwierają się kolejne zakłady fryzjerskie,
Dorota Zębik nie obawia się konkurencji. – Sądzę, że klientów jest
tak dużo, że dla każdego wystarczy.
Nasze studio cieszy się już takim
powodzeniem, że trzeba zapisywać
się ze sporym wyprzedzeniem.

Kazimierz Koczwara: – Mój szef zawsze mówił:
„masz tak klienta ostrzyc, żeby w czapce
w kościele przed tobą nie stanął”.
I tego po dzień dziś się trzymam.
fryzjerów. Od samego początku
zainwestowała jednak we własną
firmę, choć pojawiały się obawy, czy
pomysł rzeczywiście jest dobry.
– Na szczęście miałam wsparcie
ze strony rodziny. A własna firma
bardzo dużo dała. Inaczej przecież
idzie się do pracy do kogoś, a zupełnie inaczej do swojego zakładu. Na
początku nie mieliśmy wielu klientów, ale w ciągu czterech miesięcy
wszystko się rozkręciło. Uważam,
że to bardzo szybko – mówi.
Po kilku latach pracy w wynajmowanym lokalu Dorota Zębik postanowiła kupić inny na własność.
– Czułam, że to właściwy krok i
dobra inwestycja. Teraz musimy
przede wszystkim dużo pracować

Przyjeżdżają nawet klientki z
Niemiec, które uważają, że Polacy
są najlepszymi fryzjerami – dodaje.
Największą radość sprawia jej zadowolony klient, który z uśmiechem
patrzy w lustro na swoje zmienione
odbicie. – A gdy wracają i jeszcze
polecają innym, wiem, że dobrze
wykonaliśmy swoją pracę. Bo tak
naprawdę najlepszą reklamą jest
zadowolony klient – stwierdza
pani Dorota.

Jak mąż fryzjerki

Klient czuje się tu jak król.
Już od wejścia otacza go tłumek
ładnych dziewczyn. Jedna pokazuje, gdzie powiesić kurtkę, inna
proponuje kawę, jeszcze inna

prosi o chwilę cierpliwości, aby
móc przygotować stanowisko.
Potem obowiązkowe mycie głowy,
niemal z masażem, wykonywane
przez następną pracownicę. I
dopiero wtedy akt najważniejszy.
Strzyżenie. Do dzieła zabiera się
dopiero fryzjerka.
Niektórzy panowie z dziką
rozkoszą czekają na tę chwilę
przypominając sobie kadry z
filmu „Mąż fryzjerki” Partrice’a
Leconte’a. Jego bohater, nastoletni
chłopiec, zakochuje się w lokalnej
fryzjerce i chodzi do niej częściej
niż wskazuje to rozsądek… Ale – w
dużym uproszczeniu – na takich
właśnie klientów liczą twórcy
tych swoistych salonów piękności,
gdzie bardzo dużo spraw można
zrobić „z głową”.
Mimo podwójnej różnicy cen
(strzyżenie u zwykłego fryzjera
to dla pana wydatek około 10
– 15 złotych, a w salonie kosztuje
nawet ponad 30 złotych), takie
lokale cieszą się sporą popularnością. Do tego stopnia, że tylko przy
dużym szczęściu można tam wejść
i ostrzyc się bez wcześniejszej rejestracji. – Terminy zamawiane są
z kilkudniowym wyprzedzeniem
– usłyszeliśmy chcąc zapisać się
na strzyżenie w salonie Trendy
przy ulicy Szkolnej. Tam można

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Agnieszka Gierus

Lata 60. XX wieku. Tramwaj
zatrzymuje się przy Małej Poczcie.
Kilku panów wysiada i kieruje się
prosto do fryzjera. Zapach taniej
wody kolońskiej bucha z często
otwieranych drzwi i wskazuje
królestwo mistrzów brzytwy panów Bustowskiego i Nawracały.
Poza opanowaną do perfekcji
sztuką strzyżenia i golenia, mają
jeszcze jedną pasję: grę w warcaby.
Bustowski z Nawracałą grają cały
czas, nawet wtedy, kiedy na krześle
przed lustrem siedzi namydlony
facet.
Rytmiczny szczęk nożyczek
wypełnia pomieszczenie przemieszany z pobrzękiwaniem maszynki
i szumem radioodbiornika Ślęża
włączonego na fale długie, którego i tak nikt nie słucha. Do tego
szelest gazet przeglądanych przez
zniecierpliwionych długowłosych,
którzy cierpliwie na twardych zydlach oczekują swojej kolejki.
Bustowski ostrzy brzytwę o skórzany pas powieszony przy lustrze
i myśli nad ruchem, jak tu ograć
Nawracałę. Ten – przycinając jeżyka innemu klientowi – opracowuje
taktykę zadania ostatecznego ciosu
Bustowskiemu.
Golonym i strzyżonym wcale
nie przeszkadza, że panowie fryzjerzy co parę minut odchodzą od
stanowiska pracy do postawionej
w rogu szachownicy i ciągną
partyjkę. Zresztą nikomu się nie
spieszy i niektórzy faceci sprzed
luster, zajęci rozmową, nawet nie
zauważają, że golibrodzi grają
w damki. A wszystko w oparach
niedrogiej wody kolońskiej, którą
przesiąknięty jest cały – działający
zresztą do dziś przy ul. Wolności
– zakład.

jeszcze w dzieciństwie. – Gdy byłem
małym brzdącem, moich dwóch
starszych braci, prosiło mnie w
soboty, żebym im karczek podgolił
– wspomina. – Później przychodzili
do mnie również koledzy z podwórka. Byłem dumny, że mogłem ich
strzyc, a przy okazji miałem z tego
wiele korzyści. Słuchałem, o czym
miedzy sobą rozmawiali, znałem
najświeższe wiadomości i ich tajemnice, na przykład, która dziewczyna
im się podobała i tak dalej – żartuje
Kazimierz Koczwara.
W zawodzie zaczął pracować
mając 14 lat i, jak mówi, od zawsze
miał żyłkę do strzyżenia. – Żeby
strzyc głowy i się przy tym nie pocić,
trzeba mieć w sobie po prostu to coś
– wyznaje. Jednak przede wszystkim to praktyka czyni mistrza. Teraz
zauważam niestety, że niewielu jest
już takich, którzy pamiętają jak
strzygło się kiedyś. Niewielu też w
swoim życiu miało kiedykolwiek
„mięsień fryzjerski” od trzymania
maszynki i siłowania się z nią. Teraz
elektryczne maszynki wykonują za
fryzjerów niemal całą pracę. Kiedyś
nie było przecież kobiet fryzjerek, a
teraz jest ich coraz więcej. Dawniej
była to bardzo ciężka, fizyczna
praca.
Początkowo miał zostać kolejarzem, bo dawniej zawód ten
cieszył się ogromnym poważaniem.
Jednak, kiedy poszedł na warsztaty
do Tarnowa, szybko zrozumiał, że
to nie zajęcie dla niego. Od tej pory,
całe lata zajmuje się fryzjerstwem.
– Uciekłem wówczas stamtąd . Gdy
poszedłem na warsztaty i miałem
całe ręce brudne, pomyślałem, że
więcej tam nie wrócę. I nie wróciłem. Poszedłem do fryzjera,
a ten mnie przyjął. Później
tylko czeladnika zrobiłem i
wojsko, i od tego czasu całe
lata za fotelem stoję.
Od lat 60. XX wieku
przez siedem lat pracuje w
spółdzielni jako kierownik
zakładu fryzjer-

Fot. Agnieszka Gierus
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Legendarny już lokal przy ul. Wolności.
Tu ostrzyli brzytwy panowie Bustowski z Nawracałą

– Na miejscu klient kupi kosmetyki
– mówi Magdalena Sługocka z salonu Trendy Hair Fashion

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Początkujący fryzjer może liczyć na zarobki rzędu od 800 do 1 tys. zł. Jako dojrzały mistrz Kamil Czopp po 10 latach
może zarabiać nawet 3-4 tys. zł miesięcznie. Najbardziej opłacalne jest jednak otwarcie zdecydował się otworzyć
własnego zakładu fryzjerskiego. Dochód właściciela może wynieść 8 tys. zł.
własny salon mieszczący
mówią zostaje tylko między nami.
Tak jak u lekarza. Zawsze musimy
jednak wyczuć, czy dana osoba ma
ochotę na rozmowę – wyjaśnia.

Fach w rękach

Zarobek niezły: już młody i obrotny pracownik „wystrzyże” sobie
pensję w wysokości nawet dwóch
tysięcy złotych. Można starać się o
wyjazd zagranicę. Tam też polscy
fryzjerzy robią karierę. Tylko trzeba
mieć fach w rękach.
– To przede wszystkim duża wyobraźnia i sprawność manualna
– mówi Dorota Zębik, która właśnie
te cechy stara się wpoić uczennicom.
– Zawód fryzjera to praca na pełnych
obrotach – fizycznych i umysłowych
– wyjaśnia. Dodaje, że cały czas trzeba się też szkolić i doskonalić techniki. – Ostatnio byłyśmy na pokazach w
Poznaniu, gdzie Leszek Czajka, guru
i arcymistrz nożyczek oraz koafiur,
prezentował wiele ciekawych trików.
Każdy taki wyjazd jest dla na bardzo
ważnym doświadczeniem.
Choć teoretycznie fryzjer musi
umieć wszystko, każdy tak naprawdę

„U Kazia”, jak popularnie nazywa się
królestwo Kazimierza Koczwary, przez
lata niewiele się zmieniło: rok 1995.
Niżej – fotografia z lutego 2008
spotkać znaną twarz z teatru, czy
ze świata lokalnej polityki.

Fryzjer jak lekarz

Fot. Angelika Grzywacz

Ale dla fryzjerów tradycyjnych
cały ten blichtr jest tylko otoczką, która niekoniecznie jest potrzebna. Nie
zastąpi „golibrody”, który nie tylko
ładnie ostrzyże, lecz także zainteresuje czymś klienta i sprawi, że chętnie
wróci on raz jeszcze na fotel.

Pewnie dlatego od wielu lat przychodzą do Kazimierza Koczwary
przedstawiciele już trzeciego pokolenia jeleniogórzan. Chodził dziadek,
później ojciec, teraz – wnuki. I nie
wybierają zakładu „krzyczącego” natarczywymi reklamami, ale skromny
lokal, którego okno wychodzi na
dworcowy peron. Wojtek Zielonka
strzyże się u pana Kazia już od kilka-

się obecnie przy ul. Okrzei

zakątku miasta. W rozpadających
się kamienicach i w pomieszczeniach
betonowych bloków wykorzystywanych kiedyś na pralnie i suszarnie.
– Rozwój fryzjerstwa świadczy
tylko o tym, że jest zapotrzebowanie na usługi tego typu. I wiem,
że nie tylko u nas w kraju, ale i za
granicą – potwierdza Zbigniew
Ładziński, starszy jeleniogórskiego
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorców
oraz prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. – Co roku w Jeleniej
Górze kwalifikacje uzyskuje około
40 osób. W ostatnim czasie liczba ta
ustabilizowała się i utrzymuje się na
stałym poziomie, choć myśleliśmy, że
zacznie spadać. Okazuje się jednak,
że pracy dla fryzjerów nie brakuje
– mówi Z. Ładziński.
Młodzi fryzjerzy szukają też pracy
za granicą. – Wyjeżdżają do Niemiec,
Belgii, Anglii i Irlandii. Jednak, aby
pracować w tych krajach w swoim
zawodzie potrzebne są udokumentowane kwalifikacje. I tu pochwalę
się, ale te, które zdobywają w naszych
cechach i izbach rzemieślniczych
dają im bardzo dużo – stwierdza.

Epilog

Dorota Zębik podobnie. – Przychodzą do nas klientki, które chcą
tylko zrobić coś z włosami i w ten
sposób zrelaksować się, ale jest wiele
takich, które potrzebują rozmowy.
Opowiadają co się u nich dzieje, o
codziennych kłopotach, zmartwieniach i radościach. Mówią, że dzięki
temu jest im lżej na sercu. Mają do
nas zaufanie, bo wiedzą, że to, o czym

ma swoje lepsze i słabsze strony.
– Jedni lepiej czują się w krótkim
cięciu, drudzy uwielbiają robić upięcia, a jeszcze inni spełniają się w
koloryzacji. Fryzjerstwo to sztuka
– trzeba to w sobie czuć – zauważa
pani Dorota.
Czy kiedykolwiek pomyślała o
zmianie zawodu? – Na samym początku, gdy było trudno pojawiały się
takie myśli, ale szybko je odrzucałam.
Pomimo, że czasami są dni, kiedy
pracujemy na bardzo wysokich obrotach i zmęczenie jest wielkie, praca
sprawia mi ogromną satysfakcję
i nie zamieniłabym jej na żadną
inną. Teraz wiem, że to jest mój
ukochany zawód. Szkoda mi
trochę tych dziesięciu lat, kiedy
nie pracowałam jako fryzjerka,
ale tak widocznie musiało
być. Może dzięki temu teraz
tym bardziej doceniam to, co
mam – zapewnia. Pani Dorota
zdradza przepis na sukces:
– Praca, praca i jeszcze raz
praca. I nie można spoczywać
na laurach.

Fryzjerstwo na fali

W Jeleniej Górze łatwo zauważyć fryzjerski boom. Zakłady, zakładziki, salony i saloniki
urządzane są niemal w każdym

Pan Kazimierz z sentymentem
wspomina dawne czasy, z których,
jak mówi, nie pozostało zbyt wiele.
– Dawniej ścięcie włosów zabierało
sporo czasu – opowiada. – Było mycie
głowy, później ścięcie, wymodelowanie. Kobiety często życzyły sobie rów-

Od czeladnika
do mistrza
W trakcie nauki przyszli adepci fryzjerstwa zdobywają wiedzę m.in. z zakresu
technologii fryzjerskiej, stylizacji, komunikacji z klientem i higieny zawodowej.
Młodociani, zatrudnieni u pracodawców
będących rzemieślnikami, dokształcający się w zasadniczych szkołach
zawodowych, a także dokształcający
się w innych formach niż szkolne, zdają
egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje
egzaminacyjne izb rzemieślniczych,
zgodnie z przepisami o egzaminach
kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i
mistrza w zawodzie.
nież loki. Robiło się je na metalowych
fałdach podgrzewanych na gazie,
które po podgrzaniu obkładało się w
papier i nakładało na włosy. Panowie
i panie nosili przepiękne, wymodelowane fryzury. Ścinało się króciutko
brzytwą, cyrkieleczek wokół uszu
robiło. Dziś widzę, że młodzi w ogóle
nie używają brzytw. Dla mnie to
tylko „półstrzyżenie”. Najważniejsze
jednak, aby niezależnie od mody
ścinać po prostu dobrze. Mój szef
zawsze mówił: „masz tak klienta
ostrzyc, żeby w czapce w kościele
przed tobą nie stanął”. I tego po
dzień dziś się trzymam.

Agnieszka Gierus,
Angelika Grzywacz,
(tejo)

Fot. Angelika Grzywacz

nastu lat. Towarzyszy mu żona, która
wspólnie z fryzjerem dobiera dla
Wojtka najlepszą fryzurę. – Zawsze
wychodzimy zadowoleni i wiemy, że
możemy panu Kazimierzowi zaufać.
To rzeczywiście odpowiedni człowiek
na odpowiednim stanowisku. Zawsze ma też czas, aby pożartować i
porozmawiać – chwalą.
To wszystko pan Kaziu opowiada
patrząc prosto w oczy strzyżonego.
Ale nie te oczy naturalne, lecz ich
lustrzane „odbicie”. Można odnieść
wrażenie, że mistrz rozmawia ze
zwierciadłem dzieląc zgrabnie uwagę
między precyzyjnymi ruchami nożyczek, a dialogiem z klientem.
Mistrz zdaje sobie sprawę, jak
ważna jest rozmowa i stara się, żeby
każdy wyszedł od niego zadowolony.
– Kiedyś fryzjer był niemal wszystkim – wspomina. – Wyrywał zęby,
leczył, strzygł, wysłuchiwał innych.
Dzisiaj jest też psychologiem. Posłucha, coś podpowie. O życiu swoich
klientów wiem wiele, dzielą się ze
mną dobrymi i złymi wiadomościami. Wszystko jednak trzymam tylko
dla siebie – dodaje.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Klienci fryzjerki Joanny Ciesiołkiewicz
zawsze mogą jej zaufać,
a z salonu wychodzą piękne i zadowolone

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Iskrzący pomysł na promocję urodzin grodu

Zapałczany jubileusz
Do kiosków trafią zapałki z logo miasta i reklamą
900-lecia założenia Jeleniej Góry. Proponuje to radny
Wiesław Tomera.
– Okolicznościowe etykiety
zapałek uświetniały rocznice
różnych miast – argumentuje
samorządowiec. Jego zdaniem
to doskonała promocja regionu.
– Zapałki sprzedawane obecnie
są szare i brzydkie. Gdyby była
reklama, ludzie na pewno zwróciliby na nią uwagę. Miasto może
zaproponować fabryce pokrycie
kosztów wykonania projektu
graficznego takiego pudełka (to
nie powinno przekroczyć 1000 zł)
– dodaje radny.
Tomera chciałby też, aby miasto
promowane było na znaczkach
Poczty Polskiej oraz na monetach.

Chodzi o okolicznościowe dwuzłotówki, które trafiły na rynek w
ubiegłym roku. – Takie zamówienia składa się dużo wcześniej. To
zaniedbanie poprzednich władz
miasta, gdyż mogły pomyśleć o
zbliżającym się święcie. Ale nic nie
stoi na przeszkodzie, by monety z
wizerunkiem Jeleniej Góry ukazały się w przyszłych latach. Dlatego
już dziś trzeba złożyć zamówienie
– mówi Tomera.
Radny złożył interpelację do
prezydenta w tej sprawie. Odpowiedź pozna w ciągu miesiąca.

(ROB)

JELENIA GÓRA Zmiany kadrowe u śledczych

Karuzela na stanowiskach
Michał Ostrowski jest nowym
prokuratorem okręgowym w
Jeleniej Górze. Zastąpił odwołanego w miniony czwartek Piotra
Kowalczyka, dotychczasowego pełniącego obowiązki szefa śledczych
regionu jeleniogórskiego.
Kowalczyk pełnił obowiązki prokuratora okręgowego od
sierpnia ubiegłego roku. Pochodzi
z Legnicy, tam także wróci po zwolnieniu go z pełnienia stanowiska
w Jeleniej Górze.
Michał Ostrowski jest jednym
z prokuratorów młodszego pokolenia. Ma opinię znakomitego
fachowca, a za sobą – błyskotliwą

PRACA

karierę. Był zastępcą prokuratora
rejonowego w Jeleniej Górze, a
ostatnio szefował wrocławskiej
prokuraturze okręgowej.
Stanowisko prokuratora okręgowego zostało mu powierzone
na sześć miesięcy.
Do Jeleniej Góry wróci także Andrzej Reczka, który dostał dymisję
z fotela szefa Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Były prokurator
rejonowy w stolicy Karkonoszy
ma szansę zostać teraz zastępcą
swojego niedawnego zastępcy
Michała Ostrowskiego.

(carioca)

Ponad 230 filmów z 18 krajów – w tym roku po raz
pierwszy również z Chin i
Korei Południowej – wpłynęło na 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „ZOOM
– zbliżenia”. Komisja kwalifikacyjna wybrała do konkursu 79 tytułów, które w
dniach od 21 do 23 można było zobaczyć w kinie
„Marysieńka”. W niedzielę,
podczas uroczystej Gali,
zostały wręczone nagrody.
Odbył się również pokaz
nagrodzonych filmów.
– Z każdym rokiem impreza się
rozwija i staje się coraz większym
przedsięwzięciem. Na konkurs wpływają filmy nie tylko z Europy, ale
też zza oceanu. Dużo pomaga w
tym UNICA, która objęła nad nami
honorowy patronat, a dzięki swoim
kontaktom sprawia, że wiadomości
o ZOOM-ie odbijają się w świecie szerokim echem – mówi Sylwia MotylCinkowska, dyrektor festiwalu.
Organizatorom przyświeca przede wszystkim idea popularyzacji
kina niezależnego i amatorskiego.
– Chcemy szeroko prezentować to,
co dzieje się w kinie niezależnym.
Dzięki festiwalowi każdy ma szansę, aby zaistnieć i sprawdzić swój
poziom. Autorzy bardzo cenią sobie
omówienia warsztatowe jury, dzięki
którym mogą dowiedzieć się, co myślą o nich profesjonaliści – wyjaśnia
S. Motyl-Cinkowska.
Dodaje, że z coraz większym
rozmachem programowym przygotowywane są polsko-niemieckie
warsztaty filmowe. – Kiedyś trwały
tyle, co sam festiwal, a uczestnicy
pracowali nad tym samym tema-

PRACA
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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)

Wolność w kadrze

Fot. Agnieszka Gierus

OBYCZAJE / WYDARZENIA

Uczestnicy warsztatów ruszyli z kamerą w miasto
tem. Teraz je przedłużyliśmy, a
każda z grup „dryfuje” w inną stronę
– stwierdza. Jedna z nich realizowała
zdjęcia również w Görlitz i pracowała nad tematem „Ślady dawnej
granicy”. Drugą grupą opiekował
się Piotr Matwiejczyk, a trzecia, pod
przewodnictwem Tadeusza Siwka
realizowała telewizję filmową, nowość tegorocznej imprezy.
Młodzi ludzie każdego dnia przygotowywali serwisy o tym, co dzieje
się podczas festiwalu. – Jesteśmy
najmniej liczną grupą warsztatową, pięciu uczestników i dwóch
instruktorów – wyjaśnia Michał
Kuczaj, 17-latek z Wrocławia. Razem
z nim są również osoby z Miechowa,
Drezna i Lipska. – Każdy z nas chce
się czegoś nauczyć. Dla mnie najważniejsza jest możliwość zobaczenia
profesjonalnych narzędzi i metod
pracy w telewizji – stwierdza Michał.
Josepha Dietz z Drezna organizowała
podobny festiwal u siebie, tyle że
radiowy. – W Jeleniej Górze mogę
poznać i nauczyć się, jak radzić sobie
z innym medium – dodaje. 21-letnia
Joanna Tarko z Miechowa uważnie
obserwuje całą stronę techniczną
tworzenia filmu. – W przyszłości
chciałabym się zajmować właśnie
tym – planuje.
Wszyscy zgodnie twierdzą, że
świetnie im się współpracuje, a
tworzenie telewizji to również doskonała zabawa. – Poznajemy teorię,
strukturę tworzenia wiadomości,
nagrywamy zdjęcia i montujemy je.
A po pracy jest oczywiście czas na
integrację – śmieją się.

Pracowite godziny przed ekranem spędzają jurorzy z Andrzejem
Kołodyńskim na czele – którzy
krytycznym okiem analizują prace
nadesłane z całego świata. Już po
pierwszym dniu zaobserwowali
duży przeskok w poziomie filmów.
– Z roku na rok widać coraz wyraźniejsze zmiany. O niebo wyższy
jest poziom techniczny i merytoryczny. Zróżnicowana jest również
tematyka – stwierdza Sylwia MotylCinkowska. Marek Oleksy, opiekun
Klubu AKF „ZOOM” dodaje, że
dobrych prac konkursowych jest
mnóstwo i ciężko będzie wybrać
te najlepsze.
Sami autorzy uważają, że prestiżem jest już możliwość pokazania
filmu na festiwalu. – Najważniejsze,
aby obraz został ciepło przyjęty i
zebrał pozytywne opinie. To już jest
dla mnie sukcesem. Oczywiście miło
by było, gdyby udało się też zdobyć
nagrodę – mówi Rafał Gieroń, autor
filmu „Suicidium”. Marcin Hędrzak,
reżyser „Pająk Franek i ja”, dodaje,
że ważne są nie tylko nagrody, ale
też możliwość promocji siebie. – I
korzystamy z tego. Lubimy kręcić
filmy, sprawia nam to ogromną
frajdę i cieszymy się, że jest to też w
jakiś sposób doceniane – stwierdza.
Razem z Rafałem należą do grupy
Independent Pictures, zrzeszającej
młodych amatorów.
W ramach imprezy odbyły się też
pokazy specjalne filmów. Można
było 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.
Organizatorami Festiwalu promującego kino niezależne jest Osiedlowy
Dom Kultury w Jeleniej Górze, TV
Dami oraz „Odra-Film” Wrocław.

(AGA)
Laury dla najlepszych

GGrand Prix zdobył film Magiczny Most
Jana Chramosty z Czech. Nagroda za
najlepszy film fabularny przypadła The
yellow wallpaper, Andrea Oki (Szwecja). Za najlepszy dokument uznana
została Lekcja muzyki Andrzeja Mańkowskiego (Polska), za animację
Mainstreaming Stefanie Schiessi
(Niemcy), a w kategorii najlepsza
impresja/teledysk/eksperyment Targ
Any Husman. Jury nagrodziło również
najlepszy film studencki - Myjnia Jana
P. Matuszyńskiego (Polska), niezależny – Nie ma o czym milczeć Macieja
Buchwalda (Polska) oraz amatorski
– Poddasze Łukasza Bursy (Polska).
Tradycyjnie przyznawana nagroda w
kategorii „Made in Karkonosze”, o którą ubiegało się osiem filmów z regionu
powędrowała do Przemysława Filipowicza, reżysera obrazu Pan Chlebek.
Możliwość wyboru najlepszego filmu
miała również publiczność, która
zagłosowała na Pająk Franek i ja Marcina Hędrzaka (Polska). Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!

Ostro dali jazzu!
Niebywałą gratkę zgotowało dla miłośników
jazzowych brzmień w doborowym wykonaniu Jeleniogórskie Centrum Kultury. W sobotni wieczór w
sali przy ulicy Bankowej
zagrał zespół Walk Away
oraz Erick Marienthal i
Dean Bron. Koncert był
wydarzeniem z cyklu
„Jazz do Kwadratu”. Fani
tej muzyki długo oklaskiwali nietypowe jam
session jazzowych gwiazd
światowego formatu, które dały popis swoich umiejętności przed jeleniogórską publicznością.
(AGA)

Fot. Agnieszka Gierus
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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 kolana
w sposób małoinwazyjny w trybie
chirurgii 1 dnia, przyjazny dla pacjenta, umożliwiający szybki powrót
do zdrowia i czynnego uprawiania
sportu. Jak w przypadku każdej
choroby wcześniejsze wykrycie
przyczyn przypadłości związanych
ze złym funkcjonowaniem kolana,
pozwala na skuteczne wyleczenie i
usunięcie tej choroby.

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

PORADNIK PACJENTA

Dzisiaj choroby kolana
Co to jest artroskopia kolana?
Artroskopia kolana to mało
inwazyjna metoda diagnostyki i
leczenia chorób stawów kolanowych. Polega na wprowadzeniu
do kolana przez centymetrowy
dostęp operacyjny kamery, obejrzeniu wszystkich elementów
stawu kolanowego. Przez drugi
centymetrowy dostęp operacyjny wprowadza się narzędzia
artroskopowe celem naprawy
uszkodzeń wewnątrz stawowych. Po zabiegu kolano nie
wymaga unieruchomienia, na 7
dni pozostają dwa szwy. Zabieg
trwa średnio 10-30 Najczęściej
wykonywany jest w znieczuleniu
ogólnym. Po zabiegu pacjent nie
wymaga pobytu szpitalnego,
po kilku godzinach może być
wypisany do domu.

Kiedy wykonuje się artroskopię kolana?
Artroskopię kolana najczęściej
wykonuje się po urazach stawu kolanowego (uszkodzenie
łąkotek, uszkodzenie więzadeł
krzyżowych, złamaniach kostnochrzęstnych), w przypadku przewlekłych dolegliwości kolana
(liczne wysięki stawu kolanowego, choroby chrząstki stawowej,
choroby błony maziowej), celem
leczenia stanu zapalnego kolana,
celem usuwania ciał wolnych
kolana.
Jakie badania powinny
być wykonane przed kwalifikacją do artroskopii kolana?
W większości przypadków
wystarczy badanie kliniczne
specjalisty ortopedy,w przypad-

Artroskop

Narzędzie chirurgiczne
ku wątpliwości diagnostycznych
wykonuje się rezonans magnetyczny, usg, zdjęcia rtg (osiowe
rzepek, tunelowe, przeglądowe,
porównawcze) w zależności od
typu dolegliwości.
Co można zrobić w trakcie
artroskopii w stawie kolanowym?
W trakcie artroskopii kolana
można: doszyć bądź usunąć
uszkodzoną łąkotkę, wygładzić
chrząstki stawowe, usunąć ciała
wolne ze stawu, usunąć przerost błony maziowej, usunąć
fałdy błony maziowej, wykonać
rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego, wypłukać
staw kolanowy (najczęściej w
stanach zapalnych)
Czy wszystkie choroby
stawów kolanowych można
leczyć artroskopowo?
Nie. Zaawansowane zmiany
zwyrodnieniowe wymagają
endoprotezoplastyki.

