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ROZMAITOŒCI
Sercem wokół Jeleniej Góry

DZIŒ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk
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Przybliżą Ci Twoje miasto Dziś, poniedziałek (8 XII), Stanisław Firszt opowie o „Ukrytej Jeleniej Górze”. Będzie to przybliżenie dziejów miasta na podstawie wykopalisk i badań archeologicznych. Dzień
później w świat jeleniogórskiej secesji, dosłownie!, wprowadzi zainteresowanych Wojciech Kapałczyński, który zaprosi na wycieczkę po zakątkach, gdzie art nouveau jest stylem dominującym.
W środę przeniesiemy się w krainę miejsc magicznych, a to za sprawą filmu zrealizowanego przez Konrada Przezdzięka „Jelenia Góra, magiczna góra”. Autor dotarł z kamerą do tych zakątków, które – w jego subiektywnym
odczuciu – niosą w sobie coś więcej niż tylko wymiar historyczny. Co? Na to pytanie będzie można usłyszeć odpowiedź i zobaczyć w Biurze Wystaw Artystycznych 10 grudnia. Nazajutrz kolejna wycieczka zaproponowana
przez Wojciecha Kapałczyńskiego, który tym razem zapozna uczestników z najcenniejszymi, najbardziej reprezentatywnymi budowlami architektury sakralnej oraz jej niedostępnymi na co dzień zasobami. Klamrą spinającą
ten cykl będzie opowieść Ivo Łaborewicza, który przybliży słuchaczom wystawne kamienice i ich dawnych, możnych właścicieli. Autor opowie o historii mieszczan i architektury mieszczańskiej w stolicy Karkonoszy.
Wszystkie wspomniane wydarzenia zaczynają się o godz. 12.

Rodzinne dramaty
la” zatrzymano w policyjnym
areszcie. Jeśli potwierdzą się
przypuszczenia o pobiciu, wyrodnym opiekunom grozi kara
do pięciu lat więzienia.
To nie jedyny prz ypadek
znęcania się nad dziećmi. W
Kamiennej Górze zatrzymano kompletnie pijanych ojca i
matkę, którzy przez kilka dni
nie posyłali swojego siedmioletniego syna do
szkoły.

Policjanci prowadzą
wyrodną matkę do aresztu.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Do szpitala została przyjęta w
minionym tygodniu miesięczna
dziewczynka ze śladami na ciele
mogącymi świadczyć o jej pobiciu. Życiu dziecka nie zagraża
niebezpieczeńst wo. Trafiło
do placówki opiekuńczej. Jest
prawdopodobne, że pobili je
matka i ojczym. Kobieta jest
znana jeleniogórskiej policji ze
złej strony. Piła wódkę i nocowała w melinach ze swoją starszą
córką. Sąd umieścił pięciolatkę
w domu dziecka i oddzielił od
matki. Kobietę i jej „przyjacie-

To bez wątpienia najmocniejszy akcent roku jubileuszowego: potężna wystawa,
na którą składają się dwie
znaczące ekspozycje. „Wokół
Jeleniej Góry” gromadzi w
sobie dzieła, które są wyrazem nie tylko inspiracji, jaką
dawało i daje miasto twórcom,
lecz także ilustrują jego codzienność.
Wernisaż obydw u części
w ydarzenia przygotowanego wspólnie przez Muzeum
Karkonoskie i Biuro Wystaw
Artystycznych zgromadził w
miniony piątek tłum entuzjastów miasta, Odbywamy swoisty spacer po Jeleniej Górze,
której już nie ma. Z obrazów
dobiega gwar przekupek na
pla c u R at uszow y m, które
dwoją się i troją przy straganach obsikanych przez psa.
Słychać dostojne brzmienie
organów Kościoła Łaski. Czuć
swąd spalenizny z płonących
wież sanktuarium. Jesteśmy
świadkami wydarzeń za sprawą setek obrazów, grafik, rysunków i innych przedstawień
miasta. We wnętrzach BWA
przenosimy się bliższej współczesności. Zazgrzyta tramwaj
w zimow y dzień na placu
Bieruta , uwieczniony tam
przez Wacława Narkiewicza.
Na fotografiach Waldemara
Wydmucha zobacz ymy co dzienność jeleniogórską sześćdziesiąt ych lat. Niezw ykła
perspektywa ratusza z ulicy
Konopnickiej, którą magistrat
„zyskał” po wyburzeniu części
kamienic. Wchodzimy w „magiczny świat” podwórek mistrzowsko sfotografowanych
przez Wojciecha Zawadzkiego
i w krainę wyobraźni malarzy,
rzeźbiarzy i innych artystów.
Wystawy czynne są do końca stycznia przyszłego roku.
Muzeum Karkonoskie zaprasza w niedziele za darmo!

(tejo)

MZK „zjedzie” z ulic za dwa lata

Terapia ze świętym Mikołajem

Najpierw likwidacja, a następnie ponowne uruchomienie, ale jako spółki prawa handlowego. To czeka
miejskiego przewoźnika w 2010 roku. Władze miasta
nie kryją entuzjazmu, a pracownicy zakładu – niepokoju.

Pacjenci z oddziału dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze mimo choroby uśmiechnęli
się po piątkowej wizycie najukochańszego świętego
najmłodszych – Mikołaja.

Likwidacją, a następnie przekształceniem MZK w spółkę miałaby zająć się firma Biznes Expert,
trudniąca się tego typu przekształceniami. Wszystko przez ogromne straty jakie obecnie przynosi
MZK. W ubiegłym roku bilans
zakładu zamknięto z ponad 400
tysiącami na minusie. Z drugiej
strony przekształcenie do końca
2009 roku wymusza nowy projekt
ustawy, który niebawem wejdzie
w życie.
Zmiany odczują pasażerowie: ceny biletów będą musiały wzrosnąć. Mniej przykrych
niespodzianek będzie czekało
natomiast na obecnych pracowników MZK. Planuje się bowiem
przeniesienie ich na obecnych
zasadach. Ich wynagrodzenie
będzie jednak zależało od sytuacji finansowej spółki, a zasady
wynagrodzenia pracowników
mają ustalać przedstawiciele
związków zawodowych i nowy
pracodawca.
– Przekształcenie w spółkę
pozwoli na działanie bez żadnych

ograniczeń, na odliczanie amortyzacji, zakup nowego sprzętu itp.
O tym, że spółki są dobrym rozwiązaniem świadczy chociażby
jeleniogórski PKS, który potrafił
się odnaleźć wśród konkurencji i
dobrze na tym wyszedł – mówi Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta
miasta. Będzie też łatwiej o kredyt
na nowe autobusy.
Z tak dużym optymizmem do
zmian nie podchodzi natomiast
Leszek Chmielewski, kierownik
marketingu MZK, który uważa,
że przekształcenie zakładu w
spółkę nic nie zmieni. – Rada
miejska przyznaje ulgi na bilety,
a takich osób jeżdżących bezpłatnie jest znacznie więcej niż
wykupujących pełny bilet, stąd nie
ma wpływów do naszej kasy i nie
ma zysków. Dlatego rada miejska
musi zwracać te pieniądze. Po
przekształceniu nas w spółkę będzie podobnie. Może się również
tak stać, że miasto określi dla
spółki zadania i będzie musiało
za to po prostu zapłacić.

(Angela)

– Takie święto w szpitalu
wojewódzkim organizujemy
już od wielu lat. W tym roku
jednak wyprzedziliśmy o jeden dzień jego obchody, z tego
względu, że mikołajki wypadły w sobotę, a dzieci z „trzynastki”, które wystawiły u nas
przedstawienie, mają sobotę
wolną od szkoły – mówi Anna
Sinica, prezes Stowarzyszenia
Pomoc y Chor ym Dzieciom

prz y Oddzia le Dziecięc ym
Szpitala Wojewódzkiego w
Jeleniej Górze, jedna z organizatorek przedsięwzięcia.
Dzięki uczniom „trzynastki”
i zaangażowaniu pracowników szkoły i szpitala, dzieci
choć na moment zapomniały
o swoich codziennych tro skach.

(Angela)
Fot. Angelika Grzywacz
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WYDARZENIA

Przez brawurę do grobu
Kolejna – już 17 – tragedia na
drogach Jeleniej Góry dopełnia
tegoroczne czarne statystyki. Bezbronny pieszy pokonujący ulicę w
wyznaczonym do tego miejscu,
nie miał żadnych szans w zderzeniu z karoserią jadącego pojazdu.
Po potrąceniu „przeleciał” kilka
metrów, uderzył głową w krawężnik i zginął na miejscu.
– Kierujący samochodem marki
Opel Astra, 26-letni mieszkaniec
gminy Podgórzyn, który potrącił
ze skutkiem śmiertelnym pieszego, najpewniej nie zachował
należytej ostrożności – tłumaczy
nadkom. Edyta Bagrowska, oficer
prasowym Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. – Kierowca
był trzeźwy. Czy jechał za szybko?
To ustali policyjne dochodzenie.
Świadkowie wypadku już wy-

dali wyrok: młodzieniec jechał
stanowczo za szybko. Ofiarę odrzuciło przecież o kilka metrów.
Gdyby jechał wolniej, zdążyłby
zahamować.
– Rysiu to był taki pogodny gość,
w dodatku zawsze przechodził
tylko przez oznakowane przejścia,
miał na tym punkcie wręcz obsesję

Wielu twierdzi, że do tragedii
mogło się przyczynić złe oświetlenie przejścia przez ulicę Bacewicz. Ale – zdaniem pobliskich
mieszkańców – to nieprawda.
– Jest tam na tyle jasno, że wszystko w miarę dobrze widać – mówi
pan Paweł z bloków przy ul. Noskowskiego. Przychyla się do tezy,
że sprzedawcę zabiła brawura i
lekkomyślność kierowcy, który
jechał przez centrum osiedla
nieuważnie.
W miniony piątek, w geście
solidarności z rodziną ofiary,
zabobrzanie zapalili świeczki w
miejscu tragedii. – To smutne ,

– To smutne, że w naszym mieście zamiast
montować światła na przejściach,
palimy światełka przy nich
i co mu to dało? – pytał mocno poruszony mężczyzna, przyglądający
się wielkiej plamie krwi, w miejscu
gdzie ofiara znalazła się po uderzeniu przez samochód.

że w naszym mieście zamiast
montować światła na przejściach, palimy światełka przy
nich – napisał na forum Jelonki.
com jeden z komentatorów.
Bo niewątpliwie doświetlenie
przejścia przez Bacewicz też by
się przydało. – W mijającym roku
ustawiono dodatkowe oświetlenie pasów w kilku miejscach na
Zabobrzu i w centrum miasta.
Nie doszło tam, odpukać, jeszcze
do żadnego potrącenia, choć
wcześniej zdarzały się – usłyszeliśmy w Miejskim Zarządzie
Dróg i Mostów.
Jednak samym gestem, zapa loną la mpką , cz y mont ażem latarni, nie ograniczy się
niepokojącego zjawiska pędu
k u drogowej śm ierci, któr y

Wpadli w pułapkę zastawioną przez oszusta
Około stu osób z całej Polski oszukał 43-letni „przedsiębiorczy” mieszkaniec Podhala, który ulokował firmę w
Jeleniej Górze. Pobierał zaliczki na poczet sprzedaży
zamówionych w Internecie samochodów różnych marek.
Na początku grudnia zniknął ze sporą sumką w kieszeni.
Długo nie nacieszył się skradzionym majątkiem.
W minioną środę policjanci sekcji
do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych
działań operacyjnych zatrzymali
43-letniego mieszkańca jednej z miejscowości pod Nowym Targiem, który
podejrzany jest o szereg oszustw na

Fot. Marek Komorowski

Pan Rysiu już nikomu nie powie „dzień dobry”. Nie zażartuje ze stałymi klientami straganu w którym pracował. Nie
sprzeda warzyw na świąteczny stół. W miniony wtorek
zabił go kierowca auta. Jadąc ulicą Bacewicz potrącił przechodzącego przez pasy jeleniogórzanina, który właśnie
skończył pracę.

szkodę wielu osób z całej Polski.
– Mężczyzna będąc właścicielem
firmy, której siedziba od września
2008 roku była w Jeleniej Górze
zajmował się pośrednictwem w
sprzedaży samochodów różnych
marek, sprowadzonych z zagranicy
– poinformowała nadkom. Edyta

Bagrowska z policji.
Oferta dotycząca pojazdów znajdowała się na stronie internetowej
firmy. Klient decydując się na zakup
konkretnego modelu samochodu
wpłacał zaliczkę w wysokości od
6000 – 8000 zł na konto właściciela.
Dla podniesienia wiarygodności
firmy część umów zawieranych z
klientami była potwierdzona notarialnie. Właściciel zapewnił sobie w
umowach dwumiesięczny termin
realizacji zamówień.
Jak ustalili policjanci od września
do końca listopada sprawca oszukał

zbiera żniwo zarówno wśród
tych, którzy zakochali się w
demonie prędkości jak i ich
zupełnie niewinnych ofiar. Co
robić? Cz y telnic y proponują
rozwiązania drastyczne: – Publikować zdjęcia, dane osobowe
przestępców, wszystkich, nie
tylko drogowych. Ochronę danych osobowych rozumiem. Ale
czemu danych BANDYCKICH?
– pyta na forum Jelonki internauta z Jeleniej Góry. – Inny
potencjalny przestępca się wtedy
mocno zastanowi nad każdym
krokiem gdy będzie wiedział, że
w razie czego będzie piętnowany
i opluwany przez społeczeństwo.
Jestem święcie przekonany, że
kilka tygodni takiej akcji – zdjęcia,
w gazetach, internecie, telewizji
co najmniej 100 osób z całej Polski.
– Szacujemy, że pokrzywdzonych
jest znacznie więcej. Kiedy dobiegał
dwumiesięczny termin realizacji
wcześniejszych zamówień 43-latek
„zniknął” – mówi nadkom. Bagrowska.
Delikwent został zatrzymany w
swoim domu w jednej z miejscowości pod Nowym Targiem. Trafił do
policyjnego aresztu. Za oszustwa
grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia
wolności. Mężczyzna był już wcześniej
notowany przez policję za inne przestępstwa. Wystąpiono z wnioskiem o
jego aresztowanie.

(tejo)

Przede wszystkim ostrożnie
nadkom. Edyta Bagrowska
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Brawura, brak
wyobraźni, nadmierna prędkość, łamanie przepisów ruchu drogowego, alkohol to
najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji. Kierowanie pojazdem w okresie jesienno-zimowym wymaga właściwej tym warunkom techniki jazdy, skoncentrowania
oraz zachowania szczególnej ostrożności. Bardzo istotnym elementem jest jazda z
prędkością dostosowaną do aktualnie istniejących warunków i sytuacji na drodze. W
tym okresie często na drodze jest ślisko i wcześniej zapada zmrok. Dlatego też piesi
stanowią w tym okresie szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego.
Należy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo pieszych zwiększa się, gdy są widoczni na
drodze. Piesi sami powinni troszczyć się również o swoje zdrowie i życie dbając o to,
aby wieczorem i w nocy być widocznymi dla kierujących z większej odległości.
lokalnej - i większość idiotów zza
kierownicy (i innych takoż) będzie
się solidnie zastanawiała, przed
kolejnym głupim krokiem.
Za spowodowanie wypadku
drogowego ze skutkiem śmiertel-

nym kierowcy grozi od 6 miesięcy
do 8 lat pozbawienia wolności.

(tejo/Mar)
zdjęcie na okładce:
Łukasz Płocki

Złodziejska szajka na ławie oskarżonych
Aż czternaście osób objął akt oskarżenia w sprawie
kradzieży kilkudziesięciu ton metalu na szkodę jednej
z firm w Jeleniej Górze, którą od połowy 2007 roku do
połowy 2008 roku odkradali pracujący tam ludzie.
Przerwanie przestępczego
procederu umożliwiły zeznania pokrzywdzonego. Sprawcy
pracownicy jednej z firm swoim działaniem spowodowali
straty rzędu kilkudziesięciu
t ysięc y złot ych. Łupem ich
padały odpady wysokogatun-

kow ych metali oraz gotowe
produkty, które sprzedawali
na jeleniogórskich punktach
skupu złomu. Grozi im kara
do pięciu lat więzienia.

(tejo)

58-500 Jelenia Góra, ul. M. Skłodowskej-Curie 13/2 (I piętro)
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Mikołaje
w mundurach

Dziś (poniedziałek) po l icjanci z garn i zonu jele niogórskiego odwiedzą zaprzyjaźniony dom małego
dziecka , któr y m ieści się
przy ulicy Sobieskiego. Jak
c o rok u f u n kc jona r iusze
wręczą maluchom prezenty,
na które złożyli się z okazji
dnia świętego Mikołaja, który obchodziliśmy w sobotę.
Odwiedziny stróżów prawa
w strojach Mikołaja w tej placówce stały się już tradycją
niecierpliwie wyczekiwaną
przez dzieci oraz personel
placówki.

Kultura w Gencjanie?

Nie jest w yk luczone, że
powstające właśnie Cieplick ie Cent r um Ku lt ur y bę dzie miało swoją siedzibę
w dawnym klubie Gencjana
przy ul. Wolności. Jego sala
znana jest z wielu wydarzeń
h istor ycznych (strajk u w
1981 roku), była tam też dyskoteka i krótko działało kino.
Lokalizacji CCK właśnie w
tym miejscu nie wykluczył
prez yd ent m i a s t a M a rek
Obręba l sk i. O wsz yst k i m
przesądzą jednak możliwości bud żetowe i nst y t ucji,
która póki co nie ma stałej
siedziby, do której mogłaby
zaprosić chętnych młodszych
i starszych ciepliczan.

Dwójka tylko
zawieszona

Miejski Zakład Komunikacyjny w ycofał się z planowanego zawieszenia od
minionej niedzieli kursów
autobusów nr linii dwa do
Janowic Wielkich.
Z uwa gi na ś w iąteczną
przerwę produkcyjną w zakładach Dr. Schneider, kursy
dwójek do Janowic i z powrotem zostaną wstrzymane od
15 grudnia 2008 do 5 stycznia przyszłego roku.

Integracja
na pierwszym planie

W środę, 10 grudnia, w
Szkole Podst awowej n r 8
odbędzie się konferencja pod
ha słem „Integrac y jna nie
znaczy specjalna”. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę
na konieczność przełamywania barier wobec dzieci
z niepełnosprawnością. Zaplanowano cykl wykładów,
warsztatów oraz w ystępy
dzieci z zespołu „ósemka” i
koncert zespołu „Accolada”,
któr y t worzony jest przez
pełnosprawnych i niepełnosprawnych jeleniogórzan.

Kolędowanie z Eleni

Nie o godzinie 11, ale o
16 odbędzie się w przyszłą
sobotę (13 grudnia) koncert
kolęd i pastorałek w Młodzieżowym Domu Kultury przy
ul. Skłodowskiej-Curie. O tej
samej porze kolędy zabrzmią
w Teatrze Zdrojowym podczas koncertu „Gwiazdka na
gwiazdkę”. Będzie to przedsięwzięcie zorganizowane
przez nauczycieli i dzieci ze
Szpitala Uzdrowiskowego
„Małgosia”. Gwiazdą koncertu będzie Eleni Tzoka.

Izba przyjęć

TEMAT TYGODNIA


Fot. Archiwum

RYTM TYGODNIA
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salą tortur
W szpitalnym korytarzu pacjenci z obciętym palcem, roztrzaskaną głową, napuchniętą nogą czy podbitym okiem
czekają kilka godzin, aż przyjmie ich lekarz. Nierzadko
płaczą z bólu i błagają o pomoc. Taka jest rzeczywistość
izby przyjęć w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze.
Dyrekcja zapewnia, że dotychczas nic o tym nie wiedziała,
i że zajmie się sprawą.
Izba przyjęć to miejsce szczególne, gdzie przyjmowani są
ludzie w nagłych przypadkach.
Często od poziomu zaangażowania medyków i cza su ich
działania zależy ludzkie życie.
Powinny tu panować szczegółowo ustalone zasady działania.
Tymczasem jak mówią pacjenci,
którzy zmuszeni byli zgłosić
się na izbę przyjęć do Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, lekarzy nie obowiązują tu
żadne reguły. Medycy tworzą tu
własne państwa w państwach i
pacjentów traktują jak swoich
poddanych.
– Prz y jmują , k iedy chcą i
jak chcą – mówi pani Danuta
Szreniak. – Skazują ludzi na kilkugodzinne cierpienie i narażają
ich życie. Diagnozy często wystawiają na korytarzu. Z powodu
mojej przewlekłej choroby
kilka razy
czekałam
już na korytarzu szpitalnym w
oczekiwaniu na
lekarza
przyjmującego
t a k z wane nagłe
prz ypadki.
Czasami przyjmował przez cały czas i trzeba było
poczekać na wizytę co najwyżej
dwie godziny, ale innym razem
czekałam nawet pół dnia, lub co
gorsze, nocy – opowiada pani
Danuta.
Raz doktor powiedzia ł jej
wprost, że robi sobie przerwę
na kawę, po czym w yszedł i
zniknął. Przy jednej z takich
wizyt spotkała mężczyznę, który
siedział w poczekalni i płakał
z bólu. Do szpitala przyjechał
ze zwisającym palcem, który
wcześniej podłożył przez nieuwagę pod piłę elektr yczną.
Prosił czekających by znaleźli
lekarza. Mówił, że może dostać
zakażenia. Po długich poszukiwaniach medyka, ten w końcu
przyszedł, ale dramatem tego
człowieka wcale się nie przejął.
Zachowywał się jakby nic się
nie stało

O swoich niemiłych przeżyciach z wizyty na izbie przyjęć
jeszcze długo będzie pamiętać
Ewelina Gorzec. Trafiła tam ze
swoim 16-letnim synem, który
roztrzaskał sobie głowę i rozciął
oko. – Adam wywrócił się na
rowerze – opowiada pani Ewelina. – Głowa zaczęła puchnąć.
Syn dostał gorączki i majaczył.
Byłam przerażona, poprosiłam
znajomych, żeby dowieźli nas
do szpitala, bo sama nie mam
auta, na karetkę trzeba byłoby
zapewne czekać godzinami.
Przyjechali na izbę przyjęć,
a tam okazało się, że nie ma
lekarza, bo gdzieś sobie poszedł.
Kobieta miała już czarne myśli.
Pani w rejestracji kazała czekać. – Kiedy zaczęłam płakać,
nakazano mi się uspokoić, bo
to i tak nic nie da – usłyszałam. – Nie jest pani dzieckiem – powiedziano – jak
trzeba czekać, to proszę
czekać – rzucono na koniec. Lekarz łaskawie
zjawił się po godzinie,

która dla mnie była wiecznością.
T ł umacz ył, że musia ł w y jść
gdzieś na oddział. Przeżyłam
wtedy prawdziwy horror. Gdyby
coś stało się wówczas mojemu
synowi… strach pomyśleć.
O „pomocnej” dłoni lekarzy i
funkcjonowaniu służby zdrowia
w Jeleniej Górze przekonała się
również Anna Kumik z Zabo-

brza. Do niedawna sądziła, że w
zarówno w szpitalu, jak i ośrodku zdrowia przy ulicy Różyckiego istnieje możliwość zgłoszenia
się w nagłych przypadkach i
otrzymania tam pomocy. Ale to
okazało się fikcją.
– W niedzielę wieczorem poszłam do szpitala na izbę przyjęć
z przyjacielem (był na przepustce z wojska), którego zaczęła bardzo boleć noga w kostce – opowiada. – Powoli pojawiała się
opuchlizna. Sprawa była o tyle
niepokojąca, że chłopak ani się
nie przewrócił, ani nie potknął,
a ból nasilał się od popołudnia.
W szpitalu zarejestrowaliśmy się
i pani z rejestracji kazała czekać

w kolejce. Po 40 minutach, co
jest i tak bardzo krótkim czasem
oczekiwania na wizytę, Łukasz
wszedł do gabinetu.
Jednak pacjent w yszedł po
dwóch m i nutach, bo lekarz
stwierdził, że nie było urazu
więc nie będzie go prześwietlał
ani badał.

Zdaniem eksperta
Małgorzata Sadowy-Piątek, dolnośląski rzecznik praw pacjenta przy NFZ we Wrocławiu:
Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy lekarz musi nagle wyjść na oddział, żeby w czymś pomóc, ale niedopuszczalną rzeczą jest,
by wychodził sobie na kilkugodzinną czy nawet godzinną kawę. Izba przyjęć jest specyficznym miejscem gdzie nie ma czasu na
inne zajęcia poza pomocą pacjentom. Nie może też stać się normą fakt, że lekarz jest niemiły dla chorych i niestaranny w tym
co robi. Takie sytuacje mogą bowiem zburzyć autorytet lekarzy, na jaki pracują inni medycy latami. Inną kwestia jest jednak fakt,
że sami pacjenci również muszą zdawać sobie sprawę z tego, że lekarz też jest człowiekiem, że czasami musi się czegoś napić,
lub że może być zmęczony i w pojedynczych sytuacjach się zdenerwuje. Na izbie przyjęć pacjenci przyjmowani są też w pewnej
kolejności, najpierw do gabinetu trafiają przywiezieni karetką pogotowia. Warto więc w poważnych sytuacjach nie przyjeżdżać
do szpitala samemu, ale czekać na karetkę.

– Nie
obejrzał
nawet nogi
i widząc, że
Łukasz ledwo
chodzi odesłał
go na ulicę Róż yckiego. W ośrodku na
Różyckiego jakaś pani
posadziła nas w ciemnym korytarzu i kazała
czekać na lekarza. Ten
pojawił się po chwili,
ale nie zabrał nas nawet do gabinetu tylko
w ciemnym korytarzu
pisząc sms-y kazał mówić, z czym przyszliśmy
– mówi pani Anna.
Całą historię opowiedzieli od początku, a lekarz stwierdził, że ich tu
nie przyjmie, ponieważ
nie ma tu rentgena i żadnych możliwości zbadania.
Ponownie odesłano jeleniogórzan do szpitala. – Kiedy
powiedzieliśmy, że właśnie
stamtąd wracamy, bo nas
tutaj odesłali, lekarz stwierdził, że nie mieli takiego
prawa. Widzieliśmy jednak,
że nie chciało mu się za bardzo z nami rozmawiać, więc
w ycofa ł się
do gabinetu
i polecił tylko żeby nogę
posmarować
voltarenem na noc, to może
przejdzie, a jak nie to kazał nam
iść po skierowanie do chirurga
od lekarza ogólnego.
Jeleniogórzanie jednak nie
odpuścili i próbowali tłumaczyć lekarzowi, że nie mają na
to czasu, bo we wtorek rano
pan Łukasz wraca do wojska.
Wówczas lekarz stwierdził, że
w takim razie może zbadają
go tam.
– Widocznie osobom, które
powinny „służyć” pomocą lekarską nie chce się za bardzo
pracować – mówi Anna Kumik.
Taka historia mogła spotkać
człowieka, który ma zawał, a
jedynym objawem jest silny ból
rozchodzący się od ramienia.
Też nie ma urazu, więc lekarze
stwierdzą, że to nic takiego...

Zajmie się tym dyrekcja

Po zgłoszeniu się do nas w ten
sposób potraktowanych pacjentów, zadzwoniliśmy do Szpitala
Wojewódzkiego z prośbą o połączenie nas z dyrektorem placówki. Zamiast tego usłyszeliśmy
od pani sekretarki pytanie, w
jakiej sprawie dzwonimy. Nasz
dziennikarz nakreślił sprawę i
podał pytania do dyrekcji, „czy
do dyrekcji dochodzą sygnały,
że coś nagannego dzieje się
w szpitalnej izbie prz yjęć?”.
Wówczas dostaliśmy natychmiastowa odpowiedź, że nigdy
żadne pismo w tej sprawie do
szpitala nie wpłynęło, bo pani
sekretarka wiedziałaby o tym
pierwsza. Dziennikarz jednak
nalegał z prośbą o połączenie
go z dyrekcją, po czym również
nie usłyszał od dyrektora odpowiedzi na zadane pytanie.
– Obiecuję, że sam zajmę się tą
sprawą i będę się przyglądał pracy na izbie przyjęć – zapewnił
nas Zbigniew Markiewicz.

Angelika Grzywacz

Lekarz zaniedbuje
obowiązki. Co robić?
Małgorzata Sadowy-Piątek: Najpierw
należy kontaktować się z dyrektorem
szpitala i to jemu należy zgłaszać
problem. Jeśli to nie pomaga, sprawę
można przekazać kierownikowi jeleniogórskiej delegatury Narodowego
Funduszu Zdrowia, który mieści się przy
ulicy Groszowej, tel. (075) 6458709,
a następnie do mnie, dolnośląskiego
rzecznika praw pacjenta przy NFZ we
Wrocławiu, ulica Dawida 2, pokój 15,
50-525 Wrocław, tel. (71) 797-91-49,
mail: rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl.
mailto:rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl
Istnieje również Biuro Praw Pacjenta
przy Ministrze Zdrowia, dyrektor biura:
Krystyna Barbara Kozłowska, ul. Długa
38/40, 00-238 Warszawa
tel./faks: (22) 635-75-78,
mail: sekreteriat@bpp.waw.pl, Bezpłatna
infolinia: 0-800-190-590 (pn. - pt. w
godz. 9.00 - 21.00)
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WYDARZENIA

Pałace pędzlem przypomniane Licytuj bombki – pomagaj dzieciom

Wystawę można oglądać każdego dnia, aż do 14 stycznia 2009
roku. Organizatorom szczególnie
zależy na grupach szkolnych,

których przyjazd najlepiej
umawiać telefonicznie,
075-64-95-362.
Jednocześnie, kustosz
dworu, Jacek Jakubiec
oficjalnie ogłosił zbiórkę
pieniędzy na odrestaurowanie
zabytkowego portalu, którego
spore fragmenty znaleziono w fosie
podczas jej oczyszczania.

Po raz czwarty już „gra” Fundacja Jeleniogórska Akcja
Bezpieczna Droga, której duchem sprawczym jest społecznik Mariusz Synówka. Fundacja zorganizowała aukcję
świątecznych bombek. Dzieł niezwykłych i unikatowych,
które wyszły z rąk miejscowych artystów.

Fot. Marek Komorowski

Fot. Marek Komorowski

W dworze Czarne w sobotę otwarto wystawę
akwareli autorstwa Andrzeja Woźniaka Zamki i
Pałace Dolnego Śląska. Autor, architekt z zawodu,
zajął się malowaniem pereł architektonicznych
naszego regionu.

- Potrzebujemy 120 tysięcy złotych, żeby odtworzyć brakującą
większość portalu z piaskowca,
liczącego sobie już pięćset lat – mówił Jacek Jakubiec.
-Kilka lat temu pomyślałem, żeby zorNa dobry początek zlicytowano
ganizować akcję podobną do Orkiestry
akwarelę Andrzeja Woźniaka oraz
wino domowej roboty, nazywające Owsiaka, oczywiście z zachowaniem
wszystkich proporcji, w jeleniogórskiej
się „Zamkowe Czarne”.
skali.– wyjaśnia M. Synówka – poprosi-

Mar łem artystów o pomalowanie świątecz-

nych ozdób, a aukcję bombek przeprowadziliśmy na Allegro pod hasłem Uśmiech
Dziecka. Z zebranych pieniędzy kupiliśmy
pompy infuzyjne dla oddziału dziecięcego
jeleniogórskiego szpitala.
Kolejne grudniowe licytacje i do szpitala trafiły w sumie trzy pompy infuzyjne,
trzy inhalatory ultradźwiękowe oraz
pulsoksymetr.
Za pieniądze z tegorocznej aukcji
na naszym portalu Jelonka.com, fun-

dacja kupi pompy kroplówkowe dla
oddziałów: dziecięcego i neonatologii.
Licytacja potrwa do środy, do godziny
20. Licytować można telefonicznie – od
wtorku do piątku w godz. 9.00–13.00
pod nr tel. 075 75 444 00, a po godz.
13.00 i w weekend na nr kom. 0 502 038
313 podając numer wybranej bombki,
cenę, dane osobowe i telefon kontaktowy.
Szczegóły znajdują się na naszym portalu,
www.jelonka.com.

Zaczynamy dziś naszą zabawę, która zbiega się z półmetkiem kadencji samorządu wybranego w wyborach
jesienią 2006 roku. Czytelnicy Jelonki sami będą mogli
zweryfikować swój głos i nagrodzić tych radnych, którzy
z konsekwencją realizują obietnice. A także napiętnować
tych, którzy o swoim programie zapomnieli.
Jeleniogórska rada miejska
jest specyficzna. Nie ma w niej
wyraźnie większościowej opcji.
Platforma Obywatelska, choć ma
najwięcej mandatów, nie zawsze
bez kłopotu forsuje swoje inicjatywy. Torpedowana przez Wspólne
Miasto oraz Prawo i Sprawiedli-

wość, bywa nieraz głaskana przez
Lewicę i Demokratów. Choć i to
ugrupowanie nie stroni od wdeptywania przeciwnika w dywan w
sali posiedzeń rajców. Zdajemy
sobie sprawę, że taka atmosfera
nie służy realizacji programu
zwycięzców, choć – wiemy także,

wasze fotki Nasze Pociechy

że w wielu przypadkach radni
odżegnują się od tego, co dwa
lata temu zapisali na swoich
ulotkach.
Program wyborczy to jednak
nie wszystko. Radny to wybranek jeleniogórskiego ludu. Reprezentant głosu mieszkańców
na forum rady, która de facto
podejmuje decyzje wiążące dla
miasta. Czy zasiadający w ratuszu
rajcy często kontaktują się z jeleniogórzanami? Czy rzeczywiście
reprezentują ich głos i problemy?
Czy raczej swoje partykularne
interesy?

Dwa lata to półmetek władzy
samorządowej. Zawsze można
się tłumaczyć, że jeszcze do końca
kadencji drugie tyle. Jednak, aby
radni poczuli się dowartościowani
(lub zrozumieli, że czas swoje postępowanie zmienić), wpadliśmy
na pomysł, aby ocenili ich sami
wyborcy. Dziś rusza także nasza
internetowa wersja plebiscytu.
Każdy jeleniogórzanin będzie mógł
wystawić radnemu cenzurkę: czy
znajdą się tam szóstki, czy jedynki
– to już zależy od Państwa.

Filip

Kamila

Konrad Przezdzięk

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję.
Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: angelikakonik@wp.pl

B ar to sz

D om in ik a

Jul ia

Ma ³go sia

Fot. Konrad Przezdzięk

Radni pod pręgierzem

KUPON

Nasza zabawa potrwa do końca roku.
Wyniki ogłosimy w poniedziałek, 5 stycznia,
zarówno w pierwszym, noworocznym wydaniu Jelonki.com, jak i na
naszym portalu www.jelonka.com
Prosimy o dostarczanie kuponów (z nazwiskiem danego radnego
przyporządkowanego do kategorii „na szóstkę” lub „na jedynkę”) wyciętych z gazety oraz o głosowanie w Internecie zgodnie ze specjalnie
opracowanym systemem. Nasi laureaci dostaną okolicznościowe dyplomy, a Czytelnicy – jelonkowe gadżety. Życzymy udanej zabawy!
Radny na szóstkę to:
.........................................

Radny na jedynkę to:
.........................................

Imię .................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................

Lista radnych
Wiesław Tomera
Krzysztof Czerkasow
Grażyna Rehlis
Jerzy Lenard
Piotr Miedziński
Zbigniew Sawicki
Hubert Papaj
Grażyna Malczuk
Józef Kusiak
Józef Sarzyński
Jerzy Pleskot
Zbigniew Ładziński
Cezariusz Wiklik
Zofia Czernow

Anna Ragiel
Ewa Duziak
Janusz Lindner
Miłosz Sajnog
Józef Zabrzański
Krzysztof Mróz
Wojciech Leszczyk
Ireneusz Łojek
Wypełniając kupon 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).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 grudnia 2008 r.

REKLAMA

KREDYT GOTÓWKOWY

KREDYT KONSOLIDACYJNY

wysokie kwoty nawet do 100.000 zł
minimum formalności do 100.000 zł
na oświadczenie

do 120.000 zł
połącz swoje kredyty, płać jedną
niższą ratę, dobierz dodatkową
gotówkę

KREDYT SAMOCHODOWY

KARTY KREDYTOWE

gotówka do ręki, zabezpiecznie po
kupnie szybko i prosto

łatwy dostęp do pieniędzy
gdziekolwiek jesteś

KREDYT HIPOTECZNY

UBEZPIECZENIA

na zakup, remont, cel dowolny,
konsolidacja zobowiązań
wszystkie waluty, długie okresy
kredytowania

kompleksowa ochrona
ubezpieczeniowa Ciebie, Twojej
rodziny, domu i samochodu

BEZPIECZNE OPŁATY
najtaniej w Twoim mieście

Jelenia Góra

ul. Mickiewicza 2A
tel. 075 752 27 72
075 642 13 53

Lubań

ul.Tkacka 27
tel. 075 721 00 94
(budynek "Społem", I
pietro, naprzeciw "ECO")

My kryzysu się nie boimy!!
Zapraszamy do naszych oddziałów
		

od poniedziałku do piątku, 9:00 - 17:00
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WIADOMOŒCI

Joanna Adamska:
Jak w każdym innym mieście zdarzają się
osoby, które rzucają śmieci różnego rodzaju i gdzie popadnie. Są ulice, na których
jest czysto, a są i takie, które przypominają
wysypisko śmieci. Wszytko zależy od
tych, którzy nimi chodzą. Brakuje nam
takiego nawyku wyrzucania nieczystości do koszy, chociaż brudasami
jeleniogórzan ogólnie nazwać nie można.

Dariusz Kawecki
z synkiem:

Trudno mi ocenić czy jeleniogórzanie
śmiecą, bo jestem tutaj rzadko. W porównaniu jednak do Karpacza w Jeleniej Górze
jest zdecydowanie czyściej. Rozglądam
się dookoła i zbyt wielu śmieci nie widzę.
U nas jest sporo turystów, którzy śmiecą
nagminnie.

Ania Podolak
i Ewelina Ogórek

Wystarczy popatrzeć, jak wygląda Jelenia Góra: na chodnikach i ulicach jest
pełno śmieci, przede wszystkim ulotek,
papierów po słodyczach, po jedzeniu,
piciu, niedopałki papierosów, bilety. W
mieście brakuje co prawda koszy na
śmieci, ale winę za nieporządek ponoszą
nie tylko służby sprzątające, ale również
sami mieszkańcy. Śmiecą i młodzi i
starzy, więc żadnego podziału nie można
tu przeprowadzić. Najgorsze jest jednak
to, że według nas zawsze winni są oni,
inni, nie my.

Notowała Angela

Do fatalnego wizerunku stolicy
Karkonoszy przyczyniają się poniekąd sami jej mieszkańcy, bo śmieci z
nieba nie spadają. Zamiast w kubłach i
koszach niejednokrotnie lądują, gdzie
popadnie. Takich miejsc można by
wskazać kilkanaście. Cóż jednak ze
wskazywania, skoro nic to nie daje?
Kozłem ofiarnym stało się Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, na którym ludzie wieszają
psy za każdy paproch znaleziony na
chodniku.
Po naszym artykule o zabrudzonym pasażu śródmiejskim niemal
codziennie nasi Czytelnicy przysyłają
nam zdjęcia brudnej Jeleniej Góry.
Góry śmieci. Odpadki wylatujące z
koszy, brudne zieleńce, skwery, chodniki. Winny jest jeden: to MPGK.
Jeleniogórzanie zarzucają firmie odpowiedzialnej za estetykę miasta
nieróbstwo i nie przebierają w
słonych epitetach.
Ale Michał Kasztelan, prezes
przedsiębiorstwa, twierdzi,
że oskarżenia są zupełnie bezpodstawne, bo
MPGK wszędzie nie
posprząta. – Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej nie zapewni
czystości w każdym
zakątku Jeleniej Góry.
– Odzwyczajcie się od
tego stereotypu i sami
zacznijcie sprzątać – prosi
mieszkańców prezes.
– Naszym zadaniem
jest posprzątanie 97 tysięcy 101 metrów kwadratowych powierzchni miasta
zimą i około 27 tys. latem
– mówi Michał Kasztelan.
– To mamy zlecone, a resztę
ktoś musi posprzątać.
Są przecież właściciele

obiektów, zarządcy i administratorzy.
W jeleniogórzanach pokutuje wciąż
stereotyp, że winne każdemu bałaganowi jest MPGK, a to nieprawda.
– Często ludzie sami brudzą a potem
piszą komentarze z pretensjami, że to
nasza wina. To niesprawiedliwe – zaznacza nasz rozmówca. Tak było przy
ul. Staszica, gdzie mieszkańcy zrobili
sobie wysypisko śmieci, choć są tam
tylko kosze na tzw. PET-y i szkło. MPGK
to posprzątało, choć nie musiało.
– Skwer przy ul. 1 Maja i Klonowica
nie należy do miasta i nie jest naszym
obowiązkiem jego posprzątanie – podkreśla prezes Kasztelan. – Traktem
śródmiejskim kilka razy dziennie
przechodzi pracownik, który zbiera
nieczystości. Ale są miejsca, gdzie nie
jest w stanie tego robić. – W bramach
w okolicy Handlówki i przy zejściu
do DODN młodzież urządziła sobie
palarnię. Trzeba by było sprzątać po
nich co 45 minut. Na to nas nie stać
– mówi Michał Kasztelan. Może by
tak uczulić uczniów na czystość i
szkodliwość palenia tytoniu?
Jak podkreśla prezes, trudno jest
utrzymać porządek, jeśli notorycznie niszczone są kosze na śmieci.
– W ciągu minionego tygodnia
straciliśmy osiem sztuk w pasażu
śródmiejskim. Statystycznie: jeden
dziennie. Nie mamy środków na
tak częstą wymianę kubłów – usłyszeliśmy.
Wniosek nasuwa się jeden: w
mieście będzie brudno, póki sami
mieszkańcy nie zadbają o porządek
wokół siebie. Niestety, choć obowiązuje regulamin dotyczący czystości,
niewiele osób go respektuje. A już
na pewno nie czynią tego wandale.
Dla nich rozwalenie kosza, najle-

Wojna o czystość

Cieplicka melina w opuszczonym zakładzie krawieckim.
piej pełnego śmieci, to rozrywka.
Niebezpieczną „zabawą” jest także
podpalanie odpadków. Ale i tu noga
piromanom może się powinąć.
Ostatnio stało się tak w przypadku Rocky’ego, sobieszowianina, który w połowie listopada w Cieplicach
spalił trzy pojemniki
do segregacji śmieci.
Mężczyzna spowodował straty około
3600 złotych

na szkodę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
– Policjanci powiadomieni przez
pokrzywdzonego o przestępstwie
rozpoczęli poszukiwania sprawcy.
Zgromadzony materiał w tej sprawie
pozwolił na wytypowanie 25-latka,
jako osoby podejrzewanej o podpalenie
pojemników.
Jak się później okazało, typowanie
było trafne. Zatrzymany mężczyzna
przyznał się do tych przestępstw – poinformowała nadkom. Edyta Bagrowska
z policji. Wcześniej notowany był
za podpalenie samochodu. 25latek nie potrafi wytłumaczyć,
dlaczego dopuścił się tych
czynów. Grozi mu kara do
pięciu lat więzienia.

I tylko nieuchronne karanie za
brudzenie jest nadzieją na czyste
miasto. Tyle tylko, że sądy traktują tego
typu czyny dość ulgowo. Strażnikom
miejskim trudno złapać na gorącym
uczynku śmiecących, a ci – jak widać
na przykładzie grodu Krzywoustego
– wcale nie zamierzają ulec modzie
na czystość.

Konrad Przezdzięk

Rocky! Coś ty narobił? - dopytują się internauci.

Zadaniem MPGK jest posprzątanie 97 tysięcy 101 metrów kwadratowych powierzchni miasta zimą
i około 27 tys. latem. Łącznie Jelenia Góra zajmuje 109 kilometrów kwadratowych.