Miejsce
na twoją
reklamę

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

Jaka jest przewaga artroskopii kolana nad zabiegiem
z "otwarciem " kolana?
Po artroskopii jest znacznie
mniej powikłań, znacznie krótszy okres rehabilitacji, leczenia i
powrotu do pracy, zdecydowanie
mniejsze blizny pooperacyjne
(prawie niewidoczne). Pacjent
nie musi leżeć w szpitalu, po
kilku godzinach po zabiegu idzie
do domu.

lek. med.
Jarosław Dawiskiba

specjalista
ortopeda traumatolog

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. Żak
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 1.03.2008
BEZ WPISOWEGO

Z LOTU PTAKA

(tejo)

Mało kto wie, że do 1934 roku warzono tu w Hirschberger Brauerei jeleniogórskie wyśmienite piwo. Później, niemal do końca XX wieku, we wnętrzach urządzono bazy transportowe i warsztaty samochodowe. W
latach 30. Adolf Radam otworzył przestronny salon Opla. Na jednej z wystaw był ruchomy podest, na którym lśniły motoryzacyjne cacka. Wcześniej powstała stacja benzynowa. Za polskich czasów stacjonował
tu tabor ciężarowy PKS. Wszystko w jednym z piękniejszych przykładów neogotyckiej architektury industrialnej, gmachu wzniesionym pod koniec XIX wieku przez spółkę z Raszyc „Carl Kunze und Sohn” przy
ówczesnej Banhofstrasse (Kolejowej, od 1947 roku – 1 Maja). Dziś o przeszłości miejsca z historią nie wspomina choćby mała tablica z opisem dziejów tego zakątka miasta.

Fot. Marek Tkacz, Konrad Przezdzięk, Archiwum
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REKLAMA
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Rozszyfrować etykiety
Skąd wiedzieć, jaki produkt jest dobry dla naszego zdrowia? Po czym poznać, czy
składniki, które zawiera nie są szkodliwe lub czy żywność pochodzi z uprawy ekologicznej? Z pomocą przychodzą etykiety.

Ilość, jakość, ostrożność
Istotna jest nazwa produktu,
np. sok ze świeżych pomidorów.
Musi zawierać informację o stanie
fizycznym produktu żywnościowego
lub metodzie przetworzenia (np.
sproszkowany, mrożony, wędzony,
itp.). Jeżeli produkt poddano działaniu promieniowania jonizującego, nazwa zawsze musi zawierać
wzmiankę na ten temat.
Zwracamy uwagę na ilość danego
produktu w opakowaniu (w litrach
lub masa netto). Interesujemy się
wykazem składników: wszystkie
muszą być wymienione w porządku malejącym według ich wagi (z
wyjątkiem mieszanek z owoców lub
warzyw). Wykaz musi uwzględniać
te składniki, które mogą wywołać
reakcje alergiczne (np. orzechy
ziemne, mleko, jaja).
Rzecz pierwszej wagi: trwałość.
Są to daty podane po sformułowaniu
„zużyć do ...” lub „najlepiej spożyć do
...”, które wskazują, w jakim okresie
produkt jest świeży i jego spożycie
jest bezpieczne. Wyrażenie „zużyć

do ...” stosowane jest w przypadku
szybko psującej się żywności (np.
mięsa). Wszystkie opakowane produkty świeże posiadają datę „zużyć
do”, a spożycie po tej dacie grozi
zatruciem pokarmowym. Wyrażenie
„najlepiej spożyć przed” stosowane
jest w przypadku żywności, która
może być przechowywana dłużej np.
ryż, przyprawy. Spożycie produktu
po tej dacie nie jest niebezpieczne,
ale może on zacząć tracić smak i
zmieniać konsystencję.
Kto to zrobił?
Nie można pominąć producenta
lub importera. Nazwa i adres geograficzny muszą być wyraźnie wymienione; konsument musi wiedzieć,
z kim należy się skontaktować w
przypadku ewentualnego roszczenia
lub w celu uzyskania dodatkowych
informacji o produkcie.
Określenie „ekologiczny” można
stosować wyłącznie w odniesieniu
do określonych metod produkcji
żywności, zgodnych z wysokimi
normami w zakresie ochrony środowiska i chowu zwierząt. Logo
europejskie „Rolnictwo ekologiczne
– system kontroli WE” może być
używane przez producentów spełniających wymagane warunki.
W przypadku produktów zawierających ponad 0,9 % organizmów
modyfikowanych genetycznie – zamieszczenie na etykiecie informacji
o GMO jest obowiązkowe. Ponadto
wszystkie substancje pochodzące

(Mar)

Co zjemy?

Informacja o wartości odżywczej:
podana wartość energetyczna i
składniki odżywcze (np. tłuszcz,
białko, błonnik, sód, witaminy,
składniki mineralne). Podanie tych
informacji jest obowiązkowe w przypadku zamieszczenia oświadczenia
żywieniowego dotyczącego tego
produktu.
Na produktach żywnościowych
zawierających dużo tłuszczu lub
cukru nie można umieszczać informacji typu „zawiera witaminę
C”. Oświadczenia zdrowotne typu
„dobre dla serca” są dozwolone
tylko wtedy, jeśli można je naukowo
udowodnić.
Zabronione są oświadczenia zdrowotne dotyczące zapobiegania chorobom dotykającym ludzi, leczenia i
wyleczenia tych chorób, odwołujące
się do szybkości i wielkości obniżenia
wagi ciała, powołujące się na konkretnych lekarzy lub na aprobatę dla
produktu, sugerujące, że niespożycie
danego produktu mogłoby mieć
wpływ na zdrowie.

Jadwiga
Reder-Sadowska

Prawie połowa konsumentów nie odróżnia, które
informacje w reklamach są prawdziwe, a które są
tylko przenośnią, mającą na celu wzbudzenie zainteresowania reklamowanym produktem. To wynik
badań przeprowadzonych przez TNS OBOP.
Przedsiębiorcy bardzo często
wprowadzają konsumentów w
błąd, stosując różnego rodzaju
naciski ograniczające swobodę
wyboru, celowo pomijając lub zniekształcając istotne informacje.
W grudniu weszła w życie ustawa o nieuczciwych praktykach
rynkowych, która po raz pierwszy
umożliwia każdemu konsumentowi wniesienie powództwa do

sądu w przypadku naruszenia
jego indywidualnego interesu
ekonomicznego.
– Konsument może żądać zaniechania stosowanej praktyki, usunięcia jej skutków i naprawienia
szkód. Istotnym udogodnieniem
jest fakt, że ciężar dowodu został
przeniesiony na przedsiębiorcę. W praktyce oznacza to, że
przedsiębiorca musi udowodnić,

Fot. Konrad Przezdzięk

CZY ZNASZ JELONKĘ?

Tajemnicze symbole E

Jeśli substancja dodatkowa ma
symbol E, oznacza to, że przeszła
testy bezpieczeństwa i została zatwierdzona do użytku na terenie
UE. Zatwierdzenie to podlega monitorowaniu, ocenie i aktualizacji w
świetle nowych danych naukowych.
Najczęściej spotykane substancje
dodatkowe to:
– Przeciwutleniacze: przedłużają
trwałość żywności, zapobiegając
reakcji tłuszczy, olejów i niektórych
witamin z tlenem z powietrza (np.
witamina C, zwana także kwasem
askorbinowym lub E300).

Porada Jelonki

Prawo w walce z oszustami

Podziel się krwią

Już jutro (wtorek) w siedzibie Akademii Ekonomicznej
w Jeleniej Górze (pokój 44)
odbędzie się czwarta edycja
Wampiriady, akcji propagującej
honorowe krwiodawstwo wśród
studentów.
Wampiriadę w Jeleniej Górze
od początku organizuje student
AE Paweł Mierzwiński. – Jak
tylko skończyłem 18 lat, po raz
pierwszy, wzorem starszego
brata, poszedłem oddać krew.
Wiem jak bardzo jest potrzebna
w szpitalach, a tymczasem ludzie rezygnują z jej oddawania.
Wielokrotnie brak odpowiedniej
grupy krwi, to wyrok na ludzi
po wypadkach czy po operacjach. Organizuję wampiridę,
aby wyrobić w ludziach odruch
do dzielenia się życiodajnym
płynem – zachęca student.
Tym razem nie będzie autokaru specjalnie przystosowanego
dla krwiodawców, do którego
przyzwyczaili się uczestnicy
poprzednich edycji akcji. Gabinet zostanie urządzony w
gmachu AE.
We wtorek od godz. 9. 30
krew mogą oddać wszyscy,
studenci, mieszkańcy miasta
oraz przyjezdni. Trzeba zabrać
ze sobą dokument z numerem
PESEL oraz koniecznie zjeść rano
śniadanie. Dwa zespoły będą
pracować do godziny 14.30. W
zamian za cenny dar będzie można otrzymać zwolnienie z na ten
dzień z pracy oraz słodkości.

z GMO muszą być wymienione na
liście składników jako ”genetycznie
zmodyfikowane”.
Pochodzenie (jest obowiązkowe
w przypadku niektórych kategorii
produktów typu mięso, owoce,
warzywa).

że dana praktyka nie narusza
interesu konsumenta – wyjaśnia
Jadwiga Reder-Sadowska, miejska
rzeczniczka konsumentów.
W nowej ustawie sformułowano
tzw. czarną listę nieuczciwych
praktyk. Znalazły się na niej między innymi agresywne działania
marketingowe (groźby przymusu),
składanie wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta i informowanie
o niesprawności urządzeń (piecyki
i kuchenki gazowe), przesyłki z
informacją o nadzwyczajnych
wygranych, zachwalanie nieskutecznych preparatów (np. na
odchudzanie), itp.

(AGA)

Wielu z nas uważa, że doskonale
orientuje się w topografii stolicy Karkonoszy. Nie brakuje także znawców
architektury, którzy rozpoznają bez
błędu szczegół każdego zabytku. Czy
rzeczywiście? Przekonajcie się sami.
Co tydzień będziemy zamieszczać zdjęcie mało znanego zakątka
Jeleniej Góry. Państwa zadaniem
jest odgadnąć, jakie to miejsce i
podzielić się z nami swoją odpowiedzią wysyłając e-mail na adres
redakcja@jelonka.com lub dzwoniąc
od poniedziałku do piątku w godz. 11
– 13 do naszej redakcji: tel. 0 – 75 75
444 00. Dla spostrzegawczych czeka
nagroda w postaci gadżetów naszego
tygodnika.
Poprzednie zdjęcie przedstawiało
kamienicę przy ul. Złotniczej. Do redakcji nie wpłynęła żadna poprawna
odpowiedź.

(tejo)

– Barwniki: używa się ich czasem
do zastąpienia naturalnego koloru
utraconego w czasie przetwarzania,
przechowywania żywności lub do
zapewnienia jednolitości koloru (np.
karmel E150a stosowany w takich
produktach jak sosy pieczeniowe i
napoje bezalkoholowe).
– Emulgatory, stabilizatory, substancje
żelujące i zagęszczające: emulgatory
takie jak lecytyny E322 wspomagają
łączenie się składników, które normalnie pozostałyby oddzielone, np. oleju i
wody. Działanie stabilizatorów polega
na niedopuszczeniu do oddzielenia się
połączonych składników. Powszechnie
stosowaną substancją żelującą jest
pektyna E440.
– Substancje wzmacniające smak i

zapach: podkreślają smak i zapach
słonych oraz słodkich produktów
żywnościowych (np. glutaminian
sodu E621 dodawany często do
przetworzonej żywności (do zup,
sosów, kiełbas).
– Konserwanty: zapobiegają psuciu się
żywności (np. suszone owoce często
poddaje się działaniu dwutlenku siarki
E220 w celu powstrzymania rozwoju
pleśni lub bakterii, a w procesie
peklowania mięs stosuje się azotany
i azotyny E249 – E 252).
– Substancje słodzące: często używa
się ich zamiast cukru w takich produktach, jak napoje gazowane, jogurty i
guma do żucia (np. aspartam E951,
sacharyna E954, acesulfam-K E950
i sorbitol E420).

Powitalny savoir-vivre
Kto pierwszy powinien wyciągnąć rękę, powiedzieć
„dzień dobry” i czy wypada całować dłoń kobiety?
Warto znać odpowiedź, aby uniknąć towarzyskiej
wpadki.
Przy witaniu się z innymi oso- postąpić tak samo z każdą witaną
bami zasada jest prosta – jako kobietą. Należy jednak uważać
pierwsza odzywa się osoba mniej na notorycznie popełniany błąd,
ważna, czyli usytuowana niżej w jakim jest wyciąganie ręki damy do
hierarchii społecznej lub młodsza. ust. To mężczyzna musi się schylić,
Osoba mniej ważna to np. mężczy- aby złożyć pocałunek.
zna przy spotkaniu z kobietą (jeśli
A co jeśli kobieta tego sobie
są w zbliżonym wieku), młoda nie życzy? Powinno wystarczyć,
sąsiadka przy spotkaniu ze star- jeśli do powitania podamy dłoń w
szym sąsiadem, pracownik przy sposób niebudzący wątpliwości,
spotkaniu z przełożonym.
że oczekujemy tylko uścisku. Jeśli
Uwaga z podawaniem ręki – w mimo tego, pan pochyli się nad
tym wypadku pierwsza wyciąga dłonią, należy pozwolić mu na
ją osoba ważniejsza, czyli kobieta ten gest – wyrywanie ręki będzie
do mężczyzny, przełożony do pod- w tym momencie po prostu niewładnego, starszy do młodszego. uprzejme.
Przed podaniem ręki powinno
(AGA)
zdjąć się rękawiczkę. Możemy to
pominąć, jeśli witamy się ze swoim
rówieśnikiem lub nie zrobi tego
druga osoba.
Istotny jest również sam
sposób podawania ręki.
Nie wolno potrząsać dłonią drugiej osoby zbyt
energicznie i ściskać zbyt
mocno, a z drugiej strony nie może być też zbyt
delikatny.
Pocałunek w dłoń
na powitanie stosować
Wzorcowy baise-main
powinno się na bardziej
podniosłych spotkaniach,
pokazuje Zygmunt
a jeśli już zdecydujemy
Korzeniewski, dyrektor filii
się na taki gest, musimy
Fot. Agnieszka Gierus

Obowiązek etykietowania produktów żywnościowych ma pomóc
konsumentom w podejmowaniu
świadomych decyzji rynkowych.
Umieszczone muszą być tam
wszystkie informacje o kupowanym
produkcie, zgodne z prawdą i nie
wprowadzające nas w błąd. Czytając
etykietę warto zwrócić uwagę na
ważne szczegóły.

DODN
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JELENIA GÓRA II liga MOS w futsalu

Akademia pewna awansu
Studenci zapewnili sobie promocję do I ligi i to w
pięknym stylu. W meczu na szczycie, zaległym z 7.
kolejki, rozgromili innego kandydata do awansu
– Piechowice aż 6:0.
Piechowice minionego poniedziałku nie bedą wspominały
najlepiej. Dość, że stracili w meczu
ze studentami więcej goli niż w
dotychczasowych 6. meczach, to
jeszcze wcześniej ledwo pokonały
przedostatnią w tabeli Straż Pożarną 2:0 (0:0).
Cięższą przeprawę miała Akademia, która wcześniej minimalnie
2:1 pokonała Tesco. Był to chyba
najlepszy mecz w wykonaniu
Tesco w tym sezonie. Zawodnicy
tej drużyny mieli pecha: nie wykorzystali rzutu karnego.
Wyniki 7. kolejki: Straż Pożarna
– Piechowice 0:2, Bobry Wojanów
– Młode Karkonosze 1:6, Chojnik

– CPN Radomierz 17:3, Tesco – Akademia Ekonomiczna 1:2, Duch Gór
– Eltel 7:1, Akademia Ekonomiczna
– Piechowice 6:0 – mecz zaległy

(ROB)

Pozosta³e wyniki:
1. Ak. Ekonomiczna
2. Duch Gór
3. Chojnik
4. Piechowice
5. Eltel
6. Młode Karkonosze
7. Tesco
8. Bobry Wojanów
9. Straż Pożarna
10. CPN Radomierz

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

21
19
18
16
12
12
9
9
3
0

42-13
44-9
44-24
26-10
26-35
20-18
21-19
16-26
15-33
12-80

Widoczny na zdjęciu
transparent zawisł nie na
boisku piłkarskim w Łodzi, ale... w Jeleniej Górze,
na płocie przy wejściu do
parku na Wzgórzu Kościuszki. Mogli obejrzeć go
więc przypadkowi spacerowicze, którzy na co
dzień z piłką niewiele mają
wspólnego. Tylko pytanie,
co nasze miasto łączy z Widzewem? Czy to bratni gest
fanów Karkonoszy wobec
klubu, który został niedawno zdegradowany do
2. ligi? Tego nie wiadomo.
Jedno jest pewne: piłkarska
wiosna zbliża się wielkimi
krokami. I to nie tylko na
stadionach najlepszych
klubów Polski czy Europy.
Także w naszym mieście.

Piłkarską wiosnę czuć

nie tylko na boisku

(OBE)

JELENIA GÓRA Zapowiadał się spacerek, a była ciężka walka

JELENIA GÓRA Dwie przegrane koszykarek

Powrót na „pudło”

spotkaniu miały na początku
drugiej połowy, bo przyjezdne
wyszły na parkiet odmienione i w
43 min. doprowadziły do wyniku:
23:21 po golu Agaty Wypych. Czyli
w ciągu 15 min. prawie odrobiły
straty, bo ten kwadrans gry wygrały 11:4. Potem jednak dzięki
celnym trafieniom Marty Gęgi,
Moniki Odrowskiej, Katarzyny
Jeż i ponownie Gęgi, odskoczyły
na kilka bramek (27:22 w 50
min.), ale rywalki nie dawały
za wygraną i w 52 min. zrobiło
się 28:24.

Agata Wypych: zostanę w Piotrkowie
Wyjeżdżałaś trzy lata temu z Jeleniej Więc nie żałuję wyjazdu z Jeleniej
Góry ze łzami w oczach. Teraz nie Góry.
żałujesz tej decyzji?
Agata Wypych: Jestem jeleniogórzan- Nie myślisz o powrocie do Jeleniej
ką. Tutaj się urodziłam i nauczyłam Góry?
grać w piłkę ręczną. Jestem nadal A.W.: Na razie nie myślę o tym, choć
sercem z tym miastem, ale upra- nasza drużyna dołuje w tym sezonie,
wianie sportu wyczynowego to mój a Finepharm Carlos zajmuje wysoką
zawód. W Piotrkowie Trybunalskim pozycję w tabeli. Po pierwsze, nie
w poprzednich dwóch sezonach otrzymałam propozycji powrotu,
zrobiłam pewien postęp. Piotrcovia ale nie wykluczam, że stanie się
zajęła czwarte i trzecie miejsce w tak kiedyś. W każdym razie, nie w
tabeli. Zostałam dostrzeżona przez następnym sezonie.
selekcjonerów i trafiłam do kadry.
Rozmawiał: JEN

Całe szczęście, ostatnie minuty
KS Finepharm Carlos Jelenia
meczu należały do gospodyń, Góra – Piotrcovia Piotrków
które bezpiecznie dowiozły zwy- Trybunalski 31:27 (19:12)
cięstwo do końcowego gwizdka
Finepharm Carlos: Maliczi nawet mogą mówić o pechu. kiewicz, Nowak, Skompska
W końcówce nie wykorzystały – Oreszczuk i Gęga po 7, Dyba i
dwóch stuprocentowych okazji Buchcic po 5, Jeż 4, Latyszewska
(Gęga i Latyszewska) i rzutu 2, Odrowska 1, Dąbrowska.
karnego (Marta Dąbrowska).
Najwięcej bramek dla PiotrcoChoć mecz miał bardzo zacięty vii: Polenz 11 i Wypych 5.
przebieg to obie drużyny miały
JEN
tylko po trzy upomnienia i po
jednym wykluczeniu.
Pozosta³e wyniki:

Fot. Robert Zapora

W tym meczu w 5 min. było
2:2, ale potem miejscowe odskoczyły na 6:2 (9. min) i 10:6 (13.
min.), zdobywając większość
bramek ze skrzydeł i po szybkich
kontratakach, w czym brylowała
najlepsza na parkiecie – Marta
Oreszczuk, która chyba zagrała
mecz życia. Pozostałe zawodniczki Finepharm Carlos zaprezentowały też dobry poziom i dlatego
przewaga gospodyń wzrosła do
dziewięciu bramek (19:10 w 28
min.). Wydawało się, że to spotkanie jeleniogórzanki „wygrają w
cuglach”, bo Piotrvocia sprawiała
wrażenie drużyny kompletnie
rozbitej.
Niestety, od tego momentu
gospodynie jakby stanęły i grając
w przewadze straciły do końca
pierwszej połowy dwa gole.
Jednak najgorszy okres w tym

Marta Gęga była pieczołowicie pilnowana,
ale i tak zdobyła w tym meczu 7. bramek

Fot. Krzysztof Malinowski

Piłkarki ręczne Finepharm Carlos pokonały
Piotrcovię Piotrków Trybunalski 31:27 (19:12), z
którą wygrały również w
Piotrkowie 32:30 (17:13).
Był to pełny rewanż za
poprzedni sezon, kiedy
nasze dziewczyny przegrały dwukrotnie: 24:35
(9:20) i 25:37 (12:19).
Mecz oglądało blisko tysiąc kibiców.

Wzmocnienia nie pomagają

Dablex AZS AWFiS Gdańsk - Zgoda Ruda Śl. 37:27 (16:11)
Safo SPR Lublin - Zagłębie Lubin 		
29:27 (17:14)
Ruch Chorzów - Łącznościowiec Szczecin
27:17 (14:8)
Słupia Słupsk - Start Elbląg 		
22:28 (8:11)
mecz Łączpol Gdynia – KU AZS Politechnika Koszalin zakończył
się po zamknięciu numeru
Tabela
1. Dablex AZS AWFiS Gdańsk 20
2. SPR Safo Lublin
19
3. KS Finepharm Carlos JG 20
4. Interferie Zagłębie Lubin 20
5. KS Łączpol Gdynia
19
6. KS Zgoda Ruda Śląska 19
7. Politechnika Koszalin
19
8. Piotrcovia Piotrków Tr. 20
9. EKS Start Elbląg
20
10. KPR Ruch Chorzów
20
11. MKS Słupia Słupsk
20
12. Łącznościowiec Szczecin 20

34
30
27
26
24
21
21
20
15
12
4
2

616-478
621-508
624-580
589-497
559-485
514-472
566-515
553-539
578-634
501-525
388-717
379-638

Jak na razie wzmocniony Finepharm KK AZS wygrał
tylko z SMS Łomianki i Utex ROW Rybnik. W ostatnich
dwóch potyczkach przegrał z Wisłą Kraków u siebie
oraz INEA AZS w Poznaniu. Tym samym nie zanotował
jeszcze w tym sezonie zwycięstwa na wyjeździe.
Nasze koszykarki walczyły w
środę (20 lutego) z Wisłą Kraków,
jak równy z równym, tylko do
20 min. meczu. Potem rywalki zdominowały grę i odniosły
zdecydowane zwycięstwo nad
gospodyniami.
Finepharm KK AZS Jelenia
Góra – Wisła Can Pack Kraków
58:83 (14:18,14:13,16:31,14:21
Finepharm KK AZS: Shyra
Ely 23, Alvine Mendeng 12, Natalia Małaszewska 11, Iwona
Kaszuwara 6, Brittany Jackson 3,
Agnieszka Kret 3, Dorota Wójcik,
Żaneta Sojka, Agnieszka Balsam,
Dorota Arodź.
Finepharm KK AZS przegrał w
sobotę (23 lutego) minimalnie w
Poznaniu z INEA AZS. Niewiele
brakowało do tego, by nasze
zawodniczki odniosły pierwsze

Wyniki 21 kolejki:
SMS Łomianki – INEA AZS Poznań
ŁKS Łódź – Energa Toruń
CCC Polkowice – AZS Gorzów
Cukierki Brzeg – Duda Leszno
Utex Row Rybnik – Lotos Gdynia

54:89
72:75
70:72
76:68
58:69

Wyniki 22 kolejki:
Wisła Kraków – MUKS Poznań 109:55
SMS Łomianki – Duda Leszno 49:97
AZS Gorzów – Cukierki Brzeg 70:54
ŁKS Łódź – Lotos Gdynia
61:72
Energa Toruń – CCC Polkowice – mecz odbył
się po zamknięciu numeru

zwycięstwo w tym sezonie na
wyjeździe.
Niestety, dały się zaskoczyć
gospodyniom w pierwszych
dwóch kwartach, wśród których
brylowały: Monika Sibora i Reda
Aleliunaite – Jankowska. Miejscowe przewagę zdobytą po 20 min.
zdołały utrzymać do końcowej syreny, choć przyjezdne były bliskie
zdobycia wyrównania.
INEA AZS Poznań – Finepharm KK AZS Jelenia Góra 86:81
(29:22,28:23,10:14,19:22)
Finepharm KK AZS: Ely 23,
Kaszuwara 17, Jackson 16, Małaszewska 13, Mendeng 10, Balsam
2, Wójcik, Arodź i Kret 0.
Najwięcej dla INEA AZS: Sibora
28 i Aleliunaite – Jankowska 23.

JEN
Tabela
1. Lotos PKO BP
2. Wisła Can Pack
3. PKM Duda PWSZ
4. Utex Row Rybnik
5. AZS PWSZ Gorzów
6. INEA AZS Poznań
7. ŁKS Siemens AGD
8. MUKS Poznań
9. CCC Polkowice
10. Energa Toruń
11. Cukierki Odra
12. Finepharm AZS KK
13. Arcus SMS PZKosz

21
21
20
19
19
21
20
20
18
19
20
20
20

42
40
34
32
31
31
28
28
27
26
25
22
21

1727–1239
1742–1260
1375–1247
1282–1253
1347–1219
1456–1379
1271–1330
1397–1515
1274–1219
1295–1367
1288–1476
1171–1494
1084–1711

Puchar Polski na początek
Wydział Gier OZPN organizuje w środę (5 marca) losowanie par ćwierćfinałowych
Pucharu Polski na szczeblu
okręgu jeleniogórskiego w siedzibie związku przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze.
Na losowanie OZPN prosi się
przedstawicieli następujących
klubów:
Olimpia Kowary, Czarni
Lwówek, Gr yf Gr yfów Śl.,
BKS Bobrzanie Bolesławiec,

Twardy Świętoszów, Granica,
Bogatynia, oraz zwycięzców
zaległych meczów: Chrobry
Nowogrodziec – Nysa Zgorzelec i Olimpia Kamienna
Góra – Karkonosze Jelenia
Góra. Te spotkania odbędą
się w najbliższy weekend (2/3
marca).
Ćwierćfinały planowane są
na 9 marca godz. 12.

JEN
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– Postaramy się wybronić pierwsze miejsce – mówi Ireneusz Taraszkiewicz, trener MKS Sudety

Karkonosze ładowały
akumulatory

Sudety u bram I ligi
Jeleniogórscy koszykarze konsekwentnie zmierzają do utrzymania pierwszego miejsca w tabeli gr. B II ligi w rundzie podstawowej. Tym razem pokonali 69:67 w Zabrzu wicelidera – MKKS – po horrorze w końcówce tego
spotkania.

I reneusz Ta ra sz k ie w icz:
Mam taką nadzieję. Ten zespół
budowany od początku sezonu „zaskoczył” tak, jak tego
oczekiwaliśmy – sztab szkoleniowy i zarząd klubu. Trzeba
wziąć pod uwagę, że dopiero
niedawno doszedł do nas Rafał
Niesobski, a wcześniej zespół
się konsolidował, przerabiając
kolejno różne warianty taktyczne. W sumie to daje teraz
dobre efekty. Chłopcy poczuli
własną wartość i dzięki temu
zachowują więcej zimnej krwi
i wygrywają końcówki ważnych spotkań.
Opanowanie nerwów
bardzo się przyda w play
offach.
I. T.: Moi podopieczni szczególnie w ostatnich meczach
pokazali, że są nie tylko do-

brym, ale i rutynowanym ze- lepsze zespoły. Jestem dobrej
społem w dobrym tego słowa myśli i uważam, że możemy
znaczeniu. To cieszy przed powalczyć o I ligę.
meczami play-off o wejście do
Rozmawiał:
I ligi. Tutaj nie tylko dobra gra,
Janusz Cwen
ale również, zachowanie zimnej krwi w końcowych mi- Pozosta³e wyniki:
nutach i sekundach każdego Olimpia Legnica - Doral Nysa Kłodzko
0:20
meczu, będą niezbędne.
Open Basket Pleszew - AZS PP Big Plus Poznań 93:89
Pogoń Prudnik - UKKS 2000 Leszno
65:56
Jednak na razie naj - AZS OSRiR Kalisz - AZS Politechnika Opole
68:89
ważniejszym celem do Mecze AZS Radex Szczecin – VB Leasing Siechnice i
osiągnięcia jest utrzy - Śląsk II Wrocław – Spójnia Stargard Szczeciński odbyły
manie pierwszej pozycji się po zamknięciu numeru
w tabeli
I.T.: Mamy jeszcze do rozegrania trzy spotkania: u
siebie ze Śląskiem II Wrocław, w Pleszew ie z Open
Basket i u siebie z AZS Radex Szczecin. Postaramy
się w ygrać wszystkie, ale
sądzę, że ostatnie spotkanie
rundy podstawowej z AZS
Radex będzie decydowało o
tym, która drużyna zajmie
pierwsze miejsce w tabeli,
przed play off, w któr ym
wezmą udział cztery naj-

KRYNICA Sukcesy saneczkarzy

Fot. Archiwum klubu

Medale Karkonoszy

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

23
22
23
23
23
23
22
22
22
23
21
23
21
23

41
38
38
38
37
36
35
35
34
32
29
28
26
16

1840–1632
1752–1490
1973–1741
1782–1633
1781–1512
1706–1631
1652–1552
1664–1588
1675–1599
1768–1814
1563–1661
1523–1750
1328–1759
998–1643

– Moi podopieczni uwierzyli w siebie
– mówi Ireneusz Taraszkiewicz

Wygrali po horrorze
W Zabrzu po pierwszych dwóch kwartach jeleniogórzanie przegrywali 9 pkt., ale
sporą część strat odrobili w następnej części meczu, dzięki wyjątkowo skutecznej
grze w obronie. Po 30 min. było tylko 53:50 dla miejscowych.
Jednak gospodarze nie odpuścili i na niespełna 2 minuty przed końcem meczu
prowadzili 62:54. Jednak zaraz potem „trójka” Łukasza Niesobskiego i pięć
kolejnych punktów Jakuba Czecha doprowadziły do remisu 62:62, a Rafał
Niesobski powtarzając wyczyn brata wyprowadził gości na 65:62. Gospodarze też
zaliczyli „trójkę” i zrobiło się: 65:65. Na kilka sekund przed końcową syreną dobił
miejscowych Rafał Niesobski zdobywając decydujące o zwycięstwie punkty.
MKKS Zabrze - Sudety Jelenia Góra 65:67 (16:14, 28:21, 9:15, 12:17)
Sudety: Wilusz 18, R. Niesobski 12, Ł. Niesobski 10, Czech 9, Sterenga i Samiec
po 8, Matczak 2 i Terlikowski.

Wyścig o „Złotą piątkę” na finiszu

Wszystkie medale wywalczyli
startujący w kategorii junior
młodszy. Złoto zdobyła Małgorzata Kurowska (jedynki),
srebro: Filip i Marta Romańscy
(dwójki) oraz Michał Długosz,
Małgorzata Kurowska i Witold
Gogarowski (drużyna).
Na najniższym stopniu podium stanęli Arkadiusz Pomykała (jedynki), Michał Długosz
(dwójki).
Blisko podium byli inni zawodnicy Karkonoszy: Agata
Chomiuk ( 4. w drużynie),
Martyna Ciaś (5. w drużynie).
Punktowane miejsca w klasyfikacji zajęli także Mariusz Laska
i Kinga Kwiatkowska (7. w

dwójkach juniorów), Krzysztof
Graczak i Łukasz Bibik (8. w
juniorach, drużyna) oraz Piotr
Słupek (10. w jedynkach).
Zawodnicy MKS Karkonosze sporty zimowe w łącznej
punktacji klubowej uplasowali
się na 3. pozycji. W kategorii
województw, Dolny Śląsk (MKS
Karkonosze i Śnieżka Karpacz)
zajął również 3. miejsce.
Wszyscy zawodnicy są uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Szkoleni są
przez Przemysława Pochłoda,
Roberta Dobrowolskiego i Sylwestra Poniatowskiego.

(JEN)

Otrzymaliśmy już ponad 1300
głosów, i wciąż przychodzą następne. Ale finał zbliża się wielkimi krokjami. Głosy przyjmujemy
dokładnie do piątku (29 lutego)
do godz. 15. Można przynieść
je osobiście do naszej redakcji
(Klonowica 9/6), wysłać pocztą
(decyduje data przyjścia) lub
też zostawić w naszej skrzynce
kontaktowej, znajdującej się na
drzwiach redakcji.
Jak głosować? Wystarczy wyciąć i wypełnić kupon. Każdy ze
sportowców na któego głosujemy,
musi być z innego klubu. Jeśli
nie mają Państwo pięciu kandydatów, można wpisać mniej. Za
pierwsze miejsce zawodnik
otrzymuje 5 punktów,
drugie – 4, trzecie
– 3, czwarte – 2 i
piątek – 1.

Według najnowszych wyników
(z piątku, 22 lutego), prowadzi
Paweł Piepiora – karateka z klubu
Olimpia Kowary. Drugi jest Daniel
Reich z Mitexu Podgórzyn, trzecia
Anna Dyba (Finepharm Carlos),
czwarta Estera Rykaszewska
(Finepharm Carlos II). Piątkę zamyka
napastnik
Lotnika
Jeżów
Jarosław
Kondra-

ciuk. Poza piątkną znalazły się
Marta Oreszczuk oraz Natalia Małaszewska. Ale do końca wszystko
może się zmienić, gdyż różnice są
niewielkie, a głosy otrzymujemy
codziennie.
Wśród Czytelników, którzy
wezmą udział w zabawie rozlosujemy atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Wystarczy podać w
kuponie swoje dane osobowe i
kontakt (analogicznie w mailu).
Kupony anonimowe będą liczone
do klasyfikacji, ale nie wezmą
udziału w losowaniu nagród.

Głosowanie potrwa do 29 lutego. Dobrej zabawy!

(ROB)

Głosowanie
w internecie
Równolegle odbywa się głosowanie
w internecie. Ono także potrwa do
piątku (29 lutego) do godz. 15. Maile
nadesłane później nie będą liczone.
Szczegóły dotyczące głosowania w
sieci na naszej stronie www.jelonka.
com w wiadomościach sportowych.

Złota piątka

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

(nazwa klubu)

2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................
4. .............................................. - .....................................

Fot. MT

Pięć medali przywieźli zawodnicy MKS Karkonosze
Sporty Zimowe z XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Śląsk 2008 w saneczkarstwie lodowym, która
odbyła się w Krynicy Zdrój.

(JEN)

REGION Ostatnie dni plebiscytu – zagłosuj i wygraj nagrody

Wybierz z nami „Złota piątkę” sportowców. Wystarczy
wypełnić kupon lub... wysłać e–mail. Wśród uczestników rozlosujemy nagrody. Do końca plebiscytu zostało
już tlyko kilka dni.

Pamiątkowe zdjęcie zawodników i trenerów
klubu MKS Karkonosze Sporty Zimowe

Fot. MT

Kolejna wygrana w ostatnich sekundach meczu to
dowód dojrzałości Sude tów. Tak będzie do końca
rozgrywek?

Seniorzy KS Karkonosze Jelenia Góra przebywali od piątku
do niedzieli (22-24 lutego) na
obozie treningowym w Desnej w
ramach ostatnich przygotowań
do rozgrywek rundy wiosennej
dolnośląskiej IV ligi piłki nożnej.
Ponad 20 zawodników (bez
kontuzjowanych: Krzysztofa Smolińskiego, Przemysława Wajdy i
Piotr Bijana oraz Tomasz Lizaka)
mieszkało w pensjonacie znajdującym się 500 m od stadionu i
trenowało dwa razy dziennie na
boisku o sztucznej nawierzchni.
To ostatnie przygotowania do
wiosennej rundy beniaminka IV
ligi, bo już w niedzielę (3 marca)
rozegra on mecz w Pucharze
Polski na stadionie Olimpii w
Kamiennej Górze. Początek spotkania o godz. 12.
Zatwierdzeni już zostali dla
jeleniogórskiego klubu Mateusz
Durlak (Zagłębie Lubin), Konrad Kogut (Górnik Złotoryja),
Jarosław Adamczyk (Raków
Częstochowa) i Stankiewicz (Stal
Jasień). Będą kosztowali klub 10
tys. zł w sumie. Zarząd klubu musi
wpłacić te kwotę w tym tygodniu.
Miejmy nadzieję, że nie będzie
z tym kłopotów z zebraniem
pieniędzy, bo wymienieni zawodnicy na pewno przydadzą
się drużynie.
Gra warta świeczki, bo J.
Adamczyk jest studentem i roku
Akademii Ekonomicznej, a pozostali zaczęli naukę w Kolegium
Karkonoskim i na dłużej wiążą
swoje losy z Jelenią Górą.

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

Anna Dyba przebojem dostała się
do „Złotej piątki”.
Jest już na 3. miejscu w klasyfikacji

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
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INFORMATOR / WYDARZENIA / KULTURA

REGION Wydarzenia i kultura

JELENIA GÓRA Nowa sztuka w wykonaniu Teatru Odnalezionego

Będzie się działo

Kobieta zmienną jest

IMPREZY, WYDARZENIA

„Extra Polish” to zabawne przedstawienie o relacjach
damsko – męskich, próba ukazania miejsca kobiety w
społeczeństwie. Premiera odbędzie się już w najbliższy
piątek (29 lutego).

Czeska komedia
26 II, godz. 18, JCK – sala widowiskowa przy ul. Bankowej 28/30, bilet 9 zł,
karnet – 28 zł
W ramach cyklu DKF „Klaps” projekcja filmu „Święto przebiśniegu”. To komedia w
reż. Jiri Menzel (Czechosłowacja, 1983).
Nic w sztuce
26 II, godz. 19, JCK – klub „Kwadrat”
„Dramatyzowanie nicości w sztuce czyli o absurdzie w sztuce” – to temat najbliższej
dyskusji z cyklu Hajdpark. Wezmą w niej udział Agnieszka Szymczykiewicz aktor
Teatru Odnalezionego oraz Łukasz Duda performer gospodarz hajparku. Spotkanie
jest otwarte, uczestnicy powinni mieć ukończone 16 lat.
Jordańczykom zajrzą do talerza
28 II, godz. 19, Muzeum Przyrodnicze
Prelekcja przyrodnicza ilustrowana przeźroczami „Niech żyje król Abdullah II!
(Jordania)”. Prowadzącym będzie podróżnik i pilot wycieczek Stanisław Dąbrowski.
Będzie o zabytkach, krajobrazach, obrazkach z ulicy a także... o tym, co Jordańczycy
podają na talerzach.
Zdjęcie na piątkę
29 II, godz. 18, MDK „Muflon”
Podsumowanie konkursu „Fotografia lutego 2008”, wręczenie nagród i wyróżnień
dla laureatów. Autorami zdjęć i uczestnikami tego comiesięcznego konkursu mogą
być wszyscy fotografujący. Termin zgłaszania zdjęć upływa 15 dnia każdego miesiąca.
Wymagany format zdjęć – min. 13 x 18 cm.
Poranek z muzyką
2 III, godz. 10, Filharmonia Dolnośląska – sala koncertowa
Niedzielny Poranek Muzyczny – „Wiosna dźwiękiem malowana, czyli wiersze, piosenki Pani
Wiosenki”. Prowadzenie: Łukasz Pietrzak - gitara i Joanna Moryc – śpiew, ponadto: Ewa
Antosik – skrzypce, Bożena Wasiucionek – altówka, Róża Wysocka - instrumenty klawiszowe,
Małgorzata Olczyk – śpiew.

TEATR

Tymoteusz Rymcimci
27 II, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet: 11 zł
Alibaba i czterdziestu rozbójników
28 i 29 II, godz. 10, Teatr Zdrojowy, bilet: 11 zł
Elektra
1 i 2 III, godz. 19, Scena Duża, bilety: 18 i 27 zł
KINO

Marysieńka

Grand

Alvin i Wiewiórki
25-28 II, godz. 16, 18
animowany, prod. USA 2007, b/o

Jeszcze raz
25-28 II, godz. 18
komedia romantyczna, prod.
Polska 2007, od 12 lat

Reprise. Od początku raz jeszcze...
25-28 II, godz. 20
dramat, prod. Norwegia 2006, od
15 lat
Lot
Rozmowy nocą
25-28 II, godz. 16, 18, 20
komedia romantyczna, prod. Polska
2007, od 12 lat

Rozmowy nocą
25-28 II, godz. 16, 20
komedia romantyczna, prod.
Polska 2007, od 12 lat

Spektakl wykonują młodzi aktorzy
z Teatru Odnalezionego.
– Extra Polish to krzywe zwierciadło relacji damsko męskich – czytamy
w zapowiedzi Jeleniogórskiego Cen-

trum kultury. – Spektakl nie mówi o
kulcie kobiety oraz wynoszeniu jej na
piedestał, lecz o tym, jak postrzegana
jest jej rola we współczesnym świecie.
Inscenizacja nie jest również femini-

Emilia Bil, Michał Wnuk, Marta
Magierecka, Dominika Krop, Aneta
Kozińska, Renata Marchowska, Eryk
Malepszak.
Premiera odbędzie się w piątek
(29 lutego) o godz. 19. w sali widowiskowej JCK przy ul. Bankowej 28/30.
Wstęp tylko dla osób, które mają
ukończone 16 lat.

(ROB)

JELENIA GÓRA Grupa zaprezentuje nowy repertuar

Koncert Raz Dwa Trzy
Znana grupa Raz Dwa Trzy wystąpi w Jeleniej Górze!
Koncert odbędzie się w poniedziałek (3 marca).
Muzycy wystąpią w Teatrze
Jeleniogórskim i będą promować
swoją najnowszą płytę z piosenkami Wojciecha Młynarskiego.
Raz Dwa Trzy to jedna z najbardziej znanych grup grających
m.in. poezję śpiewaną. Powstała
17 lat temu, jak żartobliwie podają muzycy, dokładnie... 31 lutego
1990 roku.
Od 12 lat Raz Dwa Trzy gra w
niezmienionym składzie: Adam
Nowak – gitara, śpiew, Grzegorz
Szwałek – pianino el. , akordeon,
Jacek Olejarz – perkusja, Jarek
Treliński – gitara elektryczna,
Mirek Kowalik – gitara basowa.
Zespół od samego początku
wpadł w oko widzom i jurorom. W Studenckim Festiwalu
Piosenki w Krakowie (wiosna
1990r.) zdobył nagrodę grand
prix festiwalu, za teksty, mu-

zykę, aranżacje. Później grupa
został zaproszony do udziału w
opolskim festiwalu, w koncercie
„Debiuty” i otrzymał wyróżnienie. W kolejnych latach brał
udział w festiwalach w Krakowie i w Opolu. Na początku
lat dziewięćdziesiątych został
zaproszony również na festiwal
w Jarocinie.
Największy sukces w bogatej
karierze zespołowi przyniosła
płyta „Trudno nie wierzyć w nic”
z 2003 roku. Zespół został nominowany do Fryderyków 2003 aż
w siedmiu kategoriach. Otrzymał
pięć statuetek, w kategoriach:
muzyka alternatywna, piosenka
Roku, produkcja, teksty, płyta
roku oraz grupa roku.
Na początku ubiegłego roku
na zamówienie Przeglądu Piosenki Aktorskiej zespół przygo-

Fot. Archiwum zespołu

W tym sęk
25 II, godz. 17.30, ODK – sala teatralna
Koncert zespołu poezji śpiewanej „W tym sęk”. Grupę tworzy czwórka przyjaciół
w składzie: Anna Kosa, Janek Kosa, Marcin Sweklej i Kuba Zawadziło. Zespół
wielokrotnie występował podczas „Gitarą i Piórem” w Borowicach oraz w Giełdzie
Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

stycznym skandowaniem o tym jak
powinno się traktować kobiety. Jest
krokiem w dyskusji o postrzeganiu
kobiety i rzeczywistości, która często
kreowana jest przez mężczyzn.
“Extra polish”: inspiracja – “Amatorki” Efrieda Jelinek, scenariusz,
reżyseria i scenografia Łukasz Duda,
muzyka Yann Tiersen, koprodukcja
– JCK, Teatr Odnaleziony, obsada:

Raz Dwa Trzy podczas koncertu
tował program z piosenkami
Wojciecha Młynarskiego. Koncert premierowy był niezwykle
udany. To spowodowało, że Raz
Dwa Trzy w połowie woku nagrał materiał koncertowy.

Koncert Raz Dwa Trzy w Jeleniej Górze odbędzie się 3 marca,
bilety do nabycia w sekretariacie
JCK, przy ul. Bankowej 28/30.

(ROB)

Nowości ze świata muzyki
IN LOVE WITH JAZZ –
“The Ultimate Smooth Jazz Collection”

Wydawnictwo: QL Music/ Arizona University Recordings
Nagrania zamieszczono na 3 płytach, co od razu powoduje, że słuchacz nie przechodzi obok tego albumu obojętnie. „In Love With Jazz”
zawierający aż 57 utworów to doskonała porcja muzyki z kręgu jazzu, a
ściślej modnego obecnie smooth jazzu i popowego swingu. Album został
podzielony na 3 podtytuły. Pierwszy zatytułowany Foreplay zawiera 20
zgrabnie ułożonych pod względem klimatu utworów, które zaskakują
momentami nawet jazzfana. Drugi, srebrny krążek z tego albumu, nosi
tytuł Get Hot.
Już pierwszy utwór powoduje, że słuchacze podrywają się do tańca
za sprawą pełnych energii rytmów. Raczą nas nimi jeszcze mało znani
artyści, ale w Ameryce już mający swoją markę. To: Steve Multer („Look
Out For Love”), Prairie Cats („Halley”), Joe Burne(„I Just Called To Say
I Love You”), Saltman Knowles Quintet feat. Lori Williams („On A Pale
Star”), Rosemary Loar („Swinging On A Star”), Barbra Pyton („Where We
Begin Tonight”) czy J.J.Soul Band („My Funny Valentine”).
Trzeci krążek zatytułowany Cool Down wypełniają utwory lekkie,
przy których możemy się zrelaksować. 18 fantastycznych kompozycji
a wśród nich wiele znanych standardów zaprezentowanych na nowo
z „When I Fall In Love” Joe Bourne’a czy „My Funny Valentine” Danny
Green Trio na czele.
Ten album to solidna porcja muzyki nie tylko dla koneserów jazzu,
ale także dla tych, którzy lubią
swingowe wersje przebojów,
bliskie popu.
Większość utworów, jakie
znalazły się na tym albumie,
nigdy wcześniej nie zostały
wydane na żadnych polskich
składankach z muzyką smooth
jazz. Płytę promuje znakomity
kawałek „Java Jive I Love Coffee I Love Tea” w wykonaniu
PIN.SET, przy którym kawa i
herbata smakuje naprawdę
wyjątkowo.

WAGLEWSKI/ FISH/ EMADE –
„Męska muzyka”

Andrzej Patlewicz
wydawnictwo: Agora
Lider kultowego zespołu Voo Voo
Wojtek Waglewski oraz jego dwóch synów występujących pod pseudonimami
Fish i Emade nagrali wspólną płytę, którą zatytułowali po prostu „Męska Muzyka”. Ten album, składający się z 15 utworów, to owoc wieloletnich poszukiwań
muzycznych trójki dojrzałych artystów. Początkowo miała to być płyta solowa
Wojtka Waglewskiego (chciał zagrać z innymi muzykami niż Voo Voo), ale do
współpracy ojca namówili Fish i Emade. Cała trójka „Wagli” była stęskniona za
melodiami, których brakuje w tym, co robią na co dzień.
Efekt okazał się zaskakujący – czasem cicha, akustyczna ballada zamienia
się w „gęsty”, „wykręcony” numer. Płytę otwiera „Dziób pingwina” zaraz po
nim pojawia się „Władca kół” oraz kolejne „Coś się odjęło”, „Zimno”, „Niebo bez
dziur”, „Sport”. W countrowej stylistyce utrzymany jest „Badminton”, trochę
nawiązujący do legendarnych nagrań Johnny’ego Casha, który jest ulubionym
artystą Waglewskich.
Z kolei utwór „Majty” z tekstem Bartka Waglewskiego vel Fisza to kawałek
w nowym stylu.
W ciekawej konwencji utrzymane są pozostałe utwory „Chwilę będzie ciszej”,
„Trafiony”, „Wakacje” i zamykający album kawałek o przezabawnym i jednocześnie stanowczym tytule „Chromolę” ze słowami Wojtka Waglewskiego.
Płyta „Męska muzyka” wciąga od pierwszego numeru i nie pozostawia nas
przy tym obojętnym – wystarczy posłuchać tytułowego rhythm and bluesowego
kawałka. W nagraniu
płyty wzięli udział także inni muzycy m.in.
Marcin Masecki (instrumenty klawiszowe), Bartek Łęczycki
(harmonijka ustna) i
Envee (tamburyn).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
■ 2 pokoje 38m - na Oś. Orle niski czynsz z
balkonem 137000 - 500 122 448
■ 2 pokoje bez pośredników - 2 pokoje
bez pośredników 50m na Zabobrzu III - 603
505 121
■ 2 pokoje po remoncie - z balkonem na
Zabobrzu I 183000 do negocjacji - 500
122 488
■ 3 pokoje, 59m - centrum Malczewskiego
po kapitalnym remoncie i piętro w parku,
blok z cegły, cisza. Wysoki standard 240
tys. - 603 114 420
■ 89.000 kawalerka - Orle, 4 piętro, 26m2,
Nkop - 692 722 686
■ Ładne mieszkanie - Ładne mieszkanie
- 509 949 961
■ Ładne mieszkanie - 2 pokoje do remontu
- 509 949 961
■ Apartamenty - w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. 74 i 95 m2. polecam - 508 240 821
■ Atrakcyjnie położona działka - w Świeradowie Zdroju o pow. 5000m2. cena za metr 65
zł do negocjacji - 782 454 113
■ Dom 3 km od Gryfowa Śląskiego - Dom 3
km od Gryfowa Śląskiego w stanie surowym
zamkniętym - 693 718 765
■ Dom w budowie - stan surowy zamknięty,
pow. użytkowa 173 m2, działka 857m2 664
526 470 - 075 74 111 03
■ Dom wiejski 25 km od JG - Dom wiejski
25 km od Jeleniej Góry okazja 130 tys. zł.
- 664 499 812
■ Dwa ładne mieszkania - w Jeleniej Górze
w zielonej spokojnej okolicy-właściciel - 601
628 144
■ Dwa pokoje - mieszkanie do remontu 31,6
m/2 69000 zł. - 508 240 822
■ Dwupokojowe - Plac Ratuszowy - Dwupokojowe na Placu Ratuszowym w pełni umeblowane cena 310 tys. - 508 240 832
■ Działka1,5 ha w Podgórzynie - Działka1,5
ha w Podgórzynie - bez pośredników, proszę
dzwonić po 15h 887 325 422 e-mail:
jadpau@o2.pl - 887 325 422
■ Działka 1,5 ha w Podgórzynie - Bez
pośredników, proszę dzwonić po 15h e-mail:
jadpau@o2.pl - 887 325 422
■ Działka budowlana - Działka budowlana
Komarno z projektem i pozwoleniem na
budowę 1600m2. cena 58zł m2. Media prąd
i woda dobry dojazd - 502 786 897
■ Działka budowlana - o pow. 1200 m2.
Media na działce: prąd, woda, kanalizacja,
gaz. Dobra lokalizacja - 691 250 110
■ Działka budowlana 1600m2 - uzbrojona.
58zł/m2 okazja – blisko Jeleniej Góry - 664
499 812
■ Działka budowlana 2010m 2 - Działka
budowlana 2010m 2 - 606 137 418

15.II.2008 godz. 10:00 – 22.II.2008 godz. 10:00

Działka budowlana 5000m - Ścięgny
Karpacz, słoneczna z widokiem na góry
- 600 440 473
■ Działka budowlana w Łomnicy - Działka
budowlana w Łomnicy Pow. 6500a. Tanio
- 695 283 412
■ Działka uzbrojona 14 arów - Działka
uzbrojona 14 arów, na niej drewniana szopa
- 667 264 181
■ Działki budowlane - przy Jeleniej Górze
rożne ceny, rożne metraże - 508 240 821
■ Garaż murowany - Mam do sprzedania,
garaż murowany w Piechowicach - 501
724 212
■ Garaż murowany w Piechowicach - Garaż
murowany w Piechowicach - 501 724 212
■ Grunt rolny 9 hektarów. - Gmina Mysłakowice. Dobry dojazd - widoki na góry - 502
245 444
■ Kawalerka - w Cieplicach cena 85000 pln.
- 500 122 470
■ Kawalerka - przy ul. Bartka Zwycięzcy,
30m2, 2pietro. ładna. 120 tys. - 508
240 821
■ Kiosk ruch - ul. Noskowskiego - 604
989 026
■ Lokal użytkowy - na Zabobrzu w super
lokalizacji - 662 009 400
■ Mieszkanie 2 pokojowe - Mieszkanie 2
pokojowe, 49m, blisko centrum, 145000 zł.
- 692 570 223
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 93m2 na 1
piętrzę z balkonem w centrum. Tanio - Partner
- 604 869 172
■ Mieszkanie 84m2 - I piętro idealne na
biuro gabinet centrum Jeleniej Góry 395000
zł. - 506 172 915
■ Mieszkanie do remontu - kolo Karpacza,
46m2 - 600 513 230
■ Mieszkanie przy ul. Drzymały - Mieszkanie
przy ul. Drzymały w Jeleniej Górze - 54m2 na
parterze 2 pokoje w pokojach i przedpokoju
panele w kuchni i łazience kafelki - 691
176 546
■ Mieszkanie w centrum - Mieszkanie w
centrum 1 piętro, 75m2 - 665 248 466
■ Mieszkanie w Cieplicach - częściowo do
kapitalnego remontu 164m2 + 2 pokoje
na poddaszu gratis! 248 tys. zł po godz.16
- 500 703 931
■ Mieszkanie w Kowarach - 3 pokoje, 84m2.
ładne - 508 240 821
■ Mieszkanie w Piechowicach - Mieszkanie w
Piechowicach 3 pokojowe 60m cena 187000
NM - 603 788 610
■ Nowy dom do wykończenia - Nowy na
dużej działce okolice Jeleniej Góry PARTNER
- 604 869 172
■ Pilnie 2 pokojowe - 54m, wysoki parter,
w kamienicy w Szklarskiej Porębie - 500
122 445
■
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Rynny skład fabryczny - Rynny skład
fabryczny Jelenia Góra ul. Zgorzelecka 7
- 607 292 400
■ Tanio grunty rolne - Tanio grunty rolne
- 509 949 961
■ W Karpaczu mieszkanie - 49m2 na 1
piętrze w bloku, 2 pokoje kuchnia osobno
Pelkom - 502 409 322
■ Mieszkanie 120m2 w domu wolnostojącym z działką lub zamienię na mniejsze do
50m2 z dopłatą - 075 75 242 29
■ Rudawy Janowickie – umeblowany dom po
kapitalnym remoncie – mzlwość prowadzenia
agroturystyki (bez pośredników) – 663
990 017
■ Mieszkanie własnościowe, bezczynszowe,
55m2 z widokiem na Śnieżkę , dwupoziomowe
z ogródkiem z ogrzewaniem C.O, po remoncie
Miłków – 513 808 684 – 508 506 067
■

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
■ 3 pokojowe w Cieplicach - w rozsądnej
cenie. Pośrednikom dziękuję!!! e-mail.serwis.
kominkowy@wp.pl - 502 860 941
■ Dam odstępne za mieszkanie - Kupię
mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu do
remontu, za odstępne lub zadłużone. - 509
407 491
■ Dom - pilnie - Zdecydowanie kupię nowy
dom w Jeleniej Górze, najchętniej 150200 m2 z garażem. Pośrednicy proszę nie
dzwonić. kontakt e-mail: easy1003@wp.pl
- 509 208 799
■ Do remontu - mieszkanie do remontu w
Jeleniej Górze - 600 219 019
■ Karpacz - kupię - 2 pokojowe mieszkanie
- 662 825 769
■ Kredyt hipoteczny - Szukasz kredytu na
budowę domu kupno mieszkania remont
spłatę innych kredytów ? doradzę , dojadę
załatwię formalności !!! 0 zł za udzielenie kredytu 0 zł za wcześniejszą spłatę marża banku
maks. 1% 100% wartości nieruchomości bez
ubezpieczeń życiowych - zadzwoń a dowiesz
się więcej - 504 706 707
■ Kupię 2 pokoje - mieszkanie na os XX - lecia
lub na starym osiedlu tylko osiedle famposkie
- 662 635 564
■ Kupię dom - Poszukuję domu, stan surowy
zamknięty, dla zdecydowanego klienta, w
okolicach Jeleniej Góry. - 667 219 752
■ Kupię dom - Kupię dom do 400 tys. w
Jeleniej Górze, lub w okolicy Jeleniej Góry
- 501 737 086
■ Kupię działkę budowlaną - Kupię działkę
budowlaną bez pośredników - 503 401 944
■ Kupię małe mieszkanie - zdecydowanie
kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe najchętniej
na Zabobrzu - 509 949 961
■ Kupię mały dom - może tez być do
remontu lub budowa, bez pośredników - 503
401 944