Brudna miłość na Cyplu
Piękną panoramę stolicy Karkonoszy z Góry Szybowcowej przysłania sterta brudów: od butelek,
puszek, torebek, po… prezerwatywy. To Cypel, „uroczy” zakątek
najwyższego wzniesienia w pobliżu
Jeleniej Góry. Jest zaśmiecany notorycznie. – Należy do gminy Jeżów
– mówi Jacek Musiał, dyrektor
Aeroklubu Jeleniogórskiego, który
sąsiaduje bezpośrednio z Cyplem.
– Po każdej imprezie na górze
wywozimy tony śmieci z naszego
terenu, pomagamy też sprzątać

Fot. Angela

Są w Jeleniej Górze zakątki, które wyglądają gorzej jak
slumsy w Ameryce Południowej. Mieszkańcy oburzają się,
że odpowiedzialni za porządek nic nie robią. Ci z kolei
odbijają argument podkreślając, że wielu jeleniogórzan
to brudasy. A stos odpadków rośnie.

Fot. POLICJA

Czy jeleniogórzanie
to brudasy?

FOT. CEZARY JACKOWSKI



sąsiednie działki. Nic to jednak
nie daje. Odpadki są tu ciągle,
choć od ostatniego świętowania
minęło już kilka miesięcy. Jak się
dowiedzieliśmy, śmiecą tu spacerowicze i… kochankowie, którzy
uprawiają miłość w samochodach.
Nie przeszkadza im brudne sąsiedztwo. – Podczas imprez prosimy
wszystkich o posprzątanie po sobie.
Niewiele to daje – usłyszeliśmy od
Jacka Musiała.

(tejo)

Bez bagienka na przystanku

Nie chcą sklepu z dopalaczami

Wygodniej będzie się niebawem wsiadało do autobusów
MZK pasażerom na przystanku nieopodal urzędu celnego w Sobieszowie. Dotychczas przed wiatą stała ogromna kałuża, którą autobusy rozpryskiwały na ludzi.

Niewiele minęło od chwili otwarcia sklepu z „legalnymi”
środkami odurzającymi, a funshop już budzi protesty
wśród sąsiadów. Postulują, aby placówkę zamknąć lub
przenieść gdzie indziej.

Dotychczas korzystanie z przystanku, z którego mieszkańcy
wsiadali do autobusu jadącego w kierunku Jeleniej Góry,
utrudniały kałuże i błoto. Kiedy
kierowca podjeżdżał blisko wiaty,
zanieczyszczenia lądowały na
odzieniach pasażerów.
Kierowcy, chcąc uniknąć „bagienka”, zatrzymywali się na drodze nie wjeżdżając w zatoczkę.
To blokowało inne samochody, a
mieszkańcy Sobieszowa, by dojść
do autokaru i tak musieli przejść
przez kałuże.
Sprawę kilkakrotnie zgłaszano
do Miejskiego Zakładu Komuni-

– Nie chcemy mieć kolejnych
narkomanów albo przyszłych
narkomanów itp. pod naszymi
oknami – pisze dziś do nas pani
Ewa, jedna z lokatorek domów
przy ulicy Kopernika. Inni jeleniogórzanie z tego zakątka starego
miasta potwierdzają, że już i tak
na niebezpiecznej ulicy Kopernika
po otwarciu placówki zrobiło się
jeszcze gorzej.
Obsługa sklepu zapowiadała,
że każdy – bez względu na wiek
– przy zakupie dopalaczy będzie
musiał okazać dowód osobisty. I
– jak się dowiedzieliśmy – nieletni
nie ma szans, aby kupić tam rozmaite substancje, które – choć nie

kacyjnego. Prace rozpoczęły się
już miesiąc temu, jednak budowę
co jakiś czas przerywała pogoda.
Obecnie przesunięto przystanek,
wyodrębniono chodnik i wylano
na nim betonowy fundament
oraz położono kostkę brukową.
Teraz pozostało tylko czekać
na wykończenia budowy zatoczki
i mieszkańcy będą już mogli
wejść do autobusu suchą stopą
– mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
Koszt przebudowy to około 24
tysiące złotych.

(Angela)

są oficjalnie zakazane – mają działanie podobne do narkotyków.
Policyjne patrole zwracają
baczną uwagę na to miejsce, tym
bardziej, że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pubu znanego z licznych awantur. Na ulicy
Kopernika często dochodzi też do
aktów wandalizmu: chuligani tłuką witryny sklepów urządzonych
w przyziemiu budynków.
Sąsiedzi funshopu mają go już
dość, ale szanse, że sklep zmieni
lokalizację, są nikłe. Co więcej, w
mieście ma powstać kolejny: na
Zabobrzu.

(tejo)

Kultury nam brak
– Kto sprząta na Cyplu na Szybowcówce?
Edward Dudek, wójt Jeżowa. –
Sporo instytucji się tym zajmuje.
Najczęściej sprząta urząd miasta,
z pomocą osób bezrobotnych
około czterech lub sześciu razy
w roku. Sprzątaniem zajmują się
również strażacy, którzy ochraniają imprezy różnego typu. Obowiązek usunięcia śmieci mają także
organizatorzy imprez, a tych w
ciągu roku nie brakuje.

– Jak ocenia pan obecny stan
czystości w tym miejscu?
W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację, że znowu leży tam
pełno śmieci, które trzeba będzie
posprzątać. Szczerze mówiąc my
już nie nadążamy z czyszczeniem
tego co zostawiają po osobie
osoby odwiedzający Górę Szybowcową. Swego czasu postawiliśmy
tam kosz na śmieci, ale po kilku
dniach zniknął on bez śladu. Później ustawiliśmy tam kontener
na odpady, ale podpalono go.
Tymczasem ludzie odwiedzający
cypel nie przestrzegają żadnych
zasad, rzucają tam wszystko co
popadnie, butelki, opakowania
po pizzy, puszki, szkło, folie,
opakowania po słodyczach itp.
Ale to moim zdaniem świadczy o
społeczeństwu, o naszej kulturze,
a raczej jej braku.
rozmawiała: Angela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Goździkowy
i jego funkcja
Wspom n i a nych onegd aj
rek lam jest zby t dużo, aby
spakować je w jeden tydzień.
W związku z tym dzisiaj nie
będzie o sobie przypominać
znamienita pani Goździkowa,
lecz jej mąż – jak nietrudno się
domyśleć – Goździkowy. „Męcizna” to nie z tej ziemi! A skoro
już mowa o „męciźnie...”
Rola mężczyzny w reklamach jest przeurocza. W idealnej reklamowej rodzinie,
w której jest dwójka dzieci
(chłopiec i dziewczynka), ojciec rodziny pojawia się zawsze
(no, prawie zawsze) na sam
koniec. W ręce niesie prezent
lub inny, równie rozkoszny
przedmiot przyniesiony prosto
z łowów. Samica pozostaje w
kuchni i oporządza zwierzynę. Ewentualnie od czasu do
czasu mężczyzna pierwotny
w reklamie siedzi przy stole i
wciąga obiad przygotowany
mu przez małżonkę, firmy
X (to nie małżonka jest firmowa, lecz obiad). Bardzo
kocha swoją kobietę za strawę,
którą mu przygotowała, co jest
esencją reklamy. Firma X da ci
miłość!
Są też tacy mężczyźni, którzy nie mogą przestać się golić.
Idzie taki do łazienki, podręcznikowo goli sobie twarz.
Po chwili przychodzi długonoga piękność zauroczona dokładnością golenia i brakiem
podrażnień cz y też zacięć.
Wychodzi z łazienki. Po jakimś
czasie w ychodzi też ofiara
maszynki do golenia, ogolona
całkowicie, na głowie, plecach
i nie wiadomo gdzie jeszcze.
Znajduje basen z zawodami,
wskakuje, w ygr y wa i wali
łbem w ścianę. No debil!
Kolejną reklamą, która przyprawia mnie o paranoiczny
śmiech jest ta, w której jedna z
ekspedientek mówi do drugiej,
że ma piękne włosy, i to dlatego
wszyscy mężczyźni (sznurek
około stu samców) stoją w
kolejce do niej. Droga pani!
My w znakomitej większości
i tak nie widzimy różnicy!
Chociaż z drugiej strony jakiś
tam szampon by się od czasu
do czasu przydał...

Działa też coś podobnego
dla grupy docelowej mężczyzn.
Prawdziwy mężczyzno! Kup
golarkę (skarpetki, szampon,
papier toaletowy itd.), a nie
opędzisz się od kobiet!
Następny z typów reklam po
raz kolejny odnosi się do miłości. W idealnej rodzinie (opisanej fafnaście linijek wcześniej)
kobieta oprócz roli gospodyni
kochającej mężczyznę musi
się jeszcze spełnić rodzicielsko.
Model oczywiście chce, ażeby
znowu zrobić to za pomocą
jedzenia. I to nie byle jakiego!
Manewr kochania dzieci wykonuje się za pomocą bomby
kalorycznej, ładnie nazywanej
„posiłkiem dającym dziecku
energię na cały dzień!”. Trudno się nie zgodzić, biorąc pod
uwagę, że jedna taka porcyjka
wykorzystuje limit kaloryczny
w trzystu procentach. A dzieci
wciągają kolejne cukierki czy
inne słodycze w ten sposób, że
furkoczą jak spaghetti (słodycze, nie dzieci). Następnie rosną
w szerz i jest więcej kochanego
ciałka, w związku z czym można bardziej kochać – proste!
Niektóre spoty tworzą własną rzeczywistość. Niezmiennie
największe wrażenie robi na
mnie ten, w którym miła pani
pije herbatkę a następnie zaczyna śpiewać przesłodzonym
głosem, jakie życie jest piękne,
jak uśmiecha się do zlewu a
sedes śmieje się do niej. Ja chyba
podziękuję, średnio kusi mnie
oferta uśmiechniętej muszli
klozetowej. Aż się boję spytać, z
jakich to liści robi się rzeczoną
herbatkę.
Gdyby wszystko opisane w
tych cukierkowych reklamach
było prawdą, żylibyśmy w świecie, gdzie można sobie kupić
miłość żony po wcześniejszym
znalezieniu jej za pomocą szamponu, za którym staliśmy w
kolejce. Trzeba by jeszcze być
idealnie ogolonym golarką marki X i walnąć głową w ścianę, a
na koniec uśmiechnąć się do
sedesu. Paranoja! Tymczasem
żegnam ozięble, gdyż wybieram
się po skarpetki.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Koń by się uśmiał

W minionym tygodniu kierowcom dały się we znaki… zwierzęta
i drogowy paraliż. Najpierw nad al.
Jana Pawła II jastrząb zaatakował
gołębia. Bitwa między drapieżcą
i jego ofiarą rozegrała się nad
sunącymi obwodnicą pojazdami.
Walka była raczej jednostronna.
Gołąb padł, ale nieostrożny jastrząb
zbytnio zniżył loty i uderzył w szybę
jednego z pojazdów. Ptaka doprowadzono do jako takiej formy w
schronisku dla małych zwierząt.
Z kolei ulicą Wolności paradował
koń, który uciekł miejscowemu
proboszczowi. Zwierzę okiełznał
sąsiad kapłana. Za dobry uczynek będą fory na spowiedzi? W
końcu, to już mniej do śmiechu,
jedna stłuczka na obwodnicy sparaliżowała w piątek całe miasto.
Kierowcy szukając ucieczki przed
korkiem, korkowali pozostałe
ulice, a stolicę Karkonoszy ogarnął
komunikacyjny paraliż. Prezydenci i szef rady miasta przez to
nie dotarli na otwarcie wystawy
Wokół Jeleniej Góry. Będą następne
inteligentne światła?

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Strach pomyśleć,
co byłoby na tym
plakacie,…

– … gdyby
Jelenia Góra była…

Jelonek w przebraniu

Bruksela ma swojego Manneken
Pis, Jelenia Góra może pochwalić
się odsłoniętym latem jelonkiem.
Wprawdzie dwa miasta są nieporównywalne, łączy je w pewnym
sensie pomnikowy symbol. Brukselski siusiający chłopczyk jest ubierany na różne okazje w rozmaite
stroje. Jeleniogórskie Forum Samorządowe chce nawiązać do tamtej
tradycji i ubrać też jelonka. Choćby
przed Bożym Narodzeniem. Jest
pomysł, aby pomnik przebrać w
Maję Włoszowską. Nie brakuje też
propozycji, by zwierzątko przypominało… Zbigniewa Szereniuka,
Krzysztofa Mroza, Grażynę Malczuk lub Wiesława Tomerę. Na decyzję jeleniogórzanie mają jeszcze
dwa tygodnie. Obowiązkowym
elementem jelonkowego stroju
ma być jedynie czerwona czapka
świętego Mikołaja.

– … rodzaju męskiego.

(Angela/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

Gabriela Zawiła, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego, Janina Hobgarska,
dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych.

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Urodziny
niewesołe
W głębokim cieniu jubileuszu
900 -lecia Jeleniej Góry mija
inna, znacznie mniej chlubna,
choć równie okrągła rocznica:
10-lecie utraty przez gród Krzywoustego statusu stolicy województwa. O ile założenie miasta
nad Bobrem przez poczciwego
księcia było – jak by to się
modnie powiedziało – faktem
legendarnym, o tyle likwidacja
województwa jeleniogórskiego
wydarzyła się naprawdę.
Mało kto tę rocznicę – w
takiej optyce – zauważa. Mówi
się, owszem, o dziesięcioleciu
województwa dolnośląskiego
trąbiąc peany na cześć całego regionu, chwaląc się jego

scaleniem, co doprowadziło do
jeszcze większego szacunku
dla małej ojczyzny. O tym, że
tamto powołanie województwa
molochu jeszcze mniejsze ojczyzny poszczególnym regionom
zabrało, stawiając wrocławiocentryzm na tronie, raczej się
nie wspomina.
Warto w te urodziny województwa dolnośląskiego, które
jednocześnie były pochówkiem
jeleniogórskiego, pokusić się o
choćby pobieżny bilans strat i
zysków. Wiadomo bowiem, że
utrata województwa nie skończyła się dla Jeleniej Góry bez
żadnych konsekwencji, w moim
przekonaniu, negat y wnych.

Zresztą, w pewnym sensie, na
zasadzie schematu, takie same
wnioski można wyciągnąć w
stosunku do innych regionów,
które województwa straciły.
Gierkowski system administracji, którym towarzysz pierwszy sekretarz się chlubił (miało
to być, podobno, nawiązanie
do trwającego do dziś podziału
administracyjnego dokonanego
jeszcze przez Napoleona we
Francji), był w rzeczywistości
niczym innym, jak taktyczną
zagrywką partyjnego aparatczyka. W ten sposób „pierwszy
centralny” rozdrobnił aparat
„pier wsz ych wojewódzkich”
minimalizując ryzyko puczu wewnątrz poróżnionego ambicjami aparatu władzy partyjnych
przywódców tylko siedemnastu
województw.
Przy przydziale wojewódzkich
godności nie zabrakło jednak

sporów między miastami, które
kłóciły się między sobą o fotele
dla wojewody. Tak Jelenia Góra
weszła w spór z Bolesławcem,
Wałbrzych ze Świdnicą, Legnica
z Lubinem. Już po pokrojeniu
wojewódzkiego tortu w 1975
roku, absurdów było więcej,
choćby sztuczne poszerzenie
granic stolic y Karkonosz y i
aneksja Cieplic i Sobieszowa.
Sk ut k i zna my: pozbaw ione
własnej marki Cieplice właśnie
wtedy zaczęły się staczać po
równi pochyłej.
Biurokracja była grzechem
głównym tamtego systemu. I
kiedy odchodził w niepamięć
zacierany przez rząd Sucheckiej,
a ostatecznie – Buzka, wszyscy – choć z poczuciem upadku
– mieli nadzieję, że życie stanie
się prostsze bez bandy urzędasów
rezydującej w ratuszu oraz w
innych budynkach użyteczności

publicznej. Niestety: rzeczywistość nadziejom nie sprostała, bo
ta sama banda urzędasów przeniosła się do Wrocławia czyniąc
metropolię tworem nadrzędnym,
który w wielu kwestiach ważnych
dla obywatela Jeleniej Góry decyzję podejmuje tam, a nie tu.
Marginalizacja stolicy Karkonoszy, która dokonała się przez
minione 10 lat, jest katastrofalna.
Nasze miasto nie jest już – w mniemaniu potocznym – ośrodkiem
ważnym. Jest jakąś tam Jelenią
Górą. Decydent przywieziony w
teczce do Wrocławia może pomylić ją z Zieloną Górą (zdarzyło się
to ostatnio Tygodnikowi Wprost,
brawo!). Lub z leśniczówką Jelenia
Góra, którą zwiedzał był na rowerze Osipik Bolesław.
Gdyby stolica Kotliny Jeleniogórskiej miastem wojewódzkim
pozostała, jubileusz 900-lecia
nie przeszedłby bez echa w

kraju. A tak – pomijając błędy
w promocji rocznicow ych
wydarzeń – o urodzinach naszego miasta dowiedziano się
tylko w kontekście odwołania
spalenia czarownicy w rynku,
a Jelenia Góra jest częściej kojarzona z Beatą Sawicką niż z
Bolesławem Krzywoustym.
Z pewnością przemawia
przeze mnie gorycz patrioty
lokalnego, któremu coś zabrano. Najgorsze jednak jest to,
że niewiele dano w zamian.
A pieniądze, które rzekomo
zaoszczędzono na cięciu administracyjnych etatów, na pewno nie zasiliły jeleniogórskich
potrzeb, tylko wrocławskie
zachcianki.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Lokatorzy budynków przy ulicach Grota Roweckiego oraz
Wolności przeżywają piekło. Powodem są dwie wiekowe
sąsiadki. Jedna systematycznie wyrzuca przez okno na
głowy przechodniów wszystko, co nie jest jej w domu
potrzebne, a gości wita nożem. Druga, stulatka, złorzeczy
ludziom, przez okno wyrzuca śmieci i podpala swój pokój
kuchenką elektryczną.
Starsze kobiety żyją samotnie, często w urojonej rzeczywistości, która
z czasem staje się niebezpieczna dla
nich samych i dla osób mieszkających
obok. Ich zachowanie nie ogranicza
się już do krzyków w mieszkaniu, ale
wychodzi poza ich drzwi.
Na głowy przechodniów lecą
sprzęty RTV, futryny drzwi, słoiki i
fekalia. Zamiast mówić dzień dobry,
witają sąsiadów nożem. A potem
wybuchają upiornym, skrzeczącym
śmiechem.

niony. Starsza pani co jakiś czas
wybiega bowiem na korytarz z
nożem i odgraża się współlokatorom. Nie wpuszcza też nikogo
do mieszkania i wyrywa gniazda
elektryczne ze ścian. Sąsiedzi są po
prostu przerażeni.
– Wychowałam się tam i wiem, do
czego ta kobieta jest zdolna – mówi
Danuta Jachowiak (imię i nazwisko
zostało zmienione na prośbę naszego
rozmówcy). – Jest to kobieta z ostrym
zespołem paranoidalnym. Dawniej
leczona była w Zakładzie Psychia-

Z nożem na sąsiadów

60-latkę z ulicy Grota Roweckiego 11 znają już nie tylko sąsiedzi,
ale również okoliczni mieszkańcy,
którzy przechodzą w obok okien
niebezpiecznej jeleniogórzanki.
Kobieta co jakiś czas bez żadnego
ostrzeżenia wyrzuca z wysokiego
parteru, co jej pod rękę się nawinie.
Dwa tygodnie temu na ziemię z
hukiem spadł telewizor. W ubiegłym
tygodniu roztrzaskały się wyrzucone
przez nią dwie pary drzwi. Szczęście,
że w pobliżu nikogo nie było, bo
mogłoby się to zakończyć tragicznie.
Jak mówią sąsiedzi, to nie jedyne
wybryki starszej pani.
– Na porządku dziennym jest
wyrzucanie przez okno śmieci,
puszek, butelek – mówi sąsiadka,
która chce pozostać anonimowa.
– W nocy puka nam po ścianach,
sufitach, drzwiach, tłucze się, czasami nawet krzyczy. Wszyscy się jej
tutaj boją.
Strach ten jest jednak uzasad-

– W najbliższym czasie do sądu
wpłynie pismo wystosowane przez
policję o ubezwłasnowolnienie
kobiety – mówi nadkom. Edyta
Bagrowska, rzecznik jeleniogórskiej
policji. Sprawę przekazaliśmy również do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jeleniej Górze oraz
Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Kłopot w tym, że kobieta nie
wpuszcza nikogo do mieszkania.
Pracownicy instytucji, którzy przychodzą by z nią porozmawiać, całują klamkę i odchodzą, lub zostają
obrzuceni wyzwiskami. I na tym ich
aktywne działanie się kończy.

Stuletnia terrorystka

Podobnie zachowuje się prawie
stuletnia kobieta mieszkająca na
czwartym piętrze przy ulicy Wolności
17a, która – jak podejrzewają sąsiedzi
– z pochodzenia jest Niemką. – Nie

Urzędnicy uważają, że chcemy się tej kobiety
pozbyć, a my chcemy tylko by ktoś jej pomógł.
Kiedyś ona kogoś zabije, albo spali nas w tym
budynku lub sobie zrobi krzywdę.
trycznym w Bolesławcu. Tam choroba
została nieco zaleczona, ale już kilka
miesięcy później wróciła ze wzmożoną siłą. Chora w kościele uderzyła w
twarz księdza, innym razem pobiła
urzędnika. Czasami godzinami krzyczy w swoim pokoju: „zostaw ten nóż,
nie zabijaj mnie”, choć nikogo nie ma.
Innym razem wybiega na korytarz z
nożem i wyzywa sąsiadów, oskarżając
ich o gwałt, pobicie oraz kradzieże.
Lokatorzy sprawę wielokrotnie
przekazywali policji. Funkcjonariusze po rozpoznaniu sytuacji nie
mają wątpliwości, kobieta jest niebezpieczna dla siebie, jak również
dla otoczenia.

ma ona przy sobie żadnej rodziny,
niedosłyszy, niedowidzi, nie może
też schodzić ze schodów. Mieszka
natomiast w jednym małym pokoju,
bez kuchni i łazienki. Lokatorzy
budynku od ponad dziesięciu lat
systematycznie zgłaszają problem
do najróżniejszych instytucji.
– Przez osiem lat ta kobieta załatwiała się do wiadra po czym
wychodziła przez budynek i w centrum miasta wylewała fekalia na
ulice obok idących chodnikiem ludzi
– mówi Iwona Franas, sąsiadka starszej pani. – W budynku natomiast był
taki smród, że latem nie można było
w domu wysiedzieć nawet chwili. Po

naszych prośbach i pismach ZGL w
końcu zrobił jej toaletę na strychu,
więc teraz załatwia się ona jak dawniej w domu i raz dziennie wynosi
nieczystości na strych.
Staruszka dodatkowo wyrzuca
przez okno wszystkie śmieci, które
lądują na głowach przechodniów.
Z czwartego piętra lecą puszki po
konserwach, butelki, słoiki z woda
po ogórkach, zepsute sprzęty, kartony, zużyta odzież i inne. Część z
nich trafia do rynien, gdzie systematycznie blokują odpływ wody i
powodują zalania elewacji budynku,
jak również mieszkań.
– Już niejednokrotnie odtykaliśmy
rynny, które przez zanieczyszczenia
tej pani powodowały zalanie elewacji
czy mieszkań lokatorów – mówi
Ryszard Rawski, prezes firmy Domikus zarządzającej budynkiem.
– Początkowo nie wiedzieliśmy, co
się stało i dlaczego zalewana jest
elewacja. Teraz kiedy woda zacieka,
reagujemy natychmiast. Próbowaliśmy z tą kobietą rozmawiać, ale jest
ona słownie bardzo agresywna, poza
tym nie dosłyszy i nie otwiera drzwi
nikomu obcemu.
Kilka razy w roku kobieta podpala
swoje mieszkanie kuchenką elektryczna, którą trzyma na podłodze
tuż przy szafie z ubraniami. W ostatnich latach wyzywa też sąsiadów i
odgraża się dzieciom.
– Cała jej nienawiść skupiła się
na mnie – mówi Jadwiga Latoch.
Staruszka uroiła sobie, że jestem
kochanką swojego męża. – Kiedy
mnie widzi, wyzywa mnie od najgorszych na cały dom. Przegania też
dzieci, którym się systematycznie
odgraża. Żeby wrócić ze szkoły i
wejść do mieszkania, dzieci najpierw
dzwonią do mnie i pytają czy drzwi
pani Erny są zamknięte, by mogły
przejść korytarzem. Staruszka już
nie raz zadymiała też cały blok, a

Na przejściu dla pieszych przez aleję Wojska Polskiego
przy skrzyżowaniu z ul. Klonowica 74-letni kierowca
potrącił o rok młodszego od siebie rowerzystę. Ten z
poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Do
podobnego zdarzenia doszło także w Cieplicach. Tam
ranna została kobieta.
Wszystko wydarzyło się na
początku minionego tygodnia.

Przy al. Wojska Polskiego policja rozpatrywała dwie wersje

• 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

incydentu. Jeśli 73-letni rowerzysta z Jeleniej Góry nie
przeprowadzał roweru przez
pasy, ale nim przejeżdżał przez
zebrę, to on poniesie odpo wiedzialność: nagle wtargnął
na jezdnię czym spowodował
zagrożenie dla życia i zdrowia
własnego oraz innych uczestników ruchu. Gdyby się jednak
okazało, że rowerzysta przez
pasy przechodził przeprowadzając obok rower, k łopot y
będzie miał 74-letni kierowca
srebrnego citroena.
Do w ypadku w Cieplicach
doszło kilka godzin później po
tym, jak starsza pani pracująca
jako sprzątaczka w zakładzie
robót drogowych, próbowała
przebiec przez jezdnię w miejscu niedozwolonym na wprost
swojego zakładu pracy. Do niej
jednak nie dotarła. Chcąc pokonać drogę około sto metrów

od oznakowanego przejścia dla
pieszych nie upewniła się, czy
nic nie nadjeżdża z obydwu
stron i wtargnęła wprost pod
koła jadącej samochodem marki Audi 80, 36-latki.
Piesza z obrażeniami głowy
i ręki oraz ogólnymi została
przewieziona do szpitala w
Jeleniej Górze – mówi Kacper
Krauze z jeleniogórskiej drogówki. Lekarze st wierdzili,
że ma wstrząśnienie mózgu i
złamaną rękę.
Policja nie w ykluczyła, że
kierująca audi 80, prawdopodobnie jechała ze zbyt dużą
prędkością, przez co nie zdążyła wyhamować. W okolicach
miejsca wypadku część jezdni
była wyłączona, ruchem kierowali tam policjanci.

Angela

Policjanci proszą o rozwagę zarówno rowerzystów, jak i pieszych. Jest ona
szczególnie potrzebna teraz, kiedy szybko się ściemnia, a jezdnie bywają mokre
i śliskie.

kamienica nie spaliła się tylko dzięki
mojemu mężowi i dzieciom, które w
porę wyczuwały dym i gasiły pożar
w jej mieszkaniu. Szczęście, że wtedy
otwierała drzwi, bo inaczej spłonęła
by żywcem.

Opiekun być musi!

Po zgłoszeniu sprawy do prokuratury, urzędnicy stwierdzili, że kobieta
musi mieć prawnego opiekuna.
Wówczas na sprawowanie tej funkcji
zgodził się mąż pani Jadwigi, jednak
od tego czasu nikt nie informował
go o jakichkolwiek działach ze strony
jakiejkolwiek instytucji. Tymczasem
jak mówi sędzia Andrzej Wieja z Sądu

Okręgowego w Jeleniej Górze, kobieta
w kwietniu tego roku została wyrokiem sądu ubezwłasnowolniona.
– Co jednak z tego wynika, dlaczego
nikt w dalszym ciągu się nią nie zajął,
nie udzielił jej żadnej pomocy? – pyta
Jadwiga Latoch. – Tyle mówi się o
znieczulicy sąsiadów, tymczasem my
interweniujemy od kilku lat, ale nikt
nie chce nas słuchać. Urzędnicy uważają, że chcemy się tej kobiety pozbyć,
a my chcemy tylko by ktoś jej pomógł.
Kiedyś ona kogoś zabije, albo spali nas
w tym budynku lub sobie zrobi krzywdę. Nikt nie zastanawia się również, co
się stanie, kiedy będzie obłożnie chora
i nikomu nie otworzy drzwi.

Ożywmy miejskie płoty!
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Angela

Z rowerami pod samochody

Babcie jak
z horroru

Zdjęcia Jeleniej Góry wykonane w ramach projektu
Pamięć Miasta zawisły w miniony piątek na ogrodzeniu budowy, która powstaje przy placu kard. Stefana
Wyszyńskiego. Przykleił je osobiście autor i pomysłodawca projektu Jacek Jaśko, który chce w ten sposób
„animować” inne płoty w mieście.
– Planujemy, aby tego rodzaju
wystawy zagościły w przestrzeni
miejskiej, głównie w celu uczczenia
jubileuszu 900-lecia Jeleniej Góry
– mówi Jacek.
Wystawa trafiła na płot dzięki
uprzejmości Rafała Polikowskiego,
właściciela terenu. – Obyło się bez
żadnych zbędnych formalności.
Wystarczył jeden telefon – chwali
Jacek Jaśko. – Gdyby chodziło o płot
należący do jakiejś instytucji, nie
byłoby tak łatwo. Tutaj postawiono

nam warunek, że wystawa ma być
estetyczna. Kiedy zdjęcia się zabrudzą, po prostu je odkleję – usłyszeliśmy od autora.
W godzinie symbolicznego
otwarcia wystawę oglądało kilkunastu jeleniogórzan, którzy akurat
przechodzili przez plac lub zostali
zaproszeni na swoisty wernisaż
pod chmurką. Był Wojtek Zawadzki,
guru jeleniogórskich fotografików,
Jolanta Wilkońska i Jerzy Wiklendt
z Jeleniogórskiego Towarzystwa

Jacek Jaśko wiesza wystawę.
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I REGIONU
Nagrody za kadry

Samorząd Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w
Jeleniej Górze przy współpracy z fotoreporterem „Polska
the Times” Marcinem Oliva
Soto oraz redakcją Jelonki.
com zaprasza młodzież do
konkursu fotograficznego
„Nasz region. Co nas smuci
a co cieszy”. Pomysłodawcą
jest licealista Kamil Łyziak.
Zainteresowani mogą przysyłać zestawy sześciu zdjęć
na adres szkoły: ul. Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze. Rozstrzygnięcie zmagań
– w lutym.

Zasłużeni
u zegarmistrza

Wspomniane jeleniogórzanki nie
mają rodziny, nie wpuszczają nikogo
do mieszkania i są niebezpieczne dla
otoczenia. Instytucje, które powinny
zająć się takimi ludźmi, rozkładają
ręce i ograniczają się do pouczenia
współlokatorów budynku o tym, że
osobom starszym należy się szacunek.
– Widocznie pracownicy tych instytucji nie wiedzą, że ten szacunek to
również opieka, a nie pozostawianie
na pastwę losu i udawanie, że nie ma
problemu. Czy musi dojść do tragedii,
by ktoś zajął się sprawą? – pytają
lokatorzy.

Angelika Grzywacz

Fotograficznego. Pojawił się Grzegorz Jędrasiewicz z Biura Wystaw
Artystycznych i jeleniogórski bard
Stanisław Nagajek. Wszyscy zapozowali do wspólnej fotografii.
A wystawę Pamięć Miasta można
wciąż oglądać w Galerii Małych
Form w Książnicy Karkonoskiej przy
ulicy Bankowej.

(tejo)
Sfotografuje sama
Andrzejewska!

Jacek Jaśko apeluje do jeleniogórzan,
którzy chcieliby udostępnić swój płot na
taką tymczasową wystawę o kontakt.
Pamiątkowe zdjęcie z wydarzenia zrobi
sama Ewa Andrzejewska, specjalistka
od portretowania. Zupełnie za darmo!
Zainteresowani proszeni są o kontakt na
adres: redakcja@jelonka.com

Z okazji zakończenia roku
jubileuszowego 11 i 12 grudnia w witrynie zakładu zegarmistrzowskiego Mirosława Skowrońskiego przy ulicy
1 Maja, pod zegarem, Władysław Stasieńko zaprezentuje wystawę zatytułowaną
„Zasłużonym dla zakładów
pracy, stowarzyszeń, klubów,
organizacji i służb dla miasta
i powiatu Jelenia Góra”.

Polak Austriak
– dwa bratanki

Członkowie Towarzystwa
Polsko -Austriackiego podsumow ują bogat ą wspó ł pra cę w m ijają c y m rok u.
Okolicznościowe spotkanie
odbyło się w Muzeum Domu
G erha r t a Haupt ma n na w
Ja g n iąt kow ie. Ty rolcz yc y
grali, nasi śpiewali.

Włodyga podziwiany

Środowisko samorządowe
z całej Polski rozstrzygnęło
konkurs pod hasłem Innowator 2008. Zmagania miały
finał podczas gali, która towarzyszyła Dniom Samorządu w
hoteli Victoria w Warszawie. W
kategorii Najbardziej Podziwiany Starosta 2008 zwyciężył
szef powiatu jeleniogórskiego
Jacek Włodyga.

Fotoradary
już nie atrapą

Zamontowane na jeleniogórskich ulicach fotomaszty uzyskały w końcu odbiór
techniczny i zostały zalegalizowane. Teraz do każdego z
nich może trafić urządzenie,
które sfotografuje pędzące z
nadmierną prędkością auto,
a jego właściciel dostanie
mandat oraz pamiątkową
„pocztówkę” w dowód popełnionego wykroczenia. Niewiadomą jest tylko, w którym
pudełku jest aparat: policjanci
dysponują tylko jednym takim
urządzeniem.

Policjant przed sądem

12 grudnia (piątek) odbędzie się pierwsza rozprawa
przeciwko funkcjonariuszowi
policji z Cieplic, który został
oskarżony przez Prokuraturę
Rejonową w Kamiennej Górze
o gwałt na 34-letniej kobiecie.
Mężczyzna nie przyznaje się
do winy. Poszkodowana jest
pewna, że doszło do przestępstwa. Mundurowy może spędzić w więzieniu od dwóch
do 12 lat.

Ścieżka w Lesie Rzeczy
Uwielbiam antykwariaty
od dawna. Może dlatego, że
wśród książek dorastałem?
W Jeleniej Górze chadzało
się do takiego sklepu przy
dawnej 22 lipca w poszukiwaniu rarytasów literatury
dziecięco-młodzieżowej.
Był też antykwariat przy
ul. Wolności. W Warszawie
potrafiłem i dwie godziny
przewalać sterty starych
gazet w al. Ujazdowskich…
Wtedy już w Jeleniej Górze antykwariatu nie było. Starła go
brutalna dla książek rzeczywistość
rynkowa? A może nie było tylko
chętnych, aby taki punkt poprowadzić? Nie wiem. W każdym razie, od
kiedy opuściłem stolicę, przez lat
niemal 10 do takiej placówki nie
trafiłem. Aż do ubiegłego roku, kiedy na placu Ratuszowym, w dawnej
Dessie, powstał Las Rzeczy. Silva
Rerum – jak z łacińska nazwali to
miejsce nowi gospodarze – obudził
we mnie antykwaryczny zew.
Przechadzałem się między półkami
czując specyficzny zapach starego,
czytanego przez miliony oczu,
papieru. Widząc książki, których

Fot. Konrad Przezdzięk
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Wnętrze antykwariatu to królestwo
Grzegorza Nowickiego.
właściciele z nich wyrośli, lub już
ich nie ma. A one są. Trwają zupełnie jak u Carlosa Zafona, świetnego
katalońskiego pisarza, tego od
„Cienia wiatru” i „Gry Anioła”.
Jak na „cmentarzu zapomnianych
książek”. Nekropolia jest tu jednak
wielką przenośnią, bo Silva Rerum
wciąż żyje. Nie tylko losami setek

bohaterów pozycji, które czekają na
półkach, aż ktoś się nimi zainteresuje. Nie tylko osobami opisanymi
w czasopismach sprzed lat, które
w czarodziejski sposób przenoszą
czytelnika w przeszłość. Nie tylko
przedmiotami z duszą i historią. To
miejsce żyje sztuką i ludźmi, którzy
po tym Lesie Rzeczy, Silva Rerum,

krążą wydeptując swoją ścieżkę w
historii tego miejsca. 12 grudnia
Silva Rerum skończy rok. Mam
nadzieję, że takich urodzin będzie
nieskończenie wiele.

Konrad Przezdzięk

Tadeusz Gałda na urodziny
Rozmowa z Beatą Czystołowską z Antykwariatu Pod Arkadami i Galerii Silva Rerum.
– Salon towarzyski, antykwariat z duszą, co u nas kupi. Motywy kupujących są na przykład niemal rok temu „wpadło za malarza Tadeusza Gałdy. Wystawa jest
sklep ze starociami: jakie określenie tak różne, jak różne i niepowtarzalne są szafę”. Coś, na odkrycie czego jeszcze ósmym organizowanym przez Galerię
najbardziej pasuje do Silva Rerum?
sprzedawane u nas przedmioty.
nie byliśmy gotowi jeszcze miesiąc i Antykwariat spotkaniem ze sztuką i
– Jak zwykle nie ma jednej właściwej odtemu. Codziennie poszerza się wiedza o książką. Bywali tu Tomoko Nagahama,
powiedzi. Sklep ze starociami - i owszem, – Cmentarz zapomnianych książek. Takie starych, okrytych patyną przedmiotach. ilustratorka z Japonii, artyści malarze:
tak może powiedzieć ktoś, kto nie czuje skojarzenie z Carlosem Zafonem i jego Dotykanie przeszłości poprzez zaklęte w Urszula Broll, Joanna Kurowicka, Ryszard
„duszy przedmiotów”. Tak też czasem prozą nasunęło mi się, kiedy błądziłem po rzeczach emocje dawnych użytkowni- Tyszkiewicz. Miały też miejsce spotkania
może i wygląda na pierwszy rzut oka, półkach antykwarycznych w Silva Rerum. ków. Świat trochę magiczny, tajemniczy, promujące książki o regionie. Naszymi
bo sprzedawane tu rzeczy nie są norma- Jak dziś ludzie podchodzą do starych czasem przynoszący radość, czasem gośćmi byli; dr Romuald Łuczyński, Ivo
tywne, nie można ich ułożyć w równych wydawnictw, których gdzie indziej nie zadumę, czasem smutek.
Łaborewicz, Robert Primke oraz Maciej
rzędach na półkach. Salon towarzyski? uświadczą?
Antykwariat to miejsce, w którym można i Wojciech Szczerepa. Podczas promocji
Raczej nie aspirujemy, chociaż podczas
dowiedzieć się wiele o mieszkańcach Księgi Ducha Gór Carla Hauptmana
spotkań z autorami książek o regionie, Mówiąc najprościej – bardzo różnie. miasta - nie z opowieści, ale studiując mogliśmy się spotkać z tłumaczami tej
czy z artystami, prezentującymi swoje Ci, którzy wiedzą, czego oczekiwać od książki i przedmioty tu pozostawione. Dla książki i porozmawiać o głębokim filozoprace... to tak to miejsce bywa nazywane, antykwariatu, wpadają tu na długie nieraz jednych to skład niepotrzebnych rzeczy ficznym przesłaniu baśni o Liczyrzepie
a nam ...jest miło. Antykwariat z duszą? godziny. Często zdarza się, że wychodzą i makulatury i od nich w większości z Przemysławem Wiaterem i Emilem
Tak mawiają miłośnicy tego miejsca. My z książką, której bezskutecznie szukali kupujemy książki i przedmioty, czasem Mendykiem.
też, dla nas to miejsce z duszą.
od lat, czasami niczego nie znajdą, obrazy, dla innych to skarbnica ciekawoale wracają z nadzieją, innym razem stek, wiedzy, po prostu las rzeczy -Silva Mamy nadzieję, że czas spędzony w
– Stare rzeczy: tylko moda czy szczera kupią coś czego nie szukali, a znaleźli. Rerum, i oni je kupują.
naszej galerii w trakcie spotkania z
potrzeba namacalnego kontaktu z Buszowanie po antykwariacie to trochę
malarstwem T. Gałdy dostarczy nam
przeszłością, czyli czym kierują się Wasi jak poszukiwanie skarbów. Dzisiaj nic, ale – Jaką niespodziankę szykujecie na wszystkim nowych wrażeń i inspiracji.
klienci przy zakupach?
przecież nie wiadomo co pojawi się za urodziny?
Serdecznie zapraszamy 12 grudnia o
– Często znajdują tu swoje upragnione godzinę, jutro, za tydzień. Grafika, obraz, – Silva Rerum 12 grudnia rozpocz- 17 do Galerii Obrazów Silva Rerum i
skarby kolekcjonerzy, czasami motywem książka, stara filiżanka, czy renesansowy nie drugi rok działalności. Właśnie Antykwariatu pod Arkadami. Podczas
zakupu jest zauroczenie nagłe pięknym klucz od nieistniejącej już szafy. Mgiełka w rocznicę zapraszamy na wernisaż wernisażu zlicytowany zostanie najnowprzedmiotem. Czasem ktoś widzi moż- tajemnicy spowija antykwaryczne zaka- wystawy najnowszych i nieco star- szy obraz Tadeusza Gałdy.
liwość odsprzedaży z zyskiem czegoś, marki. Czasami sami odkrywamy coś, co szych obrazów znanego wrocławskiego – Dziękuję za rozmowę.
Kilkudziesięciu członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego spotkało
się w miniony czwartek w siedzibie JTF na
dorocznej wystawie zbiorowej swoich fotografii. W galerii przy Podwalu 2a zrobiło
się ciasno jak nigdy.
– Poprosiliśmy naszych członków o dwie fotografie.
Wszystkie złożyły się na tę wystawę. Wszystkiego
dopilnował Tadeusz Biłozor i udało się ekspozycję
zorganizować i otworzyć – mówi Janusz Pytel, prezes
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Doroczna ekspozycja w JTF to okazja nie tylko do pochwalenia się swoimi najlepszymi kadrami, lecz także
(a może przede wszystkim) do spotkania i wymiany
myśli skupionych wokół fotografii właśnie
– W tym roku spotkamy się jeszcze dwa razy
– mówi Janusz Pytel. 11 grudnia rozstrzygnięty zostanie Konkurs Miesiąca „Grudzień”, a tydzień później
jeleniogórscy fotograficy podzielą się opłatkiem i
wybiorą Zdjęcie Roku spośród prac nadesłanych na
wspomniane konkursy.

(tejo)

Zjednoczeni czarem migawki
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Archiwum
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Wacław Narkiewicz wśród koleżanek i kolegów z JTF.
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Młodzi kowarscy Romowie odtworzyli historie swoich
rodzin, uwieczniając je na obrazach. Efekty swojej pracy
dzieci zaprezentowały w minioną środę, podczas podsumowania projektu.
W zajęciach uczestniczyły romskie
dzieci, ale w ich pracę zaangażowały się całe rodziny, co widać było
podczas podsumowania projektu.
Autorzy prac prezentowali je wskazując jednocześnie obecnych na sali
członków rodziny, których uwiecznili
na prezentowanych planszach. Były
więc momenty deficytowych wzruszeń i radości
– Skupialiśmy się głównie na
najbliższych członkach rodziny, bo

odtworzenie całej historii rodzinnej
zajęłoby znacznie więcej czasu i
byłoby dużo bardziej skomplikowane
technicznie – powiedział Bronisław
Suchy, prezes Stowarzyszenia Romów
w Kowarach. – Zajęcia były dla maluchów bardzo przydatne. Kilkadziesiąt
lat temu, kiedy nie korzystaliśmy z
telewizji i internetu rozmawialiśmy
w domach o naszych przodkach i o
ciekawszych wydarzeniach z historii.
Teraz niewielu podtrzymuje tradycję

Zrozumieć inność
Romowie w pewnym stopniu przyzwolili na postrzeganie ich w taki sposób. Zatracili
swoje wartości i kulturę i wpadli w pułapkę, jaką jest brak pracy i egzystencja na
marginesie życia społecznego.
Miasto chce też pomóc Romom w znalezieniu pracy. Ma to polegać na organizowaniu
kursów w zawodach, które Cyganie od dawna chętnie wykonywali. Może to być
kowalstwo czy ślusarstwo, ale też kursy tańca i gry na instrumentach, nie tylko tych
tradycyjnie im przypisywanym.
– Dzięki temu, że są to umiejętności chętnie przez Romów wykonywane, łatwiej będzie
im później znaleźć pracę w tych zawodach. Jeśli choć kilku czy kilkunastu podejmie
pracę, będzie to wielki sukces – ocenia burmistrz Mirosław Górecki.