Kupię mieszkanie - 2-3 pokoje w Jeleniej
Górze - 509 949 961
■ Kupię mieszkanie - bez pośredników w
rozsądnej cenie - 501 208 885
■ Kupię mieszkanie - 501 737 086
■ Kupię mieszkanie na Zabobrzu I - Pilnie bez
pośredników - 500 122 445
■ Kupię mieszkanie w Karpaczu - Kupię
mieszkanie w Karpaczu - 605 410 756
■ Kupię mieszkanie, pół domu w Maciejowej
lub Komarnie do 60 metrów - 607 529 490
■ Kupię pół bliźniaka - w Cieplicach w rozsądnej cenie bez pośredników!!! e-mail: serwis.
kominkowy@wp.pl - 502 860 941
■ Lubań, kawalerkę - Kupię kawalerkę
lub mieszkanie dwupokojowe w Lubaniu,
najchętniej w starym budownictwie. - 888
567 457
■ Mieszkanie 2 pok. w Karpaczu - własnościowe - zdecydowanie Bez pośredników.
werbah@dami.pl - 662 825 769
■ Mieszkanie lub mały dom - Kupię 3 - 4
pokojowe mieszkanie w starym budownictwie
lub mały dom w Piechowicach lub w najbliższej
okolicy. - 601 748 332
■ Mieszkanie willowe - Poszukujemy mieszkania willowego, dla zdecydowanego klienta,
minimum 4 pokoje, w okolicach Akademii
Ekonomicznej lub ul. Morcinka. - 667 219
752
■ Mieszkanie w Karpaczu - z garażem - 075
76 18 601
■ Nieruchomość pensjonatową - Nieruchomość pensjonatową w Karkonoszach
pilnie kupię. Pośrednikom dziękuję ! - 075
75 25 650
■ Odstępne za mieszkanie - 10 000 odstępnego za mieszkanie komunalne minimum trzy
pokojowe - 605 611 421
■ Pilnie kupię mieszkanie - 2-3 pokojowe w
Jeleniej Gorze - 693 579 448
■ Przedwojenny dom do remontu,( tyrolski )
z działką około 1 ha, dla konkretnego klienta, w
okolicach jeleniej Góry. - 667 219 752
■ Szukam działki budowlanej - Szukam
działki budowlanej do ok 10 km od Jeleniej
Góry szczególnie Dziwiszów, Jeżów Sudecki,
Wojanów, Bobrów, Łomnica, Mysłakowice,
Maciejowa do 70 tys. - 692 550 327
■ Szukam mieszkania - na Zabobrzu 3-pokojowe,do remontu, zadłużone lub za odstępne.
- 509 407 491
■ Szukam ok. 50 m - Szukam ok. 50 m
- Pośrednikom i dzielnicy Zabobrze dziękuję
- 512 819 581
■ Szukamy - mieszkań, domów, działek
dla naszych klientów NIERUCHOMOŚCI
\"PARTNER\" Jelenia Góra ul. Szkolna 5/7
- 075 649 50 50
■ Szukamy mieszkania - 3 - pokojowego dla
konkretnego klienta, najlepiej z ogródkiem
Nieruchomości Partner- Katarzyna - 507
243 718
■

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
■ Mieszkanie 32m2 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 na większe 3 4 pokojowe
– może być zadłużone lub do remontu – 693
702 871
■ 3 pokoje w Piech. na większe - Zamienię 3
pokojowe mieszkanie własnościowe - 54 m,
II piętro w bloku w Piechowicach. Mieszkanie
jest po remoncie ( wymienione okna, podłogi
- panele, ściany w gładzi ) na większe w
starszym budownictwie najchętniej też w
Piechowicach lub w najbliższej okolicy. - 601
748 332
■ Karpacz duża nieruchomość - Duża nieruchomość w znakomitej dzielnicy Karpacza-Wilcza Poręba przy nartostradzie Relax zamienię
na domek lub sprzedam. Ewentualnie mile

widziany wspólnik-inwestor - 515 582 550
Tadeusz - 075 76 19 762
■ Kowary trzypokojowe parter - Zamienię
trzypokojowe, rozkładowe, wysoki parter -65
m2 w Kowarach na kawalerkę w Jeleniej Górze
za dopłatą. Ewentualnie sprzedam za 130 tys.
zł. Bez pośredników ! - 665 636 483
■ Mieszkanie do remontu - Bardzo ciekawe
mieszkanie do remontu przy Małej Poczcie.
Zamienię lub sprzedam . Bez pośredników !
- 665 636 483
■ Mieszkanie własnościowe - Zamienię
mieszkanie własnościowe 35m2 po kapitalnym remoncie na parterze na większe - może
być do małego remontu 721 581 738 - 075
64 65 753
■ Przeprowadzki kompleksowe - Kraj i
zagranica - 075 76 73 971
■ Własnościowa kawalerka - 26 m2, w
bloku, we Wleniu - na jakiekolwiek małe w JG
- 694 109 691
■ Własnościowe na komunalne - kawalerkę
22m pokój, kuchnia, łazienka w centrum 1

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

25 lutego 2008 r.
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OG£OSZENIA

Maja czynsz 50zł. na większe komunalne może
być zadłużone i do remontu. - 695 093 701
■ Większe na mniejsze - Komunalne 3
pokoje, kuchnia, łazienka, wysoki parter w Cieplicach, zamienię na 2 pokojowe minimum 50
m2 chętnie tez w Cieplicach. - 788 996 152
■ Większe na mniejsze centrum JG - Zamienię 4 pokojowe mieszkanie komunalne
(118m2) w centrum Jeleniej Góry na mniejsze. - 607 722 457
■ Zamienię mieszkanie na domek - Zamienię
mieszkanie 54m2 na Zabobrzu blisko szpitala
2 piętro na domek okolice Jeleniej Góry - 506
054 282
■ Zamienię mieszkanie komunalne 25m.
Na większe. Może być do remontu. - 508
449 272
■ Zamienię 170m - mieszkanie w centrum,
stare budownictwo, 6 pokoi, zamienię na dwa
mieszkania - 888 872 887
■ Zamienię 2 pokoje na 3 - 2 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu zamienię z dopłatą na
mieszkanie 3 pokojowe również na Zabobrzu
- 664 037 297
■ Zamienię komunalne - mieszkanie 31m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój na
większe w centrum lub Zabobrzu może być
zadłużone. Dopłacę. - 602 273 738
■ Zamienię mieszkanie - kwaterunkowe 30
m, pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, pierwsze piętro, ogrzewanie gazowe na większe.
Dzwonić po 16 - 075 75 53 601
■ Zamienię na większe, dopłacę - Zamienię
kwaterunkowe 39 m.2, dwupokojowe, na
drugim piętrze z ogródkiem pod domem,
spokojna dzielnica Jeleniej Góry, niski czynsz,
po remoncie - na większe może być do
remontu, zadłużone lub za rozsądną dopłatą.
Parter wykluczony - 601 258 992

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
■ Do wynajęcia mieszkanie 56m2, 2 pokoje
w dzielnicy willowej ( Cieplice) z garażem
– 075 64 31 522
■ 2 studentki poszukują - 2 spokojne i miłe
studentki KK poszukują od marca samodzielnego lokum, najlepiej na Zabobrzu 695 525
511 - 695 671 277
■ 3 pokoje w Cieplicach - poszukuje mieszkania do wynajęcia (3 pokoje) najlepiej w
cieplicach - 607 626 661
■ 3 pokojowe w Cieplicach - Mieszkanie
3 pokojowe w Cieplicach na ul. Barlickiego.
Częściowo umeblowane. Blisko parku i komunikacji miejskiej. Po godzinie 17 dzwonić na
numer 075 75 65 000 - 692 857 113
■ Centrum wysoki standard 92m2 Wynajmę piękne, świeżo wyremontowane
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, parę
kroków od ul. 1 Maja, 92m2, 3 pokoje, duża
kuchnia z nowymi meblami, nowa łazienka,
4 piętro w kamienicy, piękny widok na góry,
nie umeblowane cena 1,200PLN + rachunki,
umeblowane 1400PLN + rachunki - 693
503 602
■ Dla stomatologa - Wyposażony gabinet
stomatologiczny w centrum Jeleniej Góry
wynajmę. Pharmacin Sp. z o.o., ul. Grottgera
3a, Jelenia Góra - 075 64 24 446
■ Dla studentów do wynajęcia - Trzy pokoje
dla studentów w Cieplicach, komfortowe

warunki. Pokoje bardzo duże, przestronne z
pełnym wyposażeniem - 605 209 145
■ Do wynajęcia 2 pokojowe - 50m, 2
pokojowe, umeblowane, zadbane - najchętniej
małżeństwo - cena 900zl (wliczony czynsz) +
liczniki - 607 778 444
■ Do wynajęcia 2-pokojowe - Do wynajęcia
2-pokojowe, kompletnie umeblowane mieszkanie w Michałowicach, ogród. Nieruchomości
- 504 131 604
■ Do wynajęcia dom na impreze - Mam
do wynajęcia klimatyczny dom na imprezy
(urodziny, imieniny, półmetki itp), 3 poziomy;
parkiet, miejsce do siedzenia, miejsce do
spania. Kromnów (10 km od Jeleniej Góry)
dobry dojazd autobusem. możliwość wynajęcia
DJ Napisz sms z adresem maila i wyślę zdjęcia
- 693 800 490
■ Do wynajęcia dom na imprezy - Ma do
wynajęcia klimatyczny dom na imprezy
(urodziny, imieniny, półmetki itp), 3 poziomy;
parkiet, miejsce do siedzenia, miejsce do
spania. Kromnów (10 km od Jeleniej Góry)
dobry dojazd autobusem. możliwość wynajęcia
DJ Napisz sms z adresem maila i wyślę zdjęcia.
- 693 800 490
■ Do wynajęcia kawalerka - Do wynajęcia
luksusowa kawalerka z aneksem kuchennym,
21 metrów, parter, szafa wnękowa, lodówka,
kuchenka, Internet, telewizja kablowa - 800 zł
(w tym czynsz, Internet, kablówka) + liczniki,
kaucja 1000 złotych, 2 miesiące płatne
z góry. Mieszkanie będzie wolne od maja.
- 662-230-067
■ Do wynajęcia lokal 100m - na handel
lub usługi, cały parter w nowym budynku
wolnostojącym duży parking, dogodny dojazd
Wolności - 669 393 093
■ Do wynajęcia pokój - 1-os w zadbanym
mieszkaniu na Zabobrzu 787 502 948
- 600 813 772
■ Klimatyczny domek z kominkiem Wynajmę klimatyczny domek z kominkiem
na imprezy; urodziny imieniny i inne okazje 3
poziomy KROMNÓW 10 km od Jeleniej Góry
ceny do negocjacji wyślę zdjęcia na maila
- 693 800 490
■ Lokal do wynajęcia - lokal do wynajęcia 40
m - 601 550 454
■ Lokal/sklep centrum JG - Wynajmę
lokal użytkowy z przeznaczeniem na sklep w
ścisłym Centrum JG. Po info proszę dzwonić.
- 505 968 361
■ Lokal w centrum poszukuję - Poszukuję
niezależnego lokalu na usługi kosmetyczne
- centrum Jeleniej Góry na parterze - 517
171 414
■ Luksusowe do wynajęcia - Do wynajęcia
luksusowe mieszkanie na Zabobrzu. Cena
1000zł Nieruchomości - 504 131 604
■ Małżeństwo wynajmie 2-3 pok. - Odpowiedzialne małżeństwo wynajmie 2-3 pok.,
na dłuższy okres czasu, do 700 zł.(wynajm)
+ liczniki - 667 749 996
■ Miejsce w pokoje dla dziewczyny - Duży
pokój z wyjściem na balkon, umeblowany +
TV w pokoju zamieszkuje jedna studentka z
KK. mieszkanie zadbane, przestronne. osobno
łazienka/toaleta, duża kuchnia. cena 250zł w
tym wliczone media: tv/tel/internet. rachunki
co 2m-ce: światło/woda/gaz. dzielone na 2
os. które mieszkają + Ty. - 510 797 010
■ Miejsce w pokoju - miejsce w pokoju 2osobowym dla chłopaka lub dla dziewczyny
w mieszkaniu studenckim - cena: 270zl (
czynsz, rachunki, Internet, kablówka w cenie)
- 512 694 191
■ Mieszkanie 2-u pokojowe - Wynajmę nowe
2-u pokojowe mieszkanie na Zabobrzu (ul.
Złotnicza) Czynsz 1.200 + liczniki (energia,
gaz, woda). Kaucja: 1.000zł - 692 424 030
■ Mieszkanie 3 pokojowe - 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 - Oferuję samodzielne dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia
w domku jednorodzinnym. Osobne wejście i
liczniki - 607 531 679
■ Mieszkanie do wynajęcia - 2 pokojowe w
samym centrum jeleniej góry , od 1 marca,
częściowo umeblowane, cena 900 zł - do
3 osób, 1200zł - 4 osoby + rachunki za gaz,
wodę, prąd, telewizję, Internet, kontakt - 075
64 22 095 608 595 236 - 608 595 237
■ Mieszkanie do wynajęcia - 2 pary wynajmą
3 pokojowe mieszkanie najlepiej w Cieplicach
- 722 263 844
■ Mieszkanie do wynajęcia. - Do wynajęcia
dla firmy lub dla studentów mieszkanie trzypokojowe w Cieplicach. Pokoje(20,22,24)m.
Mieszkanie wyposażone od zaraz do zamieszkania - 601 285 290
■ Mieszkanko do wynajęcia - Wynajmę
nowe, umeblowane mieszkanko w Jeleniej
Górze. - 510 513 443
■ Najmę 2 pokoje - w mieszkaniu 3 pokojowym, jeden 15 m2 przejściowy-225zl +rach.
i drugi pokój dla 2 studentek 250zł+rach/os.
Nowa łazienka, sympatyczne towarzystwo,
cisza i spokój. 15 min piechota do Kolegium i
Akademii Ekonomicznej. - 501 584 022
■ Nowe, umeblowane mieszkanko - Do
wynajęcia komfortowe mieszkanko w centrum
Jeleniej Góry. - 510 513 443
■ Odnajmę dziewczynie - Pokój jednoosobowy w mieszkaniu dwupokojowym na
Zabobrzu za 350zl ze wszystkim z tendencją
w stronę dziewczyny. Można korzystać z
Internetu właścicielki bez kosztów. email
ira45@onet.eu - 664 310 833
■ Para szuka - para szuka niedrogiego
mieszkania na terenie Jeleniej Góry lub
Cieplic - najchętniej kawalerki, może być też
2-pokojowe. - 601 716 986
■ Para szuka mieszkania - pilne - Młoda
para poszukuje mieszkania do wynajęcia od
marca. Na terenie Jeleniej Góry. Najchętniej
w Cieplicach. Maksimum 500zl + liczniki.
Kontakt pod numerami 603-376-166 - 603
970 319
■ Pilnie poszukuję - poszukuje do wynajęcia
kawalerkę lub mieszkanie 2pokojowe do
600zł w Jeleniej Gorze. - 660 469 059
■ Pilnie poszukuję mieszkania 3 pokojowego
w Cieplicach 798 220 718 - 722 263 844
■ Pilnie wynajmę pokój - pokój do wynajęcia
w mieszkaniu 2-pokojowym-cena 300 zł plus
rachunki gg 7209498 - 501 626 773
■ Podwale garaż blaszany - Tanio wynajmę
z lokalizacją przy ul. Podwale w Jeleniej Górze
- 075 75 256 50
■ Pokój - jednoosobowy ul Grudziądzka cena
280zl - 666 044 657
■ Pokój 1 os. oddzielne wejście - do wynajęcia pokój 1-os. z kuchnią i łazienką oraz
osobnym wejściem, w pełni umeblowany
do wynajęcia od zaraz, Lokalizacja - Cieplice,
blisko przystanek autobusowy. Cena 400 zł.
- 604 054 348
■ Pokój 2 os. oddzielne wejście - do wynajęcia pokój 2-os. z kuchnią i łazienką oraz
osobnym wejściem, w pełni umeblowany
do wynajęcia od zaraz, Lokalizacja - Cieplice,
blisko przystanek autobusowy. Cena 800 zł.
- 604 054 348
■ Mam do wynajęcia pokój dla 1 lub 2
dziewczyn w mieszkaniu studenckim na
ulicy Kiepury. Mieszkanie w dobrym stanie.
W mieszkaniu będzie mieszkać jeszcze jedna
studentka 600 813 772 - 787 502 948
■ Pokój do wynajęcia - Posiadam do
wynajęcia pokój jednoosobowy w domku
jednorodzinnym-w Cieplicach-z dostępem
do kuchni, łazienki, Internetu. Internet 24h.
Jerzy. GG: 2798099 E-mail: konlech@tlen.pl
- 798 421 721
■ Poszukuję 2 pokojowe do wynajęcia - 3
osobowa rodzina poszukuje dwu pokojowego

mieszkania w Jeleniej Górze do wynajęcia od
1 marca. - 506 016 619
■ Poszukuję do wynajęcia - kawalerki,
lub mieszkania 2 - pokojowego w Jeleniej
Górze lub okolicach. Cena 600 zł + liczniki
- 661 515 871
■ Poszukuję mieszkania - na Zabobrzu lub w
centrum 787 502 948 - 600 813 772
■ Poszukuję mieszkania - Poszukuje mieszkania do wynajęcia do 500 zł , może być stare
budownictwo i piece - 787 233 381
■ Poszukuję mieszkania - Poszukuję mieszkania do wynajęcia w cenie do 550 zł na
Zabobrzu na dłuższy okres - 721 719 872
■ Poszukuję mieszkania - do wynajęcia
kawalerki lub 2-pokojowego mieszkania na
Zabobrzu od marca-kwietnia. Edyta - 721
120 038
■ Poszukujemy do wynajęcia - Poszukujemy
do wynajęcia mieszkania 2/3 pokojowego,
nieumeblowanego najlepiej bez kaucji - 669
366 082
■ Poszukujemy kawalerki - poszukujemy
kawalerki - 511 947 765
■ Poszukujemy mieszkania - Poszukujemy
mieszkań do wynajęcia. - 512 134 211
■ Poszukuję pokoju - 1 os. student pracujący
- 665 163 087
■ Poszukuję pokoju jednoosobowego - Studentka KK poszukuje pokoju jednoosobowego
na Zabobrzu lub w centrum 787 502 948
- 600 813 772
■ Przyjmę na mieszkanie - Możliwość
zamieszkania za mną w przytulnym domu
z kominkiem dla dziewczyny, w zamian za
pomoc przy drobnych pracach domowych,
możliwe także drobne kieszonkowe - gg
397540,mail msb13@tlen.pl Hania - 510
292 409
■ Przytulne mieszkanko w domku - Przytulne
mieszkanko w domku jednorodzinnym w Jeleniej Górze jest do wynajęcia od zaraz, cena do
uzgodnienia, ogrzewanie połogowe, dla max 2
osób 602 890 772 - 756 438 448
■ Szukam domu, dużego mieszkania - Szukam dla firmy domu lub dużego mieszkania na
okres jednego roku z możliwością przedłużenia
terminu. PILNE - 508 240 831
■ Szukam do wynajęcia - na dobrych
warunkach pensjonatu ok. 40 miejsc ze
stołówka i kuchnia - Szklarska Poręba lub
Karpacz - 888 772 103
■ Szukam do wynajęcia - Szukam do wynajęcia na dobrych warunkach pensjonatu ok.
40 miejsc ze stołówka i kuchnia - Szklarska
Poręba lub Karpacz - 888 772 103
■ Szukam garażu lokalu - szukam garażu
lub małego lokalu na działalność ( warsztat
samochodowy - 601 632 059
■ Szukam garażu pilnie - Pilnie poszukuje
do wynajęcia garażu na Zabobrzu,lub w
bliskiej jego okolicy, koniecznie wyposażony w
instalacje elektryczna. - 798 920 100
■ Szukam lokalu do wynajęcia - pod działalność handlową w Kowarach lub okolicy 502
632 913 - 664 956 200
■ Szukam lokalu w JG - w centrum przeznaczenie-usługi, 10-30 m2, maksymalnie 2
piętro za rozsądną cenę. kwl02@op.pl - 606
923 954
■ Szukam małego lokalu-centrum - na
gabinet kosmetyczny w centrum Jeleniej na
parterze. Darek - 505 454 754
■ Szukam mieszkania - 2-pokojowego
(najlepiej na Zabobrzu ) od zaraz , za rozsądną
cenę oczywiście - 502 101 463
■ Szukam mieszkania - Para wynajmie
mieszkanie jelenia góra,cieplice (600 +
liczniki ) - 606 508 723
■ Szukam mieszkania - 2-pokojowego
(najlepiej na Zabobrzu ,albo okolice Zabobrza
) od zaraz , za rozsądną cenę oczywiście
- 502 101 463
■ Szukam pokoju - poszukuje osobny pokój
w mieszkaniu studenckim razem ze studentkami. lubiący porządek itp. - 506 483 047

Szukam pokoju 1 osobowego - Pilnie
poszukuje niedrogiego pokoju jednoosobowego, najlepiej w centrum, ale nie koniecznie.
Jestem studentem 2- go roku pedagogiki ( nie
palącym) gg- 3169166 - 692 566 287
■ Szukam pokoju do wynajęcia - szukam
1osobowego pokoju w mieszkaniu studenckim, najlepiej w pobliżu centrum. studentka
KK - 667 130 555
■ Szukam pokoju jednoosobowego - Pilnie
poszukuje niedrogiego pokoju jednoosobowego, najlepiej w centrum, ale nie koniecznie.
Jestem studentem 2- go roku pedagogiki ( nie
palącym) gg- 3169166 - 692 566 287
■ Szukam stancji - itp - Mężczyzna w średnim
wieku bez nałogów poszukuje pokój z dostępem do kuchni, łazienki na terenie Jeleniej
Góry-okolice centrum. Mile widziane osobne
wejście do domu itp. cenie sobie spokój,
porządek. Mogę zaopiekować się mieszkaniem
ogrodem? Wynajmę na dłuższy okres. Dariusz
- 507 458 382
■ Szukam studentek - Do pokoju 2 osobowego w mieszkaniu studenckim 250zl
+ rachunki nowa łazienka, Internet, 15
min piechota do KK bądź AE lub do pokoju
1-os przechodniego (największego w lokalu)
225+rachunki - 501 584 022
■ Szukam studentki do 1os. - Pokój przejściowy, duży, blisko KK i AE 225zl + rachunki
- 501 584 022
■ Szukam współlokatorki - Poszukuję współlokatorki do pokoju 2-osobowego blisko KK
(100 m od uczelni), koszt ok. 350 zł ( w tym
czynsz, opłaty + Internet) - 511 547 789
■ Szukam w Świeradowie i okolicy - Szukam
mieszkania do wynajęcia w Świeradowie lub
okolicy, najlepiej niedaleko przystanku PKS do
Jeleniej Góry. - 500 315 030
■ Szukamy mieszkania - Spokojni i niepalący
studenci AE pilnie poszukują 2-3 pokojowego
mieszkania z Internetem możliwie jak najbliżej
centrum - 696 388 343
■ Trzy pokojowe do wynajęcia - Mieszkanie trzy pokojowe w pełni wyposażone do
wynajęcia dla pracowników lub studentów
w Cieplicach od zaraz.Tel.601 285 290
- 605 209 145
■ Wydzierżawię tanio - stanowisko dla
tipserki - 503 926 171
■ Wynajmę lokal na działalność gospodarczą
w Piechowicach przy głównej ulicy 100m2/
własność/ - 075 75 58 980
■ Wynajmę - pomieszczenie 50 m2 na ul.
1-go Maja 78, lokal przystosowany na handel
,usługi, medyczne, kosmetyczne i inne. Od
zaraz - 691 370 151
■ Wynajmę 2-3 pokojowe mieszkanie
- Studenci najlepiej w Cieplicach, najlepiej na
dłuższy okres czasu - 791 455 838
■ Wynajmę mieszkanie 2 pokoje - 3 studentki i student wynajmą mieszkanie 2
pokojowe najlepiej na Zabobrzu umeblowane
i za rozsądną cenę - 509 718 091
■ Wynajmę pensjonat Karpacz - Jestem
zainteresowany wynajęciem pensjonatu w
Karpaczu lub Szklarskiej Porębie, minimum 60
miejsc noclegowych. - 792 440 057
■ Wynajmę pokój 1-os - Szukam dziewczyny
(chętnie studentki) do pokoju 1-os w ładnym
mieszkaniu 2-pokojowym na Zabobrzu - 787
502 948 - 600 813 772
■

PRACA
DAM PRACĘ
■ Agencja Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu Jeleniej Góry
oraz Leśnej i okolic. Tylko i wyłącznie stałe
zatrudnienie - 605 097 861
■ Atrakcyjna praca dla każdego - Dołącz
do prężnej firmy i zarabiaj!!! W ofercie firmy
FM jest 100 perfum, feromony, dezodoranty,
wody po goleniu, żele pod prysznic oraz
balsamy o zapachach znanych światowych
marek (np. Davidoff, Hugo Boss, Chanel itp.)
- 663 911 800