W trosce o przyszłe kadry
Pracodawcy coraz częściej angażują się w kształcenie
swoich przyszłych pracowników. Uczniów szkół zawodowych przyjmują na praktyki i dbają o to, żeby byli
należycie wykształceni. Korzystają na tym zarówno
firmy jak i szkoły, których nie stać na zakup drogiego
sprzętu do praktycznej nauki zawodu.
Od dwóch lat pracodawcy
mogą starać się o ref undację kosztów praktyk poprzez
centra edukacji i pracy Ochotniczych Hufców Pracy oraz
urzędy gmin. Żeby jednak zatrudnić praktykantów muszą
spełniać określone warunki.
Uczniów do swojej firmy może
przyjąć jedynie pracodawca,
któr y ma w ykształcenie co
najmniej średnie, zakończone
maturą w kierunku, w którym
k sz t a łcą się pra k t yka nci i
uprawnienia pedagogiczne,
po co najmniej 80 godzinnym kursie tego przedmiotu.
Obecnie istnieje możliwość
dokształcenia się i zdobycia
odpowiednich kwalifikacji,
uprawniających do przyjmowania praktykantów. Stwarzają ją kursy pedagogiczne
oraz te umożliwiające zdanie
egzaminu mistrzowskiego w
danym zawodzie.
– Możliwość prakt ycznej
nauki zawodu w zakładach

pracy jest bardzo korzystna
dla szkół, podlegających pod
samorządy, których nie stać
na zapewnienie placówkom
najnowocześniejszego sprzętu
– mówi Tadeusz Popowicz, dyrektor ds. Kształcenia Zawodowego Euroregionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej. –
Nie sprzyja temu subwencja
oświatowa , jednakowa dla
sz kó ł ogól nok sz t a łc ą c yc h
i zawodow ych. Koszt y w yk szt a łcen ia prz ysz ł ych fa chowców są znacznie wyższe,
a zapotrzebowanie na nich
bardzo duże. Dlatego też – jak
mówi T. Popowicz – po dwóch
latach od przyjęcia ustaw y
o systemie oświaty możemy
pow ied zieć, że ref unda cja
dla pracodawców okazała się
dobrym pomysłem na zaangażowanie ich w kształcenie
zawodu.

Ania

opowiadania sobie o dziadkach,
wujkach i kuzynach. Nasze dzieci nie
znają więc historii swojej rodziny, a
ten program sprawił, że poznały ją
przynajmniej w części
W Kowarach zorganizowano kilka
podobnych programów, których
celem jest zaangażowanie Romów
do wspólnego działania i aktywizacja
zawodowa. Odniosły one sukces,
bo faktycznie Cyganie interesują się
programami i korzyściami z nich płynącymi. W wielu miastach, w których
uruchomiono te programy podobne
inicjatywy kończą się fiaskiem.
Bardzo kłopotliwe będzie wyciągnięcie Romów z trwałego bezrobocia. Polscy zwolennicy integracji ze
społeczeństwem romskim akcentują
potrzebę zrozumienia Cyganów.
Kłopotem są też stereotypy, które
trwale zakorzeniły się w Polakach
oraz Romach. Ciężko jest z nimi
walczyć. Warto więc zastanowić się,
kim naprawdę jest ten człowiek o
innym kolorze skóry, zanim zaszufladkujemy go jako pijaka, nieroba
i złodzieja.

Cygańskie żywoty
Fot. Ania

WYDARZENIA

Projekt zrealizowano dzięki dotacji przyznawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sukcesem w tego typu
przedsięwzięciach jest zaangażowanie samych Romów, którzy w Kowarach stanowią odrębną społeczność i są coraz bardziej
Anna Pisulska wpisani w historię tego miasta, kształtując jego specyficzny charakter i kulturę.

Szlaban na pomoc dla
wspólnot lokatorskich
Gospodarze miasta pod Śnieżką chcieli, żeby wszystkie
budynki w mieście można było wyremontować jak najszybciej. Rada przyjęła uchwałę, na podstawie której
wspólnoty mieszkaniowe mogły się starać o dotacje z
budżetu gminy. Okazało się jednak, że takie postępowanie
nie jest zgodne z prawem.
Regionalna Izba Obrachunkowa
zaskarżyła je do sądu administracyjnego. W ubiegłym tygodniu zapadł
wyrok przyznający rację RIO.
– Karpacz rozbudowuje się
coraz bardziej, powstają ogromne
molochy, a my od wielu lat nie
możemy doczekać się chodnika.
Na naszej ulicy jest bardzo niebezpiecznie i chcielibyśmy, żeby
burmistrz w końcu rozwiązał ten
problem – mówią mieszkańcy
ulicy Kowarskiej.

– Zależało nam na tym, żeby nawet biedniejsze wspólnoty mieszkaniowe mogły wyremontować
swoje domy – przyznaje
Ryszard Rzepczyński, zastępca burmistrza miasta. – Otrzymane od nas
dotacje wspólnoty
miały prze-

Kto widział wypadek

znaczyć na remont elewacji, dachu,
chodnika lub wykonanie ogrodzenia czy przyłączenie do miejskiej
sieci wodnej i kanalizacyjnej. Niestety nasze działania okazały się
przedwczesne, gdyż obecne prawo
nie pozwala na takie rozwiązania.
Takie wsparcie z pewnością
przydałaby się mieszkańcom Karpacza, których nie cieszy
nadmierna rozbudowa
ich miasta, a woleliby,
żeby władze wspierały
rozwiązania ułatwiające życie zwykłym
obywatelom.

Ania
FOT. ANNA PISULSKA
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Nadzieja w lobbingu
Rozwiązaniem jest zmiana obecnego
prawa. Władze Karpacza chcą prosić
senatorów i posłów ziemi jeleniogórskiej
i legnickiej o wsparcie projektu nowelizacji umożliwiającego wspieranie wspólnot
mieszkaniowych z budżetu gminy.
Czy ich starania okażą się skuteczne,
będziemy sprawdzać.

– Zależało nam na tym, żeby nawet biedniejsze
wspólnoty mieszkaniowe mogły wyremontować
swoje domy – przyznaje Ryszard Rzepczyński,
zastępca burmistrza miasta.

Fot. Konrad Przezdzięk

Anioły wylądowały w Książnicy Karkonoskiej

Wśród nagrodzonych znalazła się też Sonia Ziobro, której towarzyszył
znany wszystkim komik, a prywatnie – tato: Jacek.

– Gdzie nie spojrzysz, tam anioł! Niebiańskie istoty zagościły niemal w każdym pomieszczeniu książnicy za
sprawą konkursu dla najmłodszych mieszkańców miasta
„Tam, gdzie fruwają anioły”.
– Nadesłano ponad 100 pięknych
prac. Nie mogliśmy nagrodzić
wszystkich. Nie przyznaliśmy też
stopniowanych miejsc, tylko nagrody i wyróżnienia – mówi Krystyna Spólnik, szefowa Biblioteki
dla Dzieci i Młodzieży. Najmłodsi
twórcy skrzydlatych istot mieli
nieograniczoną wyobraźnię: co
autor, to inny wizerunek anioła:
rysunki, wycinanki, lalki wykonane różnymi technikami, za to ze
wspólną dbałością o przedstawienie tematu.
Najlepsi w minioną sobotę odebrali nagrody w Książnicy Karkonoskiej: ciężkie torby z grami edukacyjnymi i innymi niespodziankami wręczanymi przez świętego
Mikołaja w sympatycznym żeńskim

wydaniu. – Ten prawdziwy zostawił
nam na portierni swój strój! – śmieją się pracownicy KK.
Wśród nagrodzonych najmłodszych dzieci nagrody dostali: Łucja
Domańska, Dominik Sikorski,
obchodzący dziś swoje imieniny
Mikołaj Pichuro, Paweł Gołąb oraz
Maria Garkavets. W kategorii klas I
– III z laurów ucieszyli się: Karolina
Babczuk, Wiktoria Kanior, Beata
Buko, Katarzyna Feliks, Mateusz
Rochalski i Adrian Wójcicki. Z kolei wśród najstarszych uczniów
podstawówki jury oceniło najlepiej
dzieła: Darii Bekisz, Sonii Ziobro,
Ewy Drozdowskiej oraz Joanny Jankowskiej. Oprócz tego przyznano
kilkanaście wyróżnień.

(tejo)

Jeleniogórska policja prosi
o kontakt świadków wypadku
drogowego, do którego doszło
17 listopada około godziny
16.30 w Wojanowie. Kierujący
samochodem marki Daihatsu
Charade, 32-letni jeleniogórzanin z nieustalonych przyczyn
zjechał na pobocze i uderzył w
drzewo.
Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku
godzinach zmarł w wyniku
odniesionych obrażeń. Ponieważ konieczne jest ustalenie
okoliczności w jakich doszło
do tego tragicznego zdarzenia,
policja prosi wszystkich, którzy
posiadają informację lub widzieli przebieg tego wypadku
o kontakt z funkcjonariuszem
z sekcji kryminalnej Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
przy ul. Armii Krajowej 22 pokój
nr 1 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 075/7520315,
075/7520231 (sekretariat). Osoby, które zgłoszą się powinny posiadać dokument tożsamości.

Młody i bardzo zdolny

Pierwszoklasista z Gimnazjum w Mysłakowicach, Piotr
Gajek, przeszedł wszystkie etapy
15. Regionalnego Konkursu Biologiczno-Ekologicznego szkół
gimnazjalnych i zdobył 4 miejsce
w finale regionalnym. Konkurs
odbywał się od października
do listopada. Podzielono go na
trzy etapy. Pierwszy polegał
na wybraniu reprezentantów
szkoły, podczas drugiego wyłaniano najlepszych uczniów z
powiatu jeleniogórskiego. Do
trzeciego zakwalifikowała się
tylko 6 najlepszych młodych
ludzi. Nagrodą dla nich była
wycieczka do Czech.
W finale uczniowie zmierzyli
się w etapie ustnym i pisemnym, podczas których wykazali się wiedzą dotyczącą roślin
chronionych i wielu innych
zagadnień z pogranicza chemii
i biologii. – Piotr Gajek, wybrał
bardzo ambitne zagadnienie
dotyczące przebiegu fotosyntezy, które omówił, zadziwiając
jury. W klasyfikacji punktowej,
pierwszoklasista zdobył czwartą
pozycję, co jest ogromnym
sukcesem – powiedziała Izabela
Kampczyk, opiekunka konkursu w mysłakowickiej szkole.

(Ania)
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Jeden do zera dla drużyny burmistrza
Ostra i nie przebierająca w środkach kampania na
rzecz odwołania obecnych władz miasta przybiera na
sile przed zbliżającym się styczniowym referendum w
Szklarskiej Porębie.
Zarzucał korupcyjne powiązania
z miejscowymi firmami – mówi
burmistrz Wichniak. – Sąd uznał
wszystkie moje zarzuty przedstawione we wniosku za zasadne i nakazał
przeproszenie mnie w najbliższym
numerze Nowin Jeleniogórskich.
Jednak członkowie Grupy Inicjatywnej Referendum nie zamierzają
złożyć broni. W poniedziałek, 8 grud-

nie. Sprawcy zarzucono popełnienie zabójstw ze szczególnym
okrucieństwem. Przyznał się do
zbrodni. W przeszłości był karany
za rozbój i kradzieże. Wyrok nie
jest prawomocny.

Fot. Konrad Przezdzięk

pierwszą lokatę wywalczyła
Elena Amroyan ze Szkoły Podstawowej nr 7 (wiersz Kerna
„Co się dzieje w psie”). Cztery
drugie lokaty przypadły: Darii Hryniewicz, Aleksandrze
Św i ą t kow sk iej, D om i n ic e
Jaśkiewicz oraz Danielowi
Siemińskiemu. Do finału regionalnego awansowały także
Karina Szczęśniak oraz Katarzyna Sikora.

(tejo)

– Zamierzamy prowadzić w
Kowarach szpital, który będzie
świadczył usługi dla miejscowej
ludności tak jak dotychczas, ale
zamierzamy też sięgać po inne
źródła finansowania niż tylko
NFZ – wyjaśniał prezes EMC Instytut Medyczny S.A. Piotr Gerber.
– Na pewno będziemy chcieli
otworzyć tutaj usługi o charak-

Załoga prawie bez zmian
Prezesem spółki pozostanie Wiesława Gajewska. Przedstawiciel EMC Instytut
Medyczny S.A. zostanie drugim członkiem zarządu. Dwóch przedstawicieli
nowego właściciela wejdzie do rady nadzorczej. Umowa wejdzie w życie od 2
stycznia 2009 roku. – Nie będzie żadnych nowych umów o pracę, żadnych
zmian formalnych – zapewnia prezes Gajewska – pracownicy szpitala nadal
pracują w Powiatowym Centrum Zdrowia. W tej chwili zatrudniamy 226 osób na
etatach. Kolejnych kilkadziesiąt to kontrakty. – Uważam, że w szpitalu Bukowiec
nie możemy zejść poniżej 160 zatrudnionych – mówi prezes EMC, Piotr Gerber.
– Oczywiście, te plany mogą się zmienić. Jeśli będziemy rozszerzać usługi, praca
może być dla wszystkich.

Płonne okazały się dla miłośników
drezyn ręcznych nadzieje związane
z przejęciem zniszczonego budynku
karpackiego dworca przez samorząd
powiatowy. W październiku odbyła
się tam prezentacja Kolei Karkonoskiej, która miałaby zacząć jeździć na
nieużywanych od 2000 roku torach.
Za takim rozwiązaniem są gminy
Podgórzyn, Mysłakowice, Kowary,
Kamienna Góra oraz Miasto Kowary i Kamienna Góra, przez które
przebiegają zamknięte torowiska.
Przystąpiły do porozumienie zawartego z Marszałkiem Województwa
Dolnośląskiego w sprawie przejęcia
na rzecz samorządów, znajdujących
się na terenie Województwa Dolnośląskiego linii kolejowych nr 308
Jelenia Góra - Kamienna Góra oraz
304 Mysłakowice - Karpacz, tury-

stycznego wykorzystania przejętej
infrastruktury oraz ponownego uruchomienia przewozów towarowych i
pasażerskich.
Sygnatariuszami listu intencyjnego są również Związek Gmin Karkonoskich i KDR – Karkonoskie Drezyny Ręczne. Na pomysł napisania listu
intencyjnego wpadł Rafał Gersten,
autor Projektu Rewitalizacji Kolejki

Karkonoskiej, twórca Karkonoskich
Drezyn Ręcznych, atrakcji Karpacza
wyróżnionej w konkursie na najciekawszy produkt turystyczny 2006
roku i pełnomocnik samorządów
skupionych wokół idei stworzenia
samorządowej kolejki turystycznej.
Podpisania tego porozumienia odmówił burmistrz Karpacza.
– Czy przystąpimy do tego projektu? Nie wiem, najpierw musimy
z głową przejąć dworzec od starosty, ja chcę go skomunalizować, a
nie przejmować jako darowiznę
– w yjaśnił samorządowiec w
październiku, podczas prezentacji Kolei Karkonoskich. Teraz
wyszło szydło z worka i okazało

się, że władza w Karpaczu kolei
nie chce.
– Od trzech lat zabiegałem o
przekazanie dworca kolejowego
w Karpaczu na rzecz samorządu.
Wreszcie udało się do tego doprowadzić. Dwa tygodnie temu udostępniłem starostwu klucze do dworca w
celu protokolarnego umożliwienia
przekazania dworca przez PKP.
Pracownicy starostwa pod moją
nieobecność zerwali kłódki i powyrywali zamki. Wystawili na peron
eksponaty, które zbierałem latami,
i pozostawili je bez zabezpieczenia.
– mówi Rafał Gestern.

(tejo)
Fot. Mar

(tejo)

W miniony piątek w jeleniogórskim starostwie podpisano umowę między powiatem a firmą EMC Instytut
Medyczny S.A. o sprzedaży 90 procent udziałów w spółce
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., zarządzającej
szpitalem powiatowym Bukowiec w Kowarach.
– Przez rok uzgadnialiśmy
szczegóły tego porozumienia –
mówił zadowolony starosta Jacek
Włodyga. – Centrum zdrowia chociaż zbilansowało swoje dochody,
nie byłoby w stanie samodzielnie
modernizować placówkę tak, aby
sprostać konkurencji. Wiem, że w
EMC już powstał plan odpowiednich posunięć.

Straci stołek?
Głosowanie odbędzie się 11 stycznia. Będzie ważne jeżeli weźmie w nim udział 3/5 liczby osób, które głosowały podczas
wyborów w 2006 roku. Czyli do odwołania burmistrza wystarczy udział 1.710 osób, gdyż dwa lata temu w wyborach wzięło
2.849 osób. Arkadiusz Wichniak straci swoje stanowisko, jeżeli 50 % i jeden wyborca zagłosuje za odwołaniem. O takim trybie
odwołanie decyduje znowelizowana dwa lata temu ordynacja wyborcza.

W kurorcie pod Śnieżką nie chcą już największej atrakcji
turystycznej sprzed dwóch lat: Karkonoskich Drezyn
Ręcznych. Pracownicy starostwa jeleniogórskiego wyrwali kłódki z dworca w Karpaczu i wyrzucili ze środka
eksponaty zbierane przez działaczy KDR. Burmistrz
Karpacza zastrzegł, że dworca nie przejmie, póki są tam
drezyniarze.

Przez wiersze do sławy

Kilkunastu uczniów jeleniogórskich podstawek wzięło w
sobotę udział w eliminacjach
kon k ursu rec y t atorsk iego
zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. Jurorki
(aktorka Anna Szymańska,
poetka Wiesława SiemaszkoZielińska oraz Danuta Sitek,
dyrektor MDK) jednogłośnie
wyłoniły zwycięzcę, którym
okazał się Michał Skowron z
SP nr 15. Bardzo brawurowo
i jednocześnie z rozmysłem
interpretował wiersz „Stefek
Burczymucha”. Równorzędną

Mar Burmistrz Wichniak uczestniczący w sobotnich
Mikołajkach nie krył satysfakcji z korzystnego wyroku.

Pogonili drezyny z Karpacza

Dożywocie dla wampira z Kowar
Oskarżony o brutalne zabójstwo dwóch mieszkanek Kowar
Adam Z. usłyszał w minioną
środę wyrok Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze. Z więzienia nie
wyjdzie do końca życia, a dopiero
po 30 latach będzie mógł ubiegać
się o przedterminowe zwolnie-

groszowe umowy dzierżawy pensjonatów. Z daleka czuć tutaj walkę
o swoje interesy. Ludzie tego nie
kupią. Podobno za sznurki w GIR-ze
pociągają poprzedni burmistrzowie
i byli radni, spaleni w mieście.
Wiedzą, że nikt ich nie wybierze,
więc próbują wrócić do polityki na
plecach referendziarzy.

Torpedują pomysł
Postawę samorządu pod Śnieżką trudno
zrozumieć porównując ją z innymi
podobnymi sytuacjami w Polsce. Podczas gdy starostwo ostrzeszowskie
własnymi siłami i środkami kreuje kolej
drezynową wzorując się na przykładzie
KDR, władze Karpacza wykorzystują cały
arsenał środków administracyjnych i
swój personel przeciwko inicjatywie na
swoim terenie.
terze ponadregionalnym, dla
pacjentów z Dolnego Śląska i
całego kraju. Obiekt będziemy
modernizować nie zawieszając żadnej ze świadczonych
usług, co oznacza, że zmiany
będą wprowadzane stopniowo.
Inaczej nie można, bo szpital
uzyskuje dochód tylko wtedy,
gdy świadczy usługi. Za postój
nie dostaniemy ani złotówki.
Zgodnie z zawartą umową,
firma EMC Instytut Medyczny
S.A. zapłaciła 1,5 miliona złotych za 90 procent udziałów w
spółce. Natomiast w szpital zainwestuje 18,5 miliona złotych,
z czego 4,5 miliona to spłata
długów jakie obciążały spółkę
Powiatowe Centrum Zdrowia
sp. z o.o.
Przedstawiciele EMC Instytut
Medyczny S.A. pochwalili się
swoim sztandarowym obiektem, czyli szpitalem w Ozimku
koło Opola, który cztery lata
temu miał być zlikwidowany.
Firma kupiła obiekt i teraz jest
tam między innymi doskonały
oddział wczesnej rehabilitacji

Fot. KDR

W miniony piątek, w trybie wyborczym przed jeleniogórskim sądem okręgowym stanęli, burmistrz
miasta, Arkadiusz Wichniak oraz organizatorzy referendum, Robert Kotecki i Mariusz Bacior. – W pisemku
referendalnym, rozprowadzanym w
mieście Robert Kotecki wielokrotnie
pisał nieprawdę o mnie osobiście, o
działaniach urzędu i urzędników.

nia do sądu ma wpłynąć odwołanie
od wyroku sądu pierwszej instancji.
W piśmie Fakty Karkonoskie organizatorzy referendum przypominają
zarzuty o niegospodarności, korupcji, braku aktywności burmistrzów.
To rozwinięcie argumentów z wniosku o ogłoszenie referendum.
Skoro sąd uznał je za niepoważne,
jak ocenią je ludzie?
– Ja nie będę głosował za odwołaniem burmistrza – powiedział nam
mieszkaniec Szklarskiej Poręby.
– Referendum organizuje grupa ludzi, którym burmistrz wypowiedział
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Fot. Marek Komorowski
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Szpital Bukowiec zmieni właściciela
osób po udarach. W tym schorzeniu bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie leczenia. Jak deklarował dyrektor EMC Józef Juros, w
szpitalu Bukowiec można pójść
podobną drogą i przejmować pacjentów z oddziałów intensywnej
opieki medycznej w Jeleniej Górze
i innych placówkach medycznych. W Ozimku w ciągu trzech
lat wpływy z usług medycznych
wzrosły trzykrotnie.

W Kowarach też będzie to
możliwe pod kilkoma warunkami. Jednym z nich musi być
lepsze zagospodarowanie powierzchni.
– W szpitalu Bukowiec miejsce jest fatalnie wykorzystywane. Widzimy spore możliwości
jego odzyskania i urządzenie w
zwolnionych pomieszczeniach
kolejnych oddziałów. Obiekt
ma przecież 6 tysięcy metrów

kwadratow ych powierzchni
– mówił dyrektor Juros.

Marek Komorowski

Zaczną od dachu
– Po pierwsze musimy uwolnić Centrum od nieustannego zmagania się z
wierzycielami. Tak nie można pracować.
Nie będzie też żadnej rewolucji, chcę
szczególnie uspokoić załogę, że nie będzie
żadnych grupowych zwolnień – zapewnia
dyrektor generalny Józef Juros. – Mamy w
Polsce 5 szpitali i 13 przychodni i wszędzie
pracuje załoga, którą przejęliśmy kupując
obiekty. Remont zaczniemy od dachu,
który ma olbrzymią powierzchnię, a jest
w kiepskim stanie. Będzie to kosztowało
około 2 miliony złotych. Będziemy też
się starać o jak najlepsze wykorzystanie
walorów położenia obiektu i klimatu. Nie
wpłynie to oczywiście na dotychczasowe
funkcje szpitala, ale muszę powiedzieć, że
w dotychczasowej formule ta placówka nie
ma szans na rynku medycznym.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Łowcy nagród z trzeciej klasy
I to właśnie nie kto inny, jak
uczeń Piotra Grosmana, Dawid
Bojko, zdobył w tych zmaganiach
pierwszą nagrodę! Jego praca
trafiła na okładkę Informatora. Takiego debiutu plastycznego może
Dawidowi pozazdrościć znacznie
bardziej dojrzały twórca. – Tak
właściwie najbardziej lubię sport,
a mój ulubiony przedmiot w szkole
to matematyka. Chociaż też lubię
plastykę. Mam dwa sukcesy w
konkursach rysunkowych. Gdy
byłem w pierwszej klasie zdobyłem
wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Znam zabytki
mojego miasta” organizowanym
przez Muzeum Karkonoskie, a
kiedy chodziłem do klasy drugiej
zostałem wyróżniony w Szkolnym
Konkursie Plastycznym „Zabytki
Jeleniej Góry”. Teraz bardzo się
ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że
udało mi się zająć pierwsze miejsce
w konkursie w Danii – mówi nam
Dawid.
Podobnie znaczącym sukcesem
może pochwalić się Liwia Pierzchała. Spośród gigantycznej ilości
ponad 3300 prac plastycznych
nadesłanych na Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny „Mój
kot inny niż wszystkie” z
ponad 120-u miejsc w całym
kraju, jury postanowiło

Grupa teatralna „Radosna siódemka” w komplecie.
przyznać wyróżnienie dla rysunku wykonanego właśnie przez
Liwię, uczennicę Piotra Grosmana.
Konkurs organizowany był przez
krakowski Teatr Maski Lalki i
Aktora Groteska
– W klasie pierwszej zwyciężyłam w międzyszkolnym konkursie
plastycznym podczas rekolekcji
wielkopostnych zachęcającym do uczęszczania do

kościoła na msze święte. A za
rysunek Dworu Czarne zajęłam
pierwsze miejsce w Regionalnym
Konkursie Plastycznym „Znam
zabytki mojego miasta” – mówi
dziewczyna.
I choć to nie pan Piotr jest autorem nagrodzonych dzieł, tylko
dzieci, wiadomo, że gdyby nie
nauczyciel, tego sukcesu

Liwia Pierzchała i Dawid Bojko - uzdolnieni trzecioklasiści z „siódemki”.
Czterdzieści lat trzeba było poczekać w Jeleniej Górze
na wydarzenie – świadectwo hańby systemu komunistycznego i wojsk Układu Warszawskiego – który
w 1968 roku dokonał inwazji na Czechosłowację. W
miniony wtorek w Archiwum Państwowym w otwarto
wystawę archiwaliów z okresu agresji, które zachowały
się u naszych południowych sąsiadów.
– Miałem wtedy 14 lat. Babcia
nie chciała mnie puścić na dwór,
bo bała się, że rozjadą mnie czołgi – wspominał Ivo Navratil, szef
czeskiego Archiwum Państwowego Oddział Semily. Helena
Kułdo, zastępca dyrektora AP we
Wrocławiu w tamte sierpniowe
dni 1968 roku wypoczywała

nad Bałtykiem. – Wiadomość o
inwazji bardzo nas wszystkich
poruszyła, choć oficjalnie mało
się o tym mówiło – powiedziała.
Jan Ginowicz z Jeleniej Góry
w sierpniu 1968 roku służył w
koszarach Wyższej Oficerskiej
Szkoły Radiotechnicznej. – Pamiętam, że nad miastem latały

– Pomysł zrobienia tej wystawy narodził się już wcześniej – mówi Ivo Łaborewicz,
kierownik oddziału AP w Jeleniej Górze. – Nie udało nam się go zrealizować w
sierpniu, dokładnie w 40. rocznicę inwazji. Za to teraz zapraszam na ekspozycję
wszystkich, zwłaszcza młodzież i pedagogów – dodał. Wernisaż był przy okazji
oficjalnym otwarciem Archiwum Państwowego w nowej siedzibie przy ul. Kazimierskiego (teren dawnych koszar).
Odwiedziny tej wystawy gorąco polecamy. Czynna jest w dni powszednie w
godzinach pracy archiwum.

wtedy z dużą częstotliwością
samoloty transportowe – opowiadał pan Jan. Jego brat służył
w jednostce w Żaganiu, która
bezpośrednio wzięła udział
w inter wencji, aby zdławić
budzący się w Czechosłowacji
powiew wolności i socjalizmu z
ludzką twarzą.
Okazję do tych wspomnień
dali archiwiści i muzealnicy
z Republiki Czeskiej, którzy
udostępnili Archiwum Państwowemu w Jeleniej Górze bardzo
ciekawe zbiory ilustrujące czeską codzienność tamtych dni.
– W. I. Lenin, wielki przyjacielu
wszystkich uczciwych ludzi.
Powstań i broń nas! – głosiło
jedno z propagandowych haseł.
– Idźcie precz, okupanci! Nikt
was tu nie zapraszał! Tawariszczi druzja! Eta wasze dielo
(Towarzysze przyjaciele – to
wasza sprawa!) – to nagłówki
czeskich wolnościowych gazet,
które ukazały się w sierpniu

by nie było. Pedagog trafia do
dziecięcej duszy jak mało kto. Zna
swoich uczniów na wylot i trafnie
nimi kieruje odkrywając przed
nimi wielkie rzeczy świata tego. W
tym roku szkolnym utalentowana
klasa Piotra Grosmana (bo przecież
oprócz wspomnianych nagród jest
znacznie więcej pucharów, dyplo-

mów i wyróżnień), kończy przygodę z nauczaniem początkowym
i „awansuje” w szkolnej hierarchii.
Nauczyciela to jednak nie smuci.
– Przyjdą następne dzieci, a niemal
w każdym drzemie ukryty talent.
Trzeba go tylko „złowić” – mówi
Piotr Grosman.

Konrad Przezdzięk

Sukcesy za kurtyną
Dziecięca grupa teatralna „Radosna Siódemka” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w
Jeleniej Górze prowadzona przez Piotra Grosmana, odebrała kolejną statuetkę
Arlekina na VII Dolnośląskim Integracyjnym Festiwalu Teatrów Amatorskich w
Kobierzycach. Nagrodzono „Opowieści karkonoskich drzew”, na podstawie książki
Marii Nienartowicz pod tym samym tytułem. Treść łączy się z jubileuszem 900-lecia
legendarnego założenia Jeleniej Góry i świetnie sprawdziła się jako promocja regionu
poza granicami miasta.
– Nasze przedstawienie zostało przyjęte fantastycznie. Byli nim zachwyceni nie tylko
organizatorzy, ale i publiczność dziecięca. Otrzymaliśmy wiele podziękowań, gratulacji i
wyrazów podziwu. Festiwal stał się dla nas pretekstem do dialogu kulturowego, poznania kultury najbliższych sąsiadów z dolnośląskich placówek kulturalno-oświatowych
– mówi Piotr Grosman, opiekun artystyczny grupy.
Uhonorowane statuetką kobierzyckiego Arlekina przedstawienie „Opowieści karkonoskich drzew” można było wcześniej zobaczyć na Placu Ratuszowym podczas
siedemnastej edycji festynu „Majówka ze Zwierzakami”.
Dziecięcy zespół teatralny „Radosna Siódemka” gościł już wielokrotnie na scenach
poza Jelenią Górą. W Opolu prezentowane były „Podwórkowe mądrości”. Młodzi
jeleniogórscy aktorzy występowali też w Zamościu ze sztuką Witkacego „Komedie z
życia rodzinnego”, a także na Dolnym Śląsku w Woli ze spektaklem „Kot”.
Angela

Na pohybel Leninowi i Breżniewowi
1968 roku. Takie zestawienia
można zobaczyć w gablotach
szczelnie wypełnionych cennymi dokumentami.
Na ścianach fotografie: czołgi
na ulicach czeskich miast (w pobliżu granicy z Polską, między
innymi, w Libercu), pierwsze
pogrzeby zabitych w wyniku
interwencji. Manifestacje, życie
codzienne. Zdjęcia doskonałej
jakości w ykonane nie tylko
przez reporterów, ale i zwykłych
fotografów, którzy uwiecznili
historię. – Świetnie się zachował y. Ci ludzie z aparatami
ryzykowali życiem robiąc takie
zdjęcia – mówi Marketa Lhotova, historyk i kustosz zbiorów
fotograficznych Północno-czeskiego Muzeum w Libercu.
Wśród zwiedzających, oprócz
gości z Republiki Czeskiej (wspomnianych Ivo Navratila i Markety Lhotovej – Hana Chocho-

louskova, szefowa archiwum w
Libercu, Pavel Pilz z archiwum
w Jabłońcu i Pavel Jakubec z
archiwum w Semily) – znani
jeleniogórzanie: Alina Obidniak, była dyrektorka Teatru
im. Norwida, Czesław Margas,
długoletni szef jeleniogórskiego

archiwum, Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum Przyrodniczego,
żołnierze, przedstawiciele instytucji kulturalnych. Zabrakło
– niestety – samorządowców.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Łowcy nagród to na co dzień
roześmiane, nie zawsze bardzo
grzeczne, dzieci. Talentów jednak
im nie brakuje. Piotr Grosman
szuka, gdzie tylko to możliwe,
sposobu, aby młodzi ludzie mogli
zaistnieć nie tylko w szkolnej
rzeczywistości dość szarawego
jeleniogórskiego śródmieścia.
Nauczyciel prowadzi klasowy
teatrzyk, uczniowie wydają gazetę
szkolną, rysują, malują. I wysyłają
swoje prace, jeśli tylko jest jakiś
konkurs. Jeżdżą też ze spektaklami
na różne festiwale. Na sukcesy
długo nie trzeba czekać.
14 grudnia przypadnie 350. rocznica wydarzenia, które uwiecznił
Józef Wybicki w pieśni Legionów
Polskich we Włoszech, pierwowzoru polskiego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”.
Ponieważ Hetman „Czarniecki
rzucił się przez morze dla Ojczyzny
ratowania po szwedzkim zaborze”
i wylądował w Danii wezwany na
pomoc przez tamtejszego króla,
duńskie czasopismo polonijne „Informator Polski” ogłosiło konkurs
konkurs dla dzieci do 14 roku życia
na rysunek, ilustrację lub obrazek
zainspirowany tym wydarzeniem.

Fot. Konrad Przezdzięk

Piotr Grosman jest chyba jedynym nauczycielem w klasach
I – III, stereotypowo kojarzonych z kobiecą obsadą pedagogiczną. Choć trzyma swoich uczniów twardo, po męsku,
nie brakuje mu daru, aby wyzwolić w dzieciach twórczą
wenę, odkryć talenty i łowić nagrody. Nawet w Danii!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dar serca za uśmiech dziecka
Koncert świąteczny pod hasłem „Podziel się” na rzecz
dzieci z Domu Dziecka nr 2
„Dąbrówka”.
Nie la d a g rat k a czek a na
fanów Alicji Majewskiej, Haliny
Frąckowiak, Zbigniewa Wodeckiego i Włodzimierza Korcza,
którzy18 grudnia o godz. 19:30
w kościele garnizonow ym w
Jeleniej Górze w ystąpią specjalnie dla jeleniogórskiej publiczności.
Zaproszenia są bezpłatne,
ale przy ich odbiorze należy
wręcz yć prezent y w postaci
środków cz ystości, chemicznych i przyborów szkolnych,
które zostaną przekazane dziec iom z Domu Dz ieck a n r 2
„Dąbrówka”.
Jest to świetna okazja sprawienia radości oraz pomocy
dzieciakom, o których na ogół
zapominamy.
Wystarczy, że zaopatrzymy je
w nowe szczoteczki do zębów,
mydła, szampony, kremy, środki
do higieny intymnej, proszek
do prania, pł yny czyszczące,

wszystko to co może przydać się
w szkole – kredki, ołówki, bloki
i tym podobnych rzeczy.
Mamy w cz ym w ybierać
– zyskać możemy promienny
uśmiech dzieci i … i zaproszenie
na koncert.

Osoby, k t óre chc ą w n i m
uczest n icz yć mogą odebra ć
zaproszenia: - w dniu 14 grudnia od godz. 10.00 do 14.00 w
Punkcie Pielgrzymkowym przy
Kościele Garnizonowym lub - w
dniach od 8 do 17 grudnia w

godz. od 10.00 do 18.00. w siedzibie Agencji SOLO przy ulicy
Ogińskiego 2f (na przeciwko
przychodni Zabobrze). Numer
kontaktowy 0 697 56 58 40.

Kino LOT proponuje

„Piorun”, animowany film twórców „Lilo & Stich”.
Opowieść o psie, który jest gwiazdą Hollywood wcielającą się w postać superbohatera. Wierzy, że podobnie
jak odtwarzana przez niego postać, ma magiczne moce.
Wyrusza w podróż, podczas której dzięki dwóm przyjaciołom, bezdomnej kotce i uzależnionego od telewizji
chomika zrozumie, że żeby być prawdziwym bohaterem
„Totalny kataklizm” w reżyserii Aarona Seltzera i Jasona Friedberga. Komedia parodiuje nie potrzeba posiadać magicznych nocy. Seans będzie
film „Doomsday” i siejące w nim grozę katastrofy oraz takie dzieła kinowe jak „Noc w muzeum”, wyświetlany codziennie do najbliższego czwartku w
„Supersamiec”, „Juno”, „Simpsonowie”, „Seks w wielkim mieście”, „Incredible Hulk” i „Zacza- godzinach 16.00 i 18.00.
rowana”. Razem z innymi kinomaniakami możemy pośmiać się, wybierając się na film do
„Udław się” w reżyserii Clarka Gregga na podstawie
najbliższego czwartku o godz. 18.00.
kontrowersyjnej powieści Chucka Palahniuka. Traktuje
„Cesarzowa i wojownicy”. Film zrealizowany z ogromnym rozmachem, wyreżyserowany o oszuście, seksoholiku , który chcąc zdobyć pieniądze
przez Tony CHING SIU TUNGA. Opowiada o rycerzach i wielkiej miłości, nawiązując do Chin na leczenie chorej matki udaje, że dławi się w restaurasprzed 2000 lat, kiedy Państwo Środka były podzielone na wiele królestw. Jest to doskonała cjach zdobywając w ten sposób współczucie i pieniądze
od innych ludzi. Film możemy obejrzeć do najbliższego
propozycja dla miłośników sztuki walki. Seans wyświetlany będzie do czwartku o godz. 20.
czwartku o godz. 20.

Osiedlow y Dom Kultury
w Jeleniej Górze zaprasza na
warsztaty tańca AFRO. Jest to
świetna propozycja dla osób
lubiących spędzać aktywnie
wolny. Można w ten sposób
w yładować swoje emocje i
świetnie się pobawić. 3 godziny
tańca kosztują 60 zł.

Coś dla głodomorów

Osoby zainteresowane kuchnią ukraińską mają w tym
tygodniu ostatnią okazję, żeby
uczestniczyć w jej obchodach
w hotelu Mercure w Jeleniej
Górze. Jest to świetna propozycja dla łasuchów chcących
skosztować nieco innych potraw niż te jakie serwujemy
na co dzień.

Podróż do Izraela

Za sprawą fotografii autorstwa Marcina Nowakowskiego
oraz eksponatów związanych z
życiem religijnym i społecznym
mieszkańców Ziemi Świętej,
jakie zostaną wystawione w
jeleniogórskim Empiku 11
grudnia o godz. 17.00 będziemy
mogli przenieść się duchowo do
Izraela i bliżej poznać kulturę
żydowską.

Miłośników gitarowego brzemienia czekają w najbliższych
dniach wielkie emocje. Już w
środę rozpocznie się V Międzynarodowy Festiwal i Konkurs
„Gitaromania”. Koncert inauguracyjny odbędzie się 10 grudnia
w Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze, kiedy to dla
jeleniogórskiej publiczności wystąpią muzycy z Guitar Quartet
(Czechy). W ramach festiwalu
odbędą się także przesłuchania
zawodników i lekcje pokazowe pod kierunkiem Christiane
Spannhof oraz recitale i koncerty
znanych i lubianych wykonaw-

ców. Te koncerty oraz lekcje
i przesłuchania odbędą się w
Karpaczu w Hotelu Skalnym i
Zespole Szkół Licealnych.
Filharmonia Dolnośląska w
Jeleniej Górze proponuje również:
Koncert Big–Band`u Pawła
Jurysia, skierowany szczególnie
do młodych ludzi. Odbędzie się
już jutro, we wtorek, 9 grudnia
o godz. 10.00 i 12.00.
Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej, w
którym możemy uczestniczyć 12
grudnia (piątek) o godz. 19.00.

Akcenty zbliżających się świąt możemy dostrzec w
Teatrze Jeleniogórskim. Na Scenie Animacji w tym
tygodniu będzie można wysłuchać Koncertu Wesołych Mikołajów. Spektakl w poniedziałek, ósmego
grudnia o godzinie 16.00.

„Ogrody jesieni” w reżyserii Otara Josseliani. Głównym bohaterem jest Vincent, francuski
minister, któremu wszyscy mogą pozazdrościć władzy, urody i pieniędzy. Kiedy jednak traci
pracę okazuje się, że jego dotychczasowe życie nic mu nie przyniosło. Zostaje bez niczego i
zaczyna życie od nowa, dostrzegając w nim nowe, zupełnie nie znane aspekty i poznaje siebie
samego jako normalnego człowieka. Tą niesamowitą historię, która często przypomina losy
wielu z nas, możemy poznać do najbliższego czwartku o godz. 16.00.

Zatańczą AFRO

Gitaromania pod Śnieżką i w Filharmonii

Jelonka zza kurtyny

Kino Marysienka zaprasza
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Animacja przedstawi również
spektakl pod tytułem „Mirra, kadzidło, złoto, apokryf betlejemski”
w reżyserii Bogdana Nauki. Sztuki
spajającej dwa biblijne wydarzenia: narodziny Jezusa w stajence
betlejemskiej i Golgotę. Spektakl
w najbliższy czwartek o godz. 10
w Teatrze Zdrojowym.
Kolejne propozycje Teatru Jeleniogórskiego Sceny Animacji to:
„Calineczka” w reżyserii Bogdana Nauki. Scenariusz na podstawie
bajki Hansa Christiana Andersena
napisała Agnieszka Zaskórska,
młoda wrocławska scenarzystka.
Sztuka podobnie jak jej literacki
pierwowzór opowiada o malutkiej
dziewczynce, która poznaje świat.
Traktuje więc o dorastaniu i problemach z dokonaniem odpowiedniego wyboru, o tym co jest dobre, a
co złe. Spektakl będzie doskonałym
uzupełnieniem edukacji młodych
jeleniogórzan, możemy się na
niego wybrać w najbliższy wtorek
i środę o godz. 10.00
Teatr Jeleniogórski Scena Dramatyczna zaprasza w tym tygodniu na następujące spektakle:

Nowości ze świata muzyki
HERBIE HANCOCK – „Then And Now: The Definitive”
wydawnictwo: Verve/ Universal Music Polska
Należy do największych pianistów jazzowych mający na swoim koncie kilka lat
bliskiej współpracy z Milesem Davisem.
Od 1963 – 68 grał w jego słynnym kwintecie, do którego dołączył również Wayne
Shorter. W najnowszym podsumowaniu
Down Beat-u, Hancock znalazł się w
specjalnej przeprowadzonej ankiecie na I
– miejscu w kategorii fortepianu. Kariera
Hancocka toczyła się lawinowo zahaczając o różne nurty współczesnego jazzu.
Dziś w wielkim skrócie retrospekcja jego
twórczości a to dzięki płycie „Then And
Now” zawierającej jedynie szczątkowe
największe dokonania muzyka. Cofnijmy
się do roku 1965, obok stałej współpracy
z Davisem, Hancock nie rezygnuje z
własnej twórczości. W tym samym roku

ukazuje się płyta „Maiden Voyage” obok
Hancocka, Freddie Hubbard, George
Coleman, Ron Carter i Tony Williams.
Ponad 7-mio minutowa kompozycja
Hancocka zawarta na płycie jest kolejna
wersją tego słynnego tematu po który
pianista powracał wielokrotnie. Lata 70-te
to olbrzymia rewolucja w jazzie, pojawiły
się elektryczne zespoły Mahavishnu
Orchestra, Return To Forever Chicka
Corei, Hancock nie pozostawał w tyle.
Dzięki nowemu brzmieniu osiągnął spore
sukcesy na tym polu. W 1972r. ukazuje
się nakładem Columbii płyta „Head Hunters”, na której pojawiła się nowoczesna
wersja jazzowego przeboju „Cameleon”
nagrana m.in. z Bennie Maupin’em na
saksofonie sopranowym i tenorowym.