Firma Agro & Ekoplan w Jeleniej Górze
nawiąże współpracę z absolwentką (studentką) sprawnie poruszającą się w środowisku Auto CAD - 075 713 09 47
■ Auto service Domagała - zatrudni mechanika z doświadczeniem - 075 76 44 162
■ Avon od 25 % 40 zarobku - Już dziś
dołącz do grona konsultantek AVON. To dobry
sposób na szybkie i wysokie zarobki od 25%
do 40%, super prezenty przez 6 pierwszych
kampanii. Teraz wszystko zależy od Ciebie Na
e-smesy nie odpowiadam aavon24@o2.pl dla
3 konsultantów parasolka Gratis
■ Chcesz dorobić trochę grosza? - Jeśli
masz dostęp do internetu, trochę wolnego
czasu i chcesz trochę dorobić to mam coś dla
Ciebie. Więcej informacji: pracawdomu@os.pl
- pracawdomu@os.pl
■ Chcesz zarabiać przez Internet - Chcesz
może zapisać się do firmy w której jestem
przedstawicielem? Firma nazywa sie clubfreedom, to co byś musiał robić to jednie
promować firmę i polecać do firmy ludzi...
za dwie osoby polecone do firmy otrzymujesz
300$. Masz pytania?? pisz gg 2555594
e-mail tobi_rat@op.pl - 605 408 710
■ Co chcesz robić w przyszłości? - Pomogę
Ci przybliżyć marzenia. Wystarczy że będziesz
tego chciał. Rób dziennie 5-6 h to samo, po 3
miesiącach mi podziękujesz. biznesowo@wp.pl
- 22.02.2008
■ Crw - Praca dla studentów 3000 zł na
miesiąc. Możesz robić co chcesz ALE NIE
PRZEGAP TEJ OKAZJI!!! - 601 547 144
■ Crw - Chcesz schudnąć do lata mam dla
ciebie pracę i niezłe zarobki - 669 367 372
■ Cukiernika - Cukiernia w Jeleniej Górze
zatrudni cukiernika tel. 075 6438818 tel kom.
0501 092 469 - 075 643 88 18
■ Dam prace - przyjmę do pracy w sklepie
ogólnospożywczym w Jeleniej Górze oraz w
Wojcieszycach - 694 740 704
■ Dam pracę - potrzebna dziewczyna do
pomocy przy drobnych pracach domowych
zamian możliwość zamieszkania ,a za pomoc
kieszonkowe - gg 397540,mail msb13@tlen.
pl - 510 292 409
■ Dam pracę - szukam chętnych pan do
pracy w Niemczech w dziennym i nocnym
trybie - praca jest legalna i bez pośredników , możliwość zakwaterowania. - 0049
01725821226
■ Dam pracę odważnym dziewczynom
- dam prace młodym , odważnym paniom,
które nie boja się wyzwań. praca legalna ,
możliwość zakwaterowania, opieka medyczna
, dobre zarobki! masz ochotę to dzwon ! adres
kontaktowy 00491725821226 Iwona - 075
71 37 552
■ Dla kobiet - Chcesz być niezależna. PRACA
DLA AKTYWNYCH KOBIET Z SAMOCHODEM
- 605 588 280
■ Do pomocy Sobieszów - Do starszej osoby
- 075 75 53 484
■ 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 - 25.25.25.
■ Dyspozycyjnych z autem - do 30 lat,
na stałe, 100 zł dniówka, firma handlowo
usługowa. - 75 76 47 019
■ Efekt - Masz 18 lat i więcej. Nadmiar
kilogramów. Mam dla ciebie pracę - 669
367 372
■ Firma zatrudni kierowców - Firma handlowo-usługowa zatrudni kierowców z kat. B.
- 502 552 135
■ Fryzjera/fryzjerkę przyjmę - Potrzebna
fryzjerka/fryzjer damsko-męski na bardzo
dobrych warunkach do samodzielnej pracy,
w salonie w centrum Jeleniej Góry - 517
171 414
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fryzjerkę zatrudnię - centrum - Zatrudnię
samodzielna fryzjerkę damsko-męska. Chętnie
z praktyką, ze swoimi klientami na bardzo
dobrych warunkach lub tanio wynajmę stanowisko - 517 171 414
■ Fryzjerstwo - Fryzjer z 1-go Maja 20
przeniesiono na ul. Armi Krajowej 13 609
211 837 - 608 641 773
■ Glazura, malowanie, tynki, panel - położę
kafelki, pomaluję ściany, położę tynki - korniki
itp, położę panele itd. - 508 770 465
■ Handlowca - zatrudnię przedstawiciela,
handlowca branża - napoje, wody, soki - 697
866 233
■ Hotelarstwo i turystyka - Recepcjonista,
kelner, barman, kucharz- pracujesz/chcesz
pracować w branży turystycznej, hotelarskiej
i gastronomicznej zgłoś się do Centrum
Rekrutacji Kadr, Jelenia Góra ul. Wiejska 29
605 661 481 - 075 75 43 965
■ Hotel zatrudni - Hotel Pałac Staniszów
zatrudni osoby na stanowisko: - pokojówka
- recepcjonista/tka (wymagana znajomość
języka niemieckiego). hotel@palacstaniszow.
pl - 075 75 584 45
■ Instruktora nauki jazdy kat c - LOK w
Jeleniej Górze zatrudni instruktora nauki jazdy
na kat. C. Chętnych prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny. Wzgórze Kościuszki 6
Jelenia Góra od 8 do 16 w dni powszednie.
- 075 75 246 84
■ Kelner - Hotel*** w Karpaczu zatrudni
kelnera / kelnerkę oraz pokojową. - 605
154 020
■ Kelnerka, pomoc kuchenna - Zatrudnię
kelnerkę oraz pomoc kuchenną w pizzerii
DALMACIJA. Warunkiem jest dyspozycyjność.
Kontakt : 721 581 655; 075 76 48 006 lub
bezpośrednio w pizzerii przy ul. Morcinka (koło
PZM-ot) Łukasz - 721 581 655
■ Kelner oraz pomoc kuchenna!! - Restauracja w Wojcieszucach na trasie Jelenia
- Szklarska zatrudni kelnera oraz poszukuje
wykwalifikowaną pomoc kuchenną - oraz
maila info@wojcieszyce.pl - 515 911 165
■ Kierowca autobusu - Firma RO - KO Car
Service Spółka z o. o. zatrudni kierowcę
autobusu, prawo jazdy kat. D, kurs na przewóz
osób. Obsługa linii regularnych oraz wynajmy
- 514 800 710
■ Kierowca c+e - Praca dla kierowcy C+E
od zaraz w Holandii,karta kierowcy,język
niemiecki lub angielski mile widziany. Wysokie
zarobki. - 694 199 391
■ Konstruktor - WEPA PROFESSIONAL
PIECHOWICE S.A. zatrudni Konstruktora.
Wymagania: wykształ. wyż. tech., znajomość rysunku tech., materiałoznawstwa i
konstrukcji mech., oprogr. projekt. CAD, mile
widziana znajomość j. niem. lub ang. Kontakt:
Piechowice ul. Tysiąclecia 49,e-mail: wokon@
wepro.com.pl. - 75 75 47 818
■ Konsultant-manager d/s sprzed. - Poszukujemy dynamicznych konsultantów-Managerów
sprzedaży Dystrybucji Zdrowej Żywności - Oferujemy: - przeszkolenie z zakresu produktu,
- stałą pracę opartą umowę kontraktową, duży
zakres samodzielności. CV, list - kierować na
adres: biuro_media@wp.eu,w temacie "DS
- 767 886 449
■ Liderzy FM - Zostań konsultantką i zarabiaj
z nami!! W ofercie firmy FM jest 100 perfum,
dezodoranty, wody po goleniu oraz żele pod
prysznic o zapachach znanych światowych
marek (np. Christian dior, Hugo boss, chanel
itp.) - 669 409 265
■ Majster-mechanik - Firma Ro-Ko Car
Service zatrudni mechanika do koordynowania zespołem i warsztatem. Wymagana
umiejętność kierowania, pracy w zespole oraz
znajomość mechaniki pojazdów ciężarowych i
dostawczych. - 514 800 707
■ Mechanik-majster - Firma RO-KO Car
Service Sp. z o.o. zatrudni osobę z doświadczeniem, do kierowania warsztatem, wymagana
■

znajomość mechaniki pojazdów ciężarowych
i dostawczych. - 514 800 707
■ Na produkcji - Wepa Professional Piechowice S.A. - producent papieru toaletowego i
ręczników higienicznych zatrudni mężczyzn
w dziale produkcyjnym. Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. Kontakt: Piechowice
ul. Tysiąclecia 49 - e-mail: wokon@wepro.com.
pl. - 75 75 47 818
■ Odnowa biologiczna - Karpacz - Dział
odnowy biologicznej hotelu Skalny w Karpaczu
przyjmie do pracy osobę z kierunkowym
wykształceniem WF lub fizjoterapia na
cały etat lub na godziny. Proszę o kontakt
telefoniczny 607 627 800 w godz. 10 - 13
- 75 75 270 43
■ Ogrodnik - Usługi z zakresu prac ogrodowych takich jak przesadzania, sadzenie,
przekopywanie. Sprzedaż leśnych sadzonek
oraz cięcie drewna na opał. mail: slocikmeister@gmail.com - 792 861 013
■ Opiekunka do 4 mies. dziecka - Zatrudnię
opiekunkę do 4 miesięcznego chłopczyka.
Od 25 lutego, w godz. 7.30-15.00. Dziwiszów
- 507 107 353
■ Opiekunka za granicę - Pilnie poszukuje
opiekunki do 17-miesięcznego dziecka na
terenie Holandii ,Polska rodzina , gwarantuje
mieszkanie , wynagrodzenie i wyżywienie ,
kontakt w j.polskim , najchętniej dojrzałą Panią
- 0031642759282
■ Piekarnia Żaneta- zatrudni - Piekarnia
Żaneta zatrudni piekarzy i pomocników
piekarzy- ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
- 502 464 960
■ Podejmę pracę jako pomocnik - na
budowie - 880 371 701
■ Pomoc księgowej - Adecco Poland dla
swojego Klienta z J.Góry poszukuje osoby na
stanowisko: POMOC KSIĘGOWEJ. Wymagania:
znajomość programu SAP, mile widziana
znajomość j. niemieckiego, Oferujemy: pracę
w renomowanej firmie, możliwość zdobycia
cennego doświadczenia. kontakt:a.rozmus@
adecco.pl - 076 862 97 94
■ Poszukiwany wokal męski - Zespół
muzyczny zatrudni mężczyznę/ chłopaka z
dobrym głosem do pomocy w śpiewaniu na
imprezach typu wesela, zabawy itp. Kontakt
mailowy: iskierka150@wp.pl lub gg: 7970373
- 605 450 117
■ Poszukuję kierowców tir - Podstawowe
wymogi to: - Zarejestrowana działalność
gospodarcza w PL - licencja ADR - karta
kierowcy - podstawowa znajomość j. niemieckiego lub angielskiego - doświadczenie
(Trailertrucking) - doświadczenie w „podmianie kontenerów” (Wechselbrücken)
- 601 170 624
■ Poszukuję osoby do montażu - Poszukuję
osoby do montażu drzwi antywłamaniowych
w Kowarach - 663 127 730
■ Stowarzyszenie poszukuje osób chętnych
do pracy w zespole projektowym - pozyskiwanie eurofunduszy. Mile widziane osoby

niepełnosprawne. Chętnych proszę o kontakt
667 749 996 lub dka0@op.pl
■ Praca - chcesz być niezależna od męża,,,,
finansowo zadzwoń 663 581 052 - 075
64 50 898
■ Praca dla kierowcy kat. B - Praca w
charakterze kierowcy. Szukamy osoby młodej,
kontaktowej, zaradnej i uczciwej - praca polega
na rozwożeniu mięsa i wędlin czas pracy 6.0015.00 - 075 764 70 85
■ praca dla kosmetyczki - praca dla kosmetyczki - 601 319 166
■ Praca dla młodych - Poszukujemy młodych
aktywnych osób do pracy w charakterze
asystentów w Centrum Rozwoju Wellness
- 509 677 828
■ Praca jako przedstawiciel - Firma specjalizująca się w dochodzeniu odszkodowań poszukuje przedstawicieli. Wymagana działalność
gospodarcza. Oferujemy wysoką prowizję,
umowę o współpracy, możliwość rozwoju
zawodowego - 076 72 28 171
■ Praca na produkcji - Poszukujemy pracowników na produkcję system 3 zm.
Praca polega na montażu pojemników,
klejeniu dysków, obsłudze automatów i linii
technologicznej. Pensja za przepracowany
cały miesiąc wynosi min.1200 zł. netto.
Preferowani pracownicy do 40r. Firma mieści
się w Staniszowie. mail: biuro@mar-mat.com.
pl - 501 045 930
■ Praca na ryneczku - Ponawiam ogłoszenie.
Potrzebna Pani z doświadczeniem w handlu,
odpowiedzialna, uczciwa, komunikatywna do
pracy na ryneczku. W wieku od 25 - 40 lat.
Panie bez doświadczenia proszę nie dzwonić
- 781 677 520
■ Praca-opieka - Aktualna oferta: Od 2802-2008r. do 12-04-2008r. Rejon Bawaria,
opieka nad leżącym mężczyzną + prowadzenie
domu, zakwaterowanie + wyżywienie gratis,
zwrot kosztów podróży, zarobek 1350 euro
(brutto) miesięcznie, wymagana własna
działalność gospodarcza - 075 647 22 42
■ Praca przy obsłudze klienta - Międzynarodowa firma działająca w 65 państwach
poszukuje współpracowników do tworzenia
biznesu na terenie Jeleniej Góry i okolic.
biznesowo@wp.pl - 18.02.2008
■ 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 lub zadzwoń - 609 413 293
■ Praca w DHL Express O/Jelenia Góra
zatrudni na stanowisko magazynier/sortownik. Praca w godzinach 12-20, wynagrodzenie
1000zl netto. 608 006 537 - 608
006 306
■ Praca w domu - Szukasz pracy...
Chcesz dorobić? Spędzasz dużo
czasu przy komputerze? Posiadasz
e-mail ? Nic nie stoi na przeszkodzie

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

byś mógł zacząć zarabiać. Bliższe informacje
pod adresem e-mail:ewelina_z1@vp.pl
- 6458269
■ Praca w domu/marketing Internet Zatrudnię pracowników do marketingu
internetowego/obsługa e-maili. Praca w
domu przy komputerze według własnego
rozkładu. Zarobki potencjalne od 500 zł
wzwyż. Zapewniam bezpłatne szkolenie online. W celu uzyskania pełnych szczegółów
wyślij e-mail na adres chimera5@poczta.fm
- chimera5@poczta.fm
■ Praca w Grecji - legalna! - Decyzja o dacie
wyjazdu należy do Ciebie! zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, ubezp, Stanowiska:
recepcjoniści, hostessy, pokojówka, pomoc
kuchenna, kucharz, kelner(ka), pracownicy aquaparków, instruktorzy aerobiku,
masażyści, złota rączka, kierowca kontakt:
borufka86@o2.pl - borufka86@o2.pl
■ 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
- 075 642 53 30
■ Praca w weekendy - Praca w soboty i
niedziele. email: biuro@mar-mat.com.pl - 501
045 930
■ Praca za 1000 zł - Firma Opal Med zatrudni
Panią do telefonicznej obsługi klienta. Oferujemy pracę w młodym zespole, pensję 1000
zł netto plus premia w zależności od zaangażowania. Wym. min. średnie wykształcenie.
Kontakt: rekrutacja@opalmed.eu z dopiskiem
"praca za 1000" - 075 64 53 928
■ Praca za granicą - Poszukuję opiekunek
osób starszych z językiem niemieckim od zaraz
do pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
- 075 78 34 542
■ Praca ze znaj, j. angielskiego - Firma Opal
Med zatrudni specjalistę ds. importu i eksportu.
Wymagania: min, średnie wykształcenie oraz
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku. Kontakt: rekrutacja@opalmed.eu
z dopiskiem imp/exp. - 075 64 53 928
■ Praca z j. rosyjskim - Firma Opal Med
zatrudni specjalistę ds importu i exportu z
bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
oraz komunikatywną znajomościa języka
rosyjskiego w mowie i w piśmie. Mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku.
Kontakt: rekrutacja@opalmed.eu z dopiskiem
"j.rosyjski" - 075 64 53 928
■ Praca z przyszłością - W firmie z wieloletnim doświadczeniem, dobre zarobki,
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możliwości rozwoju. min średnie, do 30 lat
- 75 764 70 17
■ Pracownice produkcyjne - Firma DWL
Inwestycje Sp z o.o. w Jeleniej Gorze przyjmie pracownice produkcyjne. Wymagania:
sprawność manualna. Kontakt e-mail: dariusz.
rafinski@op.pl - 075 645 23 80
■ Przedstawiciela - Zagraniczna firma poszukuje przedstawiciela handlowego na Jelenią
Górę i okolice. Wynagrodzenie wyłącznie
prowizyjne, atrakcyjne zarobki. biznesowo@
wp.pl - 22.02.2008
■ Przedstawiciel usług telekom - Herbatelecom ogólnopolska firma sprzedająca usługi
TP SA zatrudni przedstawicieli handlowych.
Umowa zlecenie. Możliwość dorobienia
mile widziani studenci zaoczni. CV proszę
składać a.gorska@herbatele.com lub w biurze
Chełmońskiego 9 w godzinach 8-16 - 510
046 926
■ Przyjmę kelnerów/kucharzy - Zatrudnię
do restauracji kucharzy/kelnerów/pomoce
kuchenne, cv na adres:krystian@mca.com.
pl lub mz-ka@o2.pl,693-021-706 - 509
393 383
■ Salon fryz-kos zatrudni - praca dla fryzjerki(damska) kreatywna z fantazją na dogodnych
warunkach Jelenia góra 15metrów od ul.1
Maja - 602 235 256
■ 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 - 75 75 56 503
■ Sprzedawca motocykli - poszukiwany pracownik do salonu motocyklowego. Wymagana
podstawowa znajomość branży, dyspozycyjność. Przyjmowanie ofert pod e-mailem (CV
ze zdjęciem + list motywacyjny) cm.yamaha.
milena@wp.pl odpowiadamy na wybrane
oferty - 501 222 106
■ Stacja w Jeleniej Górze zatrudni pracownika technicznego - praca na pełen etat.
Mile widziani studenci zaoczni. Szkolenie na
miejscu. Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie CV na email 470@bpsc.nazwa.
pl lub osobiście na stacji. Tel. kontaktowy w
godz. 10-15 - 075 75 412 42
■ Sukces - Proponuję ci układ. Konkretne
pieniądze za konkretne działania - 669
367 372
■ Szukamy opiekunki dla córeczki - Poszukujemy opiekunki dla 18 miesięcznej dziewczynki,najchętniej z możliwością przyjazdu
do naszego mieszkania w Sobieszowie. - 889
105 833
■ Wypełnianie wniosków-dotacje - Pomoc
w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
działalności gospodarczej. - 609 560 619
■ Żywienie - Przyjmę do pracy osoby
chcące nauczyć się nowego zawodu. Praca
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polega na konsultacji, obsłudze klienta.
Wymagania : systematyczność, poczucie
humoru, odpowiedzialność. brylok@poczta.
onet.pl - 18.02.2008
■ Zatrudnię pracownika ochrony - kobieta do
pracy w recepcji. - 693 835 294
■ Przyjmiemy 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
- 698 663 661
■ Zatrudnię cukiernika w Jeleniej Górze
zatrudni cukiernika z doświadczeniem. Dobre
zarobki 075 75 222 28 - 603 139 998
■ Zatrudnię cukiernika - atrakcyjne wynagrodzenie. - 601 559 589
■ Zatrudnię kelnerów - Hotel "Jan" w Wojcieszycach zatrudni kelnerów - 502 655 943
■ Zatrudnię kobietę do sprzedaży - Zatrudnię
dyspozycyjną kobietę do sprzedaży ciastek.
Stałe wynagrodzenie, umowa. praca od zaraz!
- 607 750 157
■ Zatrudnię kucharza - Do restauracji w
Karpaczu zatrudnię kucharza oraz pomoc
kuchenną. Oferuję dobre warunki pracy i płacy.
- 502 583 999
■ Zatrudnię sprzedawcę na 1/2 etatu
w Galerii Karkonoskiej (wiek do 35 lat) z
doświadczeniem pracy w sklepie z odzieżą
- 663 361 298
■ Zatrudnię sprzedawców do sklepu spożywczego w Jeleniej Gorze - 606 992 021
■ Zatrudnię studentów - Firma Nova Market,
hurtownia i salon wykładzin, zatrudni dwóch
studentów zaocznych. 075 64 330 40 Osoba
kontaktowa: Robert Piekarz - 601 540 343
■ Salon fryzjersko-kosmetyczny w Jeleniej
Górze zatrudni tipserkę - 602 235 256
■ Zatrudnię w dziale marketingu - osobę
operatywną, otwartą, chętną do poznania
branży budowlanej- wykładziny obiektowe, ze
znajomością Excela. CV proszę przesyłać na
adres praca@arim.com.pl - 75 645 28 22
■ Zatrudnimy - mechanika samochodowego
- 075 76 44 162
■ Zatrudnimy fakturzystkę - Hurtownia spożywcza zatrudni od zaraz Fakturzystke w systemie pracy- dwu zmianowym. Mile widziane
doświadczenie. CV prosimy przesyłać na fax 0
75 646 60 62 lub e-mail: jacek_oaza@o2.pl
- 075 646 60 62
■ Zbiory truskawek - Anglia - Zatrudnimy do
zbioru truskawek w Anglii, wyjazdy w kwietniu
i maju na 4-6 miesięcy. Nie wymagana znajomość j. angielskiego, wiek 18-50 lat, kobiety
i mężczyźni. OSKAR Agencja Rekrutacyjna,
cert. 3826/1b magda@wat.oskar.com.pl
- 618 504 848
■ Zmiażdż swojego szefa - Jeździ Mercedesem ? Też możesz. Ma willę ? Kup ją sobie.
On poczynił jakieś kroki. A Ty ? Mogę Ci w
tym pomóc. Chcesz ? brylok@poczta.onet.pl
- 22.02.2008
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Zostań konsultantką fm - Zostań konsultantką i zarabiaj z nami!! W ofercie firmy FM
jest 100 perfum, dezodoranty, wody po goleniu
oraz żele pod prysznic o zapachach znanych
światowych marek (np. christian dior, hugo
boss, chanel itp.) - 663 911 800
■ Zostań konsultantkę Oriflame! - Tylko
u mnie wpisowe 1 zł! Zarabiaj na sprzedaży kosmetyków-zysk 30% marży! Brak
minimalnej kwoty zamówienia, nagrody
o wartości 90zł+próbki za 1zł!Info: GG
9052425;gisia21@go2.pl Zapisując się
u mnie woda toaletowa w nagrodę! - 606
638 894
■

PRACA
SZUKAM PRACY
■ Emeryt – przyjmę pracę jako stróż
– dozorca – konserwator – prawo jazdy
ABCDE – 075 642 42 18
■ Podejmę pracę jedno zmianową lub
sprzątanie 667 380 961
■ Posprzątam 2-3 razy w tygodniu Piechowice - Cieplice 601 312 053
■ Murarz szuka pracy wszystkie budowlane
- 721 180 483
■ Podejmę pracę - dyspozycyjna, młody
wygląd, uczciwa, zaradna - sprzątanie, opieka,
kelnerka 798 635 604
■ 20 latka, średnie wykształcenie pilnie szuka pracy (również zaopiekuję się
dzieckiem 4+, pomogę w lekcjach) 665
248 395
■ Kucharka 54 lata podejmie pracę w
pensjonacie, domu wczasowym - Szklarska
Poręba 075 717 44 82
■ Poszukuję pracy jako kierowca kat b
w okolicach Lubania, Zgorzelca i Gryfowa
Śląskiego, posiadam własne auto - jestem
dyspozycyjny i uczciwy - podejmę każdą pracę
- 783 733 929
■ Szukam pracy 54 lat przez 9 lat pracowałam w kiosku praca na 3/4 etatu nie
spożywczy jestem uczciwa ambitna wolny
czas 604 989 026 10
■ Treść - kompleksowe sprzątanie, domów
i mieszkań po remontach 509 159 563 lub
075 71 30 434
■ Podejmę pracę chałupniczą 781 782
844
■ Bardzo chętny do pracy - Może być na
produkcji lub jako kierowca kat. B. Mężczyzna
po czterdziestce, solidny, lojalny, dobry organizator, gotowy pracować ponad 8 h dziennie.
Szukam pracy za min. 2000 netto. (sprzedaż
wykluczona) - 602 376 378
■ Biuro, asystentka, - od zaraz - Młoda
ambitna osoba poszukuje pracy, wykształcenie technik handlowiec, pomaturalne,
znajomość komputera, języka angielskiego.
- 603 361 214
■ Bardzo solidnie i szybko remonty - Remonty
domów i mieszkań, prace stolarskie, regipsy,panele, tapety, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje C.O.(kominki z płaszem
wodnym, budynki gospodarcze z drewna
Regina17@interia.pl - 603 219 863
■ Chce sprzątać na etacie! - szkoły, biura,
hotele, gabinety. - 669 948 089
■ Chcesz wypromować swoją firmę? - masz
swoją firmę, ale nie wiesz jak zdobyć klientów?
strona www powinna to ułatwić. kontakt - tygrys-iek@tlen.pl - 17.02.2008
■ Czterech zdolnych - Czterech zdolnych pracowitych znających się na pracach remontowo
budowlanych i nie tylko. Podejmiemy prace od
zaraz-najlepiej na d. Śląsku - 661 813 283
■ Dodatkowej pracy szukam - Podejmę pracę
w godzinach 10-15. Sprzątanie, prasowanie
lub inna dodatkowa praca - 503 312 357
■ Dodatkową pracę podejmę - Podejmę
prace w godz 10-15. Może być pół etatu
lub prasowanie, sprzątanie bądź inna praca.
- 503 312 357
■ Do rozwożenia paczek - Uczciwy lat 26
podejmie prace przy rozwożeniu paczek

posiadam własne auto osobowe prawo jazdy
kat b . - 506 479 971
■ 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
■ Elektryk, kierowca kat. B - Mam 23 lata
jestem początkującym z zawodu elektrykiem(
posiadam dok. kat. E "SEP" do 1 KV ) Jestem
ambitny, komunikatywny, sumienny. Również
posiadam doświadczenie jako kierowca.
Zainteresowanych proszę o kontakt: GG:
3116346 e-Meil: marcinsokolowski1985@
wp.pl - 888 552 884
■ Isntruktorka fitness, rehabilitantkapodejmę pracę. - 662 205 911
■ Inżynier - szukam pracy mam 24 lata
skoczyłem studia inżynierskie na kierunku Diagnostyka Maszyn o specjalności diagnostyka
samochodowa. - 665 366 644
■
■

Karoliina_22@o2.pl - Instruktorka fitness,
fizjoterapeutka z doświadczeniem - 662
205 911
■ Kelnerka, barmanka - Jestem uczennicą,
mam 20 lat, poszukuję pracy na weekendy
jako kelnerka lub barmanka (od piątków do
niedzieli włącznie). Pracowałam już na takich
pozycjach. Jestem zainteresowana również
ofertami tj. praca na ślubach, przyjęciach czy
bankietach. Więcej informacji rebelious@wp.pl
- 601 912 975
■ Kelnerka z praktyką - kobieta 27 lat po
szkole gastronomicznej podejmie prace
jako kelnerka w Jeleniej Górze /Cieplicach,
podejmę się również obsługi wesel, przyjęć
okolicznościowych i bankietów - 503 762
232
■ Prawo Jazdy Kat B,C aktualne badania
lekarskie, dyspozycyjny - 600 055 024
■ Kierowca b, c z doświadczeniem - 26 lat,
j.niemiecki. doświadczenie w przewozach
osobowych i towarowych międzynarodowych.
Aktualne badania, dyspozycyjność - 691
335 772
■ Kierowca b z samochodem - Doświadczony
kierowca z samochodem marki VW Polo.
Idealny do cateringu. - 606 101 915
■ Kierowca kat. C, C+E z doświadczeniem
podejmie pracę - 661 607 492
■ Kierowca CE - Posiadam świadectwo
kwalifikacji, badania lekarskie i psychotechniczne .Język niemiecki komunikatywny,
doświadczenie na trasach międzynarodowych(samochód osobowy). Kurs ADR w trakcie.
- 792 440 057
■ Kierowca i operator - Kierowca kategoria
C + E ADRy przewóz rzeczy aktualne badania
i jednocześnie operator koparko-ładowarek
podejmie prace - 38 lat dyspozycyjny, dyspozycyjny, własny samochód - 782 501 228
■ Kierowca kat. a, b, c, d - Podejmę pracę
jako kierowca. Posiadam kat. prawa jazdy
A, B, C, D i ukończony kurs na przewóz osób
i towarów. Jestem dyspozycyjny. - 508
431 357
■ Kierowca kat b - młody - ponad 3 letnie
doświadczenie dyspozycyjny punktualny
podejmie prace od zaraz - 603 199 147
■ Kierowca kat. b - 33 letni mężczyzna szuka
pracy jako kierowca kat. B z własnym samochodem na stałe lub dorywczo doświadczony
dyspozycyjny bez nałogów - 660 041 935
■ Kierowca kat. b - Podejmę każdą pracę jako
kierowca samochodu do 3,5t. Doświadczenie
w rozwożeniu towaru po sklepach w Niemczech. Całe weekendy pełna dyspozycyjność
- 661 718 812
■ Kierowca kat. b - Jestem młodą, solidną,
systematyczną i dyspozycyjną osoba z
prawem jazdy kat. B i poszukuję pracy - 604
451 276
■ Kierowca kat. b, c doświadczenie - jestem
młody dyspozycyjny średnie wykształcenie

ciężkiej pracy sie nie boje wojsko uregulowane
- 510 871 798
■ Kierowca kat b podejmę pracę - doświadczeniem jako dostawca - 792 801 110
■ Kierowca kat. b (własne auto) - Młody,
wykształcenie średnie, doświadczenie w
kierowaniu pojazdami. Podejmę pracę jako
kierowca, chętnie także w dalsze trasy - 606
101 915
■ Kierowca kategoria b - Posiadam doświadczenie jestem dyspozycyjny - 721 355 365
■ Kierowca podejmę pracę kat. B - podejmę
prace jako kierowca lub jako pomocnik - 792
801 110
■ Kobieta lat 27 po szkole gastronomicznej poszukuje pracy jako kelnerka w Jeleniej Górze
lub Cieplicach. Podejmę się również obsługi
wesel, bankietów i przyjęć okolicznościowych
Sara150980@interia.eu - 513 762 232
■ Księgowa podejmę pracę pilne - wiek 27
lat podejmie pracę jako pracownik biurowy
WIĘCEJ INFO : tel. 0 792 714 426 lub 0 512
714 426 mail Asienka1981@gmail.com - 0
792 714 426
■ Licencjat z turystyki - Młoda, energiczna
po studiach licencjackich z turystyki i rekreacji
chętnie podejmie pracę. - 511 226 132
■ Młoda, z prawem jazdy b - Jestem Młodą
osobą, dyspozycyjną, nie bojącą się nowych
wyzwań szukam, pracy, szybko uczę się
nowych rzeczy, posiadam zdolności manualne,
dobry kontakt z ludźmi - 691 126 465
■ Mam zdolności menedżerskie - Poszukuję
konkretnej pracy jako menedżer. Mam
duże doświadczenie w prowadzeniu dużych
obiektów handlowych, gastronomicznych,
hotelarskich, rekreacyjnych. Mam też predyspozycje pedagogiczne i dziennikarskie.
- 507 932 248
■ Man 26.300 - Posiadam Samochód
ciężarowy Man. Podejmę prace. tel. 609 971
939 - 609 971 939
■ Operator wózka widłowego - Operator
wózka widłowego z uprawnieniami, prawo
jazdy B., szukam pracy w j Jeleniej Górze lub
w okolicach. - 698 148 569
■ Opieka - Podejmę pracę przy ludziach chorych i samotnych, czas pracy dowolne godziny.
Poniżej podaję numer telefonu kontaktowego:
Jelenia Góra - 075 64 18 349
■ Opieka nad dzieckiem - Podejmę się pracy
w charakterze opiekunki do dziecka. Posiadam
wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Mile
widziane oferty na terenie Zabobrza. Oferty
proszę kierować na jmkomandor@poczta.onet.
pl - 505 020 088
■ Opieka sprzątanie - jako opiekunka ,sprzątanie, prasowanie lub inne propozycje - 508
910 244
■ Pity - Rozliczę pity tanio - 505 766 094
■ Podejmę pracę dodatkową najchętniej bez
umowy o prace w weekendy oraz w miesiącach czerwiec-październik. W sklepie, barze
- pizzerii lub do opieki nad dzieckiem e-mail:
ewelina_z1@vp.pl - 601 478 122
■ Podejmę pracę - jako sprzedawca doświadczenie w handlu a także pracy jako osoba
sprzątająca (pełna dyspozycyjność) lat 25
- 515 740 487
■ Podejmę pracę - Młoda dziewczyna z
wykształcenia technik handlowiec poszukuje
pracy. Najchętniej w sklepie obuwniczym
,odzieżowym, biurze itp. - 661 421 070
■ Podejmę pracę - chałupnicza asia397@
amorki.pl - asia397@amorki.pl
■ Podejmę pracę - Jestem studentką III
roku Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, chętnie podejmę się opieki nad osobą
starszą lub dzieckiem za granicą w okresie
lipiec- sierpień. kontakt: mira178@wp.pl
- 668 328 765
■ Podejmę pracę - jako pomocnik lakiernika
kontakt GG 2700201 - 663 641 285
■ Podejmę pracę - warto sprawdz - M, 24
lata podejmie prace jako kier kat. B najchętniej międzynarodówka( doświadczenie),

PH (doświadczenie) lub jakakolwiek inna
u uczciwego pracodawcy. WARTO adres:
omega997@vp.pl - omega997@vp.pl
■ Podejmę pracę biuro, archiwum - podejmę
pracę jako archiwista, praktyka, grupa
inwalidzka, możliwość pracy na pół etatu
- 603 379 358
■ Podejmę prace chałupniczą - podejmę
prace chałupnicza - 608 092 117
■ Podejmę pracę dodatkową - Młody prawo
jazdy kat B,C własny samochód. - 667
209 919
■ Podejmę prace jako pomocnik - na
budowie - 880 371 701
■ Podejmę pracę jako sprzedawca - podejmę
pracę na 1/2,lub 3/4 etatu, jako sprzedawca(najlepiej w sklepie spożywczym lub
chemicznym - 785 134 369
■ Podejmę prace kierowcy Kat: b, c - jestem
młody uczciwy doświadczenie jako kierowca
średnie wykształcenie uregulowany stosunek z
wojskiem jelenia góra - 510 871 798
■ Podejmę pracę na 1/2 etatu - jako
sprzedawca - 785 134 369
■ Podejmę pracę na budowie - Podejmę
pracę na budowie . Doświadczenie , dyspozycyjność samochód - 667 268 846
■ Podejmę pracę na wakacje - młoda para
podejmie pracę w czasie wakacji np. w schronisku lub nad morzem - 603 317 026
■ Podejmę pracę na weekennd i popołudniami. Jestem młoda, kreatywna oraz
komunikatywna - 693 677 121
■ Podejmę pracę od zaraz - Każda prace
na weekendy. jestem solidnym 18-latkiem
- 663 057 694
■ Podejmę pracę po 18.00 - podejmę sie
dodatkowej pracy po 18.00 w dni powszednie i co drugą sobotę znajomość obsługi
komputera, programu gastronomicznego
GAM-magazyny, wprowadzanie faktur, pz, wz
wmm, itp lub inne oferty - może być praca
fizyczna, opieka , barman -kelner, pomoc
kuchenna , kucharz - 510 815 222
■ Podejmę pracę w biurze - 28lsat, technik
handlowiec, komunikatywna podejmie prace
w godzinach 8-16 sta na terenie Jeleniej Góry
- 509 622 860
■ Podejmę pracę weekendową - Jestem
młodą kreatywną i komunikatywną osobą.
Chcę podjąć prace na weekendy ze względu
na studia dzienne. Jestem otwarta na wszelkie
propozycje oprócz night club itp. okamieniak@
gmail.com - 500 870 921
■ Podejmę w Niemczech pracę - 33lata,
duże doświadczenie w pracy na budowie
(docieplenia, elewacje, wykończeniówka a
-z, malowanie, regipsy, gładzie) samochód,
możliwość wyjazdu od zaraz.Pilne - 792
750 930
■ Podejmę pracę - szukam pracy w charakterze operatora wózka widłowego prawo
jazdy kat.B wykształcenie średnie wiek 27 lat
uprawnienia na wózki elektryczne i spalinowe
- 781 836 572
■ Pomoc kuchenna - Mężczyzna 22 lat
zatrudni się jako pomoc kuchenna posiadający doświadczenie jako kucharz i pomoc
kuchenna na terenie Jeleniej Góry Łukasz
- 514 282 950
■ Pomoc kuchenna - Młody 22 lat, dyspozycyjny, punktualny podejmie od zaraz pracę na
stanowisku pomoc kuchenna z doświadczeniem GG 4772919 - 514 282 950
■ Pomoc kuchenna - dyspozycyjny, punktualny podejmie pilnie pracę na stanowisku
pomoc kuchenna, z doświadczeniem na
terenie jeleniej Góry Łukasz - 514 282 950
■ Pomocnik na budowę - jako pomocnik na
budowie - 880 371 701
■ Pomoc prawna - Pomogę w uzyskaniu
najwyższego odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Pomoc prawna bezpłatna Region dolnośląski.
Jelenia Góra - okolice. - 504 200 259

Poprowadzę ośrodek, pensjonat - Mam
duże doświadczenie, znakomite kontakty
w turystyce i tytuł najlepszego menedżera
w Warszawie. Jestem osobą dyspozycyjną,
samotną. Mam 58 lat. Pracowałem w handlu,
gastronomii, hotelarstwie, rekreacji oraz w
biurze nieruchomości jako kierownik, dyrektor,
menedżer, makler. Jestem zmotoryzowany.
- 507 932 248
■ Posprzątam! - Posprzątam mieszkania
po remoncie - pomieszczenia biurowe itp. na
terenie Jeleniej Góry. - 660 397 818
■ Poszukuję pracy - pilnie - 510 747 085
■ Poszukuję pracy - Podejmę pracę na okres
wakacyjny od Czerwca do Października. Może
być to praca w sklepie do opieki nad dzieckiem
lub każda inna e.mail: ewelina_z1@vp.pl
- 601 478 122
■ Poszukuję pracy - jako pomocnik budowlany lub inne prace fizyczne także ochrona lat
27 Rafał - 515 740 487
■ Poszukuję pracy jako zbrojarz betoniarz.
Posiadam wieloletnie doświadczenie i umiejętności. Nawet od zaraz - 075 755 79 51
■ Praca w Niemczech - (wykończeniówka,
gospodarstwo rolne itp). Prawo jazdy, samochód na gaz.33 lata. - 792 750 930
■ Pranie dywanów i wykładzin - Trzepanie
pranie dywanów ,wykładzin bez przemaczania
sprzęt firmy "KIRBY" Tel. 510 172 938 - 510
172 938
■ Pranie tapicerek - pranie tapicerek samochodowych ,mycie silników ,doświadczenie
w branży motoryzacyjnej w Niemczech - 515
740 487
■ Prawo jazdy kat b,c - Podejmę prace dodatkową, także weekendy - 667 209 919
■ Przepisywanie prac - szybkie i profesjonalne przepisywanie różnego typu prac
(dyplomowe, magisterskie itp) wraz z wykresami, schematami itd - kontakt tyg-rys-iek@
tlen.pl - 517 662 543
■ Przyjmę zlecenie na budowę dom - szybko
tanio i solidnie - 721 321 115
■ Pyszne domowe pierogi - zrobię i przywiozę, zadzwoń zamów. - 075 75 530 70
■ Remont mieszkania wykonam - Gładzie,
tynki, regipsy, panele ,malowanie .Szybko
tanio fachowo - 510 172 938
■ Sekretarka szuka pracy - Młoda kobieta
szuka pracy w biurze. Doświadczenie jako
sekretarka i kadrowa. Dobra obsługa komputera MC Office, znajomość zagadnień
kadrowych. - 605 354 541
■ Spawacz szuka pracy za granicą - Szukam
pracy jako ślusarz-spawacz MAG Mam 28 lat.
Mój zawód to ślusarz Ciągła praca w zawodzie
ślusarz-spawacz Posiadam uprawnienia PN-EN
287-1 metoda 135 Ukończyłem kurs czytania
rysunku technicznego Posiadam uprawnienia
na wózki widłowe Posiadam prawo jazdy kat.
B - 669 241 401
■ Sprzątanie - Pomogę posprzątać mieszkanie, biuro itp: odkurzanie, mycie okien i
wszystko z tym związane. - 505 766 094
■

Sprzątanie - poprasuję. Doświadczenie,
referencje. Uczciwość solidność. - 661
238 488
■ Sprzątanie - wszystko i wszędzie! - 669
948 089
■ Stałą pracę - Podejmę stałą pracę (biuro,
sklep, bank, ewentualnie księgowość).
Wykształcenie średnie policealne. Staż w
księgowości (na zasadach ogólnych i w
pełnej rachunkowości), handlu. violinar@wp.pl
- 501 226 215
■ Strony internetowe - Projektuje strony
internetowe od wizytówek po rozbudowane
serwisy i prezentacje (joomla, cms, flash,
php). e-mail: strona50@gmail.com - 662
120 207
■ Studentka - Jestem studentką II roku
ekonomii (studia dzienne). Mam 20 lat.
Podejmę pracę w weekendy. gg 8338373
- 693 169 340
■ Studentka szuka pracy - Szukam pracy w
systemie umożliwiającym dopasowanie zajęć
na uczelni do godzin pracy - 665 690 922
■ Studentka szuka pracy - Jestem studentką
dziennej fizjoterapii. Szukam pracy w systemie
umożliwiającym dopasowanie zajęć na
uczelni do godzin pracy. Możliwa praca w
niektóre weekendy, mile widziana praca na
promocjach w supermarketach. gg 3548531
- 509 179 561
■ Studentka szuka pracy - Interesuje mnie
praca na pół etatu lub kilka razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, piątek) - Mam
doświadczenie przy wprowadzaniu danych
do komputera i w pracy w sekretariacie.
- 603 228 180
■ Studentka szuka pracy - Uczciwa, rzetelna,
odpowiedzialna studentka II roku fizjoterapii
podejmie dodatkową prace na weekendy i
niektóre dni tygodnia. Dobra znajomość j.
angielskiego i niemieckiego. - 695 093 737
■ Studentka szuka pracy - 23 lata jestem
z zawodu masażystka podejmę pracę w tym
zawodzie i nie tylko - meil:kasia.0707@vp.pl
- 605 956 049
■ Studentka V roku z j. ang. - Szukam pracy
na terenie Szklarskiej Poręby lub okolic. Mam
doświadczenie w pracy jako kelnerka i recepcjonistka. Znam bardzo dobrze j. angielski oraz
podstawy j. niemieckiego. - 663 361 293
■ Studentka zao. szuka pracy - Studentka
III roku studiów zaocznych, podejmie pracę
- otwarta na wszelkie możliwości i wyzwania.
Solidna, pracowita, z własnym samochodem.
- 501 181 274
■ Student na urlopie dziekańskim - Jestem
studentem na urlopie dziekańskim i poszukuje
pilnie pracy. Studiuję Elektronikę i Telekomunikację. Znam się dobrze na komputerach i
programach z pakietu office oraz wielu innych
rzeczach. Posiadam uprawnienia elektryczne
E i prawo jazdy kat. B. Poszukuję pilnie pracy!
- 604 451 276
■ Student podejmie pracę - Student ostatniego roku podejmie pracę. Od wtorku do
■
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niedzieli. Własny samochód. Dyspozycyjny,
solidny, otwarty na nowe wyzwania. CV do
wglądu. - 889 543 952
■ Student prawo jazdy kat b - Jestem studentem zaocznym szukam pracy o charakterze
kierowcy lub sprzedawcy, posiadam prawo
jazdy kat B, bardzo dobre obsługa komputera
jak i również znajomość podstawowych
oprogramowań, język angielski i niemiecki w
stopniu podstawowym - 663 569 845
■ System HACCP dla Twojej gastronomii.
Kompleksowo, w realnej cenie! KONTAKT
Daniel Krzysiak E-MAIL daniel.krzysiak@gmail.
com - 502 548 834
■ Szukam dodatkowej pracy - podejmę
dodatkowa prace po godzinie 16 Pilnie - 508
443 027
■ Szukam pracy - jako kierowca kat b lub
do pilnowania obiektu 3 grupa renta - 791
541 624
■ Szukam pracy - kobieta lat 27 po szkole
gastronomicznej poszukuje pracy jako kelnerka Jelenia Góra-Cieplice - 513 762 232
■ Szukam pracy - Szukam pracy - 697
884 677
■ Szukam pracy - Mam 22 lata wykształcenie średnie szukam pracy na terenie Jeleniej
Góry i okolic - Pozdrawiam - 721 355 365
■ Szukam pracy - Kobieta 27 lat po szkole
gastronomicznej podejmie prace jako kelnerka
-Cieplice/Jelenia Góra, podejmę się również
obsługi wesel, bankietów i imprez okolicznościowych - 503 762 232
■ Szukam pracy - Studentka - studia dzienne,
podejmie prace. Może być praca wieczorem
lub piątek sobota, niedziela ewentualnie
niektóre dni tygodnia do południa. - 661
750 416
■ Szukam pracy - kierowca D+E 075/761
5121 - 514 800 708
■ Kobieta po szkole gastronomicznej
poszukuje pracy jako kelnerka Cieplice lub
Jelenia Góra. Podejmę się również obsługi
wesel,przyjęć okolicznościowych i bankietów
- 513 762 232
■ Szukam pracy - Jestem kobietą(33l.) z
doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych. Posiadam wykształcenie
średnie. Słaba znajomość języka angielskiego.
Szukam pracy od 8-16, na stałe. NIE MARKETY!!! - 783 485 947
■ Szukam pracy - w branży usługowej jako
kelner lub jako kierowca kat. b na terenie
Jeleniej Góry - 781 034 773
■ Podejmę prace na pół etatu lub jako
dodatkową w godz 9-15. Może być sprzątanie,
prasowanie, opieka. Mam również doświadczenie w handlu - 503 312 357
■
■

Szukam pracy - Budowlaniec lat 48
wykona tanio drobne remonty mieszkań
- 507 988 543
■ Jestem studentem dziennym pedagogiki
i poszukuje w miarę elastycznej pracy dorywczej GG 3169166 - 692 566 287
■ Szukam pracy Frankfurt am main Mężczyzna 44L. prawo jazdy B Uprawnienia
spawacza (spawanie-elektryczne) praktyka
w kotlarstwie wykonywanie prac ślusarsko
warsztatowych. Umiem się posługiwać narzędziami elektro - mechanicznymi. Poszukuję
pracy we Frankfurcie/M lub okolicach. praca.
praca@orange.pl - +48501988860
■ Szukam pracy jako pomocnik - Szukam
pracy jako Pomocnik na budowie na terenie
Jeleniej Góry - 880 371 701
■ Szukam pracy jako wykonawca - domków
jednorodzinnych dachów itp. tanio szybko
solidnie od zaraz - 721 321 115
■ Szukam pracy, studentka - szukam pracy,
opieka nad dziećmi, osobami starszymi,
robienie zakupów, praca w sklepie itp. Proszę
dzwonić w godzinach wieczornych lub pisać
izabela0514@wp.pl - 693 257 742
■ Szukam stażu - Młoda 22 lata z zawodu
Technik Handlowiec szukam stażu najchętniej

w biurze kontakt: daga.shizak@wp.pl - 515
274 884
■ Tanie sprzątanie! - wszystko i wszędzie!
- 669 948 089
■ Technik ekonomista - Kobieta-26 lat
- Technik ekonomista szuka pracy. Tylko
poważne oferty - 667 219 900
■ Technik elektronik + operator - Podejmę
prace na stale .prawo jazdy kat. B, uprawnienia
na wózek widłowy (z doświadczeniem) - 516
747 720
■ Technik handlowiec szuka pracy - 5
lat doświadczenia w handlu. Umiejętność
obsługi kasy fiskalnej, komputera, urządzeń
biurowych. Język niemiecki w stopniu zaawansowanym. Cechy osobowości: komunikatywność, dyspozycyjność, uczciwość, życzliwość.
wiolusia84@op.pl - 512 489 740
■ Telefoniczna obsługa klienta - Doświadczenie, sumienność, kreatywność do wykorzystania na stanowisku pomocy księgowej,
pracownika kadr i telemarketingu. kontakt:
logan_85@wp.pl - 075 75 43 483
■ Zaopiekuję się dzieckiem - w godzinach
popołudniowych, wykształcenie wyższe
pedagogiczne, doświadczenie w pracy z
dziećmi, Aleksandra - 604 993 509
■ Zabiorę ze sobą młode atrakcyjne panie do
pracy w Anglii - 517 627 965

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
■ Vw pasata 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
■ Opel Kadett 1996r pojemność 1400
po remoncie blacharki, b. oszczędny silnik,
szyber dach wel. tapicerka – zadbany 791
963 11
■ Maluch 95r ważny przegląd i oc. stan
dobry - cena tylko 27O złotych 721 719
872
■ Zderzak tylny Skoda Fabia kombi 692
956 371 4
■ Łada Samara 130 cm brązowa instalacja
gazowa w kole zapasowym rok .1989 uszkodzony rozrusznik - stan blacharki - dobry oc i
przegląd do 10.20.2008 601 595 233
■ Łada 2106 cm 130 rok 1982 benzyna
czerwony, stan blacharki bez korozji oc do 12
21.2008 cena 370 zł 601 595 233
■ Ford Galaxy 2.0e + gaz 97rok abs 2pp
klimatyzacja el.szyby lusterka centr. zamek
alarm wspomaganie relingi ciemne szyby 7
foteli - Cena: 19.000 zł 783 873 862
48783873862 15. 21-02-2008
■ Nissan Micra 88, Subaru Justy 88, vw
Jetta 1 różne części, tanio 790 247 799
■ Opel Astra Clasic 1.4 rok 1999 stan bdb
cena do uzgodnienia 787 992 933
■ 4 opony letnie - używane 6mcy rozmiar
175/65/14 firmy BARUM oraz felgi aluminiowe gwiazdy czteroramienne firmy BROBERT
rozmiar 14cali rozstaw szpilek 4x108mm,Pasują do ford, peugeot. - 693 873 515
■ Alfa romeo 156 szybko, tanio - Cena
do uzgodnienia , w razie kontaktu - proszę
o zaoferowanie wstępnej propozycji ceny.
- 505 178 067
■ Alu-felgi w b. dobrym stanie - pasują do vw
i audi rozstaw 4x100,caly komplet z gumami
letnimi - 503 092 656
■ Alusy - 4*100 +opony205-r16 tanio - 800
zł - 605 220 317
■ Astra kombi tylko 2800 zł! - Tanio - ABS, el.
szyby, el.podgrzewane lusterka, szyberdach,
relingi, hak, kubełkowe fotele, wspomaganie,
cent. zamek. Sprowadzony. Tylko 2800. Do
opłat - 518 732 007
■ Audi 100 cygaro - rok produkcji 1984
tanio. cena do uzgodnienia - 660 282 903
■ Audi 80 b4 Avant - super stan - 2,0 benzyna, 1992 rok, wspom. kier, ABS, centralny,
alarm, el.szyberdach oraz lusterka. Auto

z Niemiec do rejestracji. Stan auta to igła,
naprawdę warto - 608 498 262
■ Audi 80 b4 tdi - 1.9 TDI kombi, kolor
srebrny, auto sprowadzone - 505 409 224
■ Audi A4 - 2.6 Qattro 1995 z gazem - 885
663 448
■ Audi a4 1,6 + gaz - srebrny metalic, klima,
1995 rok, sprowadzony - 790 215 333
■ Audi a4 1.8 t 13000 (do neg.) - Stan
bardzo dobry, amerykańska wersja, automat
4-biegowy, wymieniony rozrząd, klimatronic,
welurowa tapicerka, elektr. szyby, lusterka,
szyberdach. 2 poduszki, kolor ecru, zabezpieczenie przed kradzieżą. - 509 156 610
■ Audi a4 1.9tdi 02r - audi a 4 avant 125000
km bardzo bogate wyposażenie srebrny
metalik - 502 583 999
■ Audi a4 8800 zł - 1995, 1,8, ciemnozielony metalic, klimatyzacja do wymiany
maska, lampa prawa, zderzak, sprowadzony
- 790 215 333
■ Audi a6 sedan,2.0 tdi, 2005r. - Nowy
model, granatowy metalik,184000 km,pełna
elektryka, sportowe pompowane fotele, podł.,
tempomat,6-bieg.,itd., kompletna dokumentacja, serwisowany w ASO, sprowadzony z
Niemiec, bezwypadkowy, stan idealny. Cena
77000 zł - 661 813 276
■ Audi b4 kombi (gaz) - 93r 2.0 benzyna +
gaz sekwencyjny, kolor seledynowy metalik,
elektr.szyby, szyberdach, relingi dach., hak,
roletka, alufelgi. Opłacone, zarejestrowane!
- 660 963 934
■ Auto za niecały tysiąc. - ASCONA 1.6 S z
gazem, auto sprawne, ubezpieczone i zarejestrowane, przygotowane do zimy, samochód
w ciągłej eksploatacji. GG 5597918. cena
poniżej tysiąca - 791 541 176
■ Bagażnik Renault Laguna - dachowy -nowy
- cena: 110 zł. - 075 64 257 63
■ Bmw 324 td e30 - Bmw 324 turbodiesel
- 1989 r. automat, el. lusterka, szyberdach,
abs, wspomaganie 2x komputer pokładowy. Stan silnika: idealny, blachy dobre. Po
wymianie oleju i wszystkich filtrów, świec
żarowych. Nowy akumulator. cena: 3200
- 600 746 186
■ Bmw 520 24v 91 3500 zł - sprowadzony
z Niemiec do opłat cena 3500 zl - 886
418 051
■ Bmw 730 - rok 1992 manualna skrzynia
biegów czarny metalik wszystkie dodatki
- tempomat, skóry. - 511 373 792
■ Bmw - części - Części do bmw e-36.
Przedni, tylni zderzak, reflektory, halogeny,
el.lusterka, koła stalowe, komputer, przepływomierz, części silnika m- 40;1,6-1,8l
- 607 756 616
■ Bmw e21 - do sprzedania kompletnie
zniszczone bmw e21 1,6 na gaźniku, tak
zniszczone, ze właściwie można uznać
ze go nie ma, ale posiadam do niego
polska dokumentacje, mam również
oryginalna przednia nerke, oraz obudowę
filtra powietrza, również oryginalna - 607
461 674
■ Bmw e30 318 1989r - 1500zl - 5
drzwi w całości, sprowadzone - 510
978 952
■ Bus - KIA bus 1997 uszkodzona skrzynia biegów 603376608,609560619
- 603 376 608
■ Calibra z gazem za 5500zl - Sprzedam super calibre z lpg. Tiuningowana
zarejestrowana ubezpieczona klima,
przyciemniane szyby z atestem, lampy
typu lexus, ospojlerowana - cena do
niewielkiej negocjacji - 889 301 370
■ Calibra z lpg 5000 zł - Calibra z gazem.
zarejestrowana, ubezpieczona. niebieskie
sprężyny, tłumik remus, ciemne szyby z
atestem, pełna elektryka, klima, przedłożona maska, lampy typu Lexus, ospojlerowana, komputer pokładowy, środek
podświetlony na niebiesko, kolor ciemny
niebieski, metalik - 889 301 370

Chewrolet Lacetti na gwarancji kombi
rok prod.2006 srebrny metalik 2 poduszki
abs elektryczne szyby i lusterka klimatyzacja
itd. Cena 30000 zł - faktura vat lub zamienię
na mniejszy w podobnej cenie(diesel). - 509
374 224
■ Cros 250 czterosów - nowa 250 rozruch
elektryczny i nożny na małych kołach14/17
idealna dla począt.i młodzieży cena 2700zł
- 606 311 366
■ Cross Enduro - aprilia tuareg rally 125
Enduro rok 1996, uszkodzony do wymiany tłok
, cylinder - cena 1500zł - 781 242 765
■ Części bmw e-36 - przedni, tylni zderzak,
reflektory, halogeny, el.lusterka, komputer,
przepływomierz, części silnika m-40;1,6-1,8
l, koła stalowe - 607 756 616
■ Części Ford Courier 1.8d - silnik skrzynia
biegów maska światła układ kierownicy i wiele
innych - 609 272 704
■ 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 5 - 1988r. światła tylne,
klapę tylną z szybą, błotnik lewy, pompę
hamulcowa, chodnice, kierunkowskaz lewy
- 663 998 922
■ Daewoo Lanos 1,6 sx - 106 KM, 98 rok, 97
tys. km, kolor ciemno niebieski. Dwa komplety
opon z felgami, letnie na alu, elektryczne szyby,
antena, centralny zamek na pilota z alarmem.
Pierwszy właściciel kupiony w salonie - 793
678 006
■ Daewoo Matiz style - Rok prod. 2003,
kupiony w salonie, I właściciel, garażowany,
bezwypadkowy, lakier metalizowany granatowy, srebrne zderzaki, immobilizer, autoalarm,
radiomagnetofon, elektryczne szyby,alufelgi
+2 kpl opon, tapicerka welurowa, dzielona
tylna kanapa. Przebieg 64 500 km Cena 12
200 PLN; majmej@o2.pl - 605 544 010
■ Do Opla Kadetta 1.4i - Bardzo tanio
komputer za 40zł - 607 460 075
■ Dużo części Fiat Uno - 1997r, 5 drzwi
lampy, wyposażenie wnętrza, maska, przednie
fotele itp. Jelenia Góra - 693 800 490
■ Eclipsa z lpg - Mitsubishy Eclipse rok 92,
pojemność 2000cm z lpg 150 KM klima,
ABS, centralny, elektryczne szyby i lusterka,
wspomaganie, alu 15 + komplet opon letnich,
autoalarm cena 8 200 możliwa zamiana na
inny... - 669 644 659
■