Na tej samej płycie znalazła się hard – bopowa kompozycja „Watermelon Man”
wykonana w nowszej wersji. W 1986
roku do kin trafia film „Round Midnight”,
którego producentem muzycznym był
Herbie Hancock. Na ścieżce dźwiękowej
pojawił się wspólny temat napisany ze
Stevie Wonderem „Chan’s Song”(Never
Said) w którym to utworze wokalnie się
udziela Bobby McFerrin. W 1998r. artysta
nagrywa płytę „Gershwin’s World”, wśród
utworów znalazł się stareńki bluesowy
standard W.C. Handy’ego „St. Louis Blues”
z udziałem Stevie Wondera śpiewającego
i grającego na harmonijce ustnej. Cały
nurt elektryczny przyniósł Hancock’owi
ogromną popularność i to zarówno w
nurcie muzyki pop i funk, który objawił
się na płycie „Future Shock” torując mu
drogę do nowych kierunków m.in. hip
hopu. Śpiewał, lansował nowe trendy,
wych, jakie miały miejsce 5-7 lipca
2008 roku. W nagraniach poza
Randym Breckerem wzięli udział muzycy z tria Włodka Pawlika, kontrabasista
Paweł Pańta, perkusista Cezary Konrad
oraz Orkiestra Symfoniczna Opery i
Filharmonii Podlaskiej pod batutą Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego. Pierwsze
wykonanie tytułowej suity na żywo
odbyło się z udziałem Randy Breckera
4 lipca 2008r. w Sali koncertowej Opery
i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
oraz specjalny koncert w Tykocinie skąd

RANDY BRECKER/ WŁODEK PAWLIK TRIO – „Tykocin, jazz suite”
wydawnictwo: Polskie Radio
To jeden z najciekawszych albumów jazzowych ostatnich miesięcy
a może i roku. To wielowymiarowa
płyta przedstawiająca losy Tykocina
miejsca rodzinnego, rodziny Breckerów
stanowiąca oryginalną sześcioczęściową
kompozycję, inspirowaną Psalmami
Dawida. Każdy z utworów począwszy od
introdukcji” Introduction” poprzez „ Nostalgic Journey”(Nostalgiczna podróż),
„ Let’s All Go To Heaven”(Chodźmy

wszyscy do nieba), „No Words” (Bez
słów), „ Magic Seven” (Magiczna siódemka) jest nasycony nostalgią, skłania
do zadumy nad upływającym czasem.
Muzyka stanowi połączenie jazzu z muzyką klasyczną i jazzem orkiestrowym.
Znakomity pianista jazzowy Włodek
Pawlik pisał utwory na tą płytę z myślą
o legendarnym amerykańskim trębaczu
Randy’m Breckerze. Materiał został
zarejestrowany w trakcie sesji nagranio-

„Gog i Magog” to kronika chasydzka na podstawie książki Martina Bubera. Koncepcję i inscenizację
opracował Michał Zadara, jeden
z najbardziej znanych młodych
reżyserów. Sztuka dzieje się w
kawiarni, jej bohaterowie rozmawiają o Bogu i zastanawiają się,
czy w obecnych czasach mamy do
niego dostęp. Wystawiona zostanie
10 grudnia o godzinie 19.00 .
„Intryga miłości” wyreżyserowana przez Katarzynę Raduszyńską . Sztuka traktuje o żądzy
władzy, pysze, nienawiści i miłości,
do tego wszystkiego dochodzi
wyszukana intryga. Toczy się
śledztwo, podejrzani są wszyscy i
ci dobrzy i źli. Przebieg spektaklu
i zakończenie możemy poznać 11,
12 i 14 grudnia o godzinie 19.00.
„Kariera Artura Ui” w reżyserii
Wojtka Klemma. Sztuka opowiada
o amerykańskiej prowincji, którą
zawładnęli gangsterzy, odbierana
często jako nawiązanie do hitleryzmu. Wnikliwi i bystrzy widzowie
dostrzegą w niej także dzisiejszą
rzeczywistość, która często przypomina tą sprzed kilkudziesięciu lat.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Wigilia z poezją

Andrzej Patlewicz
eksperymentował z Bill’em Laswellem na
płycie „Future 2 Future” z której pochodzi
do dziś grany „Rockit”. Te wszystkie kompozycje znajdują się na jednej płycie „Then
And Now”, którą warto mieć również dla
„Cantaloupe Island” najbardziej znanego
tematu, którego popularność przekroczyła granice jazzu.

wywodzi się rodzina Breckerów. Jazzową odsłoną tego albumu jest przepiękna
kompozycja „Blue Rain”, która mówi o
wysokim potencjale obu liderów tego
całego przedsięwzięcia.

„Dom Gerharta Hauptmana” zaprasza na III Karkonoską Wigilię Literacką, spotkanie środowisk twórczych
wraz z prezentacją tomiku
wierszy o Jeleniej Górze. Uroczystość odbędzie się 12 grudnia (piątek) o godz. 12.00.

Jarmark świąteczny

Osoby niecierpliwe, które
już teraz planują święta i
w ystrój domu, jaki będzie
podczas nich obowiązywał
mogą wybrać się na kiermasz
świąteczny, zorganizowany
przez Szkołę Podstawową nr
15 i MDK „Muflon”. Wystarczy
13 grudnia o godz. 16.00
przyjechać do Sobieszowa i
zajrzeć do sali widowiskowej
„Muflonu”

Romantycznie
i muzycznie

Pałac Paulinum proponuje
w tym tygodniu spędzenie
piątkowego wieczoru przy
muzyce PF Guitar Quartet.
Koncert rozpocznie się o godz.
17.00. Jest to świetna okazja
na romantyczne spotkanie
we dwoje.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„Powrót wszech czasów”
Britney Spears: Na koncertach
Jeszcze na początku tego roku nikt nie spodziewał się, że
Britney Spears uda się podnieść z upadku. Wokalistka, zabawiam publiczność podobnie
której wieszczono koniec kariery, powraca z nowym jak cyrkowcy. Pojawiają się kostiumy, opowiadana jest pewna
albumem „Circus”.
Nie sposób jednym tchem wymienić wszystkie dramatyczne
wydarzenia w życiu Spears, które
powodowały, że zaczęto spisywać
ją na straty. Rozwód, konflikt z
matką, utrata praw do opieki nad
dziećmi, uzależnienie od używek,
fatalny występ podczas gali rozdania nagród MTV w 2007 roku, kilka
samochodowych stłuczek, długi,
wreszcie załamanie psychiczne
i pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Triumfalny powrót Spears
zaczął się od kolejnej gali MTV.
Tym razem Britney w niczym nie
przypominała siebie sprzed roku.
Wyglądała świetnie i zgarnęła trzy
statuetki za teledysk do piosenki
„Piece Of Me”.

Czy Britney spodziewała się
takiego triumfu?
Britney Spears: Udział w imprezie MTV jest co roku tak samo
ekscytujący, ponieważ jest to jedno
z najbardziej rozrywkowych muzycznych show. To najlepsza i najostrzejsza impreza tego typu. Każdy
zawsze świetnie się na niej bawi.
Byłam więc naprawdę podekscytowana, ale nie spodziewałam

się absolutnie niczego. Nigdy nie
zdobyłam statuetki na tej imprezie,
więc oczywiście, nie spodziewałam
się zwycięstwa - kiedy zdobyłam
trzy nagrody, byłam naprawdę
zaskoczona; byłam w szoku.

Internauci, w ankiecie brytyjskiego serwisu OnePoll,
uznali występ Britney na gali
MTV za „powrót wszech czasów”. To była jednak tylko przygrywka do powrotu właściwego, czyli wydania nowej płyty i
wielkiej trasy koncertowej.
Britney Spears: To album, nad
którym pracowałam bardzo długo,
przez około rok. Jestem bardzo
podekscytowana, że wydaję teraz
nową płytę - czas jest idealny, zbliżają się moje urodziny. Nie mogę
się doczekać, aż podzielę się nią
z moimi fanami. Wiele utworów
napisałam sama. Wróciłam do
klimatów oldschoolowych, co jest
naprawdę niezłą zabawą.
„Circus” to szósty studyjny
album wokalistk. Motywem
przewodnim płyty jest tytułowy cyrk.

historia, jest w tym wszystkim
dużo zabawy, a ludzie są ciekawi,
co będzie dalej. Nie będę wyprowadzać słoni na swoich koncertach,
niemniej uczucie towarzyszące
oglądaniu koncertu jest podobne
do tego, jak odbieramy przedstawienie cyrkowe. W cyrku siedzisz
na krawędzi krzesła, chcesz wiedzieć, co będzie dalej. Nie nudzisz
się. Chcę, żeby tak było również na
moich koncertach.

Płytę „Circus” od kilku tygodni promuje singel „Womanizer”.
Britney Spears: To piosenka o
facecie, który spotyka się z wieloma kobietami, jest po prostu
podrywaczem. To kompletny du...
k, ale zawsze udaje mu się wyjść z
opresji. Gram w teledysku różne
wcielenia tej samej dziewczyny.
Podrywacz nie zdaje sobie jednak
z tego sprawy. Myślę, że to świetna
piosenka dla kobiet - mówi im, że
powinny być silne i stawiać na
swoim. Z facetami tak trzeba.
Teledysk do tej piosenki
wywołał sporo kontrowersji,
zwłaszcza w Stanach Zjedno-

czonych. Spears pokazuje się
tam zupełnie nago w oparach
sauny, zasłaniając jednak newralgiczne miejsca. W klipie możemy również zobaczyć wiele
innych wcieleń wokalistki, co
przypomina nieco teledysk do
„Toxic” (zresztą mamy do czynienia z tym samym reżyserem,
Josephem Kahnem). W „Womanizer” wokalistka występuje
jako szoferka, kelnerka czy
sekretarka.
Britney Spears: Był to mój pomysł,
ponieważ chciałam wcielić się w różne postaci, kocham kręcić teledyski
i zmieniać swój wizerunek. Chciałam zrealizować ten pomysł, no i
kocham Josepha. Nakręcił kilka z
moich ulubionych teledysków, więc
zwerbowałam go do ekipy.
Jednak ulubionym utworem
wokalistki na nowej płycie nie
jest „Womanizer”, a kompozycja „Mannequin”.
Britney Spears: Ten utwór jest
niesamowicie dynamiczny. Opowiada o związku, który się rozpada
już na zawsze. Oczywiście piosenka
nie mówi wprost o tym, co się stało,
ale wiemy, że on zrobił coś złego,
coś, co ją zraniło. Taki jest przekaz
emocjonalny, można to wyczuć. Jest
to głęboki utwór, naprawdę fajny.

Czytelnicy pytają, prawnik radzi

Kto zapłaci podatek?
Po nowym roku zamierzam sprzedać własnościowe
mieszkanie spółdzielcze. Czy w tym przypadku jako
sprzedający jestem zobowiązany do zapłaty podatku od
czynności cywilnoprawnych? – Mirosław Karwicki
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie
te czynności, które zostały wymienione w art. 1 ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych,
w tym umowa sprzedaży wspomnianego przez Pana własnościowego spółdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego. Przy umowie
sprzedaży stawka podatku wynosi
2 proc. Ponieważ przedmiotem takiej umowy ma być sprzedaż nieruchomości, to aby czynność ta była
ważna, wymagana jest forma aktu
notarialnego. Płatnikiem podatku
od czynności cywilnoprawnej
będzie w tym przypadku notariusz,
który przy sporządzaniu aktu
obliczy i pobierze od kupującego
należny podatek w chwili zawarcia
takiej umowy. Zatem zawierając
umowę sprzedaży własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego jako sprzedający, nie
będzie na Panu ciążył obowiązek
zapłaty omawianego podatku,
który notariusz obliczy i pobierze
od kupującego.

Prawo poszkodowanego

Uległam wypadkowi komunikacyjnemu nie z mojej winy
i ubiegam się o odszkodowanie
za utratę zdrowia z ubezpie-

czenia OC sprawcy. Dla oceny
trwałego uszczerbku na moim
zdrowiu zbadała mnie komisja
lekarska, wyznaczona przez
ubezpieczyciela. Ten jednak
odmawia mi zapoznania się
z wynikami tych badań. Czy
mają takie prawo? – Dorota
Bigus
Oczywiście, że nie. Zgodnie z
przepisem art. 16 ust. 4 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej
zakład ubezpieczeń ma obowiązek
udostępniać ubezpieczającemu,
ubezpieczonemu lub osobie
w ystępującej z roszczeniem
informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
lub wysokości świadczenia. Niewątpliwie takim dokumentem
jest również orzeczenie komisji
lekarskiej, która w imieniu ubezpieczyciela ustaliła uszczerbek
na Pani zdrowiu, spowodowany
wspomnianym wypadkiem. Ponadto, może Pani również żądać
od ubezpieczyciela pisemnego
potwierdzenia udostępnionych
informacji, a także sporządzenia
na swój koszt kserokopii takiego
dokumentu i potwierdzenia jego
zgodności z oryginałem. Pani
prawo w tym zakresie jako oso-

Partnerem cyklu „Prawnik radzi” jest Kancelaria Radcy Prawnego Michała Oskroby
„GEMMA” z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 14. Tel. 075 752 31 53, Tel./fax.
075 752 31 59. Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa
pracy i ubezpieczeń

by poszkodowanej,
jak również prawo
k a żdego ubezpie czonego lub uprawnionego z umow y
ubezpieczenia nie
może wiązać się z
w ykraczającymi
ponad uzasadnioną
potrzebę utrudnieniami, za ś ponie sione ewentualnie
koszt y sporządze nia kserokopii nie
mogą odbiegać od
przyjętych w obrocie
zw ykłych kosztów
wykonywania tego
rodzaju usług.

Zachowek
od obdarowanego

Niespełna rok temu zmarł
mój tato, nie pozostawiając
testamentu, ani większego
majątku. W 1995 roku razem z
mamą, która jeszcze żyje przepisał jednak notarialnie własnościowe mieszkanie na moją
siostrę. Czy w takiej sytuacji
przysługuje mi od siostry jakiś
zachowek z tego mieszkania, a
jeśli tak to w jakiej wysokości?
– Piotr Nawrotkiewicz
Co do za sady, zstępnemu,
który byłby powołany do spadku z ustawy, przysługuje prawo
do zachowku, przy obliczaniu
którego dolicza się również
da row i zny ucz yn ione przez
spadkodawcę. Z opisanej przez
Pana sytuacji wynika jednak,
że darowizna mieszkania uczyniona przez Pana rodziców na
rzecz siostry została dokona-

Deser śmietankowy

Ten pyszny deser łączy w sobie smak bitej śmietany
i słodkich owoców. Prosty do wykonania, właściwie
nic tu nie można zepsuć.

na przeszło dziesięć lat przed
śmiercią Pana ojca. Zgodnie
z przepisem art. 994 § 1 k.c.,
przy obliczaniu zachowku nie
dolicza się natomiast do spadku między innymi darowizn
dokonanych przed więcej niż
dziesięciu laty, licząc wstecz od
otwarcia spadku, czyli od chwili
śmierci spadkodawcy. Oznacza
to, że przy obliczaniu przysług ują cego Pa nu ewent ua l n ie
zachowku nie można doliczyć
do spadku wspomnianej darowizny mieszkania, a co za tym
idzie, siostra nie jest zobowiązana do zapłaty na Pana rzecz
zachowku z tytułu otrzymanej
od rodziców darowizny.

Mariusz Gierus
– prawnik
Pytania z dopiskiem „Prawnik
radzi” prosimy wysyłać na adres
redakcji lub elektronicznie, na
adres prawnik@jelonka.com

Składniki:
- 1 l śmietanki 30%,
- 5 łyżek cukru pudru,
- 2 cukry waniliowe,
- 2 galaretki o różnych kolorach,
- 6 łyżek żelatyny,
- owoce z puszki (np. brzoskwinie, morele, ananasy).

Kruszonka:
- 1 szklanka mąki,
- 1 szklanka cukru,
- 150 g masła.

Sposób przygotowania:
1) N
 a początek przygotowujemy galaretki (każdą oddzielnie) z połowy
ilości wody, jaka jest podana w przepisie.
2) Galaretki odstawiamy do stężenia, a następnie kroimy w kostkę.
3) Śmietankę ubijamy na sztywno z cukrem pudrem i cukrem waniliowym.
4) Do żelatyny dodajemy niewielką ilość zimnej wody, a następnie
wstawiamy ją do gorącej kąpieli, ciągle mieszając, aż do całkowitego
rozpuszczenia.
5) Ciepłą żelatynę wlawamy do ubitej śmietanki, delikatnie mieszamy, a
następnie dodajemy pokrojoną galaretkę i owoce.
6) Wszystko przelewamy do tortownicy i wstawiamy do lodówki na około
godzinę.
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ROZRYWKA
Rozmowa sąsiadów:
- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariował pan, w lutym?
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy
nie wracałem tak późno z sylwestra...
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz
mi sprawić przyjemność, to popraw
jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci
już perfumy.
Przychodzi kogut do kury:
- Dzień dobry, jest mąż?
- A jest, jest... Jak zwykle, grzebie
przy aucie.
Rozmowa kolegów w biurze:
- Co wycinasz z gazety?
- Notatkę o tym, jak mąż zamordował
żonę, bo mu stale przeszukiwała
kieszenie...
- I co masz zamiar zrobić z tym
wycinkiem?
- Schowam do kieszeni!
Po lekcji biologii Jasio refleksyjnie
stwierdza:
- Kto by pomyślał, że dziewczynki
mimo wszystko mają takie znaczenie...
Wraca Jaś z przedszkola. Buzia cała
podrapana, aż przykro patrzeć.
- Co sie stało, Jasiu? - pyta mama.
- Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci
było mało, a jodełka duża...
Rozmawia dwóch znajomych:
- Stary, ty wiesz, że Eskimosi mają
ponad sto słów na określenie śniegu?
- Eee, ja to mam nawet więcej, jak
rano, śpiesząc się do pracy, odśnieżam samochód!

Trzech studentów opowiada sobie
wrażenia z Sylwestra:
- Ja byłem na Majorce - mówi pierwszy. - Jaki wypas! Plaża, drinki,
dziewczyny w bikini...
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi.
- Śnieg po pas, narty, a jakie panienki...
- No, stary, a ty gdzie byłeś? - pytają
milczącego dotąd kolegi.
- Chłopaki, ja byłem w tym samym
pokoju co wy, ale ja nie paliłem tego
świństwa...
Syn pyta ojca:
- Czy to prawda, że w niektórych
krajach Afryki mężczyzna nie zna
swojej żony do momentu, aż się z
nią ożeni?
- To się dzieje w każdym kraju,
synu...
Do lekarza przychodzi kobieta z
córeczką:
- Panie doktorze, ona ma chyba
wytrzeszcz oczu, co robić?!
- Poluźnić warkocz!
Młody mąż wraca do domu z pracy i
zastaje płaczącą żonę.
- Czuję się okropnie - mówi do niego. Prasowałam twój garnitur i wypaliłam
wielką dziurę na tyle twoich spodni.
- Nie przejmuj się tym - pociesza
ją mąż. - Pamiętasz, mam drugie
spodnie do tego garnituru.
- Tak, na szczęście! - mówi żona
wycierając łzy. - Dzięki temu mogłam
naszyć łatę.
Idzie pogrzeb. Tragarze niosa trumne
przekrecona na bok.
- Kogo chowaja? - pyta przechodzie?.
- Tesciowa - odpowiada jeden z
zalobników.
- A czemu trumne niesiecie bokiem?
- Bo jak ja przekrecic na plecy, to
zaczyna chrapac.

Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą ulicą jednokierunkową pod prąd.
- Czy nie widziała pani znaku?
Tu można jechać tylko w jednym
kierunku!
- A czy ja jadę w dwóch?
Blondynka i brunetka wybrały się
razem na balet „Jezioro Łabędzie”.
Blondynka rzecz jasna zaraz usnęła.
gdy przedstawienie się skończyło,
brunetka delikatnie ją budzi.
- No i jak tam przedstawienie? - pyta
blondynka.
- Nawet udane. W tym teatrze występują bardzo kulturalni ludzie. Żeby
cię nie zbudzić cały czas tańczyli na
paluszkach.
Biznesmen tłumaczy swojej żonie
najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On
daje pieniądze ja dośwoiadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?
- On będzie miał doświadczenie a ja
pieniądze...
Otwierając nowe centrum handlowe
pewien biznesmen otrzymał wiązankę kwiatów. Zastanowiła go zawartość dołączonego bileciku:
„Będzie nam ciebie brakować koledzy”.
Kiedy próbował odgadnąć od kogo
mogą pochodzić te kwiaty zadzwonił
telefon. Była to kwiaciarka, która przepraszała, ze przesłała niewłaściwa
wiązankę.
- Och, nie ma za co - powiedział
właściciel supermarketu. - Jestem
biznesmenem, wiec wiem, że takie
rzeczy się zdarzają.
- No tak, - dodała kwiaciarka - ale
pańska wiązanka w wyniku tej pomyłki została wysłana na pogrzeb.
- Ciekawe... A co było napisane na
bileciku? - zapytał przedsiębiorca.
- „Gratulacje z powodu nowej lokalizacji”.

Wpada zomowiec do domu, zagląda
do lodówki i pałuje żonę.
Żona przerażona następnego dnia
wymyła lodówkę. Zomowiec wpada,
zagląda do środka i znów pałuje
żonę.
Przez parę dni biedna żona próbowała wszystkich środków, żeby nie
denerwować męża. Wypakowała
lodówkę jedzeniem, ale nic nie pomagało. Któregoś dnia kiedy mąż ją
okładał pałą, zapłakana pyta o co mu
w końcu chodzi?
A zomowiec na to: „Ja cię nauczę
gasić światło w lodowce!”
W przedziale kolejowym jedzie trzech
facetów i policjant.
Ponieważ tematy do rozmowy szybko
się wyczerpały wszyscy po
pewnym czasie zaczęli się nudzić.
Jeden z pasażerów, chcąc
przerwać niemrawy nastrój zadaje
swoim towarzyszom podroży
zagadkę:
- Co to jest? Zaczyna się na J i każdy
z nas je posiada?
Wszyscy daremnie susza sobie
głowy.
- Jedna para butów! - Ogólny
śmiech.
- A teraz uważajcie. Zaczyna się na
D i nie każdy z nas je
posiada? - Znowu cisza.
- Dwie pary butów! - Znowu wszyscy
leja i proszą o dalsze
zagadki.
- Co to jest? Jest czerwonego koloru
w żółte pasy, wisi nad
drzewami i...
- Cha, cha, cha - przerywa mu policjant - To są trzy pary butów!
- Co obecnie mówi policjant, kiedy
łapie złodzieja na gorącym
uczynku?
- Jesteś aresztowany, paragraf dziesiąty, przykazanie siódme!

HOROSKOP
BARAN
W pracy może odejść ktoś z najbliższego kręgu
twoich znajomych. Trudno będzie ci to przeboleć,
że przejdzie do innej firmy i kontakt wygaśnie.
Spotkasz dawno niewidziane osoby i z jednej strony
będziesz się tym cieszyć, a z drugiej – czuć się niepewnie w towarzystwie.

WAGA
Nowa praca, nowy partner albo nowy członek
rodziny. Cokolwiek to będzie, wpłynie na ciebie w
sposób niezwykły, poczujesz odrodzenie, przypływ
sił i wiary. W sprawach finansowych znienacka
przyjdzie okazja. Nie zastanawiaj się zbyt długo, bo
ktoś inny na tym skorzysta.

BYK
Odwrócisz się od przeszłości, zaczniesz żyć na
własny rachunek, już nie możesz dłużej wysłuchiwać rad, w które nie do końca wierzysz. Zbudujesz
własną drogę do szczęścia, nie ominą cię drobne
potyczki, ale odzyskasz odpowiedzialność. Wreszcie
będziesz mieć poczucie, że sam kierujesz swoim
życiem.

SKORPION
Zaczynasz coś nowego i nie możesz się doczekać
pierwszych efektów przedsięwzięcia. Czy uda się,
okaże się już wkrótce, a tymczasem zainwestuj
również we własny relaks i wypoczynek. W miłości
wzniesiesz się na wyżyny, bardzo dobry okres
przed tobą.

BLIŹNIĘTA
Coś się ruszy w twoich finansach, będzie widać
pierwsze efekty, jednak musisz jeszcze bardziej się
reklamować i pokazywać potencjalnym klientom
i współpracownikom. W miłości pozwól sobie na
to, żeby twoje uczucia były jasne i klarowne dla
partnera, nie ukrywaj ich, bo on może nic nie wie.
Bądź szczery i staraj się o większą ekspresję.
RAK
Twoja sytuacja może się diametralnie zmienić,
jeśli zamiast namyślać się i zwlekać, zaczniesz działać. Brakuje ci zaangażowania, brakuje ci zapału,
który jesteś w stanie z siebie wykrzesać. Nie daj się
opanować przez smutki, znajduj pozytywny dar w
każdym aspekcie życia.

STRZELEC
Boleśnie odczuwasz różnice lub konflikt interesów pomiędzy tobą a partnerem, członkiem
rodziny albo kimś z pracy. Musisz się z tym pogodzić,
zaakceptować odmienność tej osoby, dla dobra
obydwojga. W pracy jakaś trudna sprawa będzie
miała pozytywny wynik. Wszystko ułoży się lepiej,
niż się spodziewasz.
KOZIOROŻEC
W tym tygodniu postawisz na przedsiębiorczość
i zadaniowe podejście do życia. Robota będzie ci się
palić w rękach. Twój partner jest osobą trudną do
zrozumienia, pozostaje pogodzić się z niektórymi
jego cechami. Nie staraj się zmieniać nic na siłę, bo
to zwykle ma opłakane skutki.

LEW
Może ci pomóc starsza, doświadczona osoba,
ktoś, na kim będziesz mógł się oprzeć. Ten tydzień
jest doskonały na wprowadzanie w życie śmiałych
planów, dziwnych i ryzykownych, szczególnie jeśli
chodzi o miłość. Nie musisz się obawiać odważnych
kroków i rozstrzygających decyzji.

WODNIK
Zniechęciłeś się do czegoś i z góry skazałeś
na niepowodzenie, ale tak naprawdę czegoś się
obawiasz albo jesteś przemęczony, a ta sprawa
dalej jest warta świeczki. Z partnerem odbędziesz
zadziwiająco szczerą rozmowę, powiesz mu takie
rzeczy, jakich nigdy o tobie nie wiedział. Skutek
będzie piorunujący.

PANNA
Po okresie zmęczenia lub osłabienia potrzebujesz
odnowienia sił. Pewnie nie możesz teraz wyjechać,
więc przynajmniej zrób sobie popołudniami wakacje
od stresów, pooglądaj komedie i poczytaj lekkie
książki. Postaraj się coś zmienić już od dzisiaj. Odmiana jest ci bardzo potrzebna.

RYBY
Po okresie chłodu i szarości nastąpi ocieplenie i
radość. W związku partnerskich odczujesz ponowny
przypływ uczuć, będziesz się świetnie bawić. W sprawach finansowych połączysz z kimś siły i będziecie
działać wspólnie. Zwróć uwagę na zasadę wygranej
dla wszystkich i życie w harmonii.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Nowoczesna aparatura medyczna
Szybka profesjonalna diagnostyka

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler
pełny zakres badań
badania płodu 3D/ 4D

Diagnostyka kardiologiczna
echokardiografia serca
próby wysiłkowe na bieżni
Holter-EKG, Holter ciśnieniowy
kontrola rozruszników serca
EKG, spirometria

Diagnostyka neurologiczna
badania EMG, badania EEG
Doppler tetnic

Video- gastroskopia

Karkonoskie Centrum Medyczne

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 64 52 003,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

Czym jest depresja?
Lek. Renata Ostrowska: To zaburzenie charakteryzujące się objawami,
które można następująco pogrupować:
symptomy emocjonalne (obniżony nastrój – smutek i towarzyszący mu często
lęk, płacz, utrata radości życia, zniecierpliwienie, drażliwość), symptomy
poznawcze (negatywny obraz siebie,
obniżona samoocena, samooskarżenia, samookaleczenie, pesymizm i
rezygnacja), symptomy motywacyjne
(problemy z mobilizacją do wszelkiego
działania, które może przyjąć wręcz
formę spowolnienia psychoruchowego;
trudności z podejmowaniem decyzji),
symptomy somatyczne (zaburzenie rytmów dobowych, utrata apetytu, choć w
depresji łagodnej czasem obserwuje się
wzrost a nie spadek wagi ciała chorego,
osłabienie i zmęczenie, utrata zainteresowania seksem, czasem skargi na bóle
i złe samopoczucie fizyczne).
Jak często występuje depresja?
RO: Około 10% populacji cierpi na
depresję. 25% epizodów trwa krócej
niż jeden miesiąc, a 50% ustępuje przed
upływem trzech miesięcy. Depresja ma
skłonność do nawrotów. 75% chorych
zachoruje ponownie w ciągu dwóch lat
od wyleczenia poprzedniego epizodu.
Na depresję częściej chorują kobiety
niż mężczyźni. Około 15% pacjentów z
ciężką depresją umiera wskutek samobójstwa, 20-60% chorych na depresję
próbuje sobie odebrać życie, 40-80%
ma myśli samobójcze.
Jakie są jej przyczyny?
RO: Należy tu wyróżnić depresje endogenne, wywołane przez biochemiczne zaburzenia funkcjonowania mózgu,
systemu hormonalnego lub nerwowego. Dalej mamy depresje wywołane
chorobą somatyczną, towarzyszące
różnym schorzeniom somatycznym
wiążą się z wpływem samej choroby
somatycznej na funkcję ośrodkowego
układu nerwowego, jak również z przeżyciem związanym z ciężką chorobą

stanowiącą bezpośrednie zagrożenie
życia (np. nowotwory).
A jakie przeżywamy najczęściej?
RO: To depresje psychogenne, które mogą być spowodowane utratą
bliskiej osoby, pozycji zawodowej czy
przejściem na rentę lub emeryturę. Do
czynników urazowych można zaliczyć
również długotrwałe stresy związane z
pracą zawodową, przewlekłe konflikty
w życiu rodzinnym, wyobcowanie
społeczne czy izolację. Właśnie te
depresje zwykle przeżywamy w życiu
codziennym. Wśród nich wyróżniamy:
depresje reaktywne (można w nich
„uchwycić” uraz psychiczny bezpośrednio wyprzedzający pojawienie się
objawów choroby. Zaburzenia ustępują
z chwilą przeminięcia trudnej sytuacji)
oraz depresje w reakcji żałoby (zdarzają
się zwłaszcza po nagłej utracie osoby
bliskiej. Zaburzenia te często prowadzą
do dużej dezorganizacji dotychczasowej
aktywności i często pogorszenia stanu
somatycznego osób pozostających w
żałobie).
Jak leczyć depresję?
RO: Leczenie powinno odbywać
się pod okiem specjalisty psychiatry.
Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa chorego, w tym zapobieżenie ewentualnej próbie samobójczej.
Niektóre leki, działając silniej aktywizująco (na napęd) mogą spowodować
„odhamowanie” chorego przed wyrównaniem nastroju i poważne ryzyko
targnięcia się chorego na własne życie.
Zatem w wielu przypadkach depresji
zalecana jest hospitalizacja, często
nie dłuższa niż kilkanaście dni, która
pomaga też w doborze leków i wielkości
dawki. Obecnie dostępne formy leczenia to głównie leki przeciwdepresyjne,
psychoterapia, zbiór technik leczących
lub pomagających leczyć rozmaite
schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich
tych technik jest kontakt międzyludzki,

Depresja
w odróżnieniu od leczenia czysto
medycznego. Dodatkowo stosuje się
też leki normotymiczne, leki przeciwpadaczkowe, fototerapię, wybrane
leki neuroleptyczne, elektrowstrząsy i
deprywację snu.
Co może w tym wypadku zrobić
rodzina i bliscy?
RO: Tutaj mam kilka podstawowych
rad.
1. Nalegaj, aby członek rodziny lub
przyjaciel z objawami depresji zwrócił
się o pomoc do lekarza. Osoby, u
których występuje depresja, czują lęk,
wykazują tendencję do ukrywania swoich problemów i zwlekają z pójściem
do lekarza. Rozpoczęcie właściwego
leczenia nie zawsze jest proste. Przejmij
inicjatywę. Rozwiej wszelkie obawy
związane z pójściem do lekarza – dziś
depresja jest chorobą w wysokim
stopniu uleczalną.
2. Wspomóż terapię.Możesz aktywnie przyczynić się do uzyskania sukcesu
terapeutycznego, np. przez pójście
razem z osobą cierpiącą na depresję do
lekarza lub przypominanie jej o przyjmowaniu leków. Staraj się zwiększyć jej
motywację, zredukować stres, pomóc
oswoić lęk oraz zachęcaj ją do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.
3. Zapewnij wsparcie emocjonalne.
Słuchaj osoby z depresją i otwarcie mów
o swoich uczuciach. Pomaga to obu
stronom w pozbyciu się zmartwień i
problemów. Zawsze dodawaj otuchy i
przedstawiaj korzystne perspektywy
na przyszłość, aby jak najbardziej
złagodzić lęk. Nie próbuj zlikwidować
wyrażonych negatywnych uczuć.
Jeżeli osoba z depresją zwierzy Ci
się z myśli samobójczych, nigdy nie
należy ich lekceważyć. Natychmiast
porozmawiaj o nich z prowadzącym
tę osobę lekarzem.
4. Zachęcaj osobę z depresją do
aktywności. Osobom takim niezbędne
są kontakty towarzyskie i zajęcia, które
oderwą je od myślenia o własnym
samopoczuciu. Postaraj się zachęcić

depresyjnego członka rodziny lub
przyjaciela do robienia tego, co kiedyś
sprawiało mu przyjemność. Nie żądaj
od niego zbyt wiele, gdyż może on
obawiać się niepowodzenia. Unikaj
wypowiedzi, które mogą spowodować
u niego stres z powodu poczucia wywierania nacisku.
5. Bądź przygotowany na to, że
osoba chora na depresję może nie być
gotowa na przyjęcie Twojej pomocy.
Bądź cierpliwy. Prędzej czy później,
stopniowo może zaakceptować Twoje
wsparcie.
6. Nie bierz wszystkiego do siebie. Nawet najzdrowszy, bliski związek może
zostać zachwiany wskutek depresji. Lęk
i stres zmieniają zachowanie człowieka.
Pamiętaj o tym, że postępowanie Twojej
ukochanej osoby i występujące u niej
objawy mogą wynikać z tej choroby
- nie są to osobiste ataki skierowane
przeciw Tobie.
7. W jak największym stopniu zachowaj codzienny rytm własnych zajęć.
Naturalnym zjawiskiem jest skoncentrowanie uwagi i wysiłków na osobie
z depresją. Często ludzie opiekujący się
taką osobą zaniedbują obowiązki w
pracy, swoje własne życie osobiste oraz
przestają robić to, co lubią lub przestają
dbać o siebie. Musisz zaspokajać także
własne potrzeby.
8. Pozwól pomóc sobie, gdy tego potrzebujesz. Czasami także opiekunowie
osoby z depresją potrzebują pomocy,
np. ze strony grupy wsparcia, członków
rodziny, przyjaciół, czy może nawet
profesjonalistów.

Lek. Renata Ostrowska, poradnia
psychiatryczna, Karkonoskie
Centrum Medyczne
REKLAMA

W plebiscycie lawina głosów
Do piątku (05.12.08 godz.12.00)
wpłynęło do nas mnóstwo internetowych głosów na Ulubionego Lekarza
Jelonki. Kolejny raz, dzięki głosom
naszych czytelników, pierwsze miejsce
utrzymał Przemysław Baranowicz z
liczbą głosów 121. Zmiany pojawiły
się natomiast na miejscu drugim, na
którym obecnie jest Alicja Muszka,
która depcze po piętach liderowi. Na
trzecim miejscu uplasował się Tomasz
Gede.
Jeśli znacie państwo medyka, który
swoją pracą, poświęceniem i doświadczeniem zasłużył na uznanie, teraz za
pośrednictwem naszego plebiscytu
można go wyróżnić. Tylko do połowy
grudnia można głosować na swojego
faworyta wpisując jego imię i nazwisko
na specjalnym kuponie, który znajdziecie Państwo w naszym Tygodniku
Jelonka.com. Kupon można dostarczyć

do naszej redakcji osobiście, wysyłając
go pocztą na adres Tygodnik Jelonka.
com, ulica Marii Skłodowskiej – Curie
13/2, 58 – 500 Jelenia Góra. Można
też zagłosować na naszym portalu, na
którym znajduje się zakładka plebiscyt
Jelonki.com.
Przez cały okres trwania plebiscytu
wyniki głosowania i rywalizacji miedzy
poszczególnymi kandydatami, będzie
można zobaczyć na naszej stronie
internetowej www.jelonka.com w
zakładce „Ulubiony lekarz Jelonki”.
Wyniki co kilka dni będą aktualizowane.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
15 grudnia. Głosy można oddawać do
14 grudnia do godziny 24.00. Trzem
lekarzom, którzy dzięki Państwa głosom
pojawią się na pierwszych miejscach,
wręczymy pamiątkowe nagrody, a
wśród głosujących rozlosujemy nagrody
niespodzianki.

KUPON PLEBISCYTOWY
Ulubiony lekarz Jelonki to:
……………...........…...........……….........….....
Krótkie uzasadnienie:
……………...........…...........……….........….....
........................................................................
.........................................................................
Imię i nazwisko, adres głosującego:
……………...........…...........…………..............

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).

Oto wyniki głosowania (05.12.08
godz.12.00) :

(RED)
Lp. Imię i nazwisko lekarza Ilość głosów
1. Przemysław Baranowicz - 121
2. Alicja Muszka - 118
3. Tomasz Gede - 81
4. Kazimierz Pichlak - 73
5. Jacek Jędruszek - 65
6. Kinga Michalska - 59
7. Małgorzata Markiewicz - 59
8. Grażyna Sobańska - 55
9. Jarosław Niziołek - 55
10. Andrzej Rojek - 53
11. Bożena Bednarczyk - 53
12. Dariusz Dąbruś - 48
13. Renata Makuc - 39
14. Aneta Zięba-Berczyńska - 33
15. Ewa Pomarańska - 33
16. Ewa Juncewicz - 32
17. Krzysztof Tobiarz - 31
18. Piotr Dusza - 31
19. Joanna Żelaźkiewicz - 30
20. Piotr Kwiatuszewski - 26
21. Iwona Sokalska-Silicki - 25
22. Tomasz Piskozub - 25
23. Olga Knap - 25
24. Adam Aleksandrowicz - 25
25. Ryszard Rojek - 24
26. Jerzy Keppel - 24
27. Magdalena Wychota - 23
28. Grzegorz Gąszczyk - 23
29. Andrzej Sikorski - 22
30. Jacek Latusiński - 22
31. Beata Kociuba - 20
32. Iwona Hanula - 19
33. Małgorzata Wychota - 16
34. Ewa Wodoklis-Kaczyńska - 16
35. Małgorzata Hajdun - 16
36. Małgorzata Turowska - 15
37. Włodzimierz Wiciak - 14
38. Mirosław Fic - 14
39. Krzysztof Czerkasow - 14
40. Paweł Studniarek - 13
41. Wojciech Patkowski - 13
42. Anna Studniarek - 12
43. Tomasz Kołodziejski - 12
44. Karol Wilk - 11
45. Magdalena Rokicka - 11
46. Adam Pawlikowski - 11
47. Juliusz Bokiej - 8
48. Andrzej Błażko - 5
49. Ewa Wiatroszak - 4

Ratują dzieciom wzrok – możesz i Ty
Coraz większą popularnością cieszy się akcja JZO “Ratujemy Dzieciom
Wzrok”. Jej wagę podkreślają władze
Jeleniej Góry oraz nauczyciele, którzy
wiedzą jak istotna jest profilaktyka
i leczenie chorób wzroku wśród
uczniów. Każdy zgadza się również
co do tego, że jest to wyjątkowy program, ponieważ nie polega tylko na
badaniach i wykryciu ewentualnego
schorzenia, ale stwarza najuboższym
dzieciom szansę na jego wyleczenie.
Dostają one bowiem najlepszej
jakości okulary korekcyjne.
Przedsięwzięcie jest również
bardzo istotne dla zarządu JZO,
jego ogromną wagę podkreśla Jan
Koprowski, dyrektor handlowy. Zależało nam na tym, żeby uwrażliwić
rodziców na problemy ze wzrokiem
u dzieci. Chcieliśmy ich w jakimś
stopniu zmobilizować, żeby sami
chodzili z dziećmi do okulisty. W
dzisiejszych czasach ma to ogromną
wagę, bo nasze pociechy od najmłodszych lat oglądają telewizję i korzy-

stają z komputera, co nie sprzyja ich
dobremu widzeniu. Wiemy już, że
wiele dzieci cierpi na wady wzroku,
ale są one często niezauważane przez
ich opiekunów. Właśnie dla nich zorganizowaliśmy tą akcję. Niezmiernie
ważna jest także rola nauczycieli, bo
dzięki ich zaangażowaniu udaje się
uwrażliwić rodziców na ten problem.
Cieszy więc nas ogromnie, że do
naszego wspólnego dzieła włącza się
wiele osób zarówno pedagogów, jak
i włodarzy Jeleniej Góry czy Kowar.
Chcieliśmy im za to serdecznie
podziękować.

Oferuje:
-D
 ARMOWE BADANIA SŁUCHU
(bez skierowania)

- stałą opiekę
audioprotetyczną
- baterie do aparatów
słuchowych
- najlepsze aparaty słuchowe
renomowanych firm

UL. BANKOWA 36
POK. 307

TEL. (075) 64 54 804

www.jelonka.com

Walcz z otyłością, skorzystaj z bezpłatnych badań
Od 8 do 31 grudnia 2008 roku w ramach programu „Zentiva – zmieniamy
przyzwyczajenia” w przychodni przy
ulicy Wysokogórskiej 6 w Bolkowie
przeprowadzane będą bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku otyłości.
Mieszkańcy Bolkowa oraz powiatu
jaworskiego będą mogli bezpłatnie
zmierzyć swój poziom tłuszczu i wody
w organizmie.
Badania pozwolą rozpoznać lub
wykluczyć występowanie nadwagi i
otyłości oraz określić rozmieszczenie
tkanki tłuszczowej. Podczas konsultacji
zostaną wykonane pomiary masy i
wzrostu pacjenta w celu określenia
wartości BMI. Dodatkowo pacjenci uzy-

skają informacje na temat profilaktyki
i leczenia nadwagi i otyłości. Osoby z
niekorzystną diagnozą będą mogły też
liczyć na pomoc w walce z chorobą.
Jak mówią lekarze, otyłość to choroba przewlekła charakteryzująca się
nadmiernym gromadzeniem tkanki
tłuszczowej w organizmie, u mężczyzn
powyżej 15, a u kobiet powyżej 25
procent masy ciała. Osoby otyłe częściej
zapadają na choroby serca, m.in. na
chorobę wieńcową, występuje u nich
miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, co w
konsekwencji może doprowadzić do
nagłych zawałów serca i przedwczesnych zgonów. Otyłość może się także
przyczynić do rozwoju cukrzycy oraz

niektórych nowotworów, jak rak sutka
czy rak szyjki macicy u kobiet czy rak
prostaty u mężczyzn. Często prowadzi
ona również do chorób zwyrodnieniowych stawów, które nie rzadko kończą
się inwalidztwem.
W ostatnich latach choroba ta dotyka coraz większą część społeczeństwa.
Obok czynników genetycznych głównymi przyczynami narastającej tkanki
tłuszczowej są siedzący tryb życia,
brak ruchu oraz szkodliwe nawyki
żywieniowe czyli małe spożycie ryb,
owoców i warzyw, podjadanie, nieregularne posiłki.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ROZRYWKA

SUDOKU

Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady
gry w sudoku są banalnie
proste, gdyż sama gra już
może taka nie być. Szczególnie jeśli spróbuje się
szczęścia na trudniejszych
planszach.
Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do
9 w ten sposób, aby w tym
samym wierszu, w tej samej
kolumnie, oraz w każdym
sektorze 3x3 ozanczonym
pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka
sama cyfra. Innymi słowy w
żadnej kolumnie, wierszu,
lub oznaczonym sektorze
nie moża powtórzyć się dwa
razy ta sama cyfra.

19

(tejo)
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Już w tym tygodniu poznamy projekt cieplickiego centrum wodnych rozrywek, który opracowuje firma z Gliwic. Oczekiwany przez co najmniej 10 lat tak zwany aquapark będzie zlokalizowany przy Parku Zdrojowym w Cieplicach
na terenie zakładów PMPoland (lewy róg zdjęcia). W czerwcu przyszłego roku okaże się, czy władze miasta dostaną część środków na realizację tego przedsięwzięcia. Że na terenie fabryki powstanie zespół krytych basenów
ze zjeżdżalniami i jacuzzi, raczej nie przewidział Hans Fuellner, założyciel cieplickiej manufaktury zajmującej się od początku istnienia produkcją maszyn papierniczych.

Fot. Marek Tkacz

8 grudnia 2008 r.
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Z LOTU PTAKA
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SPORT

Od skromnych początków do zawodowej kariery
Kolejny sukces odniósł nasz jeleniogórski pięściarz w
zawodach na wysokim szczeblu. Mowa nie o Łukaszu
Janiku, ale o jego utalentowanym podopiecznym – Ireneuszu Zakrzewskim, który w miniony weekend (28–30
listopada) w rydzynie k/ Leszna w zawodach Pucharu
Polski, wywalczył pierwsze miejsce.
To nie pierwszy sukces jeleniogórzanina, ale pierwszy w walce o tak
dużą stawkę. Irek mając zaledwie 16
lat na swoim koncie ma min. wygrane
w kilku międzynarodowych turniejach , zwycięstwa w prestiżowych turniejach w Katowicach i Częstochowie
w których nie dał szans kadrowiczom
Polski, z którymi przyszło mu się
zmierzyć.
Od 2006 roku jest zawodnikiem
jeleniogórskiego Power Boksu, z
którym odnosi sporo sukcesów. Z 32
stoczonych jak do tej pory walk – cztery przegrał, raz zremisował a w pozostałych odniósł zasłużone zwycięstwa.
Jest kadrowiczem makro - regionu i
prawdopodobnie , niebawem będzie
występował w kadrze seniorskiej.
W Lesznie Irek startował w kategorii do 63 kg, w kategorii wiekowej rocz.
1992-93. Stoczył trzy bardzo ciężkie
walki z których wszystkie wygrał.
Walki rozgrywane były systemem

pucharowym, jedna trzy rundowa
walka dziennie. O niedzielne zwycięstwo w turnieju wcale nie było
łatwo. Po wygranych w ćwierćfinale
z Maciejem Gnozą 3:0 i półfinale z
Maciejem Wirkuszem również 3:0,
w finale wychowanek Power Boksu
Jelenia Góra, zmierzył się z kadrowiczem Polski – Kamilem Gardzielikiem
. Zawodnik Zagłębia Konin który ma
za sobą wiele prestiżowych tytułów,
postawił twarde warunki naszemu
zawodnikowi. Jednak i w tym starciu
Irek wykazał się opanowaniem i
wielkim doświadczeniem, nie dając
żadnych szans swojemu rywalowi,
wygrywając zasłużenie 2:1 i stawając
w Rydzynie na najwyższym stopniu
podium.
Do dużego kroku rozwoju zawodnika, przyczynili się bracie Janikowie,
którzy wykreowali zawodnika spośród
sporej liczby młodzieży, którą zachęcili
do przyjścia na treningi.

„ Było ciężko. Jeździliśmy po szkołach i zbieraliśmy młodzież która chętna byłaby do treningów. Na początku
przychodziło 30-40 osób, później co
raz mniej aż została garstka. Opłacało
się bo po naszej interwencji mamy
chłopaka, który zdobył tytuł Mistrza
Polski.” – opowiada Rafał Janik
„Z okazji tego że miałem trzy miesięczną przerwę na poukładanie
spraw zawodowych, będąc w Jeleniej
Górze cały ten czas poświęciłem na
trenowania Irka. Ma wielki potencjał,
mimo mojej przewagi w doświadczeniu , wadze i wieku Irek sparuje się ze
mną jak równy z równym. To bardzo
poukładany chłopak, który wie czego
chce i uparcie dąży do celu” – chwali
Łukasz Janik
Aktualnie klub Power Boksu
znajduje się w Zespole szkół Mechanicznych w Jeleniej Górze. Treningi
odbywają się w Sali gimnastycznej,
która chętnie zostałaby zamieniona
na lepszą, bardziej dostosowaną do
trenowania boksu, co zarazem podniosłoby poziom treningów. To nie
jedyna sprawa jaką chcieliby zmienić
bracia – trenerzy.
„Chcielibyśmy, żeby naszymi
zawodnikami zajął się dodatkowy
sponsor, który wspomógłby ich w

Nieudany rewanż
W środowym pojedynku z aktualnie 10 drużyną w tabeli,
podopieczne Krzysztofa Szewczyka znów uległy Cukierkom, tym razem w Pucharze Polski Eventim Cup 57:63.
Tym samym jeleniogórzanki nie zrewanżowały się za
porażkę w lidze, ale mają na to jeszcze szansę.
W zespole gospodyń, zadebiutowała
amerykanka Dominique Redding,
która zdobyła 14 punktów, a swój
kolejny mecz zaliczyła w meczu nowa
rozgrywająca Oksana Stawicka – która
ostatnie trzy sezony spędziła w Baltijskiej Zwieździe i Spartaku Sankt Petersburg, a wcześniej grała w Dynamie
Kursk. Aktualnie jest reprezentantką
Ukrainy.
Cukierki przystąpiły do tego meczu,
w niemal najsilniejszym składzie. Z
drugiej strony, w zespole Finepharmu
zabrakło najskuteczniejszej zawodniczki Ryan Coleman, Magdaleny Skorek i
Holie Meredith, Natomiast, Krzysztof

Szewczyk dał szansę gry rezerwowym
zawodniczkom , które jak do tej pory
miały okazję występować w niższej
lidze (Natalia Niewrzawa, Agnieszka
Balsam, Agnieszka Kret)
Pierwsza odsłona tego miała bardzo
zacięty przebieg. Mimo że jeleniogórzanki na początku prowadziły różnicą
pięciu punktów, nie potrafiły utrzymać
przewag i po pierwszych dziesięciu
minutach , remisowały 15:15
Druga odsłona to kilka poważnych
błędów w naszym zespole, które z
zimną krwią zamieniane były przez
rywalki na punkty. Dobrze spisywały
się nowe zawodniczki Cukierków, które

szybko zaklimatyzowały się w zespole
i bez jakichkolwiek kompleksów celnie
trafiały do jeleniogórskiego kosza.
W przerwie meczu, jeleniogórski
szkoleniowiec musiał nieźle podziałać
na zawodniczki, ponieważ później na
parkiecie oglądaliśmy zupełnie inny
zespół. Losy spotkania diametralnie
się odwróciły, a po ciężkiej walce i
sporej ambicji jeleniogórzanek w tym
po skutecznej grze Kędzi i Babickiej
Finepharm odniósł zwycięstwo w tej
partii 17:13.
Niestety wraz z rozpoczęciem IV
kwarty, skończyła się dobra gra „naszych”, które już po kilku minutach
przegrywały 2:11. Później Finepharm
za sprawą Babickiej , zdołał zbliżyć się
do rywalek na trzy punkty 55:58. Jednak doświadczenie gospodyń, o wiele
większa skuteczność i spokojniejsza gra
pozwoliła temu zespołowi kontrolować

Fot. Benny

– Sukces kolejnego pięściarza

W środku Ireneusz Zakrzewski z trenerami łukaszem Janikiem (z lewej)
i Rafałem Janikiem (z prawej)
prestiżowych turniejach. To początki
kariery młodych pięściarzy, którzy
przy wsparciu finansowym mogą
zawirować w świecie boksu„
„Jednocześnie chcemy zaprosić

wydarzenia na boisku.
Jeleniogórzanki po bardzo nierównej
grze i popełnianych błędach przegrywają na wyjeździe z Cukierkami Odrą
Brzeg 57:63. To pierwsze spotkanie w
ramach Pucharu Polski. Rewanż już
za tydzień w hali przy ul. Sudeckiej
w Jeleniej Górze. Miejmy nadzieję że
odczarowana hala dawnego Spartakusa, pozwoli awansować naszym
koszykarkom do 1/8 finału Pucharu
Polski - Eventim Cup

Benny
Cukierki Odra Brzeg – Finepharm
AZS KK Jelenia Góra 63:57 (15:15, 17:10,
13:17, 18:15 )
Finepharm AZS KK: Babicka 15,
Kędzia 15, Szymczak – Górzyńska 8,
Kret 6, Niewrzawa 6, Gawrońska 5,
Arodź 2, Ristic, Balsam.

Siatkarze dokładają kolejne zwycięstwo
Bez trenera i w okrojonym składzie – taki los spotkał akademików, którzy wybrali się w sobotę do Bogatyni na kolejny mecz ligowy w ramach rozgrywek IV ligi siatkówki.
Brak trenera, który z powodu
pilnego wyjazdu w sprawach zawodowych nie mógł pojechać z
drużyną na mecz i w okrojonym 10
–osobowym składzie – brak min.
Romańczyka, Ciska i Kałużnego oraz
kontuzje niektórych podstawowych
graczy nie przeszkodziły jeleniogórskim siatkarzom w odniesieniu
kolejnego trzeciego już zwycięstwa
w tym sezonie.
Tak jak w pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami tak i w
drugim od początku dominowali
jeleniogórzanie, którzy z minuty
na minutę grali szybciej, składniej
i skuteczniej, popełniając przy tym
małą ilość błędów.
Zawodnicy z Bogatyni tylko w
pierwszym secie byli w stanie coś
ugrać , ale przy skutecznym bloku

i doskonałym przyjęciu „naszych” ,
trudno było im myśleć o korzystnym
wyniku. Pierwsza partia zakończyła
się wygraną akademików z Jeleniej
Gór y 25:23.
Kolejne odsłony spotkania to już
miażdząca przewaga jeleniogórzan,
którzy dumnie kroczyli po swoje
kolejne zwycięstwo w tym sezonie.
Jeleniogórzanie zagrali dobry mecz,
brylując przede wszystkim w bloku,
który zatrzymywał wszelkie próby
skończenia ataku przez rywali. AZS
Kolegium wygrało drugiego seta do
10. W trzecim tez niewiele się zmieniło. Jeleniogórzanie grali bardzo
skutecznie i kontrolowali przebieg
spotkania, odzierając zawodników
z Bogatynii jakichkolwiek nadziei
na zmianę wyniku. Trzecia partia
zakończyła się wynikiem 25:15 , a

wszystkich chętnych do trenowania
boksu. Treningi odbywają się w hali
Zespołu Szkół Mechanicznych na
ul. Obrońców Pokoju w dniach od
poniedziałku do piątku oprócz śród,

od godz.18:30 do 19:30” – zachęcają
bracia Janikowie
Zapraszamy wszystkich chętnych!

Mateusz Banaszak

Jedenastka rządzi
Trzy dni (27-30 listopada) to
kolejny szczęśliwy okres w życiu
Kariny Włostowskiej- zawodniczki MKS 11 Jelenia Góra, która
podczas Zimowych Mistrzostw
Polski w pływaniu rozgrywanych
w Gorzowie Wlkp. na swoim
koronnym dystansie 50m stylem dowolnym nie miała sobie
równych i po raz dziewiąty w
karierze, sięgnęła po tytuł najlepszej pływaczki w kraju. Na tych
zawodach Karina zdobyła jeszcze
brąz – 100 m stylem grzbietowym
i zajęła czwarte miejsce w wyścigu seniorskim na 50m stylem

dowolnym, ponadto pobiła swoje
rekordy życiowe na dystansie 100
m stylem dowolnym uzyskała wynik 57,78 zajmując ósme miejsce
w MP open, a na dystansie 50
m stylem dowolnym uzyskała
26,90 plasując się na dwunastym
miejscu. Oprócz Kariny startował
Maciej Wołodźko, który ustanowił
rekord Polski na dystansie 50m
stylem motylkowym w kat.15Latków z wynikiem 0:25,12 zajmując w finale tego prestiżowego
wyścigu ośme miejsce w kraju.

Dał lekcję cudzoziemcom…
W tym tygodniu kolejny sukces
w swojej karierze odniósł Marcin
Zontek – dokładając na swoje
konto tytuł mistrza Europy w
kategorii open
W Białymstoku M. Zontek miał
swój dzień. Kowarski zawodnik
Shindokai Karate Kowary, stoczył
dwie walki, jedną z reprezentantem Litwy, którą zakończył
nokautem rywala już w drugiej
rundzie, a w drugiej finałowej

potyczce pokonał Łotysza, grzebiąc nadzieję rywala na zwycięstwo już w pierwszej rundzie. M.
Zontek pokonał Łotysza przez k.o
i sięgnął po kolejny prestiżowy
tytuł – mistrza Europy . Świeżo
upieczony mistrz, nie spoczywa
na laurach. Powoli szykuje się do
mistrzostw świata, które odbędą
się w marcu przyszłego roku.

Jeleniogórzanie bezkonkurencyjni
Siatkarze AZS KK Jelenia Góra wygrali
w Bogatyni mimo osłabień
cały mecz 3:0 na korzyść jeleniogórskiego zespołu.
Pod nieobecność trenera, funkcję
trenerską przejął siatkarz Jakub
Nowotny:
Graliśmy bez kilku graczy i bez
trenera, więc mogliśmy się obawiać tego meczu. Jednak tylko
w pierwszym secie, rywale mieli
coś do powiedzenia, bo później ,
zagraliśmy skutecznie blokiem i w
ataku zdobywając seryjnie punkty,

dlatego nasza wygrana była tylko
kwestią czasu.

Benny
KS MPK Bogatynia – KU AZS
Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra
0:3 ( 23:25, 10:25, 15:25)
AZS KK:Marcin Florkowski, Piotr
Sozański, Kamil Rogala, Jakub Nowotny, Kacper Dyl, Jerzy Tabaka,
Dariusz Piotrowski, Marcin Lara,

Dwie jeleniogórskie drużyny walczyły 29–30 listopada na
turnieju halowej piłki nożnej w
Lubaniu zorganizowanym przez
miejscowy MOSiR. Młodzież
KKS-u i Chojnika sprawiała miłą
niespodziankę i pokonała wyżej
notowanych rywali.
W turnieju wzięły udział bardzo mocne zespoły z Polkowic,
Wałbrzycha nie zabrakło piłkarzy
z Zawidowa i Lubania a skład
zamknęli zawodnicy z Łużyc,
Olszyny i Gryfowa Śląskiego.
Turniej od początku układał się po

myśli jeleniogórzan – zarówno dla
KKS jak i Chojnika, którzy wygrali
swoje pojedynki grupowe. Stało się
jasne, że nasze drużyny będą się
liczyć w walce o najwyższe miejsce w turnieju. W finale spotkały
się dwa jeleniogórskie zespoły,
gdzie dopiero po rzutach karnych
lepszy okazał się KKS zwyciężając
w bratobójczym pojedynku 3:2.
Obydwa zespoły wykazały się
sporym doświadczeniem nie dając
żadnych szans min. silnej drużynie
z Wałbrzycha czy Polkowic.

Benny

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 grudnia 2008 r.

SPORT

Wspaniały mecz i zwycięstwo Sudetów!
Nasz beniaminek I ligi koszykówki mężczyzn zagrał
jak wytrawny mistrz i pokonał trzecią drużynę w tabeli
– Żubry Białystok, która od kilku sezonów jest zespołem
z górnej półki tej klasy rozgrywkowej.
Nasi koszykarze odnieśli zdecydowane zwycięstwo w meczu , którego nie
mogli przegrać.
Przypomina się potyczka Sudetów
sprzed kilku sezonów, kiedy liderujący
w tabeli II ligi zespół z Białegostoku
poległ w Jeleniej Górze około 30 pkt. i
wówczas, tak jak dzisiaj, znakomicie
zagrał Krzysztof Samiec.
Szkoleniowcy Sudetów w tym spotkaniu zastosowali kilka wariantów
w składzie drużyny i przyniosło to zamierzony skutek. Dzięki temu wszyscy
zawodnicy gospodarzy mieli okazję do
wykazania, że są w niezłej formie. To
chyba było główne źródło zwycięstwa
miejscowych, bo cały zespół zagrał na
pełnych obrotach i wejście każdego z
naszych zawodnikow na parkiet wnosiło coś nowego. Szczególnie dotyczy
to „profesora” Krzysztofa Samca, który
wreszcie mógł zagrać więcej niż tylko
kilka minut.
Jak zwykle doskonały w zbiórkach
był Tomasz Wojdyła, ale również Jakub
Czech, jak zwykle skuteczny i dynamiczny przy zdobywaniu koszy. Błyskotliwie

3. .............................................. - .....................................
Podpis: ……………………………………………………….

Janusz Cwen

Sudety Jelenia Góra – Żubry Białystok
74:54 (13:15, 19:9, 19:18, 23:12).
Sudety: Jakub Czech 17, Krzystof
Samiec 15, Mariusz Matczak 12, Piotr
Tarasewicz 10, Tomasz Wojdyła 10, Artur
Grygiel 8, Mateusz Skrzypczak 2.

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
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14
14
14
14
14
14
14
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14
14
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26
24
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+109
+123
+29
+166
+56
+19
+56
-38
+29
+33
+19
-60
-90
-106
-40
-305

początku drugiej części meczu nasze
dziewczyny objęły prowadzenie:
22:19 i taką przewagę utrzymały do
końca spotkania.
Jeleniogórzanki przez całe spotkanie były lepsze od rywalek i dominowały zdecydowanie na parkiecie
gospodyń. W podstawowym składzie
weszła do bramki – Agnieszka
Szalek, ale szło jej nienajlepiej i po
15 min. zmieniła ją – Aleksandra

Wybieram następujących sportowców:
1. .............................................. - .....................................

Resovia - Asseco 74:70
Stal Stalowa Wola – MOSiR Krosno 62:63
AZS AWF Katowice - Znicz Basket Pruszków 67:71
MKS Dąbrowa Górnicza - AZS OSiR Kalisz 54:57
Polonia 2011 – BIG STAR Tychy 88:79
ŁKS Łódź – Siarka Tarnobrzeg 72:76
Zastal Zielona Góra – Sokół Łańcut. Mecz odbędzie się w niedzielę ( 7 listopada).

Baranowska, która zagrała znakomicie. To samo można powiedzieć
o bohaterce spotkania - Marcie
Orzeszczuk, która w drugiej części
spotkania zdobyła 10 bramek.
Zgoda Ruda Śląska - Carlos Astol
Jelenia Góra 29:32 (15:15)
Najwięcej bramek dla Zgody: Joanna Waga 7 i Katarzyna Gleń 4
Carlos Astol: Agnieszka Szalek,
Aleksandra Baranowska 1 - Marta
Oreszczuk 10, Marta Gęga 7, Marta
Dąbrowska i Sabina Kobzar po 3,
Marzena Stochaj i Agnieszka Kocela
po 2, Anna Polonkai,Anna Trusewicz
i Monika Odrowska po 1.

Pozostałe sobotnie mecze:
SPR Safo Lublin - MKS Zagłębie
Lubin 29:26 (9:12)
Najwięcej bramek: dla SPR - Sabina Włodek 8, Kristina Repelewska
5, Izabela Puchacz 4, dla Zagłębia
- Jelena Kordić 7, Monika Gunia 4.
Piotrcovia Piotrków Tryb. - AZS
AWF Warszawa 40:24 (17:14)
Najwięcej bramek: dla Piotrcovii
- Kinga Polenz 16, Marta Owczarek
5, dla AZS - Dorota Tyburczy i Magdalena Godlewska po 6.

Janusz Cwen

Tylko dwóch dni potrzebował Dominik Szujewski, aby
„wskoczyć” na pierwsze miejsce w plebiscycie na najlepszego zawodnika roku.

(imię i nazwisko)

(nazwa klubu)

2. .............................................. - .....................................
3. .............................................. - .....................................
4. .............................................. - .....................................
5. .............................................. - .....................................
6. .............................................. - .....................................
7. .............................................. - .....................................

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

Regulamin
1. Kupony, które zamieszczamy w naszym tygodniku należy wypełnić, wpisując
nazwiska siedmiu wybranych zawodniczek (zawodników) oraz trenerów z naszego
regionu (powiatu). Można wpisać mniej zawodników lub trenerów.
2. Kupony, na których nie będą podane dane osobowe głosujących nie będą brane
pod uwagę przy losowaniu nagród.
3. Kupony można wysyłać pocztą pod adres: Tygodnik Jelonka, ul. Skłodowskiej Curie
13/2, 58-500 Jelenia Góra lub przynieść osobiście.
4. W jednym kuponie można zamieścić nazwisko tylko jednego zawodnika danej
drużyny.
5. Redakcja zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

KONKURS

Najlepszy sportowiec:

1. D ominik Szujewski – Siatkówka – MKS Olimpia Kowary 272
2. Jakub Czech - Koszykówka KS Sudety Jelenia Góra -178
3. M aja Włoszczowska - Kolarstwo - Halls Proffesional MTB
Team 152
4. R yan Coleman - Koszykówka
- AZS Finepharm Kolegium
Ka rkonosk ie Jelen ia Góra
145
5. A l e k s a n d r a B a r a n o w s k a
- Piłka Ręczna – KS Carlos
Astol Jelenia Góra 136 6.Marta Gęga - Piłka Ręczna - KS
Carlos Astol Jelenia Góra 131
7. P iotr Płoński - JSS Gwardia
103
8. M arcin Nowosielski - Karate
- Oyama Karate 100
9. M a r t a Dą brow sk a - Pi ł k a
Ręczna – K S Ca rlos A stol
Jelenia Góra 87
10. M a r t a Oreszcz uk - Pi ł k a
Ręczna – KS Carlos Astol
Jelenia Góra 85

NIE

Złota siódemka

Tabela
1. MOSiR Krosno
2. BIG STAR Tychy
3. Żubry Białystok
4. Polonia 2011 Warszawa
5. MKS Dąbrowa Górnicza
6. Siarka Tarnobrzeg
7. ŁKS Petrolinvest Łódź
8. AZS AWF Katowice
9. Sudety Jelenia Góra
10. Sokół Łańcut
11. Zastal Zielona Góra
12. Znicz Basket Pruszków
13. Asseco Prokom II Sopot
14. AZS OSRiR Kalisz
15. Stal Stalowa Wola
16. Resovia Rzeszów

Sensacja w jelonkowym plebiscycie
– Dominik Szujewski na czele

Stan głosowania :
6 grudnia godz.19:00

Wybieram następujących trenerów:

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

grał Piotr Tarasewicz, dobrze rozgrywał
Mariusz Matczak i Artur Grygiel. Pozostali również zagrali na bardzo przyzwoitym poziomie. Wszystkim należą się
serdeczne gratulacje za podjęcie walki
i pokonanie trudnego rywala.

Rozpoczęła się druga, rewanżowa seria rundy podstawowej rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy piłki ręcznej
kobiet. Nasze dziewczyny pojechały do Rudy Śląskiej,
gdzie walczyły z miejscową Zgodą.

W ciągu krótkiego okresu, zawodnik Olimpii Kowary zdobył
ponad 150 kolejnych głosów, które
pozwoliły mu objąć fotel lidera tego
prestiżowego zestawienia. To prawdziwa sensacja, ponieważ drugi
w tym zestawieniu Jakub Czech
wydawał się pewnym zdobywcą
tego tytułu. jednak seryjna ilość
głosów, która napłynęła do naszej
redakcji wyprowadziły młodego
zawodnika Olimpii na pierwsze
miejsce. Do pierwszej trójki „wskoczyła” medalistka z Pekinu – Maja
Włoszczowska.
Emocji nie brakuje również w
drugim plebiscycie - na najlepszego
trenera roku. Tu nadal prowadzi
Ireneusz Tarszkiewicz, ale broni
się on rękoma i nogami przed
atakami szkoleniowca żeńskiej
drużyny koszykówki – Krzysztofa
Szewczyka, który traci do „Tarasia” 14 głosów. Daleko z tyłu
Zdzisław Wąs i Katarzyna Jeż.

Złota trójka

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

Znakomity rewanż szczypiornistek
Przypomnijmy, że w pierwszym
meczu tego sezonu Carlos Astol
przegrał na własne życzenie u siebie
ze Zgodą 28:29. Trudno było sądzić,
że skutecznie zrewanżują się na
parkiecie rywalek, a tak się stało w
ubiegłą sobotę. Pokonały bowiem
zespół prowadzony przez trenera
kadry narodowej Krzysztofa Przylskiego - trzema bramkami.
Do przerwy był remis: 15:15. Na

23

od 1.12.2008
do 15.12.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD – „Elvis Greatest hits”
2. Płyta CD – „Najpiękniejsze kolędy”
PYTANIA:
1. W jeleniogórskim Empiku często odbywają się spotkania i
dyskusje z przedstawicielami świata kultury, literatury, sztuki,
muzyki. 11 listopada w Empiku odbędzie się dyskusja na temat
codziennego życia w Izraelu, który nazywany jest także:

Najlpeszy trener:

1. Ir eneusz Taraszkiewicz - Koszykówka - KS Sudety Jelenia
Góra - 108
2. Krzysztof Szewczyk - Koszykówka - Finepharm AZS KK Jelenia
Góra 94
3. Zdzisław Wąs - Piłka Ręczna – KS
Carlos Astol Jelenia Góra 68
4. Katarzyna Jeż - Piłka Ręczna -KS
Carlos Astol Jelenia 50
5. Kazimierz Piecuch – JSS Gwardia 42
6. Leszek Oleksy - Koszykówka - KS
Sudety Jelenia Góra 43\
7. Dila Samadowa - Piłka ręczna

- KS Carlos Jelenia Góra 43
8. Rafał Majda - Karate - Oyama
Karate 40
9. Artur Czekański - Koszykówka
- KS Sudety Jelenia Góra 34
10. Dariusz Michałek - Piłka Nożna
- Klub Sportowy Chojnik 32
Patronat nad naszym konkursem objął prezydent miasta
Jelenia Góra - Marek Obrębalski
Więcej wyników na stronie
internetowej:
www.konkursy.jelonka.com

Mateusz Banaszak

a/ Ziemią Świętą
b/ Państwem Kwitnącej Wiśni
c/ Zjednoczonym Królestwem Azteków
2. W grudniu jeleniogórski salon Empik jest czynny dłużej, niż
zwykle z powodu:
a/ pokazów trików cyrkowych
b/ atrakcyjnej oferty świątecznej
c/ degustacji lodów i ciasteczek

Imię .................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Kontakt .............................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
1. Artur Mardyła - płyta Zbigniew Wodecki „ Moje piosenki „
2. Iwona Franas - książka Monika Szwaja „Klub mało używanych
dziewic”

8 grudnia 2008 r.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA
Dodatkowa - Jesteś otwarty/a, pracujesz
między ludźmi chcesz dorobić zadzwoń
- 604 316 613

PRACA
DAM PRACĘ
Gastronomia w Karpaczu poszukuje
odpowiedzialną osobę na stanowisko
Kucharza – 075 761 81 60, 600 023 949
Krajewski BIS zatrudni pracownika
ochrony z terenu Szklarskiej Poręby - 605
097 861
Wynajmę Mikołaja do rozdania prezentów
24.12.2008 w godz. 18:00-19:30 w hotelu w
Karpaczu - 697 990 149
Barmankę - studentkę do pracy w pubie.
Chcesz pracować w fajnym miejscu z
atmosferą i mieć wpływ na godziny swojej
pracy? CV+ zdjęcie. Krótka 15 Jelenia Góra
- 508 821 067
Chcesz dobrze zarabiać? - Jeśli cię interesuje praca w swoim domu to napisz do mnie
maila: elektron01@wp.pl - 509 266 328
Dam pracę - zatrudnimy na stanowisko
pokojowa do Hotelu - 607 383 734
Dam pracę - zatrudnimy recepcjonistkę ze
znajomością języka niemieckiego na bardzo
atrakcyjnych warunkach - 607 383 734
Dam pracę - zatrudnimy pomoc kuchenną
do Hotelu - 607 383 734
Dam pracę - zatrudnimy kelnerów na
bardzo atrakcyjnych warunkach - 607
383 734
Do kawiarni - JG i Lubań - Zatrudnimy 6 pań
w Jeleniej Górze oraz 4 panie w Lubaniu w
wieku od 20 do 40 lat do pracy w systemie 4
zmianowym. CV wraz ze zdjęciem prosimy
przesyłać wyłącznie na adres email vegasvegas@wp.pl - 601 987 613
Do zabiegów kosmetycznych - poszukujemy młodych, komunikatywnych pań do
wykonywania zabiegów pokazowo- pielęgnacyjnych w Jeleniej Górze. Okres wdrożenia płatny! Zgłoszenia mail:castana666@
interia.pl dopisek „zabiegi” - 723 432 336
Dobra praca - Poszukuje osób, z którymi
stworzymy bardzo duży zespół współpracowników, który umożliwi nieograniczone
możliwości zarabiania w branży perfumeryjnej - 663 777 093
Dobra praca tylko z nami - Zadzwoń do
nas, a otrzymasz ofertę dostosowaną do
Twoich możliwości. Jeśli znasz podstawy
języka i masz doświadczenie w opiece - ta
praca jest dla Ciebie - 075 724 89 60

Doradca ds. zdrowia - Poszukujemy 3
osób, które przeszkolimy i umiejscowimy
jako konsultanci - doradcy żywieniowy w
Jeleniej Górze. - 721 320 934
Dozorca - Praca na stanowisku dozorcy z
drugą grupą inwalidzką. - 665 408 172
Dozorca/ochrona - Praca na stanowisku dozorca/ochrona z drugą grupą
inwalidzką – 665408172
Dyrektor dydaktyczny - AP Edukacja
zatrudni osobę na stanowisko Dyrektora
Dydaktycznego. Wymagane ukończenie
Zarządzanie Oświatą. Ofert kierować na
e- mail m.rechul@apedukacja.pl - 075
75 41 297
Dyrektor szkoły - Firma AP Edukacja
poszukuje Dyrektora Szkoły - wymagane
uprawnienia z Zarządzania Oświatą oferty
proszę kierować na maila m.rechul@apedukacja.pl - 757 541 297, 757 541 293
Dystrybucja medyczna - Bardzo dobre
warunki pracy i płacy w nowym MLM.
Rewelacyjne urządzenie terapeutyczne.
Nanotechnologie. Świetne perspektywy.
Gruntowne szkolenie. - 792 128 282
Elektryk - praca, Czechy - Elektryk
- konserwator maszyn. Wykształcenie
średnie, min. 3 letnie doświadczenie, akt.
uprawnienia, prawo jazdy „B”. Proszę o
osobisty kontakt w biurze w Jeleniej Górze,
Działkowicza 32A - 075 647 44 02
Finanse - bankowość - Staż Specjalisty
Ubezpieczeniowo - Finansowego, wymagania: min. 23 lata, wykształcenie min. średnie,
niekaralność. CV + list do 15.01.2009 na
adres:malgorzata.pinkowska-wrobel@
ingfinanse.pl - 512 332 901
Firma remontowo-budowlana - Firma
Remontowo - Budowlana zatrudni doświadczonych: regipsiarzy, szpachlarzy, płytkarzy.
Oferty wraz z cv proszę wysyłać na adres
: expertbud@gazeta.pl, tel:697 25 24 25
- 697 25 24 25
Firma zatrudni i przeszkoli, min średnie do
30 - 75 76 47 019
Fizjoterapeutkę - Wellness - Praca
(etat) w hotelowym Wellness w Karpaczu.
Prosimy o cv na adres spa@hotel-relaks.pl
- 75 64 80 650 w.400
Fryzjer - fryzjerka - na normalnych
warunkach - etat praca, płaca w systemie

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie 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
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

				

2008-11-27 19.00 - 2008-12-04 23.40

zmianowym 14-20 8-14 u nas można się
napracować - 508 176 215

Kryzys? Wejdź do branży, której nic nie
grozi - 6043 166 13

Fryzjer/ fryzjerka - Ekskluzywny salon
w Jeleniej Górze poszukuje Fryzjera/ki od
zaraz. Prosimy o przesyłanie CV na adres
saloncb@o2.pl Wszelkie informacje pod tel.
- 075 64 90 064

Kucharkę, pokojową do pensjonatu w
Karpaczu Górnym - 075 75 32 308

Fryzjerzy - Dobrze prosperujący Salon
Fryzjerski - na Zabobrzu zatrudni Fryzjera
Męskiego oraz Fryzjerki Damskie. Praca
od zaraz w systemie dwuzmianowym 8-14
14-20 - 665 107 420
Getin Finance zatrudni - Doradców
finansowych. Początkowo umowa zlecenie
później etat. CV wyślij : slawomir.bozenta@
getin-finance.pl - 667 894 576
Gosposia domowa - Do sprzątania bardzo dużego domu potrzebna PANI. Jestem
wymagająca! - 501 418 553
Grecja - praca - pokojówki, kelnerki,
barmanki, pomoc kuchenna, prac. fast
food i inne. B. dobre warunki pracy i płacy.
Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.
Miesięcznie netto – 800 - 1200€ - 075
647 44 02
Hostessy - w hipermarketach na animacjach i degustacjach, przy roznoszeniu
ulotek Ery na mieście. zainteresowani
TYLKO kontakt poprzez wysłanie emaila na
adres nesa@o2.pl - 888 150 876
Hostessy Jelenia Góra - poszukuję chętnych osób do pracy w charakterze hostessy.
wymagania: AKTUALNA książeczka sanitarno- epidemiologiczna. Zainteresowanych
proszę o kontakt mailowy: nesa@o2.pl
- 888 150 876
Hotelarstwo i gastronomia - zarejestruj
się w Banku Informacji Kadrowej Hotelarstwa i Turystyki (BIK HIT)powstałym przy
CRK-Centrum Rekrutacji Kadr -Jelenia
Góra ul. Wiejska 29 biuro@crk-kadra.pl
- 075 754 39 65,605 661 481
Informatyk - kafejka - praca w kafejce
internetowej, niekoniecznie poszukiwana
osoba z papierem informatyka, tesco@
mont-sat.pl - 602 810 896

Kucharz pizzeria Cieplice - znajomość
kuchni włoskiej - 665 163 087
Kucharz, kucharka - Na zlecenie Klienta
CRK Centrum Rekrutacji Kadr poszukuje
kandydatów/kandydatki na stanowisko
kucharz -Jelenia Góra ul. Wiejska 29 biuro@
crk-kadra.pl - 075 75 43 965, 605 661 481
Kucharz-ka do atrakcyjnego pensjonatu w Karpaczu z tradycjami kulinarnymi
przyjmę na stale lub ewentualnie umowa
- zlecenie osobę młodą, zdolna z inicjatywa i
pomysłami kulinarnymi. Bardzo dobra płaca
- 601 713 906
Karpacz zatrudni kucharza, kucharkęna
umowę zlecenie lub 1/2 etatu osobę z
pomysłami kulinarnymi dobrze gotującą i
lubiącą gotowanie do pensjonatu z tradycjami - 075 716 97 84
Lakiernik samochodowy - praca za
granicą Holandia - telefon po godzinie 20
- 075 61 269 15
Magazynier w firmie motoryzacyjnej
dobre warunki pracy. Aplikacje prosimy
nadsyłać na adres e mail: jeleniagora@
opoltrans.com.pl - 602 304 448
Mechanik samochodowy - na dogodnych warunkach, umowa na stałe - 691
722 936
Mirsk - szukam budowlańca - poszukuje
fachowca do wykonania gładzi, tynków,
wybicia łuku i glazury - pilnie okolice Mirska
- 781 622 465
Możliwość zarobienia - Jeśli masz 18 lat
i średnie wykształcenie - chcesz zarobić to
zadzwoń - 609 133 457
Monter wykładzin PCV - Przyuczymy
osobę do montażu obiektowych wykładzin
PCV. Wymagamy doświadczenia w branży
budowlanej - 607 292 400
Murarz - klinkier - Praca w Belgii. Super
zarobki. Tylko legalnie - 501 418 553

Inspektor bhp - Hotel Gołębiewski
- Inwestycja Karpacz, ul. Karkonoska 14
zatrudni inspektora BHP. - 7576 18 042

Murarzy przyjmiemy - tylko fachowców
z doświadczeniem, gwarantowane dobre
zarobki, umowa o pracę - 503 069 600

Zlecę wykonania instalacji C. O. w nowo
wybudowanym domku jednorodzinnym
- 600 986 810

Na stałe - F.H.U - młodych, dyspozycyjnych
od zaraz. - 75 764 70 19

Instruktor narciarski - szukam osoby
do uczenia dziecka jazdy na nartach - 698
669 637
Kelnerów na Sylwestra! - Ośrodek
Wczasów Dziecięcych MARGO w Bukowcu
poszukuje kelnerów na okres SYLWESTROWY (30.12.2008 – 04.01.2009)
Wymagane doświadczenie. Najlepiej 3
klasa technikum - 075 71 830 94
Kelnerka, pomoc kuchenna - Ośrodek
Wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie
zatrudni kelnerkę lub kelnera oraz pomoc
kuchenną. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny w godz.
8:00 - 19:00. Serdecznie zapraszamy - 075
717 20 08
Kelnerka, Karpacz Górny - Zatrudnimy
kelnerkę. Praca po 8h dziennie, 5 dni w
tygodniu również weekendy. Pensjonat Karkonoski, Karpacz Górny - 075 75 32 308
Kierowca kat b - od poniedziałku do
piątku w godz. 9-16 mile widziane auto (nie
koniecznie) - 500 098 366
Kierowców z kategorią B - Praca w
charakterze kuriera. Wymagana zaświadczenie o niekaralności i chęć do pracy
Osoby zainteresowane proszę o CV na
adres amichalewski@wp.pl – 0
Kierownik działu handlowego w motoryzacyjnej firmie, wymagania doświadczone
w branży. Aplikacje prosimy wysyłać na
adres: e mail jeleniagora@opoltrans.com.
pl - 602 304 448

Na stałe - Do działu obsługi klienta zatrudni
firma handlowa, 1800 netto - 75 764 70 17
Niemcy - opiekunki - panie do opieki
nad osobami starszymi w Niemczechwymagana znajomość j.niemieckiego
- 509 908 822
Niemcy - opieka - praca dla pań przy
opiece nad starszymi osobami - Tomasz
Bira - 077 4354 075 lub 511 844 939
Od zaraz - Konsultantów do działu obsługi
klienta 1600 netto - 75 764 70 17
Opieka - praca od zaraz w Nimczech
- super rodzina zwrot kosztów i ubezpieczenia - 604 479 578
Opieka k. Frankfurtu - Szukamy pani do
opieki nad 84 letnią babcią z demencją i
problemami ze słuchem - babcia jest lekko
zdezorientowana, korzysta z rollatora, nosi
pampersy - 075 64 72 242

Pomoc w podstawowych codziennych
czynnościach. Oferta ważna od 03.01.2009.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt
telefoniczny - 075 72 489 60
Opieka Niemcy - pilne - praca przy
opiece od 11 grudnia - 077 435 40 75 lub
511 844 939
Opieka w Monachium - Praca przy
mężczyźnie, 85 lat poruszającym się
samodzielnie, osłabienie starcze, demencja.
Wyjazd po nowym roku, czyli 03.01.2009
- 075 72 48 960
Oriflame - Skorzystaj z promocyjnej
opłaty wpisowej 1 zł, 3 kupony po 40 zł,
120 zł w prezencie , Oraz świątecznego
programy Witamy serdecznie zapraszam
e-mail - oriflame.26@wp.pl
Pałac Margot w Karpaczu zatrudni odpowiedzialne osoby na stanowisku - recepcja
(niemiecki lub angielski), kelnerka, służba
pięter, stróż - 075 76 16 098
Pilnie kucharka - na okres świątecznonoworoczny lub na stałe. Dobre warunki
pracy i płacy - 075 761 02 41
Pośrednictwo pracy - Zarejestruj się w
Centrum Rekrutacji Kadr - agencji pośrednictwa pracy(certyfikat nr 4039/1a) - dla
specjalistów z różnych branż Jelenia Góra
ul. Wiejska 29 biuro@crk-kadra.pl - 075 75
439 65,605 661 481
Pomoc kuchenna - restauracja na terenie
Jeleniej Góry pilnie poszukuje pomocy
kuchennej warunki do uzgodnienia - 075
64 95 410, 601 775 121
Pomoc kuchenna - z doświadczeniem
- 604 820 698
Porządki domowe - przyjmę panią do
pomocy w porządkach domowych dwa razy
w tygodniu blisko centrum - 508 290 959
Poszukiwana kelnerka!! - Poszukujemy
kelnerki do małej restauracji w centrum
miasta Jeleniej Góry - 721 326 067
Poszukuję opiekunki - poszukuję
doświadczonej i dyspozycyjnej pani do
pomocy w opiece nad 5-miesięcznymi
bliźniętami, najlepiej z Zabobrza lub okolic,
pilne! - 723 667 481
Poszukuję pilnie do pracy - pracownika
do obsługi e-mail. Atrakcyjne wynagrodzenie - alchemik48@onet.eu
Potrzebny operator - operator na
koparkę lebherr z doświadczeniem do pracy
w Kowarach od zaraz - 602 586 138
Praca - Poszukujemy osób do pracy
na farmie kwiatów, przy pakowaniu. Oferujemy dobre warunki pracy, wynagrodzenie wypłacane, co tydzień, kontrakt
podpisywany bezpośrednio z pracodawcą
– 00447523580648
Praca - finanse - bardzo dobre zarobki
min. średnie wykształcenie - niekaralność.
CV proszę wysłać na adres phuprogress@
wp.pl – 0
Praca Austria (kobiety) - legalna praca
dla atrakcyjnych kobiet od 18-35 lat - sms
oddzwonię - 663 810 355
Praca dla inteligentnych - jeżeli jesteś
ambitny, inteligentny i wytrwały oraz chcesz
od życia czegoś więcej zadzwoń - 785
456 586

Opieka k. Nurmberg - potrzebna pani do
opieki nad 81-letnią babcią z demencją i
cukrzycą od 19.12 - Babcia porusza się
przy pomocy wózka lub rollatora - 075
64 72 242

Zostań dystrybutorem FM Group Polska i
zarabiaj sprzedając odpowiedniki oryginalnych perfum oraz wiele innych produktów
w tym bogaty asortyment chemii gospodarczej. - 697 701 969

Opieka Niemcy - Opieka nad mężczyzną,
87 lat poruszający się za pomocą rolatora,
lewe ramie bezwładne. Wyjazd po nowym
roku tj. 10.01.2008 - 075 72 489 60

Praca dla kelnera - w restauracji w Cieplicach - 665 501 228

Opieka Niemcy - praca przy 82 letniej
kobiecie poruszającej się samodzielnie.
reklama

Praca dla kobiet w Niemczech. Bardzo
dobre warunki, zakwaterowanie, wyżywienie gratis. NIE AGENCJA, tylko wyjazdy do
hoteli i mieszkań prywatnych - pełna dyskrecja , wysokie zarobki +4915111140761

Praca dla samodzielnego kucharza
- 665 501 228
Praca dla młodych - Firma zatrudni do
działu obsługi klienta. 1800 netto - mężczyźni - 75 764 70 17
Praca dla studentów - Zatrudnię osoby
uczące się ( 17 - 26 lat) na terenie hipermarketu w Jeleniej Górze na stanowiska:
kasjer, pracownik hali. Wymagana aktualna
książeczka sanepidu. - 664 043 530
Praca dodatkowa lub stałą - Praca dodatkowa lub stała w międzynarodowej firmie.
Czas pracy i zarobki zależne od twojego
zaangażowania. - 602 137 602
Praca Francja - 2 kobiety do zmywania
w Restauracji od zaraz. Dobre wynagrodzenie, mieszkanie plus wyżywienie - 503
857 578
Praca na 1\2 etatu - w sklepie warzywniczym panią - 607 799 444
Praca na umowę - praca na umowę dla
osób bezrobotnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz pracujących za
granicą - 504 134 878
Praca Niemcy - Opieka przy 90 letnim
mężczyźnie, na wózku inwalidzkim. Praca
dla Pani z prawem jazdy i podstawami
języka niemieckiego. Wyjazd na 03.01.2009
roku - 075 724 89 60
Praca od zaraz - 3-ch zdecydowanych,
ambitnych osób, do współpracy z międzynarodową firmą z branży wellness.
Wymagania: komunikatywność, gotowość
do nauki - 691 96 76 76
Praca opieka Niemcy - Praca przy małżeństwie, poruszającym się samodzielnie,
pomoc w podstawowych codziennych
czynnościach tj., gotowanie, sprzątanie,
ubieranie, mycie. Wyjazd na 13.12.2008.
Pobyt min 6 tyg. - 075 72 489 60
Praca stała lub dodatkowa - Duże
możliwości zarobkowe i rozwoju kariery
zawodowej. Szkolenia od podstaw. Ciekawa, nowoczesna branża. Ta praca to
duża szansa na niezależność finansową.
Skorzystaj! - 792 128 282
Praca w biurze - Pani do pracy w biurze.
Znajomość niemieckiego w mowie I piśmie.
Doświadczenie!! Super zarobki i atmosfera
- 501 418 553
Praca w Grecji - Grecja - kontynent,
wyspy. Praca w kawiarniach, barach, hotelach. Kontrakt, bdb warunki. Miesięcznie
netto 800-1200 €. ALMA VAR (certyfikat),
Działkowicza 32A, Jelenia Góra - 075
647 44 02
Praca w handlu - Poszukuje ludzi z
doświadczeniem w sprzedaży bezpośredniej + marketing sieciowy oriflame.26@
wp.pl z dopiskiem handel
Praca w Jakuszycach - Stowarzyszenie
Bieg Piastów zatrudni osobę sprzątającą. Z
pełną dyspozycyjnością na terenie Ośrodka
Narciarstwa Biegowego w Jakuszycach.
- 075 717 33 38
Praca w Niemczech - Szukamy pani do
prowadzenia domu starszemu małżeństwu
w okolicach Hannoveru. Oferta sprawdzona,
nie obejmuje opieki od 28.12.2008. - 075
64 722 42
Praca w OFE i kredyty - Praca o wysokich
zarobkach prowizyjnych luźny czas pracy.