Ford Escort XR3i 1992 1.8DOHC,3
drzwiowy - wspomaganie kier., centralny
zamek,elektr. lusterka, kubełkowe fotele,
sportowy wydech. Zarejestrowany w kraju,
ważne OC i przegląd. Stan dobry. Sprzedam lub
zamienię 784 881 690 - 791 966 126
■ Felgi aluminiowe-fiat cc - Felgi aluminiowefiat cc - 508 764 585
■ Felgi stan dobry z oponami - Sprzedam 4
Felgi stalowe na 4 śruby z oponami letnimi.
Felgi pochodzą od samochodu VW Golf II.5,5
Jx13 ET 38. Proste. Leżały szmat czasu w
piwnicy. Lekko obmyte. W razie pytań proszę
dzwonić - 13 cali. - 663 349 916
■ Fiat cinquecento - felgi aluminiowe, były
nie długo używane w fiacie cc, atrakcyjny
wygląd jak nowe - 508 764 585
■ Fiat Scudo 96r 1.9td - Od m-ca w kraju,
zarejestrowany, opłacony. Po wymianie
rozrządu, oleju, wahaczy - 660 963 934
■ Fiesta diesel 1,6 - d 88 Sprawny, blacharka po remoncie, ekonomiczny silnik.
RO, przyciemniane szyby, pokrowce na
siedzeniach. Ważny przegląd i ubezpieczenie
- 508 240 831
■ Fokus 2001 combi w TDcI sprzedam za
22.5 tys. - 691 445 005
■ Ford Escort - w całości na części, combi
91 rok na chodzie - 607 756 616
■ Ford Escort 1,6 16v 1993 - kolor czerwony,
auto jest do poprawek lakierniczo blacharskich
poza tym 100% sprawny technicznie, welurowa tapicerka w bardzo dobrym stanie - jest
4 drzwiowe, wspomaganie kierownicy, radio
do opłat sprowadzone z Holandii cena 2.000
zł - 693 295 655
■ Ford Escort CLm 91 - Ford Escort 1,3 kat.
Rocznik 1991 .Hatchback 5d. Ważny przegląd
. Autko bardzo oszczędne i bezawaryjne.
RM , welurowa tapicerka. Do poprawek
blacharskich - korozja na podwoziu. Tanio !!
- 075 641 34 12
■ Ford Escort na części w całości na części
91r,1,4 L, combi na chodzie. - 607 756 616
■ Ford Escort rok 199 - poj.1.4 , alarm,
szyberdach, instalacja gazowa z pełną dokumentacją (wbita w dowód) , ważny przegląd i
oc, po wymianie końcówek, hamulców , filtrów.
Uszkodzony tylny błotnik i lampa. Cena 1500
zł- do uzgodnienia - 697 284 785
■ Ford Explorer - bardzo bogato wyposażony,
stan idealny - 502 245 444
■
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Ford Fiesta - rocznik 1991, ważny przegląd
i oc, stan b dobry - 888 872 887
■ Ford Fiesta 1,6d - rocznik 88 1,6diesel.
Mały, ekonomiczny samochód. W pełni
sprawny, ważny przegląd i ubezpieczenie
- 508 240 831
■ Ford Fiesta 91 - 3 drzwiowy, kolor czerwony, pojemność 1100cmm, stan dobry,
opony zimowe, ważne opłaty. Cena 2000.
- 788 713 222
■ Ford Galaxy 1.9tdi 97r - pilnie sprzedam.
- 508 368 615
■ Ford Ka za pół darmo z 1996r.,1,3 ben.,
fioletowy met., wsp.kier., cent. zamek, el.
szyby, 2 x airbag, oryginalne radio, opony
zimowe, po jednym właścicielu. Auto z Niemiec
do rejestracji. Super auto za niewielką kasiorkę
- 608 498 262
■ Ford Mondeo Ghia 2004r.kombi - Pełna
opcja przerejestrowany sprowadzony grudzień
2007 prze.113 tys. silnik 2.0 CTDI 115km oraz
felgi 16 Forda kolor Granatowy metalik 8 air
bag climatronic bez wypadkowy - możliwość
oglądnięcia Jelenia Góra - 514 429 751
■ Ford Sierra części - Wszystkie części z
demontażu do Forda Sierry rok. 84 2000cm
benzyna silnik w stanie idealnym - 605
367 561
■ Ford Transit - rok produkcji 1992, krótki,
podwyższony, stan dobry, zarejestrowany i
ubezpieczony. Cena 4.500 zł do negocjacji
- 506 166 013
■ Ford Transit 2.5d 90r - posiadam wszystkie
części do tego modelu oraz inne do innych
modeli aut Sprzedaż części używanych POMOC
DROGOWA 24h - 787 233 050
■ Fotel lotniczy do fiata 126p - Sprzedam
fajny fotel lotniczy w dobrym stanie do
maluszka cena do ustalenia - 783 849 393
■ Fso Matiz 2005 - benzyna + gaz kupiony w
salonie kolor czerwony, przebieg 30 tys. centralny zamek, auto alarm, lusterka regulowane
od wew., elektryczne regulowane światła, kufer
320 l, bagażnik, dodatkowe opony letnie na
aluminiowych felgach, dzielona kanapa, cena
15 tys. zł. - 660 041 935
■ Golf II - Benzyna – rocznik 1991. Po
remontach technicznych, w bardzo dobrym
stanie. Cena 2222 zł – do oglądania na ul.
Działkowicza 19 w Jeleniej Górze, tel. 075
64 31 990. - 885 779 232
■ Golf II Ford Eskort z gazem - 1990 rok
kolor niebieski metalic z instalacją gazową
■
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Ford eskorta 1992 CLX z instalacją gazową
kolor bordowy metalic używany przez kobietę
- 661 034 789
■ Golf III - części - Sprzedam części z
demontażu do samochodu Golf III 1.9 TD 75
KM i 1.6 benz. monowtrysk. 3 i 5-drzwiowy,
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
■ Golf kombi - turbodisel, 1,9 - 1994
r kolor zielony w bardzo dobrym stanie,
auto sprowadzone z Holandii do opłat,
cena 10.000zł Wyposażenie; elektryczne
lusterka i szyberdach, welurowa tapicerka
,wspomaganie kierownicy, ABS, regulowana
kierownica i światła, tuning przednich
świateł, relingi dachowe, hak, tylna roleta
- 693 295 655
■ Hak holowniczy – do bmw e34 - za cenę
200 złotych - 501 373 914
■ Honda civic 1,4 is 1998 - 15 500
PLN,150 000 km, 90KM (66kW), 1400
cm3, benzyna + gaz, srebrny - metalic, el.
szyby, el. lusterka, spojler, hak, centralny
zamek, autoalarm, 2 poduszki powietrzne,
radio, wspomaganie kierownicy, immobiliser, pierwszy właściciel, kupiony w
polskim salonie w 1999, bezwypadkowy,
garażowany. - 609 678 811
■ Hyundai sonata - zadbany, stan b. dobry,
bogate wyposażenie - 505 777 714
■ Ibiza tylko 2800 zł! - 94/95r.Silnik 1,3
bardzo ekonomiczny. Radio+cd JVS. Kolor
czerwony. Auto przyjechało z Niemiec. Tylko
2800 zł+ opłaty - 518 732 007
■ Jeep Cherokee 95 - Rok produkcji
1995 poj.5,2 V8 benzyna przebieg 287
tys. moc 155 KM automatyczna skrzynia
biegów, ABS, elektryczne szyby, lusterka,
klimatyzacja, skórzana tapicerka, CD, hak,
1 właściciel w Polsce pełna dokumentacja
cena 22 000 do negocjacji - 075 76
16 403
■ Kask na Crossa - fajny kask marki Max
rozmiar M nowy kosztuje ok 200zl ja mam
w dobrym stanie tylko za 100zl polecam,
kolor niebieski - 783 849 393
■ Kawasaki gpz 600 (zx600a) - Pierwsza
wersja ninji, rocznik 1986,600ccm.W
oryginalnym malowaniu z nieoryginalna
owiewka przednia, sportowymi stopkami
kierowcy w dowodzie 74kW mocy=100KM.
motor jest zarejestrowany, ubezpieczony z
przeglądem do 7 lipca. Uszkodzony - woda
w oleju - cena 2200 do negocjacji - gg
4683702 - 504 669 118
■ Kia Sorento - Sprzedam KIA Sorento
2006 rok, przebieg 7000 km. Samochód
jest uszkodzony. Cena do uzgodnienia 075
75 28 367 - 509 296 638
■ Koła Ford - sprzedam 4 koła stalowe do
Forda Escorta 13-tki na letnich oponach
175/70/13. - 607 756 616
■ Kompletna instalacja LPG - sprzedam
kompletna instalacje gazowa do auta gaźnikowego w dobrym stanie ze sterownikiem i
butla w cenie 350zl - 605 367 561
■ Koparka białorus - rok 1990 budowlana
- 502 245 444
■ Kosiarka ratacyjna - 695 917 053
■ Ktm exc 125 1997 r - Sprowadzowny
z Niemiec w lipcu - możliwość rejestracji
po remoncie silnika bez przebiegu - nowe
klocki - opony 40% zużycia, cena 6000 do
negocjacji gg 5274041 - 798 101 769
■ Kx 250 - Kawasaki - 56km 97rok 6100
zł - 605 699 744
■ Lancia kappa 2,4 td - sedan, klima,
grafitowy metalic, sprowadzony - 790
215 333
■ Land Rover Freelander 1800 benzyna,
5 drzwiowy sprowadzony freelander 2000
turbo diesel 3 drzwiowy - 792 588 345
■ Lantra - tanio części - 605 220 317
■ Maluch z J.Góry cały lub częśc - Maluch
garażowany. W dobrym stanie. Skończył
się dowód rejestracyjny. Rok produkcji:

1985, Pojemność silnika: 650 ccm, rodzaj
silnika: benzyna, kolor szary. Cena : 300zł
- 075 754 31 68
■ Mapa do Peugeota 607 i citr. c5 - Mapa
Polski Navteq z 2008 roku. Pasuje do radia
RT2, czyli 607 przed liftem i C5 do 2003.
GG: 363568 - 504 996 688
■ Mazda 323 1,6 2500zł - Do sprzedania
mazda 323 hatchback poj. 1,6 85kM
przeb.220 tys czerwona , alufelgi,centr
zamek, stan dobry, zarejestrowana, usterki
- pęknięta (rysa)przednia szyba. - 501
320 640
■ Mazda 323 f - części - Sprzedam części
używane do samochodu Mazda 323 F
1.6-16V. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522 968
■ Mazda mx 3 - 1,9 benzyna srebrny
metalik 94r lub zamienię na busa cena ok
8500zl - 510 566 759
■ Mazda mx 3 - 1,9 benzyna srebrny
metalik 94r lub zamienię na busa cena ok
8500zl - 510 566 759
■ Megane Classic - rok 1997,przeb.
175tys.,1.6 benz, szary met., el.szyby i reg.
lamp, klima, hak, welur, ABS, dziel. kanapa,
reg. kierownica, po wymianie rozrządu,
nowy układ wydechowy, RM z reg. przy
kier.,2 poduszki, roleta, oszczędny(ok.
6.5l/100km)możliwe raty lub zamiana na
turbo diesela, cena 10900 do negocjacji
- 601 595 385
■ Mercedes 124w - 3000 diesel rok.1987
granatowy sedan 4xel.szyby el.szyberdach
c.zamek ASD, ABS rok w kraju kpl. opon
zimowych + kpl. opon letnich alu 16"
Cena:7000zl - 798 034 458
■ Mercedes190e - 2.0 za 3000 zł. Cena
do negocjacji - 605 343 397
■ Mercedes 210 cdi Avangarde - 99r super
stan - 601 910 813
■ Mini ścigacz - czarny po remoncie
ogólnym cena do negocjacji - cena.230zł
- 781 242 765
■ Mitsubishi l200 – pick up; terenowe
2,5TDI, rok 1999, zielono - srebrny, napęd
4#4, hak, elektryczne szyby i lusterka,
klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek,
alarm, 2 airbagi, RO z CD, wspomaganie
kierownicy, imobilajzer, stan auta idealny
- Telefony kontaktowe 607 961 409 - 721
297 985
■ Motorynka Romet - w bardzo dobrym
stanie. Kolor wiśniowy metalik, pali na
pierwsze kopnięcie Cena 400zł. - 605
915 882
■ Nissan Mikra - Nissan mikra 1990 rok
pojemność 1200 cm kolor granatowy cena
1600zł 603 184 016
■ Nissan Primera - Sedan składak 95
- czarny mat 1.6slx. elektryczne szyby,
lusterka, szyber dach. GG 4521714 cena
1300 pln do drobnej negocjacji - 504
154 682
■ Nissan Sunny 1.6 + gaz tanio - Sprzedam
sprawnego technicznie Nissana Sunny
z nowa instalacja gazowa, ekonomiczny
opłacony, ubezpieczony z przeglądem
do stycznia 2009. kolor biały - rok prod
92/96 cena 2000zl do negocjacji. - 787
268 467
■ Nissan Sunny diesel - 1,7 diesel, 85r,
4 drzwiowy hatchback, niebieski metalik,
przegląd i oc sa opłacone - cena 1100zl.
- 698 674 272
■ Okazja - Ford Sierra sedan - pojemność
2000 benzyna + gaz, r.87 centralny zamek,
hak, do małych poprawek blacharskich,
ważne opłaty w ciągłej eksploatacji cena
do uzgodnienia - 791 286 134
■ Opel Ascona 1.6 s + gaz. sprawny - zarejestrowana, opłacona, ciągle eksploatowana
gg 5597918 - 791 541 176
■ Opel Astra 1.7d - rok produkcji 1993,
3 drzwiowy, biały, bardzo ekonomiczny
5,5l/100km. Zadbany, cena 3500zł,

Wojcieszyce koło Jeleniej Góry - 783
032 872
■ Opel Astra 1.7d - Diesel, rok produkcji
1993, kolor biały, 3drzwiowy, bardzo
ekonomiczny:5,5l/100. Stan bardzo dobry.
Warto. Cena 4500zł do negocjacji. Wojcieszyce k. Jeleniej Góry - 783 032 872
■ Opel Astra 1.7 Td 1997 rok - przebieg
160 tys. km.; poj. silnika 17 ccm alarm,
el. szyby, central. zamek, wspomaganie
kierownicy, nowe opony zimowe, radio CD,
zadbany, stan bardzo dobry, po wymianach
(płynów, oleju , rozrządu, pompy wody),
garażowany. Cena 12600 zł - 606 698
901
■ Opel Astra kombi 92/93r. - Tanio
- ABS, el.szyby, el. podgrzewane lusterka,
szyberdach, relingi, hak, kubełkowe fotele,
wspomaganie, cent. zamek. Sprowadzony.
Tylko 2800. Do opłat - 518 732 007
■ Opel Astra kombi 94r gaz - opel astra
combi stan b. dobry bezwypadkowy zadbany
kubełkowe fotele automatic instalacja
gazowa stan b. dobry cena 6500zł do
negocjacji warty tej ceny gdyż komuś długo
posłuży - 509 631 364
■ Opel Combo - 94 r. poj. 1.4 i - granatowy, 2 osoby + ładunek, airbag, kratka,
hak, alarm, blokada zapłonu, nowe opony
zimowe + letnie, zadbany,stan bdb, używany
prywatnie, rejestracja na ciężarowy-małe
opłaty, ważny przegląd i OC - sprzedam
lub zamiana na mały 5 osobowy - 601
437 091
■ Opel Corsa 92r 1.2 - autko na chodzie
jeżdżące w ciągłej eksploatacji ważne oc
i przegląd blacharka do poprawek cena
1000zł - 889 177 436
■ Opel Corsa b - Rok prod.97. Auto nie
wymaga wkładu finansowego. - 075 75
14 125
■ Opel Kadett 800 zł - okazja - na chodzie,
sedan, benzyna, srebrny metalic, opłacony,
OKAZJA!!! - 516 171 290
■ Opel Kadett na części 400 - na części
poj. 1800 benzyna, 1989r. uszkodzony
gaźnik, blacharka w stanie dobrym, cena
400 zł - 663 232 289
■ Opel Omega 2.0 - 16v 1994 combi
- 885 663 448
■ Opel omega b cd - Rok prod.1998
poj3.0MV6 zloty metal ABS, komputer,
nawigacja, el szyby x4, el siedzenia, 4 x
poduszki powietrzne, tempomat, podgrzewane siedzenia, R + zmieniarka (6CD)
klimatronik, sprowadzony z Niemiec,
zarejestrowany w Polsce, alufelgi 16 stan b.
dobry, cena 15 500zl - 609 192 603
■ Opel Omega b combi - 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
■ Oplel Corsa B - 97r poj.1.0 12V - 798
392 503
■ Opony 195/65/15 letnie - Opony letnie,
zachodnie, w bdb stanie 195/65/15 kpl. (4
szt) za 270 zł. - 075 64 25 763
■ Opony zimowe do 126p - Opony zimowe
do 126p z felgami – 607 134 827 - 607
134 827
■ Peugeot 306 tdi - rok prod 1994,
pojemność 1,9 TDI (90km), kolor czerwony metalik, wyposażenie: centralny
zamek,alarm , karoseria ocynk, opony 2
x komplet, radio/cd (Mp3), wspomaganie
kierownicy stan bdb. Bardzo ekonomiczny
zarejestrowany - delikatnie uszkodzony
5.000 - 785 104 070 - 501 087 092
■ Peugeot 306 xn - rok produkcji 1995,
benzyna, pojemność 1100 (60km), kolor
grafitowy metalik, wyposażenie: poduszka
powietrzna kierowcy, karoseria ocynk,

opony 2 x komplet, radio/cd (Mp3),
wspomaganie kierownicy. cena : 4.800
607 672 083, mdf.meble@vp.pl - 075
75 50 330
■ Peugeot 605 - 95r, 2,0 turbo benzyna
+ gaz, niebieski metalik, pełna opcja oprócz
skory, klimatyzacja, RM, szyberdach, opony
zimowe, aktualny przegląd i oc. Zadbany.
Cena 6500zl - 792 750 930
■ Peugeot Boxer diesel - 1996 rok, biały
2.5 diesel. sprowadzony - 505 409 224
■ Peugeot partner hdi - części - Posiadam
różne części z demontażu do samochodu
Peugeot Partner 2.0 HDi, rocznik 2000.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
■ Peugot 405 - stan bardzo dobry - rok
1992, kolor grafitowy metalik, szyberdach,
elektryczny zamek, elektryczne szyby, hak,
ABS, - samochód garażowany. Cena 4,200
do negocjacji - 509 282 640
■ Polonez 1.5gl - rok prod. 1993, benzyna,
przegląd ważny do końca stycznia 2009,
kolor czerwony, cena do uzgodnienia
- 793 797 708
■ Polonez atu - 1.6, rocznik 1996, w
dobrym stanie z OC i rejestracją. Nowe
opony zimowe, dorzucę 10 kół. cena do
uzgodnienia - 661 934 799
■ Polonez Caro - 1996: instalacja gazowa
(nowa butla), alarm, RM, auto w ciągłej
eksploatacji - 790 432 320
■ Polonez Caro + 98r - brak opłat stan
dobry + nowe opony z alu-felgami cena
1750zł - 889 177 436
■ Polonez Caro tanio - rocznik 94 na
chodzie za 700zł. Okolice Jeleniej Góry
- 500 837 606
■ Polonez z gazem - Caro 1996, instalacja
gazowa (nowa butla), alarm, RM, auto
w ciągłej eksploatacji, cena 1100zł - do
rozmów - 790 432 320
■ Po wypadku Opel Astra II - Rok prod.
1999, benzyna 1,6, sprowadzony w grudniu
2007, zarejestrowany , po wypadku, zainteresowanym wysyłam link z fotkami, 5,5 tys.
do negocjacji - 505 160 089
■ Promocja 2x opel za 1000 - Ople Kadety
- rok produkcji 91/95 czarny 1,4+gaz 5
drzwiowy, brak oc i przeglądu - cena 600zł +
drugi 88/95 pojemność 1,4. kolor srebrny,
3 drzwiowy, brak oc i przeglądu 450zł lub
2szt. 1000zł - 516 346 494
■ Przyczepa kempingowa - Sprzedam
przyczepę kempingową bez możliwości
rejestracji. Idealna na stróżówkę lub na
budowę. Posiada kuchnię, zamykaną
sypialnię, salon, ogrzewanie. Przyczepa na
kołach. Cena 2500 zł info: 888 910 417
- 721 582 553
■ 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 5200 do
negocjacji - 696 889 776
■ Radio samochodowe Pioneer - nowe
(używane niecały miesiąc) radio samochodowe renomowanej firmy PIONEER
DEH-1920R . Radio jest na gwarancji
dwuletniej. - 783 797 957
■ Renault 19 Cabrio - Model przejsciowy
92 wersja karmann zarejestrowany ważny
przegląd i oc możliwa zamiana na inny
(honda w 124 lub inny) - 605 571 125
■ Renault Clio - 150 tys. przejechane
- pojemnośći, 2 kolor niebieski, alufelgi
stan dobry, zarejestrowany nie posiada
poduszek powietrznych. Cena 4100 - 075
76 75 902
■ Renault Clio - rok 1991, silnik 1400 cm,
czerwony cena 1800 PLN Proszę dzwonić
po 16 - 500 703 931
■ Renault diesel - rocznik 96, zarejestrowany, stan bardzo dobry. Cena 2999zl
- 507 930 010

Renault Megane Coupe - 2000 rok
niebieski metalik uszkodzony zderzak
tylny sprowadzona do opłat cena 8600 zł
- 792 588 345
■ Renault Scenic 1.9 dti - 1999, 170 km.
4 PP ABS, klima, dwa szyberdach, elektryka,
centralny zamek, radio sterowane w kierownicy ,tapicerka welurowa, hak, aulfelgi,
podgrzewane siedzenia. zarejestrowany
cena 21.200.oo zł tel. 075 64 25 826
- 605 996 335
■ Renault Twingo 95r - 1.2 benz. otw.
dach elekt.szyby, lusterka alu.felgi stan bdb
7000zł lub zamienię - 609 319 456
■ Renault 19 Chamade - silnik 1.8 instalacja gazowa na gwarancji, rocznik 1992,
elektryczne szyby szyber dach centralny
zamek, stan dobry, zadbany, dużo nowych
części, polecam Tanio. - 781 654 085
■ Romet Kadet - 2 osobowy, po remoncie
silnika, stan bdb. kolor czerwony 2 biegi
brak papierów ale mam od niego dowód
cena 260zł do negocjacji - 781 242 765
■ Seat Ibiza 2002r. o pojemności 1,9
diesel. Auto bardzo ekonomiczne. Posiada
4 poduszki powietrzne, oryginalne radio
SEAT + CD, komplet kół, elektryczne szyby,
immobilaizer w kluczyku, ABS, trzydrzwiowe.
Jeździ nim niepaląca kobieta. Samochód po
przeglądzie, po wymianie filtrów. Polecam
- 517 804 044
■ Seat Ibiza 94/95 r. - Silnik 1,3 bardzo
ekonomiczny. Radio + cd JVS. Kolor czerwony. Auto przyjechało z Niemiec. Tylko
2900 zł+ opłaty - 518 732 007
■ Seat Toledo - okazja - 1,8 benzyna rok
produkcji 1992, stan dobry cena 2500 do
negocjacji - 508 421 987
■ Sharan - ROK 96 stan bardzo dobry
przywieziony z Francji zarejestrowany
- 509 908 954
■ Silniczek krokowy seat vw - Toledo i
innych. Silniczek krokowy jest 4 pionowy
firmy Bosch - 601 498 144
■ Skoda Felicia 1997 - 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 cena do
negocjacji - 605 355 505
■ Skoda Felicia 2000r 9400zł - niebieska,
centralny zamek, autoalarm, immobiliser,
radio, termometr zewnętrzny, dzielone tylne
fotele, pierwszy właściciel, kupiona w salonie, książka serwisowa, karta pojazdu, faktura zakupu, bezwypadkowa, garażowana,
właściciel niepalący. - 509 860 049
■ Skórzaną tapicerkę - do bmw 7 e 32
fotele p.i tylną kanapę kolor czarny i kierownicę sportową skóra. - 511 373 792
■ Sprzedam części do zastawy - tłumiki
,linka do sprzęgła i inne - 604 421 335
■ Sprzedam hak holowniczy - Sprzedam
hak holowniczy do Audi 80 tanio - 507
988 543
■ Sprzęgło polonez - kompletne LUK
do Poloneza 1,5-1,6 nowe nie używane
komplet zapakowany w pudełeczku nr
części 620 022 906 cena 250,00 - 663
980 003
■ Subaru Legacy z gazem, 4 WD - 2l.
benz,1991/1995 składak, przebieg 330
tys., po 290 tys. wymieniono silnik na
drugi o przebiegu 120 tys,116 KM, bokser,
tydzień temu wymienione tuleje wahacza
nie wymaga żadnych napraw - polecam, CENA 3950 ZŁ ANNA KACZMAREK
SZKLARSKA PORĘBA TEL. 783 299 989
- 783 299 989
■ Fiat 126p z 2000roku z ważnym przeglądem oraz OC samochód w super stanie
kolor czerwony, zadbany cena 2000 do
negocjacji - 783 849 393
■

Tanie, sprawne auto. - Zarejestrowana
opłacona sprawna Ascona 1.6 z gazem za
900 zł. - 791 541 176
■ Tanio - Marki Ford Escort, rok 1991,
przebieg 160 tys. km. alufelgi, centralny
zamek, wel. tapicerka, el. lusterka, do
niewielkich poprawek, cena 1300 do
negocjacji, auto można oglądać cały czas,
dzwoń a na pewno się dogadamy, auto jest
zarejestrowane - 607 461 674
■ Tanio Escorta 1991 - 1991 rok, alufelgi,
centralny zamek, el. lusterka, skorodowana
podłoga, auto na chodzie i jest zarejestrowane, cena 1200 do negocjacji pilnie gg
8366665 - 607 461 674
■ Tanio na gaz - Opel Kadett, poj. 1.3,
rok 1986, na chodzie, w dobrym stanie,
zarejestrowany i opłacony do czerwca.
AUTO na GAZ!!! cena: 900 zł do negocjacji.
- 511 947 765
■ Thule uchwyty - Sprzedam za połowę
ceny nowe uchwyty THULE do mocowania
i przewozu drabiny lub desek i innych
dłuższych rzeczy na poprzeczki dachowe.
Zamykanie na kluczyk! - 502 252 724
■ Tico - części - części z demontażu
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
■ Tipo - części - części do Fiata Tipo - 607
756 616
■ Uaz 469b - 1989r, 4x4, 2.4 (silnik
Wołga 105KM), pierwsza rejestracja
2007,7 osobowy, dużo nowych części,
2 nowe opony, napędy 100% sprawne
- sportowe fotele, atrakcyjny wygląd, niezawodny w terenie - sprzedam lub zamienię
- 601 437 091
■ Uno 1987 - czerwone - bez wypadkowy
- cena do uzgodnienia - 607 134 827
■ Vectra a – części z demontażu do Opel
Vectra A 2.0 4x4. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki. - 510 522 968
■ Volkswagen Corrado 1,8 u9g60 - z
1990 roku w kolorze perłowym auto
sprowadzone z Holandii do opłat 7.500zł.
Samochód jest w bardzo dobrym stanie
jest obniżone posiada alufelgi ,elektryczne
szyby i szyberdach, welurowe kubełkowe
siedzenia, tuning świateł tylnych i komputer
MFA - 693 295 655
■ Volvo 850 - 94 rok tanio- kombi –
czarne, 2 lata temu ściągnięte z Niemiec.
Zadbane - bogate wyposażenie. Cena do
uzgodnienia - 667 544 114
■ Vw - audi komplet felg alu - w bardzo
dobrym stanie - 503 092 656
■ Vw Golf III 2850 zł - 1,8,1991 rok,
srebrny metalic, wspomaganie, szyberdach,
sprowadzony - 790 215 333
■ Vw multivan 4*4 - 94 rok 2.4 diesel
230 tys przebiegu el,szyby lusterka 2
szyberdachy zarejestrowany alufelgi - 506
536 942
■ Vw Passat 1.9tdi 94/95 - bogata wersja
wystawiony jest na allegro kolor srebrny
wersja kombi - super stan - 510 111 069
■ Vw polo 2000 rok- do oplat - sprowadzony silnik 1400 cm wspomaganie
kierownicy el szyby centralny zamek do
lakierowania maska błotnik i zderzak
przedni - 885 588 345
■ Vw Polo 2000 rok- okazja - n6 model
po liftingu 12/2000 rok silnik 1400 mpi
ekonomiczny wspomaganie kierownicy
elektryczne szyby - biały, uszkodzony
lekko lewy błotnik sprowadzony do opłat
cena 9000 zł plus opłaty około 1300 zł
- 886 418 051
■ Vw Polo II 1.3 + lpg - rok 1992. obniżona,
sportowe zawieszenie, sportowa kierownica, do wymiany wahacz przedni bo jest
skrzywiony - 792 819 271
■ Wolkswagen transporter t3 1987 - Rok
Produkcji 1987 kolor biały - osobowy ilość
miejsc 8 silnik 1,9 skrzynia 5-biegowa
CENA: 6500zł - 698 007 278
■

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

25 lutego 2008 r.