Hotel Restauracja
Karkonosze w Miłkowie
zatrudni kucharza
- 075 76 10 007
- 601 598 769

Kolarz do współpracy - Dodatkowa oferta
finansowa dla sportowców i aktywnych
dbających o sylwetkę, zdrowie i prawidłową,
dobrze zbilansowaną dietę. - 605 478 882
Komis telefonów zatrudni - Komis - Lombard zatrudni mężczyznę na stanowisku
sprzedawcy osobę ze znajomością w
branży. CV + foto proszę dostarczyć osobiście pod adres: Komis - Lombard Jelenia
Góra ul.Różyckiego 19 - 075 642 18 00
Kosmetyczka - hotel Sasanka w Szklarskiej Porębie - 075 75 280 00

WA¯NE TELEFONY

T E L
Maksimum 150 znaków
Data Emisji: ...................................................................................................................................
Rubryka*: USŁUGI [różne, budowlane, fotograficzne, korepetycje, muzyczne, transportowe, zdrowie i
uroda, towarzyskie] MOTORYZACJA [sprzedam, kupię, zamienię] NIERUCHOMOŚCI [sprzedam, kupię,
zamienię, mam do wynajęcia, chcę wynająć] PRACA [dam pracę, podejmę pracę] RÓŻNE [kupię,
sprzedam] ZGUBIONO, ZNALEZIONO, ODDAM ZA DARMO, PRZYJMĘ ZA DARMO
Imie i nazwisko:..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:........................................................................................................................
*zakreślić wybór
Data wysłania:........................................................................................................................

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		

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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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

Wyślij swoje CV na phuprogress@wp.pl
- 504 706 707
Praca za granicą w Holandii przy cebulkach kwiatowych dla dwóch kobiet do 30-go
roku życia - 075 75 23 230
Programista java - Dla naszego klienta,
lidera na rynku optycznym poszukujemy
kandydata na stanowisko Programista Java.
Osoby zainteresowane bardzo proszę by
przesyłały swój życiorys na adres: ok@hrc.
com.pl - 502 890 617

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

Nowe mieszkania i lokale usługowe w centrum
Jeleniej Góry, ul. Krótka.

Przedstawiciel handlowy - Dodatkowe
zajęcie dla osób prowadzących działalność
gospodarczą - 607 420 952

Recepcjonistka - pilnie - Hotel w Cieplicach ze znajomością języka niemieckiego
- 75 755 14 53

Przedstawiciel handlowy - Firma
reklamowa poszukuje Przedstawicieli
Handlowych. CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@infowellness.pl

Roznoszenie ulotek - Zatrudnimy osoby
powyżej 18 roku życia chętne do roznoszenia ulotek reklamowych na terenie miasta
Jelenia Góra i okolic - nie odpowiadam na
sms - 886 980 361

Hurtownia alkoholi zatrudni na stanowisko Przedstawiciel Handlowy. Cv proszę
przesyłać na adres danpoljelenia@wp.pl
Przyjmę brygadę do układania dachówki
- karpiówki - 603 280 275
Przyjmiemy na staż - Fundacja Kultury
Ekologicznej przyjmie chętne osoby do
odbycia stażu. Spotkanie absolwentów we
„Dworze Czarne „ ul. Strumykowa 2 Jelenia
Góra w dniu 10.XII.08 w godz.10 - 12 - 075
75 64 95 361 lub 362
Recepcja - pensjonat w Karpaczu
zatrudni od zaraz - 75 76 19 719
Recepcjonistka - Hotel 3 gwiazdkowy
w Karpaczu zatrudni pracownika. Doświadczenie mile widziane - 605 154 020

Sobieszów / Zabobrze - sprzedawcę
do sklepu spożywczego - 607 627 837 i
500 281 691
Specjalista d/s płac - ZSO i MS w
Szklarskiej P. zatrudni specjalistę ds. płac
wymagania: art. 3 ustawy o pracownikach
samorządowych programy Płatnik, Płace
Optivum znajomość KP i KN - 075 71
72 206
Specjalista ds. sprzedaży - Firma Turomilk poszukuje Specjalistów ds. Sprzedaży
na region Jeleniej Góry i kotliny Kłodzkiej.
Zainteresowane osoby Proszę o wysłanie
CV na adres sokolskiqhipa@interia.eu
- 694 459 505
Firma Start People poszukuje Hostessy
Miejsce pracy: Jelenia Góra. Zadania
hostessy: Promocja produktów bankowych
Start People E-maile: wal_rekrutacja1@
startpeople.pl - 074 840 16 47
Stolarzy zatrudnię - na umowę o pracę
- 791 557 590

ART-DOM biuro: Szkolna 5/10, J.Góra
075-7522980, 603533953, 697397297

szkoły policealne
licea dla dorosłych
kursy
Jelenia Góra
ul. Konopnickiej 10
piętro I
tel. (75) 754 12 97, 754 12 93
fax 752 56 28
informatyka,
grafika komputerowa,
prawo i administracja,
bhp,
hotelarstwo i turystyka,
taniec,
reklama i multimedia,
fotografia,
psychologia i socjologia,
opieka,
kosmetyka i fryzjerstwo,
wizaż, elektronika,
mechanika, elektryka,
architektura krajobrazu,
rolnictwo, florysta,
projektowanie wnętrz,
budownictwo,
finanse i ekonomia,
rachunkowość,
gastronomia, kelner,
kucharz, logistyka,
geodezja, optyka
i wiele innych

Z tym ogłoszeniem do 13.12.2008

Kupiłeś nowe mieszkanie?

Planujesz remont?
Zobacz to najpierw
na wizualizacji 3d!

Zaprojektujemy, doradzimy, wykonamy.
Profesjonalnie wykonujemy:
wizualizacje fotorealistyczne,
projekty, aranżację wnętrz mieszkalnych
i obiektów budowlanych.
WYKONASTWO
Tel. 0 515 922 135
e-mail: maxbudpl@interia.pl

PROJEKTY
Tel. 0 512 109 858
e-mail: azdesignstudio1@gmail.com

Stróż/recepcjonista - Pensjonat
Karkonoski w Karpaczu Górnym zatrudni
stróża/recepcjonistę, praca w godzinach
nocnych. Płaca: 9zł/h e-mail: pensjonat@
karkonoski.com - 075 75 32 308
Sklep z Kawą zatrudni studentki poniedziałek-piątek 14-18 - 602 101 096
Firma zatrudni osoby z doświadczeniem
w wykonywaniu sufitów podwieszanych
typu Amstrong(kasetony). Oferty prosimy
kierować na adres mail: expertbud@gazeta.
pl - 697 25 24 25
Sumiennej niani szukamy - uczciwej
, pogodnej Niani bez nałogów dla 14
miesięcznego Synka w Karpaczu. - 075
76 19 877
Super oferta - Praca w Holandii dla dwóch
kobiet do 30-go roku życia, wyjazd na 12
tygodni. Więcej informacji telefonicznie do
godz. 16 - 075 75 23 230
Super opieka w Niemczech - Od 18.XII na
6-tygodni opieka do starszej pani w SIGEN.
Znajomość języka niemieckiego-kontaktowa. Bardzo miła pani i dobre warunki
- 075 75 581 33
Szukam limuzyny - na 10 stycznia na
studniówkę Trasa 1 Maja Jelenia Góra z
pod szkoły Nr 2 do Chaty za wsią - 721
031 805
Szukam niani - doświadczonej opiekunki
dla 5 miesięcznej dziewczynki u mnie w
domu. Opieka od poniedziałku do piątku w
godzinach od 6:30 do 15:30. Wynagrodzenie do uzgodnienia - 606 304 546
Szukam opiekunki - do 5 miesięcznego
chłopczyka. Praca od stycznia, miejsce:
Kowary - 508 260 109
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do 15.01.2009 na adres:malgorzata.pinkowska-wrobel@ingfinanse.pl - 512 332 901
Uczciwa gosposia - Potrzebna pani do
sprzątania dużego domu. Jestem wymagająca - 501 418 553
Wypożyczalnia nart - Praca w hotelowej wypożyczalni w Karpaczu. Znajomość
narciarstwa i snowb. konieczna. Praca na 3
mies. Mogą być instruktorzy - 607 627 800
Wyspa N Tesco - do obsługi klienta/spisywania umów Telewizji Nowej Generacji
N, osoba: komunikatywna, dyspozycyjna,
znajomość obsługi komputera, wiedza w
zakresie telewizji platform cyfrowych od
zaraz - tesco@mont-sat.pl - 602 810 896
Zatrudnię Panią do sieci ekskluzywnych
Salonów SOLARIUM (także studentki
zaoczne) Wynagrodzenie - 3500 zł. brutto.
Proszę o cv + 3 wyraźne dowolne foto na
e-mail: soldex@poczta.onet.pl
Zatrudnimy psychologa - Zatrudnimy
psychologa na 1/8 etatu do pracy z osobami niepełnosprawnymi Warsztat Terapii
Zajęciowej Ul Kiepury 44 58-506 Jelenia
Góra adres e-mail: wtzjelenia2wp.pl - 075
64 301 63
Zatrudnimy spawaczy z doświadczeniem. Cv proszę przesłać na adres: biuro@
regess.eu Informacje pod numerem - 075
64 420 73
Zlecę wymurowanie komina z cegły klinkierowej - 603 280 275

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Kobieta 30 lat, prawo jazdy, handlowiec
szuka pracy – 506 893 377
Szukam pracy jako konserwator, duże
doświadczenie - rencista - 603 184 016
Podejmę pracę w ochronie sklep bądź
inne, obiekty lub jako kasjer, sprzedawca
– bardzo duże doświadczenie. Pracowity,
solidny, 34 lata. 514 710 357
Zaopiekuję się dzieckiem po 26 grudnia – Pełna dyspozycyjność, również w
Sylwestra – 661 518 645
Szukam pracy w krajach niemiecko
języcznym, pakowacz, mam 37 lat,
pomoc budowlana, upr. na wózki
widłowe, zdolności manualne, znam się
na gosp. rolnym i maszynach. Bardzo
dokładny, praktyka w w/w pracach w
państwach zachodnich – Szwajcaria,
Holandia, Anglia, Austria – 605 241 554,
075 74 50 100
Podejmę się opieki - nad starszą osobą,
posprzątam ugotuję i zrobię zakupy w okolicy Jeleniej Góry - 503 907 274
20-latka szuka pracy - Młoda, dyspozycyjna, uczciwa, komunikatywna, ze średnim
wykształceniem, szuka pracy na pół etatu
lub na cały etat. Kontakt pod adresem email: ewa_jg@wp.pl

Telemarketerów internetowych
zatrudnię klaudia.kula@gmail.com –

30 latek szuka pracy - mężczyzna szuka
pracy najlepiej zagranicą jako dekarz
ewentualnie budowlanka. Znajomość języka
włoskiego - 723 653 829

Doradztwo Finansowe - wymagania:
ukończone 22 lata, niekaralność, wykształcenie min. średnie. CV + list motywacyjny

50-letni szuka pracy - wykształcenie
średnie techniczne, prawo jazdy, obsługa
komputera, zdyscyplinowany, zrównowa-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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żony, sumienny, niechorujący - poszukuje
pracy z umową o pracę w ilości około 200h
- 075 76121 05
Świąteczne porządki - nie masz czasu
na sprzątanie zadzwoń pomożemy - 505
954 630
Święta - weekendy - ucząca się dziewczyna poszukuje pracy - pracowałam już
jako kelnerka pomoc kuchenna zaopiekuje
się również dzieckiem - okres świąt 20.1230.12. Proszę o tel. po godz. 16 - 722
076 869
Święta, Sylwester - to czas dużych przygotowań, nie masz, co zrobić z dzieckiem
-zadzwoń. Niania - tanio z wyżywieniem
- 695 139 130
Auto osobowe, kat B, C - Podejmę pracę
dodatkową jako kierowca. Wieczory oraz
weekendy - 667 209 919
Barmanka w Jeleniej Górze lub okolicach
- 601 478 122
Barmanka lub solarium w charakterze
barmanki lub w solarium od zaraz - 601
478 122
Beata - młoda energiczna podejmie prace
w charakterze sprzedawcy lub opiekunki do
dziecka, a także mogę posprzątać, zając się
domem - 508 439 195
Brak miejsc w przedszkolu - Idą święta,
sylwester, masz dużo przygotowań..? Nie
ma problemu poradzimy sobie, zadzwoń,
a ja zaopiekuję się twoim dzieckiem - 695
139 130
Budowa - na budowie od zaraz - 516
600 747
Budowlańcy - zgrana brygada podejmie
prace na budowie od zaraz GG 3031136
filipo2@tlen.pl - 601 972 043
Budowlaniec - Kierowca kat. B i C, operator dźwigu samochodowego, pracownik
budowlany, okna drzwi, regipsy, kafelki,
malowanie , tapetowanie. Wieloletnie
doświadczenie - 723 902 409
Chałupnictwo - Podejmę się dodatkowej pracy chałupniczej, gwarantuję solidne
wykonanie - 798 450 020
Dla osoby uczącej - podejmę każdą
możliwą pracę, jeżeli by to nie kolidowało
z nauką - wiek 18 lat proszę o kontakt.
- 721 326 093
Dla pracodawców - U nas znajdziesz pracowników z różnych branż -Agencja pośrednictwa pracy(certyfikat nr 4039/1a)Centrum
Rekrutacji Kadr-Jelenia Góra ul. Wiejska 29,
biuro@crk-kadra.pl - 075 75 439 65,605
661 481
Do pracy fizycznej - młody, dyspozycyjny
podejmę pracę fizyczną na budowie lub
w innym miejscu od zaraz - posiadam
doświadczenie - 669 947 909
Dorywczo w Karpaczu - 3-4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku (sprzątanie
itp...) - 696 889 882
Dyspozycyjna lat 30 - Technik ekonomista, prawo jazdy, kilka lat pracy w windykacji,
ukończony kurs fryzjer-stylista podejmie
pracę - 885 010 995
Dyspozycyjny i ambitny - 23 lata,
ambitny, dyspozycyjny, z nienaganną
prezencją. Komunikatywny i kreatywny.
Umiejętność efektywnej pracy w zespole.
Doświadczenie w pracy z klientem, niekarany, kat. B i własne auto - sweesser@
wp.pl
Elektryk z uprawnieniami - do 1Kv
podejmie pracę. Kontakt e-mail jurek15@
wp.pl

Prenumerata

Emeryt podejmie pracę - Młody emeryt
służb mundurowych podejmie wszelkie

zlecone prace - zadzwoń lub napisz e-mail:
zefir72@wp.pl - 502 560 107
Gastronomia - poszukuje pracy na
stanowisku kucharz lub pomoc kuchenna,
ewentualnie kelner, jestem po szkole i takim
doświadczeniu - 510 682 810
Gastronomia, pizzeria - podejmę pracę
dorywczą lub na stałe, może być związaną z
gastronomia od zaraz - 510 682 810
Gosposia, niania - jestem panią w
średnim wieku, chętnie podejmę pracę
jako pomoc domowa, niania lub gosposia
na terenie Lubania, Olszyny lub Gryfowa
- 788 514 881
Hostessa - szukam pracy jako hostessa,
posiadam doświadczenie w pracy na terenie
hipermarketów proszę o informacje pod
nr telefonu bądź mail:dasich@o2.pl - 693
332 338
Inżynier marketingu - wysoki brunet,
prawo jazdy, własny ekonomiczny samochód osobowy, chętnie podejmę pracę w
górach z zakwaterowaniem - 696 069 640
Inżynier programista CNC - Podejmę
pracę na stanowisku inżynier utrzymania
ruchu, programista CNC system FANUC,
inżynier procesu / projektu lub inne! Znajomość EdgeCama oraz SolidWorksa itp.
- 663 164 547
Jako pomocnik kuchenny - podejmę prace
jako pomocnik kuchenny - 507 972 442
Język angielski + prawo jazdy B - Magister
po Uniwersytecie Wrocławskim i anglistyce
na kolegium, znajomością języka angielski
w mowie i piśmie, prawem jazdy kat. A i B,
obsługą komputera podejmie pracę w biurze
lub jako kierowca - 606 454 315
Kelnerka - z doświadczeniem podejmie
pracę - 693 344 833
Kierowca - kat B, D poszukuje pracy od
zaraz - 721 279 966
Kierowca - 31 lat, poszukuję pracy jako
kierowca. Prawo jazdy kat B, C, E karta kierowcy, ważne badania psychotechniczne,
kurs na przewóz rzeczy. Doświadczenie
w transporcie międzynarodowym Europa,
Skandynawia - 660 190 795
Kierowca - kierowca kat. C - aktualny
kurs na przewóz rzeczy, badania psychotechniczne. Język niemiecki i angielski w
stopniu dobrym/komunikatywnym wiek
27 lat, w trakcie szkolenia na C+E - 660
405 579
Kierowca - Posiadam prawo jazdy
kat. B i C, oraz uprawnienia na ładowarki.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie jako
kierowca - 662 115 250
Kierowca - Kat. B podejmę pracę jako
kierowca - 889 945 928
Kierowca 22 lata - młody, ambitny, posiadam prawo jazdy kat. B doświadczenie 4
lata w transporcie - 785 269 273
Kierowca B + C + E + podnośnik szukam pracy, 20 lat praktyki w zawodzie,
uprawnienia na podnośniki - 601 694 006
Kierowca B,C, E - dorywczo lub na stale
lat 29 - 502 519 008
Kierowca kat. B - bądź jako kurier,
zaopatrzeniowiec, młody, niekarany, w pełni
dyspozycyjny. Od zaraz - 791 513 520
Kierowca kat. B - doświadczony kierowca poszukuje pracy kraj - zagranica
- 513 985 453
Kierowca kat. B – 22 lat, młody, solidny,
sumienny, uczciwy, komunikatywny poszukuje ciekawej pracy za sensowne pieniądze,
posiadam dwuletnie doświadczenie w firmie
transportowej - 514 841 203

Kierowca kat. B - 26 lat, niekarany,
punktualny i uczciwy podejmie pracę jako
kierowca - 606 454 315
Kierowca kategoria B, C - 600 055 024
Kierowca kat. B, C, C + E, D - poszukuję
dobrze płatnej pracy w charakterze kierowcy. Posiadam również busa Volkswagen
T4. - 885 010 994
Kierowca kat. B, C - 23 lata, młody,
ambitny kierowca, 3 lata doświadczenia na
pojazdach ciężarowych, podejmie pracę na
dobrych warunkach - 665 775 268

zaradny energiczny, umiejący pracować w
drużynie - 609 284 057
Młody szuka pracy - mam 23 lata jestem
odpowiedzialny i pracowity, mam uprawnienia na wózek widłowy. Szukam pracy
w hurtowniach lub jako pracownik fizyczny
- 723 293 971
Młody, szukam pracy - Mam 19 lat, uczę
się zaocznie (szkoła w soboty i niedziele).
Potrzebuję pracy, nawet na stałe. Jestem
osobą bardzo spokojną, nie sprawiam
problemów - 660 981 624

Kierowca magazynier - młody, 25 lat,
prawo jazdy kat B. od 2003 roku, kierowca
bierny, uprawnienia na wózki widłowe od
2000 rok Podejmę pracę pilnie. Uczciwy,
żonaty, bezkonfliktowy - 792 473 415

Mężczyzna szuka pracy - 28 lat pilnie
podejmie pracę krzysiek3465@wp.pl

Kierowca z autem - podejmę prace jako
kierowca kat b z autem lub bez jestem młody
i pracowity - 605 591 179

Szukam jakiejkolwiek pracy na dni świąteczne, możliwe też weekendy. - 604
936 489

Kobieta szuka pracy - mam 28 lat pilnie
szukam stałej pracy, biegle znam - język
niemiecki w piśmie i mowie, wykształcenie
średnie - 510 819 340
Kobieta szuka pracy - Kobieta - 29 lat
pilnie podejmie pracę (prawo jazdy kat. B,
obsługa komputera) - anna11123@wp.pl
Podejmę pracę jako spawacz MAG,
kierowca kat. B lub operator koparko - ładowarki - 791 021 523
Księgowa kasjer - z doświadczeniem
podejmie pracę - 511 765 784
Kucharz podejmie pracę dorywczą na
około 10 dni miesięcznie, bardzo dobra
znajomość kuchni włoskiej, greckiej, polskiej
- pomogę w weselach lub innych imprezach
- 506 151 602
Kucharz, kelnerka - Małżeństwo poprowadzi imprezy okolicznościowe, wyroby
garmażeryjne, solidnie, smacznie - 792
473 415
Kucharz, pomoc kuchenna - 2 osoby
posiadające doświadczenie pracy w kuchni
w kraju i za granicą podejmą pracę w
charakterze kucharz, pomoc kuchenna.
Aktualne badania i książeczki sanepidu
- 669 417 059
Magazynier, kierowca - Młody 25 lat
po wojsku, prawo jazdy kat B od 2003
roku, kierowca bierny, uprawnienia na
wózki widłowe od 2000r, znana branża
magazynu. Uczciwy, bezkonfliktowy, żonaty
- 792 473 415
Masz pilne sprawy - dziecko chore, nie
masz, z kim je zostawić. Zadzwoń, a ja
zaopiekuję się nim, godzinkę, dwie lub
więcej w zależności od twoich potrzeb
- 695 139 130
Młoda kobieta - Pilnie poszukuję
pracy jako pomoc kuchenna, pokojówka
– 601712749
Młoda kobieta, gastronomia - kobieta lat
28, po szkole gastronomicznej, znajomość
kasy fiskalnej, podejmie pracę w sklepie
- 513 762 232

Mechanik samochodowy z doświadczeniem podejmie pracę - 605 886 157
Monter - hydraulik - 075 713 80 69

Na cały etat/stud zaoczna - interesuje mnie
prasa na cały etat. Szybko się uczę, jestem
komunikatywna i pracowita. Szukam pracy
w okolicach Jeleniej Góry, Karpacza, Cieplic, Mysłakowic - 661 308 319
Na pełen etat - jestem młodą dziewczyną z
Jeleniej Góry - 660 441 026
Podejmę pracę jako nauczyciel matematyki lub informatyki - w szkole podstawowej
albo gimnazjum - 502 672 828
Niania od zaraz - tanio - wraz z wyżywieniem - Ewcia417@op.pl - 695 139 130
Niania od zaraz - tanio - zaopiekuje się
dzieckiem - 785 793 873
Od zaraz - Mężczyzna 43 lata - w kraju lub
zagranicą - każdą od zaraz - 882 693 088
Od zaraz - po szkole od zaraz - jestem
osobą punktualną, zaradną, bez nałogów
- 661 279 210
Od zaraz! Studentka zaoczna - pedagogika: 20 lat, szybko nawiązuje kontakty,
doświadczenie: pracownik biurowy, praca w
sklepie, oraz praca z dziećmi – przedszkole
- 725 174 274
Okres świąteczny – poszukuję pracy na
okres świąteczny 20.12 – 30.12 - Zaopiekuję
się dzieckiem, mogę być kelnerką, pomocą
kuchenną - uczę się w ostatniej klasie technikum żywienia - 722 076 869
Operaltor koparko-ładowarki - poszukuje pracy, kierowca kat. B - 504 217 175
Młoda mężatka zaopiekuje się dzieckiem,
sama wychowuje 1,5 rocznego syna,
możliwość przywiezienia dziecka. Uczciwa,
opiekuńcza, tolerancyjna. J Góra-Cieplice
- 513 058 663
Opieka nad dzieckiem - zaopiekuje się
dzieckiem u mnie w domu, dziecko od 2 lat
- 785 793 873
Opieka nad dzieckiem - zaopiekuję się
dzieckiem w wieku przedszkolnym, opieka
mieści się w moim domu. Sobieszów - 791
541 081

Młoda szuka pracy - w hotelu lub w pensjonacie jako pokojowa w Jeleniej Górze lub
okolicach - 515 340 759

Opiekunka - podejmę się opieki nad
dzieckiem, pracy w kuchni - mogę pracować jako kucharka lub pomoc kuchenna
- 697 022 163

Młody emeryt - Młody emeryt służb mundurowych podejmie wszelkie zlecone prace
- zadzwoń lub napisz e-mail: zefir72@wp.pl
- 502 560 107

Opiekunka - tanio - Mieszkam w Cieplicach, mam doświadczenie, ponieważ
wychowuje 2 letnią córeczkę - Ewcia417@
op.pl - 695 139 130

Młody, kat. B - Ze względu na szkołę
szukam pracy po godzinie 15 i w weekendy.
Jestem uczciwy, sumienny i dobrze nawiązuje kontakty. Telefon lub GG 4220037
- 792 902 676

Opiekunka do dziecka - Zaopiekuję
się dzieckiem w wieku przedszkolnym, w
godzinach 7:00 do 17:00, godziny są także
do uzgodnienia. Opieka nad dzieckiem
mieści się u mnie w domu. Sobieszów
- 791 541 081

Młody nieuczący się, kat. B – zaufany,
porządnie wykonujący powierzone zadania,

Promocja

do końca roku
12 tygodni		
1,50		
za sztukę
26 tygodni		
1,40		
za sztukę
52 tygodnie		
1,30		
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

Opiekunka/sprzątanie - opieka nad
dzieckiem oraz sprzątanie - 695 098 205

Pełen etat - jestem młoda dziewczyną z
Jeleniej Góry. Szybko się uczę, lubię pracę
z ludźmi. Podejmę pracę na pełen etat.
- 660 441 026
Student 23 lata podejmie każdą pracę,
jestem dyspozycyjny w godzinach po 15.
- 663 275 561
Pilnie - kasjer sprzedawca, niania - 601
315 821
Pilnie podejmę - budowlaniec - 519
824 811
Pilnie podejmę - każda - uczciwa, miła z
Cieplic - 510 610 362
Pilnie w handlu lub każdą inną pracę
- uczciwa, zaradna, mila szybko uczę się z
Cieplic - 510 610 362
Pilnie podejmę pracę - jako kierowca
kat. B, posiadam też uprawnienia na wózki
jezdniowe - 662 338 111
Pilnie poszukuję pracy - mam 20 lat, średnie wykształcenie - poszukuje pilnie pracy
w Jeleniej Górze - 661 279 210
Pilnie poszukuje pracy - mam 21 lat
puszkuję pracy w okolicy Jeleniej Góry
- mam wykształcenie średnie. Jestem
osobą komunikatywną i zarazem zaradną
- 661 279 210
Pilnie szukam pracy! - Jestem studentką
zaoczną fizjoterapii, podejmę pracę od
zaraz, doświadczenie w gastronomii i handlu, jęz. niemiecki komunikatywnie, prawo
jazdy kat. B - 605 551 231
Pilnie - Podejmę jak najszybciej pracę, lat
23, prawo jazdy kat. B, licencjat pedagogiki,
j. angielski w st. komunikatywnym, doświadczenie w biurze i w handlu - 501 181 274
Po południami - podejmę dodatkową pracę
popołudniami i w weekendy - 696 468 075
Po szkole i weekendy - Młody, ambitny
uczeń ZST Mechanik podejmie się pracy
na po lekcjach oraz weekendy. Prawo jazdy
kat. B własny samochód, łatwo nawiązuję
kontakty, braki w doświadczeniu nadrabiam
pracowitością - 792 724 807
Podejmę dodatkową prace - poszukuję
dodatkowej pracy w godzinach 18-22 od
poniedziałku do piątku, własny samochód,
kat. B - 601 880 135
Podejmę każdą pracę - (dyspozycyjny),
posiadam Renault Kangoo towarowo-osobowy - 601 156 158
Podejmę pracę - kobieta lat 28 po szkole
gastronomicznej, znajomość kasy fiskalnej
podejmie prace jako sprzedawca - 513
762 232
Podejmę pracę - jestem młody, dysponuje czasem w tygodniu, szybko się uczę,
podejmę pracę od zaraz - 663 573 401
Podejmę pracę - Młody 26 lat ze średnim
podejmie pracę - 669 325 212
Podejmę pracę - kobieta lat 28, po szkole
gastronomicznej, znajomość kasy fiskalnej
- w sklepie Jeleniej Górze - 513 762 232
Podejmę pracę - Poszukuję pracy na Sylwestra, pomoc w przygotowaniach, pomoc
kelnerska i inne pracos1@wp.pl –
Podejmę pracę - pilnie poszukuje pracy
od wczesnych godzin rannych. Mam 18 lat
prawo jazdy kat. B, uczę się w wieczorówce
w II LO w Jeleniej Górze. Szybko się uczę
i jestem ambitny, nie boje się żadnej pracy
- 663 057 694

Podejmę pracę z zawodu sprzedawca,
umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek 20 lat, uregulowany stosunek do służby
wojskowej, miły kompetentny, uczciwy,
szybko się uczę - 781 857 655
Podejmę pracę - Studentka zaoczna
podejmie pracę. Obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B e-mail: villemii@interia.
pl - 509 507 930
Podejmę pracę - Student zaoczny wychowania fizycznego, 21 lat, prawo jazdy kat.
B, nie karany - 721 110 903
Podejmę pracę - Młody, prawo jazdy kategorii „B” - każdą pracę - 075 75 56 328
Podejmę pracę na weekendy - jako
kierowca, doświadczenie pracy kurierskiej
w firmie TNT - 500 010 980
Podejmę pracę od zaraz - kobieta 26 lat ,
z wykształceniem wyższym podejmie pracę
od zaraz - 788 901 121
Podejmę pracę sprzątanie - w charakterze
osoby sprzątającej w godzinach popołudniowych - 508 783 501
Podejmę pracę w biurze - Ambitna
kobieta 29 lat podejmie pracę w biurze
doświadczenie na stanowisku kierowniczym
prawo jazdy kat. B wagastanlej@op.pl
- 609 230 464
Podejmę pracę w Karpaczu - Podejmę
odpowiedzialną pracę w Karpaczu lub
okolicy, posiadam doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim. - 663 164 547
Pokojowa - 24 lata podejmę pracę jako
pokojowa - bez nałogów, dyspozycyjna, rzetelna i uczciwa. Jestem z okolic Karpacza.
- 605 956 049
Pomoc domowa - 50 - latka pilnie poszukuje pracy jako pomoc w porządkach domowych lub mile widziane inne oferty e-mail
kusiak56@interia.pl - 782 976 109
Pomoc kuchenna - podejmę prace jako
pomocnik kuchenny - 507 972 442
Portier z Pałacu Wojanów - Doświadczenie Hotel Fenix Wielka Brytania, restauracje
Wagamama, Pałac Wojanów. Mężczyzna
lat 46 podejmie pracę - rejon Jelenia Góra,
Kamienna Góra, Świerzawa, Bolków - 603
260 748
Poszukuję dodatkowej - w godzinach
18-22 od poniedziałku do piątku najlepiej
jako kierowca lub inne kat. B + własne auto
- 691 722 936
Poszukuję dodatkowej - poszukuję
dodatkowej pracy w godzinach 18-22 od
poniedziałku do piątku najlepiej jako kierowca lub inne - 691 722 936
Poszukuję pracy na terenie Jeleniej
Góry. Mam doświadczenie pracy na magazynie. Posiadam również uprawnienia na
wózki widłowe. Praca nie koniecznie na
magazynie - robgal@wp.pl
Poszukuję pracy - młody, dyspozycyjny,
szybko uczący się chętnie podejmie pracę
na budowie lub przy montażu okien. Proszę
o kontakt. - 793 678 017
Poszukuję pracy - na weekendy jestem młodą odpowiedzialną osobą - 782
831 910
Poszukuję pracy - studentka zaoczna
podejmie pracę. Obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B e-mail: villemii@interia.
pl - 509 507 930

Podejmę pracę - Ambitna i sumienna 29
lat doświadczenie na stanowisku kierowniczym prawo jazdy „B” Podejmę pracę w
biurze - 609 230 464

Poszukuję pracy - pilne - młoda, ładna,
zaradna kobieta poszukuje pracy średnie
wykształcenie - jestem z Jeleniej Góry,
ambitna punktualna pracowita - 661 279
210

Podejmę pracę - kobieta lat 28 po szkole
gastronomicznej, znajomość kasy fiskalnej
podejmie pracę w sklepie - 513 762 232

Poszukuję pilnie pracy - mam 21 lat
pochodzę z Jeleniej Góry - poszukuję
pilnie pracy. Mam wykształcenie średnie.
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Jestem komunikatywna osoba i zaradna
- 661 279 210
Poszukuję pracy - jako kasjer - sprzedawca na pełny etat książeczka aktualna
- 075 76 12 499
Poszukuje pracy - na budowie młody
doświadczony i chętny do pracy - 722
319 393
Praca - Zrobię zakupy, załatwię sprawy
lub zaopiekuję się starsza osobą - 757
123 138
Praca - Poszukuje dodatkowej pracy
- posprzątam, zrobię zakupy, posiadam
samochód - 607 370 615
Praca - Rencista1/2 etatu prawo jazdy kat.
B - 661 637 969
Praca - na koparko - ładowarkę, operator
wózka lub kierowcę kat. B - 504 217 175
Praca dodatkowa i na święta - Uczennica
2 klasy liceum podejmie pracę dodatkową
popołudniami i w weekendy oraz na czas
świąt i ferii zimowych - 665 462 842

Studentka - pedagogika: 20 lat, szybko
nawiązuje kontakty. Doświadczenie: pracownik biurowy, praca w sklepie, oraz praca
z dziećmi- przedszkole. Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Gryfów Śląski - 725 174 274
Studentka szuka pracy - studentka
zaoczna 5 roku fizjoterapii szuka pracy nie
koniecznie w zawodzie - 788 901 121
Studentka zaoczna - Podejmę pracę
na terenie Jeleniej Góry. Dyspozycyjność
poniedziałek - piątek. Wykształcenie
- wyższe I stopnia Doświadczenie w
handlu, komunikatywność, kreatywność
- 724 111 906
Studentka zaoczna - pedagogiki: 20 lat
+ szybko nawiązuje kontakty, prawo jazdy
+ doświadczenie jako kelnerka + podstawy
znajomości komputera i niemieckiego.
Szukam czegoś w okolicy Karpacz, Jelenia
Góra, Cieplice - 509 057 034
Studentka zaoczna - cały etat - szybko
się uczę, jestem komunikatywna, pracowita
- 661 308 319

Praca w recepcji - Pełna dyspozycyjność,
komunikatywność, znajomość języka
niemieckiego. Chęć do pracy i uczciwość.
ariana2906@vp.pl - 075 75 51 827

Szukam - w handlu odzieżowym lub spożywczym - nie mam książeczki sanepidu,
jestem uczciwa, mila i szybko uczę się.
- 510 610 362

Praca w służbie zdrowia - studentka 2
roku uzupełniających studiów magisterskich
z fizjoterapii podejmie pracę w służbie
zdrowia - 788 901 121

Szukam - podejmę każdą pracę - pilnie,
uczciwa, miła, szybko uczę się - z Cieplic
- 510 610 362

Praca w Sylwestra - pomoc przy organizacji, przygotowaniach imprezy, pomoc
kelnerska itp... kontakt: pracos1@wp.pl –
Prace budowlane - podejmę każdą prace
na budowie - potrafię dużo rzeczy mam
papiery mistrzowskie na wszystko, co jest
związane z budowlanka - 516 600 747
Pracownik gospodarczy - 725 035 831
Prawo jazdy b, operator - wózka widłowego, angielski, niemiecki podejmę pracę,
niekoniecznie na etat - 880 635 171
Problem z dzieckiem? - Przypilnuję
dziecka/dzieci u siebie w domu lub u Państwa. Dowolne dni i godziny - także noce.
Potrzebują Państwo zrobić zakupy, załatwić
swoje sprawy, malec jest chory - proszę
zadzwonić. - 603 477 482
Programista php/Symfony - 3-letnie
doświadczenie w programowaniu oraz
roczne doświadczenie w pracy na stanowisku młodszy programista. Technologie:
PHP5, MySQL, Xhtml, CSS, JavaScript,
RAD, ORM, Symfony, jQuery, SVN - email:
whoami@aol.pl
Poszukuję pracy jako recepcjonistka
posiadam doświadczenie obsługuję komputer i znam język niemiecki - 508 910 244
Rencista kierowca kat. B - Podejmę
pracę stałą lub dorywczą jako kierowca auta
dostawczego lub Busa. Doświadczenie,
sumienność, uczciwość oraz dyskrecja
zapewniona - 505 092 579
Rozwożenia pizzy - Jestem uczniem i
podejmę pracę jako kierowca do rozwożenia pizzy (nie posiadam własnego auta) w
godzinach popołudniowych i w weekendy.
Bardzo proszę o wszelkiego rodzaju oferty.
- 500 257 370
Spawacz - 135/136 i 111 na terenie Jeleniej Góry i okolicy posiadam tez uprawnienia
na wózki widłowe - 889 307 538
Spawacz - Poszukuję pracy jako spawacz
Karpacz lub okolice, posiadam uprawnienia
MIG/MAG, TIG, elektroda, umiejętność
czytania rysunku technicznego!! - 791
035 287
Sprzątanie - mycie okien - 785 793
873
Sprzątanie - mycie okien, prasowanie
- 667 264 185
Sprzątanie mieszkań - od piwnicy aż po
dach - 722 053 922
Sprzedawca - mam 24 lata i pilnie
poszukuje pracy w sklepie z odzieżą lub
kosmetykami w Jeleniej Górze - znajomość
obsługi kasy fiskalnej - 515 340 759
Stała lub dodatkowa - Energiczna podejmie pracę stałą lub dodatkową. Pracowita,
sumienna, lojalna. Prawo jazdy, praca
w zespole. Gotowa na nowe wyzwania!
- 605 885 085
Samodzielny stolarz budowlany Jelenia
Góra - 508 704 114
Student do pracy dodatkowej - szczególnie na najbliższe weekendy (12, 13, 14
i 19, 20, 21, 22) jestem studentem 3 roku
pedagogiki - 692 566 287
Student prawa szuka pracy - Student
zaocznych studiów prawa poszukuje pracy
- 698 076 496
Student szuka pracy - Uczciwy, operatywny i dyspozycyjny student szuka pracy.
Znajomość komputera, posiadam też prawo
jazdy kat. B i własny samochód. Mogę
pracować praktycznie przez cały tydzień
- 506 363 716
Studentka - piątego roku studia dzienne
AE poszukuje pracy - 608 396 541

Szukam pracy - rabanie drzewa, koszenie trawy, grabienie, kopanie itp. - 507
348 084
Szukam pracy - jako kierowca Kat. B
i C oraz uprawnienia na wózki widłowe
- 518 215 099
Szukam pracy - jako opiekunka u siebie w
domu lub opieka nad osobą starszą najlepiej
w Cieplicach - mam doświadczenie, jestem
na rencie - 792 241 586

- zapraszamy do CRK Centrum Rekrutacji
Kadr Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, biuro@
crk-kadra.pl - 075 75 439 65, 605 661 481
Uczciwa szuka - mam 30 lat szukam pracy
w gastronomii, handlu lub sprzątaniu. Mam
prawo jazdy i samochód - 798 427 905
Uczciwy młody kat. B - Punktualny
energiczny sumiennie wykonujący swoje
zadania poszukuje pilnie pracy proszę
dzwonić. - 609 284 057
Weekendy okres Świąt - ucząca się
dziewczyna poszukuje pracy na weekendy i
okres świąteczny od 20-12. - 30-12. Zaopiekuję się dzieckiem, popracuję jako pomoc
kuchenna, kelnerka. Proszę o telefonować
po godz. 16 - 722 076 869
Wychowawca zimowisk - Wyjadę z
dziećmi na zimowisko jako wychowawca,
posiadam świadectwo ukończenia kursu i
praktykę. - 691 210 554, 607 967 433
Za granicą - Niemcy itp. pilnie lat 18 na
budowie itp - 516 600 747
Zaoczna studentka - pedagogiki, 20 lat
+ szybko nawiązuje kontakty, prawo jazdy
+doświadczenie jako kelnerka + podstawy
znajomości komputera i niemieckiego.
Szukam czegoś w okolicy Karpacz, Jelenia
Góra, Cieplice - 509 057 034
Zaoczna studentka pedagogiki - pedagogiki,20 lat +szybko nawiązuje kontakty,
prawo jazdy +doświadczenie jako kelnerka
+podstawy znajomości komputera i niemieckiego. Szukam czegoś w okolicy Karpacz,
Jelenia Góra, Cieplice - 509 057 034
Zaufany młody, kat. B - dyspozycyjny,
punktualny, zaangażowany pilnie szukam
pracy - 609 284 057
Złota rączka szuka pracy - 725 035 831

Szukam pracy - jestem młody, dysponuje
czasem w tygodniu, szybko się uczę,
podejmę pracę od zaraz - 663 573 401

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Szukam pracy - doświadczenie pracy w
księgowości, prowadzeniu firmy, zarządzaniu ludźmi, handel, turystyka - 605
097 906

Mieszkanie w Jeleniej Górze – Karłowicza 35, drugie pietro, słoneczne,
doskonała lokalizacja, podłogi wyłożone
panelami, okna plastykowe, instalacja
wodna, elektryczna, kanalizacja oraz
ogrzewanie, nowe, 36,40m2 – 135tys. zł
– 509 528 102

Szukam pracy - sprzątanie lub opieka
- 667 743 531
Szukam pracy - ambitna lat 24 jako sprzedawca - najlepiej w małym sklepie. Okolice
Jeleniej Góry - 518 407 047
Szukam pracy - 50-latka szuka pracy,
doświadczenie pracy w banku, handlu,
kasie przedsiębiorstwa - 695 097 906
Szukam pracy - młoda, doświadczenie
pracy w biurze, księgowości, handlu: e-mail:
eab82@wp.pl - 604 141 180
Szukam pracy - młody, pracowity, znajomość pracy przy tworzywach sztucznych,
pomoc przy budowie, jazda wózkiem
widłowym - od zaraz - 725 177 514
Szukam pracy - jestem po szkole gastronomicznej podejmę się pracy jako pomoc
kuchenna Jelenia Góra - 663 573 401
Szukam pracy - w Niemczech bez umowy
z podstawową znajomością języka niemieckiego. Proszę o pilny kontakt - 669
078 095
Szukam pracy - Absolwentka liceum szuka
pracy na terenie Karpacza. Ewentualne
oferty proszę kierować na adres patula@
romantyczka.pl
Szukam pracy - 25 latka podejmie pracę
biurową - mail najeczka@ neostrada.pl
- 667 264 008
Szukam pracy - emerytka, dyspozycyjna
z samochodem szuka pracy w okolicy
Mysłakowic, Kowar, Karpacza, Jeleniej Góry
- 791 861 211
Szukam pracy - jestem młoda dziewczyną
z Jeleniej Góry. Szybko się uczę, lubię pracę
z ludźmi. Podejmę pracę na pełen etat.
Kategoria - 660 441 026
Szukam pracy - emeryt służb mundur.
Średnie - techniczne, prawo jazdy +
samochód, komputer - mogę wykonywać
różne zlecone prace np. remont, przewóz
osób, opieka, dozór, handel itp. - napisz lub
zadzwoń - 502 560 107
Szukam pracy na budowę - jako pomocnik
robiłem 5 miesięcy na budowie - bardzo
szybko się uczę - 669 778 402
Szukam pracy w kuchni - 722 173 494
Młoda, dyspozycyjna, ucząca się 2 razy w
tygodniu poszukuje pracy - 669 287 275
Szukam stałej pracy - wiek 25, prawo
jazdy kat. B, wykształcenie średnie maturalne. Szukam stałej pracy w godz. 6-16
- 669 754 884
Szukam zajęcia - prawo jazdy kat. B,
uprawnienia na wózki widłowe, spalinowe,
akumulatorowe, gazowe, obsługa magazynowych programów komp. certyfikat
bezpieczeństwa - 660 401 692
Szukamy pracy - dwóch młodych podejmie pracę od zaraz - 663 573 401
Szukasz pracownika - szukasz pracowników z branży hotelarskiej, gastronomicznej

Mieszkanie 64m w nowym bloku z
cegły z ogródkiem i działką rekreacyjną
w pobliżu, w centrum Jeleniej Góry
– 502 415 200
Mieszkanie za Zabobrzu – Kiepury – 2
pokoje 49,80m2, I piętro, niski czynsz.
Cena 210 tys. 500 069 178
4 pokojowe 87m2 mieszkanie po remoncie, 4 piętro, winda, cena 320000 – 607
240 597
Działki budowlane w Karpaczu - Działki
500 lub 1000m2, cena za metr 200 zł,
widok na Śnieżkę w pobliżu Western City
janre1@aol.com - 0049 160 7979 707
105 000 zł, mieszkanie - 47 m2, pierwsze
piętro, 2 pokoje z garażem, bezczynszowe.
Gmina Stara Kamienica - 667 219 752
3 pokoje Zabobrze - 63 m2 Noskowskiego,
IV piętro z windą. Z widokiem, nowe okna
205000 Nieruchomości - 602 732 135
46 m2, 3 pokoje - wysoki parter z balkonem.
Zabobrze I. 163000 zł. - 667 219 752
Ładne dwupokojowe - Przytulne i
bardzo zadbane mieszkanie na 4 piętrze
w bloku, z dużym balkonem. Kuchnia z
meblami zostaje w cenie w przedpokoju
szafa w zabudowie. Klatka schodowa
zadbana. 185000 zł - 606 405 109
Ładne dwupokojowe - ładnie i ciekawie
urządzone mieszkanie dwupokojowe, I
piętro, osiedle zamknięte, blisko Centrum,
53 m2. nPartner - 790 359 599
Żebrowscy nieruchomości - Pl K.
Wyszyńskiego 45 tel. 075 64 66 660
Profesjonalna obsługa transakcji. - 501
736 644
Dom w Piechowicach - Duży dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi
położony na działce 1060 m2. Nieruchomości PELKOM - 606 405 109
Dom z apartamentami - komfortowy
dom w przepięknej okolicy z widokiem
na Śnieżkę. Nieruchomość składa się
z dwóch niezależnych apartamentów.
Fantastyczna nieruchomość z ogromnym
potencjałem!!! - 508 152 068
Dwupokojowe Zabobrze - Przytulne
i zadbane na Kiepury - 53 m2 z dużym
balkonem - 606 405 109
Działka budowlana - bardzo ładnie
położona blisko Jeleniej Góry, aktualny
plan zagospodarowania- przeznaczenie
budownictwo jednorodzinne, wszystkie
media. Powierzchnia 1528 m2 - 662
112 344
Działka dla inwestora - na Osiedlu
Czarne, typowo budowlana, 1,57 ha,
media w niewielkiej odległości, nPartner.
- 604 869 172
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Działka dla inwestora! - Działka budowlana w Wojcieszycach, położona na wzniesieniu, piękne widoki na Karkonosze, 4,08
ha, cena 750 tys. zł - super okazja! nPartner
- 790 359 599

Przy głównej drodze - do Szklarskiej
Poręby, inwestycyjny grunt budowlany 8200
m2 doskonała lokalizacja świetna cena 50
zł/m2 Rychlewski Żebrowscy Nieruchomości - 501 736 644

28, 34, 41, 50,53 m2 - tanio mieszkanie bez
pośredników okolice centrum, nowy gaz z
grzejnikami, telefon, parking, monitoring,
domofon, TV, deska podłogowa, nowa
stolarka - 513 098 128

Działka na zajazd, hotel - droga do
Szklarskiej Poręby, inwestycyjny grunt
budowlany 8200 m2 doskonała lokalizacja
i cena 50 zł/m2 Rychlewski Żebrowscy
Nieruchomości - 501 736 644

Przytulne m-2 - słoneczne mieszkanie.
Znakomita lokalizacja. W bliskiej odległości
szkoła, przedszkole, sklepy. Mieszkanie
umeblowane wraz ze sprzętem AGD.
Bardzo rozsądna cena POLECAMY! GNK
- 508 152 068

3 pokoje - na Zabobrzu. 170000 zł. - 723
143 566

Działka pod Chojnikiem - 1973 m2 Równy
teren, dużo słońca, ładne widoki także na
Karkonosze i miasto. Polecam Rychlewski
Remigiusz Żebrowscy - 501 736 644
Działka Szklarska Poręba - 1600 m2
piękne widoki, mały domek-letniskowy,
media, doskonały dojazd 290tyś. Rychlewski Remigiusz - 501 736 644
Działka pod Chojnikiem - 1973 m2 Równy
teren, dużo słońca, ładne widoki także na
Kocioł Jagniątkowski i miasto. Polecam
Rychlewski Remigiusz Żebrowscy - 501
736 644
Hale produkcyjne - dom mieszkalny +
hale produkcyjne. Obiekt położony jest przy
drodze krajowej niespełna 20 km od Jeleniej
Góry. Całość obiektu jest ogrodzona na
utwardzonym placu. - 508 152 068
Lokal usługowy - Lokal mieszkalnousługowy. Prawie niezamieszkały od
momentu budowy. Nadaje się na działalność gospodarczą (gabinet lekarski, biuro,
itp.) lub do zamieszkania. Polecamy GNK
- 508 152 068
Mieszkanie Zabobrze III - 3 pokojowe,
64m2 Jeldom - 600 434 800
Mieszkanie 110 tys. - Nowe, jednopokojowe przy Hofmana. Stan doskonały niskie
koszty utrzymania, parking. Nieruchomości
Żebrowscy - 501 736 644
Mieszkanie 140m - Mieszkanie znajdujące się w kamienicy z początku XX w, 4
pokoje. Mieszkanie ma balkony, ogrzewanie
gazowe, wymieniona stolarka okienna i
instalacje. Ogród oraz garaż. Jeldom - 600
434 800
Mieszkanie 4 pokojowe - na Zabobrzu
III, 90m2, IV piętro z windą. Wyremontowane w bardzo dobrym stanie. Jeldom
- 668 667 637
Mieszkanie 67m2 - blisko centrum z garażem, niski czynsz. Jeldom - 600 434 800
Mieszkanie z ogródkiem - Wysoki parter
ul Zachodnia. Salon z aneksem kuchennym,
jasna łazienka, tanie w utrzymaniu po
remoncie. - 501 736 644
Mieszkanie z ogródkiem - Mieszkanie 3
pokojowe z ogródkiem okolice Małej Poczty
218 tyś Nieruchomości - 602 732 135
Nowy dom Jelenia Góra - wolnostojący
w trakcie budowy stan surowy zamknięty.
Elewacja w fazie wykończenia, instalacje
elektryczną, poddasze docieplone, częściowe ogrodzenie - 693 539 963
Okazja! - Ładne przytulne mieszkanie
na Zabobrzu 36,40 m2 w atrakcyjnej cenie
– 662 112 344
Okazja! 54 m2 - Dwa duże pokoje w
okazyjnej cenie! - 723 143 566
Pilnie! - Dwa pokoje na Karłowicza 36,40
m2 w atrakcyjnej cenie - 662 112 344
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Stylowe w kamienicy - Po kapitalnym
remoncie, komfortowe mieszkanie 4 pokojowe w centrum Jeleniej Góry. Zachowane
oryginalne drzwi, działające kominki,
zabytkowe piece, rozety i stiuki. 380000 zł
PELKOM - 606 405 109
Super oferta - Dom z zabudowaniami na
dużej działce idealne miejsce na agroturystykę - 606 405 109
Trzypokojowe Piechowice - Oferujemy
mieszkanie na parterze w kamienicy, z ogrodem, wymagające lekkiego remontu. Cena
220 tys. zł nPartner - 604 508 308
Trzypokojowe z ogrodem - Mieszkanie
w Piechowicach, na parterze kamienicy,
86 m2, do remontu, 220 tyś do negocjacji,
nPartner - 604 869 172

3 pokoje - 54 m2, trzecie piętro do niewielkiego remontu. Zaboborze I. - 667
219 752
3 pokoje - w Cieplicach - 514 600 108
3 pokoje 1 piętro - 44m Różyckiego 145000
nieruchomości - 665 561 306
3 pokoje w Cieplicach - 3 pokoje w Cieplicach - 514 600 108
3 pokoje z aneksem kuchennym - 2 poziomy
w pełni umeblowane (sprzęt AGD, meble w
pokojach) telefon, Internet. Ulica Kadetów,
JG. Ogłoszenie prywatne - 516 035 035
3 pokojowe - w Szklarskiej Porębie 199000
- 500 122 448
3 pokojowe 57 m2 - w centrum - Pl.
Wyszyńskiego - 1 piętro, cena 220 tys.
Nieruchomości - 508 240 823

0,5h Podgórzyn - wydane warunki zabudowy - 665 561 306

3,5 ha Podgórzyn - W 30 % budowlane.
Ładne widoki. Możliwość wydzielenie
min 10 działek. Doskonała cena 15 zł/m2
Rychlewski Remigiusz Żebrowscy Nieruchomości - 501 736 644

115 000 zł mieszkanie - 47 m2, 2 pokoje,
pierwsze piętro, Gmina Stara Kamienica
- 667 219 752

36 m2, 2 pokoje - po remoncie, ładnie
utrzymane, drugie piętro Zaboborze I. 135
000 zł. NZ. - 667 219 752

129900 za dwa pokoje - Karłowicza drugie
piętro - 662 112 344

4 ha Wojcieszyce - W studium pod budownictwo mieszkaniowe. Fantastyczne widoki,
na wzgórzu. 25 zł/ m2 Rychlewski Nieruchomości Żebrowscy - 501 736 644

15 zł/m2 Podgórzyn - Działka o powierzchni
3,5 ha z możliwością podziału na min.
10 mniejszych. Ładne Widoki, media w
zasięgu. - 501 736 644
2 pokoje 36m - parter Morcinka - 665
561 306

4 pokojowe ok. 70m - obok Pl. Ratuszowego
za 232 000 na 2 piętrze, C.O miejskie, logia,
piwnica, strych. Wyłącznie bez pośredników
- 697 266 681

2 pokoje z balkonem i piwnicą - W pełni
wyposażone w sprzęt AGD i meble. Internet,
telefon, TV-SAT. Ulica Kadetów, Jelenia
Góra cena do negocjacji - 516 035 035

44m, 3 pokoje - Różyckiego, 1 piętro - 665
561 306

2 pokoje, 67 m2 - Zabobrze III, X piętro, nie
wymaga nakładów; cena: 187.000; CeLDOM; Katarzyna Leszczak - 601 622 219

51 m2, 2 pokoje - Wysoki parter, z balkonem, po kapitalnym remoncie, w idealnym
stanie, Zaboborze II. 185 000 zł - 667
219 752

2 pokojowe - częściowo umeblowane, zabudowana kuchnia, 49m2 - 514 600 102
2 pokojowe 142 tys. - mieszkanie z ogrodem
- nieruchomości - 662 009 400
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu II,
35,2 m2. Cena 135 000 zł - 519 811 860
2 pokojowe na 4 piętrze - na Zabobrzu z
balkonem i piwnica. z okien piękny widok
na Karkonosze - 607 609 642
2 pokojowe, 52m2 - z możliwością zrobienia
3 pokojowego, centrum JG; 162.000 bez
pośredników; jasne, przestronne, rozkładowe, deweloperskie - 607 232 342

46m2, 3 pokoje - wysoki parter z balkonem,
Zaboborze I. 163000 zł NŻ. - 667 219 752

64m Kowary 3 pokoje - 165000 pln Nieruchomości - 665 561 306
Agroturystyka - w Szklarskiej Porębie, działka 5000 m2, dom mieszkalny, 2
stajnie, budynek gospodarczy; dom wyremontowany; cena: 1.870.000; CeLDOM;
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Ścisłe centrum - 3 pokoje, 73 m2, I piętro
w kamienicy, nie wymaga nakładów; cena:
300.000, CeLDOM; Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

20ha w okolicach Jeleniej Góry - idealnego
na agroturystykę i siedliska - 782 364 227

OGŁOSZENIA SMS : REGULAMIN
1. Z abrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami,
wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.
2. Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści SMS - (ogłoszenie do 160 znaków).
3. Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW, bądź użyte będą znaki gwiazdka, krzyżyk, dolar
itp. ogłoszenie się nie ukaże.
4.Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszeń bez podania
przyczyny.
5. Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie
tj. numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
6. Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
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Nieruchomoœci
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7216
Motoryzacja
PT.MTR: treœæ - na nr tel. 7216
Praca
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7216
Ró¯ne
PT.RZN: treœæ - na nr tel. 7216
Us£ugi
PT.USU: treœæ - na nr tel. 7216
Towarzyskie
PT.TOW: treœæ - na nr tel. 7216
Za darmo (oddam, przyjmÊ)
PT.DAR: treœæ - na nr tel. 7216

TREŚĆ OGŁOSZENIA
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
160 ZNAKÓW, ŁĄCZNIE ZE
ZNAKAMI INTERPUNKCYJNYMI, GRAFICZNYMI ORAZ
ODSTĘPAMI POMIĘDZY
ZNAKAMI ORAZ WYRAZAMI
I PREFIKSAMI
WYSŁANIE SMS NA NR 7216 O PODANYCH WYŻEJ TREŚCIACH GWARANTUJE JEDNOKROTNE UKAZANIE
SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM
WYDANIU GAZETY

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 grudnia 2008 r.
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Świerzawa działka - budowlana przy ul
Reymonta. Ładne widoki, wszystkie media,
bdb. dojazd. 700 m2. Żebrowscy Nieruchomości Rychlewski - 501 736 644
Atrakcyjna cena - 2 pokoje, 50 m2,
I piętro w kamienicy w Cieplicach, niskie
koszty utrzymania, mieszkanie wymaga
odświeżenia, cena: 150.000, CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Atrakcyjna działka - budowlana - 662
112 344
Atrakcyjna lokalizacja - w dzielnicy
willowej, blisko parku, I piętro 54m2, do
remontu, bezczynszowe BN - 601 435
070
Atrakcyjna oferta - mieszkanie 3
pokojowe, 87 m2, I piętro, Janowice Wielkie,
super cena: 160.000; CeLDOM; Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Atrakcyjne 3 pokojowe - mieszkanie na
Zabobrzu III, 63 m2, III piętro, wyremontowane, cena: 260.000; CeLDOM; Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Atrakcyjne mieszkanie - 2 pokojowe,
po remoncie, Zabobrze II, cena 185 000 zł.
- 669 620 071

Atrakcyjne mieszkanie, 3 pokojowe
- 65 m2, Zabobrze II, cena 216 000 zł.
- 669 620 071
Azylowa działka - w Przesiece, 2000
m2, stokowa, pozwolenie na budowę, prąd
i woda na granicy działki; cena: 135.000;
CeLDOOM; Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Bezpośrednio komfortowe - 73m Cieplice kominek 2 balkony - 665 561 306
Bezpośrednio komfortowe 73m Cieplice kominek 2 balkony 299000 - 665
561 306
Blisko centrum - 3 pokoje, 67 m2, II
piętro, wyremontowane, komfortowe, cena:
263.500; CeLDOM; Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Centrum, wysoki parter z cegły - 3
pokojowe w cenie ogród i działka - 514
600 102
Czteropokojowe - na Zabobrzu 84,4
m2 - 508 240 822
Dom 142 m2 - w Wojcieszycach - 508
240 822
Dom 150m + działka rolna więź ubocze
- 660 524 920

Dom 89 m2 do kapitalnego remontu - w
ścisłym centrum Świebodzic. Parter tworzą
pom. gosp. Powyżej jest cześć mieszkalna
- 2 pokoje. Cena 58000 zł. Indom - 664
499 814

Kawalerka w Mysłakowicach - 33 m2.
z balonem z widokiem na Śnieżkę - 508
506 009

Dom w Świebodzicach - Dom jest zlokalizowany w ścisłym centrum Świebodzic.
Posiada 2 pokoje i pomieszczenie gospodarcze - położony na działce 89 m2. Cena
58000 zł. - 664 499 814

Kiepury 36m właściciel, IV p. - w IV kondygnacyjnym Mieszkanie ładne, słoneczne
do własnej końcowej aranżacji. Niski czynsz
– 180 zł. Cena - 695 943 795

Dom w Łomnicy - Nowy dom do wykończenia wewnątrz; 160 m2, 900 m2 działki;
garaż, duży taras; cena: 479.000, CeLDOOM; Katarzyna Leszczak - 601 622
219
Dom w Miłkowie 280000 - nieruchomości
- 665 561 306
Dom w Piechowicach - Malowniczo położony dom w okolicy Szklarskiej Poręby
Nieruchomości Pelkom - 606 40 5109
Dom w Wojcieszowie - Działka 1500
m2, dom 200 m2, 7 pokoi; dom wymaga
remontu; cena: 156.000, CeLDOM; Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Dom w Wojcieszowie - W skład domu
wchodzi 6 pokoi, 2 łazienki i pomieszczenia
gospodarcze. Dom ma powierzchnie 200
m2 i stoi na działce 1500 m2. 134000 zł
- 664 499 814
Duży garaż przy ul Tkackiej - cena do
uzgodnienia - 793 770 062
Działka 19 A, leżąca zaledwie 5 km od
Jeleniej Góry w atrakcyjnej cenie. 137000
zł. Indom - 664 499 814
Działka 2200 m2 - Atuty działki to przede
wszystkim: blisko miasta, dojazd droga
asfaltowa, prąd i piękny widok na góry. Cena
159000 zł - 664 499 814
Działka 5000m2 - Podgórzyn pozwolenie
na budowę 50 zł za m2 - 665 561 306

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu I - II piętro Cena 136.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 511-089-923 ; tel.biuro 075/ 643 60 52

Działka – 38 zł m2 - Działka w Mysłakowicach z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową Pośrednikom dziękuję - 791
555 360
Dom wiejski z niedużą działką - okolice
Karpacza. Cena 199.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-55-6494 : tel. biuro 075/ 643 60 52

Działka budowlana - Komarno o
powierzchni 1596m2 - na działce ZK,
studnia, projekt i pozwolenie, cena 75 tys.
- 693 458 700
Działka budowlana - (z pozwoleniami) w
Rudawach Janowickich. Położona w uroczej
wiosce, powierzchnia działki 1926 m2. Cena
110000 zł. Indom - 664 499 814
Działka budowlana - Wojcieszyce - 514
600 108
Działka budowlana 5000 m2. - Działka z
najpiękniejszym widokiem na cale Karkonosze. Położona 5 km od Jeleniej Góry. Cena
309000 zł. - 664 499 814

Do sprzedania 2 pokoje w Mysłakowicach.
Powierzchnia 46 m2 . Cena 130.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 691-339-777 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

Sprzedamy dom wolnostojący w budowie
- bliskie okolice Jeleniej Góry, dogodny
dojazd. Cena 380.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 506-154079 ; tel. biuro 075/ 643 60 62

Działka budowlana 830m - w Maciejowej,
pozwolenie na budowę + projekt, wszystkie
media Sudety - 721 824 886
Działka budowlana Komarno - 1596
m2 pilnie bez pośrednika skrzynka ZK,
własna woda, Cena ostateczna 75 tys. zł.
- 693 458 700
Działka do sprzedania - 0,5h 250 pln
- 508 127 007
Działka inwestycyjna - przy drodze do
Szklarskiej Poręby. 8200m2 z dogodnym
zjazdem. Idealna na zajazd, stację paliw
itp. Nieruchomości - 501 736 644
Działka nad zalewem - w Sosnowce
1,2ha pod zabudowę hotelowo - gastronomiczna. BN - 601 435 070

Piękny stary dom po remoncie - okolice
Karpacza Nieruchomości Karkonoskie
tel. 502-045-638 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy komfortowe 2 pokojowe ul. Podgórze okolice „Ogólniaka”. Istniej możliwość
wynajmu mieszkania na okres 1-2 lat.
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 501-357-406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Działka pod Chojnikiem - Budowlana,
Zamek w zasięgu ręki. Rewelacyjna oferta.
NIERUCHOMOŚCI Żebrowscy Rychlewski
- 501 736 644
Działka Szklarska Poręba - 1600 m2
koło Wzroku, widoki, media w zasięgu.
Doskonały dojazd. Atrakcyjna cena 290 tyś
zł. Żebrowscy Nieruchomości Rychlewski
- 501 736 644
Działka w Ścięgnach - z widokiem na
góry. Blisko Western City o powierzchni
2000 m2, asfaltowy dojazd, prąd, woda,
cena 249 zł/m2. Indom - 664 499 814
Działka w Jeżowie1700 m2 - cena 99 tys.
zł Pilne - 509 307 260

Sprzedamy dom wolnostojący do remontu
- Szklarska Poręba średnia.
Powierzchnia 176 m2, dziaĹ?ka 1047 m2
Cena 350.000 ,Nieruchomości Karkonoskie tel. 608-311709 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Komfortowe 3 pokojowe mieszkanie Jelenia
Góra ul. Kiepury Cena 248.000,Nieruchomości Karkonoskie tel. 511-089923 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Działka w Podgórzynie - 0,5ha 250.000
- 508 127 007
Działka w RYBNICY - 4000m2. Na
działce prąd, szambo, linia telefoniczna.
Dojazd droga asfaltowa. Jest plan zagospodarowania przestrzennego - cena 115000
- 516 468 893
Działka w Szklarskiej Porębie - z warunkami zabudowy 1602m2 pośrednik - 508
240 825
Działki budowlane - w Radomierzu i w
Michalowicach - 508 240 822

Sprzedamy mieszkanie na Zabobrzu ul.
Noskowskiego - wspaniałe widoki z okien.
Cena 199.000,Nieruchomości Karkonoskie 601-55-64-94
; tel. biuro 075/ 643 60 52

Działki w Komarnie - Dwie działki w
Komarnie Górnym, ok 1510 m2, cena 99
tyś zł oraz działka na Kolonii, pełne media
i projekt, 1600 m2 cena 75 tyś zł, nPartner
- 604 869 172
Mieszkanie 2 pokojowe, po remoncie w
Centrum Szklarskiej Poręby.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Lokal użytkowy 110 tys. - W Sobieszowie,
parter, doskonały na gabinet, biuro lub inne.
Możliwość adaptacji na mieszkanie. 42 m2
okazja - 501 736 644

Okazja bliźniak - w super cenie - 508
240 832
Okazja dwa pokoje - Zabobrze tanio
- 662 112 344

Lokal usługowo - użytkowy - w centrum
Piechowic, 25m2, cena 55 tys.zł - 792
639 997

Okazja kompletnie - umeblowane Kiepury
- 514 600 102

Mieszkanie - na Zabobrzu, 3 pokoje z
balkonem na parterze, 46m2 - 160.000
- 669 948 030
Mieszkanie - mieszkanie na Zabobrzu,w
spokojnej części osiedla,3 słoneczne
pokoje, 64 m2 - 205.000 - 669 948 030
Mieszkanie dwupokojowe - 38 m2 na
Zabobrzu III. - 508 240 822
Mieszkanie 113m2 - w centrum. Cena do
negocjacji. NS - 514 600 102
Mieszkanie 2 pokoje - 39m2 parter Zabobrze Elsnera 8 bez pośredników 148000
- 502 415 233
Mieszkanie 2 pokoje, 3 piętro - rozkładowe, słoneczne, środkowe, wymienione
okna, ocieplenie w trakcie Zabobrze I
Różyckiego 36,7m2 - 140 tys. - 692 552
504
Mieszkanie 2 pokojowe - o powierzchni
50,30 m2 w kamienicy, okolice Malej Poczty,
cena atrakcyjna - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - o powierzchnia
36,40 m2. Zabobrze l, cena bardzo atrakcyjna - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu
nieruchomości - 662 009 400
Mieszkanie 2 pokojowe - o powierzchni
52 m2 na parterze, Zabobrze III, cena 165
000 - 669 620 071

Kawalerka o powierzchnia 26 m2 - na
Zabobrzu l, cena 96 000 zł. - 669 620 071
Kawalerka okazja - 30 m2 w Miłkowie,
Nieruchomości PELKOM - 693 539 967

Parter 51m2 - 2 pokoje z balkonem po
kapitalnym remoncie. Zaboborze II. Stan
idealny. 185 000 zł NŻ. - 667 219 752
Pawilon handlowy - w J. Górze( Zabobrze
III ). Typ wieruszowski. Działka: 12m2.
Cena: 22.000 zł. - 665 037 495
Pawilon handlowy - typ Oborniki 35m2.
Bez lokalizacji - 501 360 107
Pół bliźniaka - ( powierzchnia użytkowa
80m2) z działka 10a. Obrzeże MIRSKA
- 667 374 665
Rozpoczęta budowa - sześć domów w
zabudowie bliźniaczej na działce 6256 m2.
- 508 240 822
Sobieszów 2 pokoje - Mieszkanie 45 m2
z balkonem na I piętrze, rozkładowe, nie
wymaga nakładów, cena: 179.000; CeLDOM; Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Sprzedam lub zamienię - mieszkanie 3
pokoje 72m2 na 2 pokoje z dopłatą - 669
569 669
Stary młyn z działką - Stary młyn z działką
3700m2 - 514 600 108
Okazja działka budowlana - Komarno
1596m2 pilnie bez pośrednika skrzynka
ZK, własna woda, Cena ostateczna 75 tys.
zł - 693 458 700

Mieszkanie 2 pokojowe - 3 piętro,51m2.
Kiepury,193 tys. - 514 600 102
Mieszkanie 2 pokojowego - w Mysłakowicach do kwoty od 300 do 600 zł + opłaty
licznikowe na dłużej - 609 173 963

Szklarska Poręba - 1600 m2 Podgórze.
Ładny widok, wygodny dojazd asfaltem,
droga odśnieżana w pobliżu „WZROKU”.

Mieszkanie 51 m2 - w kamienicy Cena
135000.BN - 515 285 788

Media w zasięgu doskonała cena - 501
736 644
Szklarska Poręba - dwupokojowe,
46,5m, po remoncie, ogrzewanie indywidualne gazowe, dobra lokalizacja, osobne wc,
do zamieszkania od zaraz! 517 353 026
Szklarska poręba - centrum, 3 pokoje,
51 m2, II piętro, balkon, częściowo do
remontu, cena: 199.000, CeLDOM; Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Tanie mieszkanie - w Sosnówce, 63,8 m2,
trzypokojowe - 508 240 822
W okolicach Walbrzycha - 22 działki budowlane o powierzchni od 10a do 1,39ha. Cena:
60zl/m2. - 665 037 495
W Szymanowie - k. Wałbrzycha działka
budowlana 4500 m2. Cena: 27 zł/m2 665
037 495, e-mail: e.bielen@gmail.com
- 665 037 495
Willa 500 m2 w woj. lubuskim - zabytkowy
budynek do kapitalnego remontu położony
na działce 1600. Cena 110000 zł. Indom
- 664 499 814
Wysoki parter, 3 pokojowe - częściowo
umeblowane. Dostępna cena - 514 600
102
Zabobrze I, 3 pokoje - 58 m2, VI piętro
w wieżowcu, wyremontowane, cena:
182.000, CeLDOM; Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Zabobrze II - 2 pokoje, 52 m2, I piętro
w wieżowcu, cena: 180.000, CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zabobrze III - komfortowe, 4 pokoje, 87
m2, IV piętro w wieżowcu, cena: 330.000;
CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Zabytkowa willa 500 m2 - na działce
1600 m2 zlokalizowana w woj. lubuskim.
Budynek do kap. remontu. Cena 110000
zł - 664 499 814

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupimy dom - Dla konkretnej klientki
szukamy nowego dużego domu w okolicy
Jeleniej Góry nPartner - 075 649 50 50
2 pokoje - na Zabobrzu II lub III bez pośredników - 889 721 244
2 pokojowe - mieszkanie około 45m2 w
Jeleniej Górze i okolicach może być do
remontu do 150 tyś bez pośredników - 504
289 423

Mieszkanie 51m - z balkonem i piwnica.
W pełni wyposażone w sprzęt AGD i meble.
Internet, telefon, TV-SAT. Ulica Kadetów,
Jelenia Góra - 516 035 035
Mieszkanie 51m2 - kompletnie umeblowane w cenie sprzedaży - 514 600 102
Mieszkanie 70 m - ciekawe mieszkanie
przy ul. Kiepury, 3 pokoje, jeden z aneksem
kuchennym, ciche, duży balkon, 4 piętro.
„BNieruchomości” - 660 35 95 00
Mieszkanie 70m - przy ul. Kiepury, 3
pokoje, jeden z aneksem kuchennym, ciche,
duży balkon, 4 piętro. „BNieruchomości”
- 660 35 95 00
Mieszkanie 70m - w spokojnej dzielnicy
po remoncie 3 pokoje czynsz 70 zł cena do
uzgodnienia - 793 770 062

tel/fax: 075 64 45 605
kom: 0 661 114 212
e-mail: celdom@op.pl

Mieszkanie 77m2 - 2 poziomy w pełni
umeblowane (sprzęt AGD, meble w pokojach) telefon, Internet. Ulica Kadetów,
Jelenia Góra - 516 035 035
Mieszkanie na Zabobrzu - 3 pokoje
na parterze z balkonem. 46 m2, 160.000
- 669 948 030

Zabobrze III
atrakcyjne, ciepłe, dobrze nasłonecznione
mieszkanie na wysokim parterze 3-piętrowego bloku. Powierzchnia mieszkania ma
do zaoferowania: salon, sypialnię, przestronną kuchnię, łazienkę, toaletę oraz
przedpokój. Niewątpliwą zaletą są dwa
balkony, do których wyjście jest zarówno
z salonu, jak i z sypialni. Do mieszkania
przynależy także pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie jest w bardzo dobrym
stanie. W cenie pozostaje zabudowa
kuchenna, 189.000, Daniel Lenik, 0 661
114 212, 075 64 45 605.

Mieszkanie pilnie willowe - w Cieplicach,
185m2 NKrol - 600 258 703
Mieszkanie po remoncie - z wyposażeniem, 67m/2 za 255 000 zł. - 662 009 700
Mieszkanie po remoncie - wyposażeniem, 35m/2 za 135 000zł. - 662 009 700
Mieszkanie w Żarach - na osiedlu Muzyków, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, duży
balkon. Cena do negocjacji - 667 305 430
Mieszkanie w centrum - na parterze
3pok,idealne na działalność. BN - 601
435 070
Mieszkanie w Pilchowicach - lub zamienię na samochód - 509 307 260
Mieszkanie, 2 pokoje - 40,65m2 z balkonem. Zabobrze 1 - 887 691 621
Mieszkanie, 2 pokojowe - po remoncie
kapitalnym blisko centrum - 669 620 071
Mieszkanie, 2 pokojowe - wysoki standard, Zabobrze II - 669 620 071
Mieszkanie, 2 pokojowe - o powierzchnia
55 m2. w kamienicy. Cena 167 000 zł.
- 669 620 071
Mieszkanie, centrum 3 pokoje - z ogrodem i działka rekreacyjna - 514 600 102

Na Różyckiego 37 m2 - 2 pokoje. Cena
145000. NM - 515 285 788

Kawalerka - okazja, Zabobrze II, 95 tys.
„BNieruchomości” - 660 35 95 00

Okazja! - Mieszkanie po remoncie z
wyposażeniem, dwa pokoje - 662 009 700

Sygietyńskiego, 2 pokojowe - 49 m2,
słoneczne, rozkładowe, częściowo umeblowane, 180 tys. PLN - 695 256 460

Idealnie plaska działka budowlana - Nieruchomość położoną w gminie Mysłakowice.
Spokojna okolica i widok na Śnieżkę. Cena
82,5 zł/m2. Indom - 664 499 814

Karłowicza - Dwa pokoje 36,40 m2 w
atrakcyjnej cenie - 662 112 344
Sprzedamy 2 pokojowe mieszkanie po remoncie pow. 36 m2. do natychmiastowego
zamieszkania. Cena 155.000,Nieruchomości Karkonoskie tel. 663-309805 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Kiepury 61m 3 pokoje - stan dobry cena
205 tys. - 600 031 504

Mieszkanie - trzypokojowe 56,2 m2 w
Szklarskiej Porębie - 508 240 822

Kamienica Jelenia Góra - Własny grunt
993 m. powierzchnia 625 m.2 4 kondygnacje, doskonała na mieszkania, handel,
usługi lub hotel. Żebrowscy - 501 736 644

Nowy dom w Łomnicy - 180m - 600
037 149
Ośrodek wczasowy - w Sosnówce, 27
pokoi, 72 miejsca, działka 12500 mkw; cena:
3.550.000; CeLDOM; Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

Grunty rolne 7 zł/m2 - okolice Mysłakowic
- 508 240 825

Jedno z ostatnich mieszkań - na osiedlu
Park Sudecki. Cena 172 tys. zł. Nieruchomości Król - 600 258 703

Sprzedamy działkę gruntu pow. 3500 m2,
nasłoneczniona, nachylenie południowe
- Szklarska Poręba średnia
Cena 250.000 ,- do negocjacji
Nieruchomości Karkonoskie tel. 608-311709 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Kawalerka w nowym budynku - 110000
- 500 122 448

Nowe M2 – 33 m2 w Parku Sudeckim
- na wysokim parterze. Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka, wykończenie -glazura, panele podłogowe, parking
- 508 240 830

Parter kamienicy dwurodzinnej w Cieplicach, zajmuje powierzchnię ponad
200 mkw i oferuje: 5 przestronnych
pokoi, kuchnię ze spiżarnią, 2 łazienki,
przedpokój oraz oszkloną werandę.
Nieruchomość po kapitalnym remoncie,
wymieniono instalacje, założono instalację alarmową, c.o. i TV SAT do ekranów
plazmowych, odrestaurowano drzwi, a
także parkiet i deski na podłogach, w
przedpokoju pozakładano podświetlone
gzymsy. Charakteru nieruchomości dodają dwa oryginalne, piękne piece. Do lokalu
przynależą 3 piwnice o powierzchni ok. 30
mkw oraz garaż. Atutem jest lokalizacja,
duży ogród o pow. 800
mkw oraz oryginalne wnętrza. Cena:
620.000, Cezary Chalecki, 0 601 758
845, 075 64 45 605.

Na stację paliw - działka położona przy
drodze do Szklarskiej Poręby. 8200 M.
Wygodny zjazd, media, widoki. Cena 50
zł/m, - 501 736 644
Na Zabobrzu 3 pokojowe - komfortowe
mieszkanie 63m2, ul. Kiepury, w bloku 4
piętrowym, III piętro, środkowe, niski czynsz,
cena 243 tys. zł. - 693 702 920
Na Zabobrzu. Dwa pokoje - kuchnia,
łazienka 37 m2 cena 145000 - 515 285
788
Nieruchomości GNK - Jeśli chcesz
sprzedać swoją nieruchomość, zgłoś się do
nas! Jesteśmy skuteczni! Posiadamy dużą
bazę klientów kupujących! Zapraszamy do
składania ofert - 508 152 068
Niesamowita cena! - Mieszkanie na
Zabobrzu - 662 009 700

Gospodarstwo agroturystyczne
o wysokim standardzie, w skład którego
wchodzą: budynek mieszkalno- pensjonatowy o pow. użytkowej 386m, dwa
murowane budynki gospodarcze oraz
11,3647 ha ziemi, z czego ok. 1 ha jest
ciekawie zagospodarowany i ogrodzony.
Obiekty zachowały swoją pierwotną architekturę. Istnieje możliwość rozbudowy (jest
projekt). Cena: 1500.000, Cezary Chalecki
0 601 758 845, 075 64 45 605.

Spokojna okolica, blisko centrum
mieszkanie oferuje swoim metrażem:
pokój dzienny z wyjściem na balkon, 2
sypialnie, słoneczną kuchnię, łazienkę oraz przedpokój. Wnętrza wymagają odświeżenia. Optymalne I piętro, ogrzewanie miejskie płacone w
czynszu (ok. 200zł). Cena: 179.000,
Katarzyna Leszczak 0 601 622 219,
075 64 45 605.

Park Sudecki
apartament w stanie deweloperskim,
usytuowany w jednej z atrakcyjniejszych
dzielnic Jeleniej Góry - Park Sudecki,
która zapewnia spokój, ciszę, piękne
widoki na Karkonosze z jednoczesnym
szybkim i bezproblemowym dojazdem
do centrum. Oferowany lokal znajduje
się na parterze budynku wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego z windą.
Zajmuje powierzchnię 62.86mkw i ma do
zaoferowania: pokój dzienny połączony z
kuchnią (29,6mkw), sypialnię (16,9mkw),
garderobę (1,68mkw), łazienkę (6,9mkw)
oraz przedpokój (7,78mkw). Cena:
275.000, Daniel Lenik, 0 661 114 212,
075 64 45 605.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
2 pokojowe, gotówka - mieszkanie w
Jeleniej Górze (najchętniej Zabobrze II
lub III) do I piętra lub w budynku z windą.
- 668 924 688
Dom - Poszukuję małego domu poza miastem za rozsądne pieniądze. Nieruchomości
Indom - 664 499 814
Działkę - budowlana w okolicy Jeleniej
Góry około 500 m2 blisko lasu lub mali
domek do remontu, również blisko lasu
- 691 617 885
Działki budowlanej - poza miastem,
najlepiej w cichej okolicy, o powierzchni
1000-3000 m2. Nieruchomości Indom
- 664 499 814
Garaż - Wynajmę lub kupię garaż w okolicach ul. Moniuszki. - 698 692 068
Kupię - Posiadamy duża bazę klientów i
poszukujemy dla nich nieruchomości zapraszamy do składania ofert - 504 706 707
Kupię dom z przeznaczeniem - na agroturystykę w okolicy Karpacza lub Szklarskiej
AN Meritum - 501 181 159
Kupię działkę - (dla zdecydowanego
klienta z gotówką) w Jeżowie Sudeckim
przy zjeździe na Czernicę. Nieruchomości
- 793 58 58 86
Kupię działkę budowlana - w okolic
Jeleniej Góry około 500m2 blisko lasu
- 691 617 885
Kupię garaż na orlim - Gotówka od ręki!
- 667 212 125
Kupię mieszkanie Karpacz - najlepiej w
centrum - 075 612 60 82
Kupimy za gotówkę - 3 pokojowe mieszkanie na parterze lub pierwszym piętrze na
Zabobrzu l lub ll. - 669 620 071
Mieszkanie - 3 pokojowe w kamienicy w
spokojnej dzielnicy zdecydowanie kupimy
- 502 068 178
Mieszkanie 40-50m2 w JG - 2-pokojowe
w Jeleniej Górze, ok.40 - 50m2, koniecznie
parter lub I piętro, ewentualnie w bloku z
winą. Bez pośredników - 505 082 790
Mieszkanie 50-60m2 - w Jeleniej Górze
nie koniecznie w centrum mogą być
to Cieplice i do REMONTU - tylko nie
Zabobrze - bez pośredników do 150 tys.
- 666 030 970

2 pokojowe - zadbane 2 poziomowe
mieszkanie na Morcinka: salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka z wc,
przedpokój. Cena z czynszem 1200 zł
- 798 068 275
3 pokoje - po nowym roku umeblowane 3
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu, 1 piętro
ul Różyckiego na przeciwko ryneczku na
dłużej 800 zł. + Media płatne za pół roku z
góry +316 264 51 957
Poszukiwana jedna osoba do mieszkania 2 pokojowego na Karłowicza 17. 300 zł +
rachunki. Mieszkanie studenckie. Mieszkają
w nim 2 dziewczyny, potrzebna jest jeszcze
do pokoju z dziewczyna - 605 159 158
1 osoba do pokoju - Poszukiwana dziewczyna do mieszkanie 3 pokojowego, 240 zł
+ rachunki. Okolice Uniwersytetu Ekonomicznego (5 min) - 793 959 222
2 pokojowe na Słowackiego - mieszkanie
o wysokim standardzie - 1000 zł + liczniki
- 721 824 886
2 pokojowe na Zabobrzu, kompletnie
umeblowane i wyposażone. Cena z czynszem 1000 zł, wynajem wyłącznie dla firm!
Nieruchomości - 508 240 823
30 i 80 m2-tanio wynajmę - 2 lokale
usługowe przy ul. Wolności (gorzelnia) niedrogo - parking, monitoring, ogrzewanie
gazowe, energia, telefon - 513 098 128
51 m2, mieszkanie - czwarte piętro, 2
pokoje, częściowo umeblowane, Kiepury.
1500 zł kaucji, 800 zł czynsz + liczniki.
- 667 219 752
51 m2 z balkonem i piwnica - W pełni
umeblowane, Internet, telefon, TV-Sat.
Ul. Kadetów, Jelenia Gora, obok KK - 516
035 035
77 m2 poziomowe 3 pokoje - Do wynajęcia
mieszkanie 77m, 2 poziomy, 3 pokoje z
aneksem kuchennym. W pełni umeblowane.
Ulica Kadetów, Jelenia Góra, obok KK
- 516 035 035
Atrakcyjny lokal – atrakcyjny na
parterze w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
- 513 018 455
Atrakcyjny lokal - na parterze w ścisłym
centrum Jeleniej Góry - 513 018 455

Poddasze - do adaptacji w centrum lub
obrzeżach Jeleniej Góry - 791 339 648

Centrum JG. 54 m 2 - Wynajmę lub
sprzedam mieszkanie w centrum Jeleniej
Góry, 54 m2, na parterze. Może być jako
biuro - 504 494 539

Pokoje 3 na Zabobrzu III - Zdecydowanie
- mieszkanie, chętnie po remoncie - 605
720 398

Do wynajęcia 44 m2 - mieszkanie w okolicy
Z. Optycznych, 2 pokoje, duża kuchnia,
piwnica - 602 388 364

Szukamy domku - dla zdecydowanego
klienta Parametry: 120m w centrum Jeleniej
Góry może być szeregówka - 504 706 707

Do wynajęcia mieszkanie - 2 pokojowe w
Jeleniej po remoncie z kominkiem - 663
051 058

Ziemię rolną - w okolicy Jeleniej Góry
- 601 820 580

Do wynajęcia Sobieszów - 3 pokojowe,
po remoncie, gazowe ogrzewanie ciepłe,
przytulne, przestronne. - 606 716 503

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

Dom dla firmy w Zachełmiu. Dom posiada
pokoje z łazienkami (styl pensjonatu).
bozenapoz@op.pl - 507 600 791

Pokoje z Internetem dla studentów,
uczniów, firm, turystów, Gastronomia,
obiekty sportowe, imprezy okolicznościowe, wesela, sale wykładowe,
pomieszczenia biurowe, siłownia, sporty
walki w Jeleniej Górze ul: Nowowiejska
43 – 075 75 250 17, 606 360 443, 606
356 064
Do wynajęcia promocyjnie 80m2
pomieszczenie magazynowe wraz z
zapleczem biurowo-socjalnym, dwa
wejścia, parking, dogodny dojazd – 888
371 746
2 pokojowe - cena 900 PLN + liczniki.
Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie częściowo
umeblowane - 502 068 178