OG£OSZENIA
Wv passat - 94 rok 1.9tdi kombi b4
srebrny zadbany wyposażony dobrze - dziś
przyjechał dopiero z Austrii super stan
- 510 111 069
■ Wyprzedaż części - zamiennych do aut
osobowych - 506 536 942
■

MOTORYZACJA
KUPIĘ
■ Kupię 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
■ Kupię skrzynię ładunkową do busa
603 995 592
■ Vw Golf 3 diesel może być uszkodzony
do 5 tys. 667 116 684
■ Opel Omega a 88 na 1997 składak
srebrny metalik 1800 cm instalacja gazowa
centralny zamek, elektryczne lusterka,
oc do10.10.08 przegląd 10.10.08 - 601
595 233
■ Absolutnie każde auto kupię - całe
rozbite bez przeglądu i oc odbiór własnym
transportem - 785 479 486
■ Autoskup - powypadkowe, uszkodzone
- Skupujemy auta powypadkowe i uszkodzone. Odbieramy własnym transportem.
Jelenia Góra i okolice - 510 522 968
■ Auto zdecydowanie - Każde - 787
233 050
■ Części do Tranzita - rok 94 lampy maska
chłodnica pas błotnik i drzwi prawe - 603
995 592
■ Części Golf II - Kupię skrzynie biegów
do Golfa II 1.600 benzyna, 91r. Ogłoszenie
ważne do 19.02. do godzin wieczornych.
- 504 614 094
■ Fiata 125p !! pilnie w dobrym stanie do
300 zł PILNIE z okolic Jeleniej Góry pisać,
dzwonić czekam na rozsądne propozycje
mail owca450@wp.pl gg 866985 - 075
71 32 202
■ Honda civic - lewy przedni błotnik oraz
klapę silnika do hondy Civic, rok prod.91
najlepiej niedrogo 502 362 590 - 793
508 083
■ Każde auto - kupię każde auto cale,
rozbite, bez przeglądu i oc - 888 872 887
■ Kupię Astrę lub Felicję diesel 1.9D lub
opel astra 1.7 D lub TD, zarejestrowaną lub
do rejestracji - 601 145 684
■ Kupię auta uszkodzone lub całe - skup
aut całych lub uszkodzonych każdy model i
rocznik brak oc i przeglądu własny transport
jelenia góra - 516 346 494
■ Kupię dostawcze - mazda e2000,e
2200 Mitshubishi l 300 toyota hiace,
lite ace nissan vanette stan i rocznik
obojętny odbiór własnym transportem
- 888 872 887
■ Kupię każde auto - bez przeglądu i oc
cale uszkodzone odbiór własnym transportem - 888 872 887
■ Kupię każde auto - rozbite, całe, uszkodzone, bez papierów. Zaświadczenia o
wyrejestrowaniu pojazdu. gg 2993693
- 785 524 378
■ Kupię każde auto - Całe rozbite bez
przeglądu i oc odbiór własnym transportem
- 888 872 887
■ Kupie pakę skrzynie ładunkowa - do busa
- 603 995 592
■ Kupię ropę - kupie paliwo do diesla
- 516 346 494
■ Kupię silnik mercedes 190e - pojemność
1.8 lub 2.0 wtrysk levis22@tlen.pl - 603
407 210
■ Małe auto np. Tico Matiz - Cinqecento
Seiczento lub inne nie rozbite ale może byc
do poprawek ofertę można wysłać smsem
podając propozycje ceny - 664 200 250
■ Mitshubishi Colt - poj. 1300 - 694
054 458

Pomogę pozbyć się kłopotu - przyjmę
każde auto i motocykla w zamian za
wyrejestrowanie w obojętnym stanie - 605
367 561
■ Powypadkowe auta - kupię - Kupię auta
powypadkowe i uszkodzone. Zapewniam
własny transport. Jelenia Góra i okolice.
- 507 736 710
■ Powypadkowe, uszkodzone z terenu
Jeleniej Góry i okolic. Odbieram własnym
transportem - 721 721 666
■ Przedni zderzak fiesta 91r - pilnie kupię
- 507 899 048
■ Renault Megane - rok produkcji 19972000 .4/5 drzwiowa, stan techniczny
dobry,bardzo dobry, bezwypadkową, zarejestrowaną w Polsce - 668 220 101
■ Zaświadczenia o wyrejestrowaniu
- Zaświadczenia o wyrejestrowaniu Lub
przyjmę w zamian za wyrejestrowanie gg
2993693 - 785 524 378
■ Opel Corsa B - z 97r. Zielony metalik
poj.1.0 12V wersja trzy drzwiowa. Auto
posiada ABS, szyberdach, wspomaganie
kierownicy, el. ustawianie świateł. Cena
6750 - 887 336 650
■

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
■ Zamienię Poloneza ATU rok produkcji
1997 z instalacją gazową na skuter lub
komputer 502 922 770 - 693 176 862
■ Zamienię Seata Toledo - 1,8 benzyna
stan dobry rok produkcji 1992 na Opla
Kadetta lub inny, bez dopłaty - 508 421
987
RÓŻNE
KUPIĘ SPRZEDAM
■ Sprzedam telewizor Samsung, 28 cali z
pilotem, polskie menu, w czarnej obudowie.
Cena - 300 zł. 791 963 115
■ Zaopiekuję się starszą osobą w zamian
za mieszkanie i meldunek dożywotnio
- samotna matka 72 17 19 872
■ Przyjmę mieszkanie do remontu komunalne może być zadłużone 72 17 19 872
■ Poszukuję firm sponsorów na zakup
mieszkania dla samotnej matki 78 72 73
9o9. 721 719 872
■ Sprzedam pianino Calisia 075 75
43 669
■ Sprzedam butla gazowa 11 kg propan
butan cena 60 zł 692 956 371
■ Sprzedam 3-letnia kuchnie gazowo
- elektryczna Martercook srebrna metalowa
gratis okap cena 700 zł nowa 1700 zł
783 873 862
■ Dwie klacze rasy hodowlane wpis do
księgi 605 822 721
■ Obiady, zupy regeneracyjne, gotowane
na miejscu i na wynos - dla osób z M.O.P.S.
i firm – Jelenia Góra ul. Cieplicka 74 szkoła
nr 6 502 108 290
■ Tanie domowe obiady na miejscu i
na wynos - na abonament i jednorazowe
- Cieplice ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6
502 108 290
■ Sprzedam - Okap wyspowy Whirlpool
AKR 606 GY - NOWY, TANIO, GWARANCJA
- 300,00 zł – 511 089 968
■ Sprzedam - AMICA Okap OKC 6519 I
- OKAZJA, NOWY, GWARANCJA - 800,00
zł - 511 089 968
■ Sprzedam - Chłodziarka do zabudowy
- Whirlpool ARG 737/4A nowa, TANIO, GWARANCJA - 1 300,00 zł - 511 089 968
■ Sprzedam - 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
■ Kupię zabytkowe meble do renowacji
– 075 76 210 36
■ Sprzedam drzwi wejściowe – zabytkowe,
bez ościeżnicy – wymiary 2210 – 140
– Suknię Ślubną białą rozmiar 36-38
– cena 200zł -75 75 261 53
■ Sprzedam psa Pinczera miniaturowego
– suczka czarna podpalana – ma 6 tygodni
– 887 345 022
■ Zagłębiarka Festo TS 55 – używana
stan bardzo dobry – sprzedam – 514
294 024

USŁUGI

Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i
075 642 03 15
■ 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
■ Bardzo smaczne dania - Wykonamy
na zamówienie, bardzo smaczne: pierogi,
krokiety, pyzy, gołąbki, pączki ,ciasta,
torty, itp. - 605 279 427
■ 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
■ Budowlane domki altanki - Budowlane
domki altanki wiaty - budujemy w systemie
- szkieletowym i z bala - 792 385 695
■ Fotografia ślubna - Fotografia ślubna
i okolicznościowa. Wysoka jakość usług,
bardzo atrakcyjne ceny, Zdjęcia na CD
+ album. Możliwość wykonania dużych
odbitek - 695 212 075
■ Hydraulika technika grzewcza - Hydraulika technika grzewcza c.o. wod-kan,
gaz, załatwiamy uzgodnienia i odbiory
hydroklim Rafał Klimczak Jelenia Góra
696 484 516 - 696 484 516
■ Numerolog 507 077 965
■ Kominki - obudowy, montaż, rozprowadzenie ciepła - 663 051 058
■ Monterzy mebli kuchennych - Monterzy
mebli kuchennych pełen profesjonalizm,
długoletni staż w państwach UE podejmą
współpracę z producentami i sklepami
- 075 7676 287 mail: adam1957@gmx.
de - 514 294 024
■ 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
■

Pielęgnacją nagrobków - Tanie mycie i
pielęgnacją nagrobków - 511 861 070
■ Produkcja ogrodzeń - bram, schodów,
balustrad, mebli, itp. - 600 513 230
■ Sprzątanie wszystko i wszędzie - Sprzątanie wszystko i wszędzie 669 948 089
- 669 948 089
■ Tłumacz przysięgły angielski Jelenia
Góra i okolice - 501 131 931
■ Wróżka - Wróżka tarot runy - 506
694 216
■ Wykonujemy altany - domki letniskowe,
całoroczne, garaże. Wszystko z drewna
oraz tym podobne - 606 306 855
■ Zaopiekuje się mieszkaniem - Szukam
mieszkania - jeśli chcesz wyjechać chętnie
zaopiekuje się mieszkaniem lub domem na
1-2 lata będę opłacać rachunki w zamian
za opiekę - 601 829 164
■ 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 - najlepsi z
najlepszych. W składzie zespołu wokalistka-saksofonistka. Obsługujemy wesela
bankiety dancingi imprezy - 603 560
398
■ Zespół Muzyczny BARTHEZ - wesela,
zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe, świetny damski wokal, bogaty
repertuar, nasza stronę www znajdziesz
w sieci - 697 866 500
■ Zespół muzyczny FART - wesela bale
studniówki itd. - 609 272 704
■ Brukarstwo - Brukarstwo - układanie
kostki betonowej, obrzeży, krawężników,
palisad solidnie! konkurencyjne ceny!
- 666 350 451
■ Budowa domów - Przyjmę zlecenie
na budowę domów jednorodzinnych
tanio solidnie szybko OD ZARAZ - 721
321 115
■ Chcesz modne wnętrze - Chcesz
modne wnętrze w domu, mieszkaniu,
sklepie? Zadzwoń - Planowanie, aranżacje,
wykonawstwo - wiarygodna, profesjonalna
obsługa - 075 767 62 87 adam1957@
gmx.de - 514 294 024
■ Firma budowlana Bartex - kompleksowe
usługi budowlane, posadzkarskie, brukarstwo, tynkowanie - Wykonywanie wszelkich
robót budowlanych - 608 262 768
■ Glazura, remonty, adaptacje - projektowanie łazienek - 691 986 259
■ Hydraulika kanalizacja - Hydraulika
kanalizacja, woda, co, cwu, przeróbki
- 668 822 911
■ Remonty-solidnie - Tapety, gładzie,
malowanie,tynki - dekoracyjne, regipsy,
płytki, panele Gwarancja solidności - 075
713 18 76
■ Roboty ziemne - roboty ziemne koparka
ceny konkurencyjne - 785 535 629
■ Tynki maszynowe - gipsowe i cementowo-wapienne - 600 417 979
■ Tynki maszynowe gipsowe - Tynki
maszynowe gipsowe i cementowowapienne - 600 417 979
■ Usługi budowlane - remonty mieszkań,
docieplenia budynków i inne, solidnie i
profesjonalnie - 509 784 104
■ Usługi budowlane - wykonamy usługi
w zakresie układania płytek, malowania,
gładzie, wstawianie okien, drzwi oraz
wymiana instalacji wodnych - 517 597
510
■ Usługi budowlane - Usługi budowlane
wykonamy usługi w zakresie układania
płytek, malowania, gładzie, wstawianie
okien, drzwi oraz wymiana instalacji
wodnych - 517 597 510
■ Usługi remontowo - budowlane - Usługi
remontowo - budowlane tanio i solidnie glazura płyty, instalacje wodno-kanalizacyjne
itp. - 608 425 553
■
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Bus jumper maxi - usługi transportowe
nowym busem maxi faktury vat - 607
292 400
■ Przeprowadzki - Przeprowadzki - miasto kraj Europa - ekipa do pianin maszyn
sejfów antyków itp. - 601 240 582
■ Przeprowadzki kompleksowe - Przeprowadzki kompleksowe 757 673 971
- 757 673 971
■ Przeprowadzki kompleksowe - Przeprowadzki kompleksowe - 75 76 73 971
■ Przewozy z i na lotniska - Wrocław
Praga i inne poczta leo.b7@wp.pl - 608
235 385
■ Świadczę usługi transportowe Świadczę usługi transportowe busem
kraj zagranica, przeprowadzki, laweta.
Posiadam ADRy, fv Jelenia Góra Marek
- 607 644 682
■ Transport - Transport krajowy i międzynarodowy. Ubezpieczenie ładunków
- 691 157 878
■ Transport krajowy - i międzynarodowy,
ubezpieczenie towaru, tani - 785 269
273
■ Transport - przeprowadzki - kraj i UE
tanio faktura Vat - 500 452 760
■ Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej – Faktura
Vat – Tel. 075 76 72 773
■ Układanie – regeneracja, podłóg różnych typów. Drobne usługi stolarskie 0
880 905 188 – 075 76 46 382
■ Remonty – mieszkań, domów, kompleksowo i profesjonalnie – ceny konkurencyjne
i solidność – 513 808 684

Lubańska. Nagroda dla znalazcy! - 509
537 537
■ Znaleziono klucze od domu. Jeden taki
długi. Był zaczepiony specyficzny brelok do
nich. Znaleziono je na przeciwko Szpitala
(Ogińskiego) na wysokości Kocioła Św.
Wojciecha. - 510 152 832
■ Znaleziono pieska - 17.02 ( niedziela)
przy ul. Morcinka 39 znaleziono pieska.
Piesek jest koloru rudego ma kudłatą
sierść i jest nieduży. Z uwagi na fakt, iż
pies pozostawał przez kilka dni bez opieki
, został przewieziony do Schroniska przy
ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze. Pies
czeka na swojego właściciela. - 075
642 01 56
■ Znaleziono psa - dnia 15.02.2008
(piątek) znaleziono psa w okolicy zajezdni
Mzk . ewentualnego właściciela proszę
o kontakt - ( zdjęcia na stronie http://
dami.pl/~prezes/pies/pies ) - 785
864 173

ZGUBIONO
ZNALEZIONO
■ Portfel - zgubiono - Zgubiono 19 lutego
w okolicach ulicy Bankowej portfel z
materiału w kolorowe paski z legitymacją
szkolną na nazwisko Aleksandra Dul. Proszę
uczciwego znalazcę o kontakt 075 64 355
93 - 500 183 197
■ Syberian husky - W okolicach góry
szybowcowej zaginęła suczka Syberian
Husky, czarno-biała. Wabi się Aksa. Miała
czerwone szelki z nieśmiertelnikiem. Prosimy o pomoc. Na znalazcę czeka nagroda.
Kontakt przez całą dobę. - 501 182 123
■ Zaginął kotek - rudy na Zabobrzu przy
Kiepury 34.Prawdopodobnie mógł spaść z
balkonu :( jeśli ktoś go znalazł lub widział
proszę o kontakt pod numerem 669 366
082 lub na adres kiepury 34/36.za znalezienie czeka nagroda. - 669 366 082
■ 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
■ Zaginięcie psa - W czwartek wieczorem
z ulicy KAMIENNOGÓRSKIEJ zaginął pies
rasy kundel. Ma on białe ubarwienie z dużą
czarna łatą na grzbiecie wraz z ogonem, a
na końcu ogona ma białe zakończenie. Pies
jest niski oraz ma miły charakter. Znalazcę
proszę o skonsultowanie się z właścicielem
- 500 837 075
■ Zgubiono laptop - Zgubiono laptopa z
ważnymi danymi "Fujitsu Siemens" w torbie
na laptop z napisem Conin dn.19.02.08,
ok. 17.30, Cieplice, ul, Wojewódzka lub

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

■

Angielski
- skutecznie i tanio

- 606 803 803

Instalacje grzewcze,
gazowe, kanalizacyjne.
Odbiory, montaż,
uprawnienia - 501 666
098 lub 508 647 464

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

Monterzy mebli
kuchennych

pełen profesjonalizm, długoletni staż w państwach UE
podejmą współpracę
z producentami i sklepami
tel: 075 7676 287
mail: adam1957@gmx.de
514 294 0242

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

Tel. 0 608 262 768

Chcesz modne wnętrze
w domu, mieszkaniu,
sklepie? Zadzwoń
- Planowanie, aranżacje,
wykonawstwo - wiarygodna,
profesjonalna obsługa
tel - 075 767 62 87
adam1957@gmx.de
514 294 024

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

PITY 2007
juz od 15 zł !!!!

50% ceny.

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

25 lutego 2008 r.

30 JELONKA WCZORAJ
Jak z dawnej fosy miejskiej uczyniono wizytówkę Jeleniej Góry (II)

Pomniki i tramwaje

Promenada była miejscem,
w którym Niemcy stawiali monumenty swoim bohaterom.
Pomnik Zwycięstwa wystawiony po wiktorii Niemiec w
wojnie z Francją w 1871 roku
odsłonięto trzy lata później,
niemal naprzeciwko wlotu ulicy Szkolnej i kamienicy pod

Murzynkiem. Przedstawiał on
alegoryczną postać Germanii,
która ze wzniesionym mieczem
sławiła męstwo wojów germańskich na różnych frontach.
Na marginesie – dzięki temu
zwycięstwu i potężnej kontrybucji wojennej płaconej przez
Francuzów zyskały całe ówczesne Niemcy – w tym Jelenia
Góra. Zbudowano za te środki
charakterystyczne gmachy użyteczności publicznej z czerwonej
cegły, między innymi siedzibę
jeleniogórskiego sądu.
Zhańbiony klęską w I wojnie
światowej naród niemiecki
zdecydował o usunięciu rzeczonego pomnika z Bankowej
w roku 1918. Na tym samym
postumencie stanęła wówczas
figura hrabiego Rudolfa von
Waldersee, bohatera większości
frontów, przeniesiona sprzed
koszar strzelców jeleniogórskich przy ulicy Obrońców
Pokoju.
Po 1945 roku pomnik po
pomniku rzeczonego hrabiego
ślad zaginął ze względów wiadomych. W latach 70-tych XX
wieku niemal w tym samym
miejscu stanął pawilon Ruchu,
w którym później urządzono
kantor wymiany walut oraz
zakład fotograficzny.
Nie sposób pisac o Bankowej
nie wspomniawszy o tramwajach. Za ich przyczyną ulica
nabrała prawdziwie wielkomiejskiego charakteru, ale
– trzeba przyznać – straciła
swoją sielskość. Wiodło tędy
torowisko w kierunku placu
Cieplickiego (Warmbrunnerplatz – pl. Niepodległości), skąd
szynowe pojazdy kierowały się
do Cieplic.
Z początku jeździły tylko w
jednym kierunku, a po likwidacji odcinka między ulicami
Konopnickiej, placem Ratuszowym i Długą – w obydwu, korzystając z mijanki blisko wspomnianego placu. To właśnie
tam, kiedy placowi patronował
Bolesław Bierut, kronikarz z
aparatem w ręku uwiecznił

Bankowa zimą w latach 50-tych minionego stulecia
ostatni przejazd tramwaju
jeleniogórskiego, w południe
29 kwietnia 1969 roku.
Dłużej utrzymał się sam przystanek, przy którym jeszcze
przez kilka lat zatrzymywały się
autobusy. Dziś jest tam klomb
z zielenią oraz charakterystyczna tablica ogłoszeniowa.

Niełatwy wybór

Kiedy miejscy rajcy po przewrocie systemowym dyskutowali w 1993 roku nad pozbawieniem ulic nazw, które się
komunistycznie kojarzyły, na
pierwszy plan obstrzału poszła
Aleja 15 Grudnia.
Mało kto dziś tę datę kojarzy
z kongresem zjednoczeniowym
komunistycznych formacji:
Polskiej Partii Robotniczej i
Polskiej Partii Socjalistycznej, z
którego wykluła się przewodnia
PZPR, ale wówczas szybko zdecydowano się tę nazwę strącić
z szyldów, choć w świadomości
starszych jeleniogórzan funkcjonuje ona do dziś.
Do wyboru była Promenada, na co rajcy patrzyli dość
sceptycznie obawiając się zbyt
dosłownego nawiązania do
niemieckiej przeszłości, oraz
Bankowa. I ta druga opcja
wygrała.
Fot. Archiwum

Dawna restauracja Frankego. Na zdjęciu początek lat 60-tych, już jako
jedno z „kultowych” miejsc lat PRL w Jeleniej Górze – sklep meblowy

Fot. Archiwum

W latach socjalizmu realnego
swoje kulturalno-oświatowe
przyczułki miały tam związki
zawodowe, które karmiły załogi
robotnicze propagandowymi
przedstawieniami.
Dopiero cieplejsze tchnienie
odwilży z 1956 roku nadaje
nieco normalności: w gmachu
powstaje klub Kwadrat (działa
do 1975 roku, później zostaje
reaktywowany w pierwszych
latach XXI wieku), jedna z
bardziej znanych instytucji masowej kultury w Jeleniej Górze.
Przy okazji krzywdę gmachowi robią architekci opracowując
absurdalny i wstrętny projekt
przebudowy elewacji, która
zresztą wcale tego nie wymagała. Najpewniej ze względu na
adaptację sali widowiskowej na
kino, zamurowane zostają zabytkowe okna, a na całość trafia
farba koloru mętnych buraków,
na której „mądra projektancka
głowa” poleciła namalować
piszczałki od organów…
Ten architektoniczny koszmarek straszył przez ponad
20 lat. Dopiero w 1987 roku
zamalowano go techniką trompe l’oeuil, dając farbą złudzenie
istnienia dawnej elewacji. Okien
wykuć na nowo, co prawda, się
nie dało, więc zdecydowano, że
zostaną one namalowane. Taki
przykład malarstwa iluzorycznego na współczesnym gmachu Jeleniogórskiego Centrum
Kultury możemy podziwiać
do dziś.
Podobnie zresztą upiększono
boczną ścianę fasady kamieniczki, w której mieści się uważana
za jedną z najlepszych cukierni
w mieście – Firmowa.

Fot. Archiwum

Tuż obok – końcowy etap
spaceru w historię: Theater
und Konzerthaus (Teatr i Dom
Koncertowy Lidnera), chyba
najważniejszy dla świata jeleniogórskiej kultury w tamtych czasach obiekt. Do czasu powstania
Domu Sztuki i Zgromadzeń,
czyli gmachu teatru przy Wojska
Polskiego (Wilhelmstrasse) to
właśnie na Bankowej koncentrowało się życie kulturalne
miasta.
Grano tam teatralne premiery, przyjeżdżały orkiestry symfoniczne (jednym z dzierżawców sali był cieplicki dyrygent
Gustav Loewenthal). Miłośnicy
sztuk zasiadali w przestronnej,
mieszczącej ponad 400 osób
sali na piętrze. Rozrywki nie
brakowało zarówno przed jak i
po koncertach.
Na parterze powstał jeden z
najbardziej wytwornych wyszynków w dawnej Jeleniej
Górze – pachnąca cesarskokrólewską kawą i brzmiąca
walcami Straussa Kawiarnia
Wiedeńska (Wiener Café), działająca od 1880 roku.
Wydzielono tam salę bilardową, przeniesioną z piwnic
budynku, a gościom dyskretnie
przygrywał kameralny zespół
muzyczny.
Oprócz imponującej powierzchni, urządzonej w gustowny sposób, z trejażami, po
których wiły się pnącza pośród
stylizowanych kolumn wspornikowych, kawiarnia kusiła wielkim światem, stworzonym przez
kolejnych właścicieli przybytku:
od Elisy Knoblauch po Artura Fischera, ostatniego niemieckiego
szefa Kawiarni Wiedeńskiej.
Historia obeszła się z gmachem złośliwie. W 1945 roku
trafiła tu komendantura Armii
Czerwonej. Znając upodobania
krasnoarmiejców do wyskokowego trybu życia i łupieniu
wszystkiego, co się nadawało
do wywiezienia jako wojenne
łupy, łatwo sobie wyobrazić, co
uczyniono z wnętrzem rzeczonej kawiarni…

Fot. Archiwum

Sekrety niezwykłej Promenady

Ta nazwa ilustruje jednak
tylko fragment bujnej przeszłości tego niezbyt długiego
przecież traktu. Wprawdzie
bujności nieco ubyło, zwłaszcza
po wycięciu niemal wszystkich
drzew (wyschły z powodu bezmyślnego pokrycia chodników
asfaltem), ale wciąż niemal na
każdym kroku czai się historia,
aby wędrowca czymś ciekawym
zaskoczyć.
Dziś, krocząc Bankową można odnieść wrażenie, iż nieobecne od dawna klimaty czają
się gdzieś ukryte, niewidoczne,

ale odczuwalne. Całość kryje
w sobie – mimo historycznych
zawirowań i przekształceń
– ducha starego Hirschbergu
mocno związanego ze współczesnością.
Ciąg dalszy w następnym
numerze ...

(tejo)

Górujące nad Bankową wieże Baszty
Wojanowskiej oraz kościoła
św. Erazma i Pankracego

Początek ulicy Bankowej sfotografowany z okien kamienicy na
Piłsudskiego. Widoczne barierki chroniące przed wejściem na
torowisko oraz światło ostrzegające przed zbliżającym się tramwajem
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PRZEDSZKOLE NA PIĄTKĘ - klasyfikacja
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logo- kolor podstawowy
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Zakończyła się prezentacja
kandydatur na najbardziej przyjazne przedszkole w Jeleniej
Górze. Ale to nie koniec emocji.
Najciekawsze przed nami! Do
roku szkolnego
Pantone 485Ckońca 100%
M 100% Yczekamy
na Państwa głosy. Co tydzień
będziemy przedstawiali ple bisc y tow y ranking. Wkrótce
będą mieli Państwo możliwość
wskazania swoich faworytów w
Internecie, na naszym portalu
www. jelonka.com
W minionym tygodniu zacięcie walczyły Przedszkole nr 4 z
niepubliczną „Piątką”. Zwycięsko
w yszła ta ostatnia, placówka
kierowana przez Teresę Skólską.
Nadrobiło zaległości z ubiegłego
tygodnia, osiągając wynik stu
oddanych głosów.
Przedszkole nr 4, kierowane
przez Katarzynę Stec znalazło się
jednak tuż za zwycięzcą i osiąg-

nęło wynik dziewięćdziesięciu
siedmiu głosów.
Prawdziwą niespodzianką jest
natomiast miejsce trzecie, na które weszło Publiczne Przedszkole
im. Kubusia Puchatka, na które
w zagłosowało 70 czytelników.
O miejsce na podium ostro walczy
również Miejskie Integracyjne
Przedszkole nr 14, na które w tym
tygodniu wpłynęły 63 głosy.
W ten sposób na piątej pozycji
znalazło się Miejskie Przedszkole nr 27 czyli popularny
„Okrąglaczek”, gdzie dyrektorem

jest Małgorzata Jędryczak.
Czytelnicy oddali na placówkę
57 głosów.
Kolejne miejsca zajęły: Przedszkole nr 13 (50 głosów), Przedszkole Kacperek (39 głosów)
oraz Zaczarowany Parasol (31
głosów).
Otrzymaliśmy pierwsze kupony na Niepubliczne Przedszkole
„Stokrotka” z ulicy Noskowskiego
(9 głosów) oraz na Miejskie Przedszkole nr 10 z ulicy Zjednoczenia
Narodowego (7).

Angela

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 Piłsuckiego 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!

EUROPEJSCY PRACODAWCY CZEKAJĄ NA CIEBIE!!!
SZUKASZ PRACY?

job.trade@vp.pl

tel. kom. 0 608 553 783

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

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

........................................
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: …………………………………

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

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

AUTO KOMIS

ALF
A

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

Przedszkole na piątkę to:

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

IEŻ
ODZ ĄŻOWA
CI
IĘCA
C
E
I
I DZ

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

Kupon

Auto Komis Alfa

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

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

25 lutego 2008 r.
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
informuje o zakończeniu realizacji Projektu
„Szkolenia z rachunkowości i finansów szansą zawodową dla kobiet”
W okresie od kwietnia 2006 roku do lutego 2008 roku uczestniczyło w nim 329 kobiet, z tego 165 bezrobotnych, 124 z obszarów
wiejskich. Kursy prowadzone były w 15-osobowych grupach. Dla ułatwienia udziału w zajęciach uczestniczkom, mieszkającym na
terenie całego Województwa Dolnośląskiego, zorganizowane zostały cztery ośrodki szkoleniowe we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Świdnicy
i Bolesławcu.
Szkolenie składało się z dwóch modułów. Pierwszy – „Podstawy rachunkowości” – obejmował zapoznanie uczestniczek z zagadnieniami
pomiaru i dokumentowanie procesów gospodarczych, zasadami ewidencji operacji gospodarczych, kosztami i przychodami, ustalaniem
wyniku finansowego i sporządzaniem bilansu. Podczas zajęć modułu drugiego – „Podnoszenie kwalifikacji księgowych bilansistów”
– beneficjentki Projektu zapoznały się z normami prawnymi polskiej rachunkowości, rozliczeniami i ewidencjonowaniem podatków
w działalności gospodarczej, konstrukcją i zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. Programy szkoleń opracowane zostały w
oparciu o wieloletnie doświadczenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Istotnym elementem kształcenia podczas obu modułów było wykorzystanie technik informatycznych w rachunkowości. Dzięki zakupowi
ze środków EFS sprzętu komputerowego każda z uczestniczek szkolenia praktycznie poznała zasady obsługi programu „Symfonia
Premium” do prowadzenia ksiąg rachunkowych, umożliwiającego także tworzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz rozliczanie
amortyzacji i wynagrodzeń. Dla niektórych kursantek było to pierwsze w życiu spotkanie z komputerem

Opracowanie i wykonanie Projektu, będące praktyczną realizacją podstawowego
założenia SPO RZL o budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa
poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia,
szkolenia i pracy stanowi potwierdzenie istotnego wkładu Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce w kształceniu kadr polskiej gospodarki.
Zainteresowani mogą zapoznać się z informacjami o przebiegu Projektu na stronie
internetowej www.wroclaw.skwp.pl oraz w Biurach Projektu:
•
•

SKwP Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 12, 50-073
Wrocław, tel. (071) 3437627, fax (071) 3442682, biuro@wroclaw.skwp.pl,
kierownik Projektu Maria Kmiecik,
SKwP Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 16/18, 58-500 Jelenia
Góra, tel / fax (075) 6412200, skwp@poczta.onet.pl, kierownik Biura Projektu
Grażyna Boryń.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Działanie 1.6. „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”

Fot. Zasoby biura projektu w Jeleniej Górze

Z perspektywy europejskiego i ogólnopolskiego rynku pracy tych 329 kobiet, które w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych
mogą bardziej aktywnie na nim funkcjonować, to niewiele. Jednak dla każdej z nich udział w kursach, potwierdzona zdanymi egzaminami
i uzyskanymi certyfikatami wiedza – to ważne lub nawet przełomowe wydarzenia życiowe. Wiele z nich już otrzymało pracę lub
poprawiło swoją pozycję w miejscu zatrudnienia, inne czekają jeszcze na wykorzystanie swoich szans. Większość, jak wynika z badań
ewaluacyjnych, zwiększyło zaufanie we własne siły i podniosło poziom samooceny.