Duża kawalerka - Bez czynszowe 500
zł. + liczniki od zaraz, osobne wejście
pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój - 603
747 297
Duże 76 m2 - 2 pokojowe centrum! Mieszkanie obok sądu. Dwa duże pokoje,
przestronna kuchnia i łazienka. Od zaraz,
700 zł./m-c + opłaty. - 664 43 45 44
Gryfów - wynajmę w centrum Gryfowa, IV
piętro, bez umeblowania - 889 721 244
Hala - magazyn - do wynajęcia 200 lub
400 metrów hali. Nadaje się na różną
działalność. Pomieszczenie ogrodzone
- 787 425 227
Hala 550 m2 w Lubaniu - hala 550m2 w
Lubaniu, przy głównej drodze krajowej, z
placem manewrowym - 514 600 108

Kamienica w Leśnej - dwa piętra - każde
160 m2. Ścisłe centrum! - 514 600 108
Kawalerka - umeblowana - 511 089
923
Kawalerka do wynajęcia - Po kapitalnym
remoncie, wyposażona/umeblowana, cicha
dzielnica, widok na ogród, jasna. Kaucja 1
tys. , czynsz 1 tys. z ogrzewanie + woda,
prąd. Autobusy 9,7,17,15. Sobieszów
- 609 970 088
Kawalerka w Karpaczu - Super kawalerka w centrum Karpacza, ładnie umeblowana z osobnym wejściem cena 800 zł. +
opłaty kontakt tylko mailowy hanna00@
onet.eu

Mieszkanie dwupokojowe - od zaraz
ładne dwupokojowe kompletnie umeblowane mieszkanie. Nowe budownictwo z
monitorowanym parkingiem. Chętnie na
dłuższy okres czasu. Cena 1000 zł + woda
i prąd. - 605 419 623
Mieszkanie w Karpaczu - 2 - pokojowe,
blisko centrum. czynsz 1000 zł+liczniki.
Kaucja 1000zł. - 691 925 647
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe
w bloku, do wynajęcia od stycznia - 691
925 647
Na kancelarie - gabinety - duże mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej Góry - 603
347 415

Kawalerka we Wleniu - umeblowana na
parterze, odstępne 250 zł. + 20 zł. czynsz
/mc - 609 479 090

Na kancelarie/gabinety - duże mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej Góry - 603
347 415

Lokal - Jelenia Góra - lokal - Jelenia Góra,
blisko centrum 514 600 108 - 514 600 108

Nowy lokal - użytkowy 89 m2 Kopernika,
centrum Jeleniej Góry do wynajęcia - 694
27 25 26

Lokal 850 zł brutto - lokal po remoncie, 28
m2, 1 piętro, blisko ścisłego centrum Jeleniej Góry. Idealne na biuro. - 500 122 447
Lokal medyczny - Mirsk - Wynajmę lokal
pod działalność medyczną o pow. 180m2 w
Mirsku cena 5000 zł. - 515 298 357

Parter domu z ogródkiem - Karpacz,
2 pokoje, 87 m2, kominek; czynsz najmu
800 zł./m-c + 200 zł. - ryczałt na media.
Polecam; CeLDOM; Katarzyna Leszczak
- 601 622 219

skiego). Opłaty: około 200 zł /mies. - 698
929 099

Szukam lokalu - na sklep w Karpaczu
- 502 987 985

Stoisko na Florze - wynajmę ( 800zł
) stoisko na florze, duże z murowanym
zapleczem - 691 385 830

Szukam mieszkania - kawalerki lub 2
pokojowego w centrum - 663 661 700

Super kawalerka w Gryfowie Śląskim
(nowe budownictwo). Mieszkanie jest nowe
nigdy nieużywane, świeżo wykończone
w bardzo oryginalny sposób. Musisz je
zobaczyć - 889 036 543
Tania stancja - Pokój 2 osobowy dla
studentek + łazienka, mała kuchnia. 270 zł
- osoba. Gratis łącza Internet. Na podstawie
umowy najmu uczelnia dofinansowuje
czynsz - e-mail:mariahelena@o2.pl - 880
030 131
W centrum na majówce - umeblowane 2
pokoje, kuchnia, łazienka – 600 zł. Czynsz
150 zł/mc + opłaty, ogrzewanie gazowe
(3mc - kaucja) - 660 695 180
Współlokatorki - do mieszkania 3
pokojowego, okolice Akademii Ekonomicznej - 793 959 222 lub 693 981 182
Wynajem pokoju - z używalnością kuchni
parze studenckiej lub parze pracującej
- Zabobrze II - 075 64 27 017

Pokój - ul. Wiejska, dla 1 lub 2 osób,
przystanek MZK oraz sklep obok domu - 504
966 788, 075 76 106 48

Wynajmę - nowe mieszkanie 2 pokojowe
w centrum Jeleniej Góry 800 zł. + opłaty
- 785 720 484

Pokój 1 osobowy - w willi z oddzielnym
wejściem, okol. zajezdni MZK. 250 zł +
opłaty - 505 082 790

Wynajmę 2 pokojowe - na Zabobrzu,
umeblowane, wyposażone, dostęp do
mediów - 792 436 475

Pokój do wynajęcia - dla 1-2 osób w
domku jednorodzinnym-w Cieplicach z
dostępem do kuchni, łazienki, Internetu.
Internet 24h. Jerzy. GG: 2798099 - 798
421 721

Wynajmę niedrogo - pokój 2 osobowy
dla studentów lub par. Cena 300 zł. od
osoby - w pokoju lodówka i telewizor. Cicha
spokojna okolica, Jelenia Góra - Cieplice
- 660 065 872

Pokój jednoosobowy - Najchętniej dziewczynie, Zabobrze, cena umowna, wyjściowa
400 zł. mail ira45@onet.eu - 664 310 833

Wynajmę pokój - dla pary uczącej się lub
pracującej, na Zabobrzu z używalnością
kuchni i łazienki - 075 64 27 017

Mamy do wynajęcia - mieszkanie 2 pokojowe od 01 12 2008, 870 zł. + liczniki, dla
niepalących - 669 620 071

Pokój w Cieplicach - Ładny, duży pokój
2osobowy w centrum Cieplic bardzo blisko
Politechniki, wynajmę jednej lub dwóm osobom, (pokój jest idealny dla pary), cena: 1
os. 350 zł., 2 os. 600 zł. - 603 747 276

Wynajmę pokój 2 osobowy - w Jeleniej
Górze niedaleko KK cena 450 zł osoba
- 602 324 341

Mieszkanie - trzypokojowe, umeblowane
w Kowarach w spokojnej dzielnicy - cena
600 zł. + liczniki. Tylko poważne propozycje.
- 600 261 937

Pokoje gościnne - tanio - Leśny Bank
Genów Kostrzyca w Miłkowie oferuje do
wynajęcia pokoje gościnne po atrakcyjnych
cenach. - 075 71 31 048

Mieszkanie - w centrum - 2 pokoje z
aneksem kuchennym. 900 zł. + czynsz 200
zł. + liczniki (woda i prąd). Kaucja 1500 zł.
Umeblowane - 501 167 262

Sobieszów - 3 pokojowe mieszkanie
po remoncie, ciepłe (ogrzewanie gazowe
+ nowe okna), przestronne, w ładnej
okolicy do wynajęcia. Prosimy dzwonić
- 606 716 503

Lokal na Zabobrzu - ciekawy lokal - 514
600 101
Lokal od 30 do 60 m2 - w centrum wszystkie media - 607 730 188
Lokal w Gryfowie Śl - Lokal w samym centrum - do wprowadzenia - 514 600 101
Lokal w okolicach centrum - atrakcyjna
cena 70 m2 za 2000 zł. - 514 600 101
Magazyn ze sklepem w Cieplicach.
Bardzo dobra lokalizacja, dogodny dojazd,
parking, plac manewrowy, wszystkie media,
od zaraz - 517 518 697
Mam do wynajęcia - kawalerkę w domku
jednorodzinnym umeblowana z osobnym
wejściem - 075 75 52 541

Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach
przy parku - 608 314 654

Do wynajęcia lokal
użytkowy przy
ul. Powstańców
Wielkopolskich
- powierzchnia 22m2.
Idelany na biuro,
gabinet 602 683 571

Stancja na Zabobrzu - Wynajmę spokojnej osobie (najlepiej studentce) pokój
w mieszkaniu na Zabobrzu (ul. Noskow-

Sprzedam lub wynajmę
powierzchnię biurową
i magazynowo-produkcyjną od 1000 m2 do
10000 m2, Jelenia Góra
-Kowary 601 221 559,
502 548 771

Do wynajęcia lub sprzedaży obiekt o powierzchni
2000 m2 z możliwością adaptacji na hotel,
schronisko młodzieżowe, muzeum, galerie itp.
Kowary ul. Zamkowa 9. W sąsiedztwie
Park Miniatur w Kowarach, który odwiedza
około 100000 gości rocznie 502 548 771
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Wynajmę – okazja - mieszkanie od
stycznia, blisko centrum ul. Jagiełły, 54 m,
umeblowane w bardzo dobrym stanie. Cena
do uzgodnienia - Kontakt: kyka15@wp.pl
lub na nr niemiecki (0049) 170 288 7838

Szukam mieszkania - Studentka V roku
UE szuka do wynajęcia mieszkania 2
pokojowego lub kawalerki. Mile widziana
rozsądna cena. Przede wszystkim zależy
mi na ścisłym centrum Jeleniej Góry - 663
661 700
Szukam mieszkania - dwu pokojowego
lub kawalerki (dużej) niedrogo w granicach
700 zł z czynszem - rodzina - pilne - 607
586 605
Szukam mieszkanie 2 pokojowego - w
Mysłakowicach do kwoty od 300 do 600 zł +
opłaty licznikowe na dłużej - 609 173 963
Szukam pokoju - para poszukuje pokoju 2
osobowego w Jeleniej Górze, w cenie 500
- 600 PLN (w tym opłaty). - 691 952 479
Wynajmę garaż - 793 456 228
Wynajmę m 2 pokojowe - szukam
mieszkania 2 pokojowego w jeleniej Górze,
chętnie Zabobrze lub bliżej centrum do
kwoty 900 zł + opłaty licznikowe na dłużej
- 609 293 881
Wynajmę mieszkanie - rodzina bez
nałogów obojga pracujących uczciwych
ludzi pilnie poszukuje mieszkanie w okolicach Jeleniej Góry do 500 zł. + liczniki
- 665 248 514
Wynajmę mieszkanie - Spokojna, 4-osobowa rodzina chce wynająć 2,3 pokojowe
mieszkanie na dłuższy czas. Zabobrze,
okolice Centrum - 601 066 884

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Zamienię własność – 2 pokojowe w
bloku na kawalerkę w bloku, najchętniej
z balkonem, ale nie koniecznie – może
być wieżowiec – dzwonić od godz. 18
– 075 64 28 707
Kawalerkę na Zabobrzu na 4 piętrze
na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe z C.O.
z sieci miejskiej. Może być zadłużone
– 075 75 31 126

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć pilnie - Wynajmę lokal na
działalność sezonową tylko na grudzień
najchętniej w centrum lub niedaleko - 509
939 932
Kawalerka - Jelenia Góra lub okolica
dregurn@gmail.com
Kawalerka - od „ręki” kawalerka przy ul.
Bacewicz (umeblowana - pralka, lodówka,
kuchenka, meble, duży balkon) - 500
107 848
Kawalerka - umeblowana w Jeleniej
Górze - 691 747 264
Lokal na sklep - Jelenia Góra w ścisłym
centrum - 608 613 065
Lokal ok. 40 m2 - na studio fryzjerskie
- 509 194 106
M3 pilnie poszukiwane - Studentki KK
(spokojne, niepalące) pilnie poszukuje
mieszkania 3 pokojowego od nowego roku,
najlepiej na Zabobrzu - 692 869 154
M3 pokojowe! - Blisko centrum Jeleniej Góry
- Proszę o kontakt! - 663 533 394

ŚWIETNA INWESTYCJA - duża działka budowlana w Wojcieszycach,
położona na nasłonecznionym wzniesieniu, z pięknymi widokami na
Karkonosze, pow. 4,08 ha, cena okazyjna 750 tys. zł „Partner” 075 649 50 50

Mieszkanie - Wynajmę tanio w JG lub
okolicach mieszkanie tanio do 400 zł oferty
proszę kierować na pomocdrogowa24@
interia.eu –
Mieszkanie - szukam współlokatora - do
wynajęcia mieszkania na długo - Mam 55 lat
- pracuję w Niemczech - 509 095 061
Nowy lokal – handlowo - usługowy Kopernika, centrum Jeleniej Góry do wynajęcia
- 694 27 25 26
Ośrodek wypoczynkowy - w górach, nad
morzem lub nad jeziorem - abb57@wp.pl
Pilnie chce wynająć - mieszkanie 2
pokojowe w Jeleniej Górze. Nie drogo
- 667 209 912

Przytulne i ciekawie urządzone mieszkanie dwupokojowe, I piętro
wyremontowanej kamienicy, zamknięte
spokojne osiedle, cena 185 tys.zł
- „Partner” 790 359 599

Pilnie poszukuję - nie drogiej i nie dużej
kawalerki niedaleko centrum Jeleniej Góry
(oprócz Zabobrza) - 889 984 601
330.000-Kowary
Środkowy szereg po remoncie kapitalnym
wewnątrz, pow. 212m2 z garażem

980.000 – Karpacz
Dom o pow. 270 m2, 7 pokoi, działka o pow.
1035 położony na Osiedlu Skalnym.

680.000-okolice Karpacza
Nowy dom do własnego wykończenia
o pow. całk. 165m2, pow uż. 129m2,
działka 1211m2.

Pilnie wynajmę mieszkanie - mila i uczciwa
rodzina bez nałogów, z pełnymi atutami
- poszukuje mieszkanie jakiegokolwiek w
okolicach Jeleniej Góry do 500 zł. + liczniki
- 665 248 514
Pilnie wynajmę pokój - lub mieszkanie w
Kowarach z dostępem do kuchni i łazienki
- telefon po 5 - 721 270 092

ul. Sudecka 10
Jelenia Góra 58-500
tel. +48 075 646 60 50
fax. +48 075 646 60 52
e-mail: biuro@nkop.com.pl

Pilnie! - dom w: Jeleniej Górze lub okolicach Karpacza, jak i w samym Karpaczu.
Długa umowa - 514 600 108

Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu,
bez balkonu, częściowo po
remoncie, II pietro, cena 135 tys. zł „Partner” 608 508 308

Poszukuję do wynajęcia - lokal na 1
miesiąc(grudzień) najlepiej centrum lub
dobra lokalizacja - 509 939 932

670.000-ok. Lubania
Mściszów – malownicza posiadłość ze
stawem, liczne nasadzenia, wysoki standard wykończenia, działka 8400m2.

660.000-Jeżów Sudecki
Nowa parterówka z 2005r, pow. całk.
170m2, pow. uż. 125m2, działka 936m2,
garaż w budynku.

530.000-Mysłakowice
Domy do sprzedaży w systemie developerskim o pow. od 166 m2, działki
1000-1200m2.

Poszukuję kawalerkę - w Jeleniej Górze
- 508 872 301
Poszukuję kawalerki - Poszukuję umeblowanej kawalerki w Jeleniej Górze w cenie
do 700 zł (z czynszem). Za liczniki płacę
dodatkowo - 605 455 367
Poszukuję kawalerki - lub pokoju umeblowanego do wynajęcia w Karpaczu lub
okolicach. Może też być w Jeleniej Górze
- 793 057 001

Cieplice - Osiedle Orle, dwupokojowe
mieszkanie po remoncie, cena
150 tys. zł - „Partner” 075 649 50 50

Poszukuję pokoju 1 os. - od stycznia na
terenie JG. Jestem studentem 3 roku pedagogiki (niepalącym) - 692 566 287
Sale/domek na Sylwestra - w okolicy
Jeleniej Góry - im bliżej tym lepiej - 721
928 686
369.000 – Jelenia Góra
Półka bliźniaka do remontu, 4 pokoje,
ogrzewanie koksowo-węglowe, działka
591m2.

470.000 - ok. Kamiennej Góry
Stylowy, uroczy dom z klimatem o pow.
113m2. Po remoncie kapitalnym, konstrukcja drewno i kamień.

425.000-8 km od centrum
Odremontowany dom wiejski o pow. całk.
150m2, pow.uż.118m2, działka 680m2,
ogrzewanie gazowe.

230.000 - Cieplice
Pół bliźniaka do remontu kapitalnego,
powierzchnia 147m2, działka 479 m2.

Szklarska Poręba - do wynajęcia z
możliwością wykupu lokal powinien znajdować się na parterze z wejściem od ulicy
- 075 64 950 50

Zabobrze - mieszkanie trzypokojowe z
balkonem, cześciowo po
remoncie, cena 210 tys. zł - „Partner”
075 649 50 40

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 grudnia 2008 r.
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58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Piechowice
Dom w stanie surowym otwartym, z
garażem. Wszystkie media, dobrej klasy
materiały. Wygodna lokalizacja na spokojnym osiedlu.
Cena 299000. Nieruchomości Żebrowscy
0501736644

Własnościowe 2 pokoje w bloku na
kawalerkę w bloku, może być wieżowiec
– 075 64 28 707

Wykonuję remonty mieszkań, kafelki,
gładzie, malowanie, kominki. Tanio i
solidnie – 605 449 493

Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 41
m2 w Karpaczu na dwa pokoje w Jeleniej
Górze – 663 518 272

Ekipa budowlana - przyjmie zlecenia:
regipsy, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładzie, tynki, malowanie, docieplenia. Konkurencyjne ceny! - 790 272 177

Zamienię mieszkanie własnościowe
38 m2 – Zabobrze na równorzędne do II
piętra – 663 518 272
Zamienię dwupokojowe komunalne,
parterowe 47m2 na mniejsze, piętrowe z
ogrzewaniem z sieci – 504 856 389
54 m2 parter JG - zamienię mieszkanie własnościowe w centrum Jeleniej Góry 54 m2
po remoncie na większe lub domek może
być do remontu (Jelenia Góra, Szklarska,
Karpacz) - 504 494 539
Dom na mieszkanie - zamienię dwurodzinny dom w Miłkowie na mieszkanie w
Jeleniej Górze z dopłatą - 601 321 142
Dwa mieszkania - zamienię dwa mieszkania na mieszkanie willowe z ogrodem
- 793 560 829
Mniejsze na większe - 26 m2 - 600
388 427

Wojcieszyce
Dom z drewnianych bali, działka 1800
m.kw. z pięknym
widokiem. Do zamieszkania bez dodatkowych inwestycji. Cena 599000.
Żebrowscy Nieruchomości 602732135

Dom idealny na agroturystykę w okolicy
Świeradowa Zdrój. Malownicza miejscowość Augustów. Dom po solidnym
remoncie na przestronnej działce 6500
m.kw Idealne miejsce do wypoczynku
Doskonała cena 399000.
Nieruchomości Żebrowscy 0501736644

Przytulny dom o funkcji małego pensjonatu w Szklarskiej Porębie.
Stylowa willa w zacisznym i spokojnym
miejscu z dala od gwaru miasta.
Mieszkanie właścicieli oraz pokoje dla
gości. Doskonała oferta, świetna cena
730000.

Doskonała oferta inwestycyjna.
Kamienica w pobliżu centrum miasta.
Doskonała na różnorodną działalność.
Parking, grunt własność ok 1000
m.kw. wszystkie media. 625 m.kw powierzchni użytkowej. Doskonała cena.
0501736644 Remigiusz Rychlewski

Działka w Szklarskiej Porębie położona
oś Podgórze z pięknym widokiem na
całe Karkonosze od Śnieżki po Szrenicę.
Na działce znajduje się mały
domek -letniskowy- który można wykorzystać także do prowadzenia
działalności. Teren lekko nachylony w
kierunku południowym, doskonale
nasłoneczniony. Media na miejscu, atrakcyjna lokalizacja , bardzo dobra
cena 290000. Polecam Remigiusz Rychlewski nieruchomości Żebrowscy
Jelenia Góra 0501736644

Piękna rezydencja blisko Jeziora Złotnickiego, 5 stawów zarybionych, las,
pastwiska, 14 ha gruntów. Wspaniałe na
obiekt turystyczno - rekreacyjny.
Cena: 2650 000,- zł.
Tel: 600030275 Witold Chłond

Na mniejsze - mieszkanie w Cieplicach
centrum 90 metrów, 3 pokoje, po remoncie
na mniejsze najlepiej kawalerka za dopłatą
- 601 325 922
Spółdzielcze - lokatorskie – 40 m2, 2
pokoje, na Zabobrzu II na większe - 509
503 333
Zamienię - mieszkanie o powierzchni
mieszkalnej 127 m2 - trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, z balkonem, słoneczne, ogrzewanie piecowe na mniejsze - chętnie na
Zabobrzu. Mieszkanie jest położone w
centrum J.G. - 075 75 244 65
Zamienię - dom Świeradów Zdrój - Czerniawa, duża działka na mieszkanie w Jeleniej Górze z dopłatą - 075 784 54 37
Zamienię lub kupię - mieszkanie na
Zabobrzu koło ryneczku, 39 m2, 2 pokoje,
panele, kafle, kuchnia - zabudowa na dom
lub pół domu z dopłatą. Cena domu do
260.000 zł. Czekam tylko na poważne oferty
- sypaza@wp.pl
Zamienię mieszkanie - czynszowe 97 m2
w Centrum Cieplic na dwa mniejsze - jedno
i dwupokojowe. Mieszkanie jest 3 pokojowe
+ maleńki pokoik, przedpokój, kuchnia,
łazienka, weranda - 603 817 162
Zamienię mieszkanie w Wojcieszowie,
2 pokoje + 2 pokoje na poddaszu, stare
budownictwo, wys. 3,2 m na kawalerkę w
Jeleniej Górze - 509 503 333
Zamienię mieszkanie - 2 pokojowe o
bardzo dobrej lokalizacji na Zabobrzu na
większe, również na Zabobrzu z dopłatą
- 669 620 071
Zamienię na większe + dopłata 2 pokoje
na Zabobrzu na 4 pokoje w Jeleniej Górze
- 600 919 490
Zamienię na większe mieszkanie komunalne 30 metrów - centralne ogrzewanie
własne (gazowe), 1 piętro, dzwonić po
godzinie 16:00 w soboty i niedziele od 8:00
do 22 godziny - 075 75 536 01
Zamienię na większe - mieszkanie 2
pokojowe 49m, wysoki parter, Zabobrze
II, zamienię na większe z dopłatą - 664
045 527
Zamienię na większe 4 pokoje lub sprzedam atrakcyjne 2 pokojowe Zabobrze III
54m, do zamieszkania, niski czynsz, doskonała lokalizacja i widok - 600 801 863
Zamienię własnościowe - 2 pokojowe
40m2 na Oś.Orlim w Cieplicach po remoncie
na 3 lub 4 pokoje - 793 740 917
Zamienimy mieszkanie - 3 pokojowe,
Zabobrze na 2 pokojowe z balkonem na
Zabobrzu I lub II - 669 620 071

USŁUGI
BUDOWLANE
Studnie – chcesz mieć swoją czystą
wodę – zadzwoń 609 580 763 - wiercimy
w skałach szybko i efektywnie – Deuter
sp. zo.o

Cieplice
Willa po modernizacji 170m.kw.,
6 pokoii, działka 450m.kw (mozliwa
dzierżawa lub wykup rzyległego gruntu)
cena 543.000 zł.
Nieruchomości Żebrowscy
tel. 602 732 135

Grunt inwestycyjny położony przy drodze
do Szklarskiej Poręby w miejscowości
Wojcieszyce. Ponad 8 tys metrów kwadratowych stanowiących prostokątny teren.
Zjazd z drogi przy granicy działki. Media w
zasięgu. Piękne widoki na Karkonosze i
Jelenią Górę. Doskonała lokalizacja na
wszelką działalność, świetna inwestycja w
dogodnej lokalizacji za rozsądną cenę 50
zł/m.kw . Polecam Remigiusz Rychlewski
Nieruchomości
Żebrowscy Jelenie Góra 0501736644

Hydraulika – woda, gaz, odbiory – 609
172 300 – 75 242 66 – 692 316 255
Remonty – solidny czeladnik z doświadczeniem, złota rączka – ceny do uzgodnienia – 722 312 652
Kuchnie, piece, remonty, wykonam
murowanie i inne – 887 095 801

Kompleksowe wykończenie - Nie uważasz ze już czas na remont? Lepiej trafić nie
mogłeś. Kompleksowe wykończenie wnętrz:
-glazura – panele – tynki - posadzki - regipsy
itp. Pracujemy szybko, solidnie! Zadzwoń
- Kuba - 609 335 334
Regipsy, gładzie itd. - Ekipa budowlana
wykona - regipsy, ścianki działowe, sufity
podwieszane, szpachlowanie, gładzie, tynki,
malowanie. Tanio i solidnie! - 790 272 177
Remonty - kompleksowo - Oferujemy
Państwu szeroki zakres prac remontowo
budowlanych: glazura, terakota - podłogi
- ocieplenia - malowanie itp. Doświadczenie w Polsce i za granicą. Solidnie, tanio.
Maciek - 607 190 004

montaż urządzeń sterujących oświetlenia
- 698 883 600

Tynki maszynowe płytki - regipsy, gładzie,
panele, malowanie - 501 763 097

Malowanie pokoików dziecięcych - w
bajkowe motywy. Wykonujemy również inne
wzory - 792 618 355

Tynkowanie, kładzenie gładzi - malowanie itp. - 609 104 056

Malowanie, regipsy, gładź - szpachlowa,
panele podłogowe, ocieplenia poddaszy
wełna mineralna itp. - 516 666 638
Montaż okien - faktura vat - 509 362 908
Montaż pieców c.o. - kuchenek gazowych, przeróbki gazowe oraz wszelkie
prace hydrauliczne 501 666 098 lub - 508
647 464
Ocieplanie domków! - Firma z doświadczoną ekipą i własnym rusztowaniem
elewacyjnym wykona ocieplenie domku!
- 667 106 084
Ocieplenia poddaszy - dachów - 602
884 480
Ogólnobudowlane - glazura, panele,
hydraulika i inne usługi w zakresie budownictwa - 502 068 070

Usługi budowlane - Obróbka płytek (ukosowanie i cięcie ) maszyną do kamienia.
Wypożyczanie profesjonalnego sprzętu do
płytek (maszyny do cięcia płytek na mokro,
zestawy szlifierskie do obróbki. Tel. 662 324
830 - 075 64 311 88
Usługi budowlane i nie tylko - Firma
budowlana EK-MAR zajmująca się wykończeniami wnętrz np. panele, regipsy, malowanie, akryle, silikony ma wolne terminy.
Gwarantujemy jakość i szybkość usług i
niskie ceny. Zadzwoń i sprawdź - KMarczak@gmx.net - 787 210 943
Usługi budowlano - remontowe. Wykonujemy kompleksowe prace budowlano
remontowe. Pracujemy szybko solidnie i
tanio. Zadzwoń - 798 781 241
Usługi dekarskie - Wykonujemy: nowe
pokrycia dachowe, remonty starych dachów,
więźby dachowe, elewacje i docieplenia
- 500 062 371

Układanie kostki brukowej (betonowa,
granitowa), inne roboty z granitu schody,
ogrodzenia, murki oporowe, oklejanie!
Solidnie! - 792 618 355

Płyty gipsowe, kafelki, terakota - ocieplenia poddaszy, kominki - montaż obudowy,
rozprowadzanie ciepła profesjonalnie - 663
051 058

Ciesielsko dekarskie - 604 694 509

Prace ogólnobudowlane - kompleksowe
wykończenia wnętrz itp. - 721 321 115

Usługi hydrauliczne - Usługi hydrauliczne
- 513 194 392

Przyłącza oczyszczalnie szamba
- wykopy, równanie terenu profesjonalnie,
tanio - 785 535 629

Usługi remontowe - roboty wykończeniowe - 500 199 232

Cyklinowanie bezpyłowe - układanie
parkietów, desek, paneli, renowacja starych podłóg, sprzedaż kleju i lakieru FHU
KLEPKA - 692 679 891
Dachy - od A do Z - 603 455 968
Dachy - krycie - konserwacja, ocieplanie,
remonty - 602 884 480
Dachy, poddasza - ocieplanie, wentylacja
- 504 448 090
Dachy - Fornal - pokrycia dachów ciesielki
obróbki rynny Siedlęcin ul.Topolowa 16 - 075
713 77 03 i 603 582 239
Ekipa budowlana - przyjmie zlecenia:
regipsy, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładzie, tynki, malowanie, docieplenia. Konkurencyjne ceny! - 790 272 177
Ekipa budowlana - domki jednorodzinne,
instalacje elektryczne, remonty, adaptacje
- 793 677 525
Ekipa budowlana - przyjmie zlecenia:
regipsy, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładzie, tynki, malowanie, docieplenia. Konkurencyjne ceny! - 790 272 177
Firma hydrauliczna - profesjonalnie
wykona instalacje C.O. gaz - 697 980 806
Firma hydrauliczna Gazer - oferuje montaż
instalacji gazowych wszelkie uprawnienia
oraz odbiory - 501 666 098
Firma wykona kompleksowe - wykończenia mieszkań, domkowi jednorodzinnych
- 697 980 806
Gładzie, gipsowe bezkurzowe - gładzie
gipsowe na mokro, malowanie oraz tynki
gipsowe. e-mail budowlaniec170@o2.pl
- 662 485 024
Glazura, regipsy, remonty - kompleksowo, wszelkie przebudowy wnętrz mail
pablo_j.g@op.pl - 604 828 577
Hydraulika technika grzewcza - montaż
c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy pozwolenia
i odbiory HYDROKLIM Rafał Klimczak
Jelenia Góra - 696 484 516
Instalacje grzewcze - gazowe, kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia - 501
666 098 i 508 647 464
Kompleksowe remonty - mieszkań
wykończenia budynków i wszelkie inne
prace budowlane - 793 702 270
Kompleksowe usługi instalatorskie
i - nstalacje elektryczne modernizacja

Usługi budowlane i nie
tylko. Firma budowlana
EK-MAR zajmująca się
wykończeniami wnętrz
np. panele, regipsy,
malowanie, akryle,
silikony ma wolne
terminy. Gwarantujemy
jakość i szybkość usług
i niskie ceny . Zadzwoń
i sprawdź - 787 210 943
KMarczak@gmx.net

AUTOMOBILES GODYN

Import- Samochodów
Motocykli
Camping Car
z FRANCJI na zamówienie
Nip- 679 271 12 10 tel/fax: 075 761 06 28
Regon- 35 63 91 631 kom: 0790 52 45 39

Remonty - tapety, gładzie, malowanie,
tynki, regipsy, panele, kafelki - 604 828
577
Remonty - tanio i solidnie - 665 208 696
Remonty - tynki, regipsy, gładzie, malowanie, glazura, podłogi, sufity - 506 623 977
Remonty kompleksowo - profesjonalnie
tanio i solidnie - 698 056 197
Remonty mieszkań - pełny zakres tanio
solidnie - 698 056 197
Remonty mieszkań - wykończenia wnętrz,
prace ogólnobudowlane. Szybko, solidnie
- 604 828 577
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie,
regipsy, panele, kafelki - 691 936 900
Remonty mieszkań i usługi budowlane
- 500 289 971
Remonty mieszkań - domy, biura - tynki
maszynowe i regipsy, malowanie, glazura,
panel itp ogólnobudowlane okolice Jeleniej
Góry - 609 173 963
Remonty mieszkań - remonty mieszkań
- 603 455 968
Remonty mieszkań - domków klatek
schodowych - 785 484 549
Remonty mieszkań, biur, sklepów Wykonujemy wszelkie prace remontowe
- 511 229 449
Remonty mieszkań, domy - biura tynki
maszynowe i regipsy, malowanie, glazura,
panel itp. ogólnobudowlane okolice Jeleniej
Góry - 609 173 963
Remonty od A do Z - specjalność: układanie glazury, hydraulika, regipsy, panele,
gładzie, malowanie, tapetowanie, montaż
bram garażowych itp. - 501 404 098
Remonty od A do Z - wykończenia wnętrz,
łazienki, itp. - 792 290 475
Remonty od A do Z - płytki, panele,
gładzie, regipsy, malowanie itd. - 791
969 023
Remonty od A do Z - Regipsy, malowanie,
gładzie, hydraulika, panele, dachy, montaż i
demontaż okien, budowa domu od A do Z.
Tanio - 507 656 622
Remonty wykończenia - hydraulika płytki,
elektryka - 885 742 245
Remonty, przebudowy - glazura, regipsy
mail pablo_j.g@op.pl - 604 828 577
Renowacja drzwi i okien itp. - Renowacja
drzwi i okien itp. - 721 321 115
Roboty hydrauliczne - układanie glazury,
projektowanie łazienek - 723 958 492
Tanio regipsy, gładzie - elektryka, malowanie faktury Vat - 793 677 525
Tynki gipsowe maszynowe - Wykonujemy
profesjonalne tynki gipsowe, e-mail budowlaniec170@o2.pl - 662 485 024
Tynki i posadzki maszynowe - Gipsowe,
cementowe nowe maszyny profesjonalnie
- 695 907 433
Tynki maszynowe gipsowe - i cementowo
- wapienne. Konkurencyjne ceny - 509
112 915

Usługi hydrauliczne - awarie - 603
184 016

Usługi - dekarstwo - papa - gonty,
dachówka, blacha, ocieplanie, wentylacja
- 601 861 085
Wykonujemy remonty - mieszkań,
łazienki, kuchnie, gładzie, panele, regipsy,
tynki ozdobne, malowanie - 509 529 965
Wykonujemy usługi dekarsko - ciesielsko-blacharskie montaż obróbek blacharskich, wstawiamy okna dachowe itp.
- 693 788 140
Zostałeś bez światła? - Masz awarię
– zadzwoń - całodobowo również w soboty,
niedziele i święta. Wykonuję inne prace
elektryczne i pomiarowe - 723 902 491

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf przyjmie zlecenia - 601
142 148
Profesjonalna obróbka zdjęć - Ślub,
komunia, wycieczka itp.. Napisz na GG:
5680833 Wyślę przykładowe prace. Gwarantuje 100% zadowolenia. Polecam - 509
374 172

USŁUGI
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu ucznia
– 667 393 959
Studentka pedagogiki udzieli korepetycji w nauczaniu początkowym,
popołudnia i wieczory zaopiekuje się
dzieckiem - 509 159 886
Edukacja Nauka Profesjonalna - nauka
gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki i
kształcenia słuchu - 608 700 184
Język angielski! - Nauczycielka z doświadczeniem udzieli lekcji - 609 647 074
Język polski - Absolwentka polonistyki
pisze prezentacje maturalne tanio, szybko i
profesjonalnie. Kontakt: malwina-b3@wp.pl
lub GG 12518955 - 501 237 824
Korepetycje z chemii - dla gimnazjum.
Tanio! - 785 557 041
Udzielę korepetycji - z języka angielskiego
- 512 466 814

USŁUGI
MUZYCZNE
Dj, prezenter muzyczny - wieloletnie
doświadczenie (dotychczas Trójmiasto) z
własnym nagłośnieniem i konsoleta: dyskoteki, bankiety, wesela - 501 459 725
DJ/Prezenter/Wodzirej - na wesela
- FULLSOUND. Pełen profesjonalizm,
wieloletnie i bogate doświadczenie! ATRAKCYJNE CENY! Sprawdź strojne w Internecie! - 606 283 031
Duet muzyczny Carlos - Wesela Zabawy
Itp. - 501 576 923
Muzyczny duet - wesela, imprezy - 609
851 863
Muzyczny duet - Sunny Duo - Chcesz
bawić się przy dobrej muzyce? - zadzwoń

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 grudnia 2008 r.

OG£OSZENIA
do nas: Muzyczny duet - SUNNY DUO
- 609 851 863

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Wesele marzeń - zespół Prestiż - studniówki, wesela, karaoke. Demo na naszej
stronie e-mail kontakt@zespolprestiz pl
- 517 900 425
Wypożyczę konsolety Dj - 2 x PIONEER
CDJ100s + BEHRINGER DJX700 lub
MONACOR MPX7700, STAGE LINE CD360 DJ+ nagłośnienie BOX + słuchawki,
mikrofony - 501 459 725
Zespół muzyczny - wszelkie imprezy
profesjonalnie - 609 272 704

USŁUGI
RÓŻNE
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 - alakow@onet.
eu - 601 837 677
Karcher – podciśnieniowe pranie i
szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – Tel. 0 609 600 807 i
075 642 03 15

Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 0 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

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

Opieka weekendowa, Sylwestrowa oraz
kilkugodzinna - 601 939 543

Ośrodek Interwencji kryzysowej w
Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się w
krytycznej sytuacji życiowe Słowackiego
13 pokój 25 od 8:00 do 20:00 – Tel. 075
57 55 91 99

Finanse, kredyty, lokaty - najwyższe oprocentowania lokat 9,4 %, kredyty gotówkowe,
OFE - 723 188 847

Europejskie Centrum Odszkodowań
- Likwidujemy szkody powstałe w wyniku
wypadków komunikacyjnych, do 10 lat
wstecz. - 663 937 173

Lokata 10% - Najwyższe lokaty bankowe!
- 723 188 847

Przewoź osób - lotnisko-dom (również
Praga). TANIO! Jestem dyspozycyjny 24/h
- 506 948 349
Przewozy do Niemiec - Przewozy do Niemiec - 693 331 170 lub 004915771837455
Przewozy na lotnisko Berlin - Schonefeld
także odbiory - 516 336 158
Przewozy osobowe - na lotnisko Berlin
Schonefeld codzienne - 516 336 158

Meble szafy wnękowe - pawlacze, kuchnie
na wymiar - tanio - 500 452 760

Przewozy Regionalne - MPT przewozy
osobowe do Czech – całodobowo F-ra VAT
Tel - fax 075 71740 25 607 763 204 e-mail
maklarite@vp.pl - 607 763 204

Naprawa komputera - usługi informatyczne - 507 311 491

Transport - przeprowadzki do 1.5t kraj
zagranica tanio - 785 269 273

www.millenniumkredyty.pl

Naprawa, modernizacja - serwis komputerów. Szybko i tanio - 510 252 772

Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów i tapicerek – 609 172 300 – 75 242 66 - 692
316 255

Oszczędzaj dla dziecka! - Chcesz
zapewnić dziecku pieniądze na studia,
mieszkanie, własny biznes? Zacznij już
dziś? - 723 188 847

Transport - przeprowadzki - Kraj zagranica. Mercedes Sprinter 25m3, Iveco Daily
17m3, ład. 2 tony, 4,60 dł. pow. ładunkowej.
Tanio i solidnie - 509 211 282

Szycie ślubnych sukien na miarę wg.
najnowszych trendów włoskich i francuskich projektantów, bogate dodatki oraz
szycie gorsetów, sukien wizytowych,
balowych i okolicznościowych. Atrakcyjne ceny. Firma Handlowo-Usługowa
Roxana Jelenia Góra - 698 337 570

Pogotowie komputerowe - Naprawa i
modernizacja komputerów, notebooków
w domu lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500

Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
VAT – 075 76 72 773
www.oddluzenia.com

Naprawa pralek i sprzętu AGD, Dariusz
Simoniuk – Karłowicza 25 – Jelenia Góra
– zakład czynny pn-pt 10-17, sb 10-13
– 603 835 483, 075 64 21 598
Antyki – skup, sprzedaż, renowacja,
wycena, produkcja mebli stylowych na
wymiar – 506 487 498
Biuro poprowadzi księgowość - pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, listy płac, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT
- alakow@onet.eu - 601 837 677
Biuro Usług Księgowych - poprowadzi
książkę przychodów, ryczałt, kadry i place,
Płatnik, odliczenie Vat od materiałów
budowlanych - 509 677 922

Pranie dywanów tapicerek - tanio, dokładnie, profesjonalnie - podciśnieniowe, środkami firmy KARCHER - 601 566 508
Renowacja drzwi i okien - balustrad oraz
antycznych elementów - 721 321 115
Strony WWW - Strony internetowe,
design internetowy, system zarządzania
treścią, szablony na aukcje internetowe
- atrakcyjne ceny - 504 120 752
Sylwester 2008/2009 - Restauracja
Nad Potokiem w Kaczorowie. 150 zł./os.
W cenie pełna konsumpcja i alkohol - 075
74 121 78
Sylwester prywatka - w Urszulce Kowary
- 075 718 23 59 lub 075 71 82 959

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Centrum edukacji i zabawy - rytmika,
plastyka, kinezjologia 25 zł miesięcznie

W dniu 18 grudnia mogę zabrać na
trasie Jelenia - KOBLENZ samochodem
osobowym - 669 569 669

Karcher
- podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki
samochodowej
- 609 600 807 i
075 642 03 15

Transport – tanio, Bus Maxi, kraj,
zagranica, przeprowadzki 1.5t, faktura
VAT – 503 027 361

Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne
szczotkowanie dywanów, tapicerek - wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300
- 075 75 242 66

33

Autoholowanie - Transport towarów
- 609 674 241
Autoholowanie 24h - skup aut powypadkowych - 692 723 836
Gotan Projekt - do Warszawy - - kto jedzie
na koncert w W-wie? - 693 403 843
Lotnisko, przeprowadzka - faktura, zima,
bezpieczeństwo. Weź doświadczonych,
komunikatywnych pracowników - tylko dni
wolne od pracy - 692 573 407
MPT - Przewozy Regionalne, obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin. F-ra VAT tel
- fax 75 71 740 25, e-mail maklarite@vp.pl
- 607 763 204
Przeprowadzki i nie tylko - dowóz
na lotniska zakupy w Praktiker Niemcy
- 502 653 804
Przeprowadzki transport - przeprowadzamy biura, firmy, instytucje oraz prywatne
mieszkania - prowadzimy wywóz starych
mebli oraz sprzedaż mebli na wymiar
- 500 452 760

1 mod = 4 x 3,4 cm
strona ogłoszeniowa
strona redakcyjna
strona redakcyjna (trzecia)
strona pierwsza
strona ostatnia
tekst sponsorowany
nekrolog - od osób fizycznych
nekrolog - od osób prawnych

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215
Lena tel. 663 663 648

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Tipsy żelowe – 50 zł – bogata oferta
zdobień, wykwalifikowana stylistka z
dyplomem, rezerwacja terminów na
Święta i Sylwestra – 663 573 502
Biżuteria nazębna - Studentka Kosmetologii Profesjonalne zdobienie zębów
cyrkoniami Swarovski. Rewelacyjny efekt,
różne kolory i rozmiary 40 zł. Profesjonalne
przedłużanie paznokci 70 zł. Zapraszam
- 790 785 285
Jadłospisy dla każdego - 30 dniowe konsultacja z dietetykiem - 515 130 621
Jeśli chcesz poprawić wygląd - swojej twarzy i wypróbować kosmetyki firmy Herbalife
to napisz gosia.tomaszewska1986@wp.pl
lub zadzwoń - 781 156 516
Jeśli chcesz schudnąć do Sylwestra - bez
efektu jojo zadzwoń do mnie lub napisz
i umów się na konsultacje – 10 zł! gosia.
tomaszewska1986@wp.pl - 781 156 516
Masażystka - wykonuję masaże relaksacyjne, częściowe, całościowe, po urazach,
odchudzające. Duże doświadczenie - 663
641 363
Odchudzę skutecznie zdrowa - zbilansowana dieta, bez efektu jojo - 691 967 676
Promocja świąteczna - przedłużanie
paznokci metodą żelową 40 zł - 662
107 600
Tipsy żelowe 50 zł - Dojazd na terenie
Jeleniej Góry - 505 143 037
Tipsy dojeżdżam - Pracuje na produktach
firmy IBD, 2 lata doświadczenia, certyfikat.
Zapraszam koszt całej usługi 60 zł. - 792
305 102
Wygląd - Nie możesz sobie pomoc z
wyglądem zadzwoń - 660 380 398
Zabiegi w kapsule Spa - masaże - 510
172 690

%
10
15
20
25

upusty (płatne gotówką):
za 4 emisje
za 8 emisji
za 12 emisji
powyżej 12 emisji

Wesela obsługa - Bus do dyspozycji
gości weselnych/rozwożenie/po przyjęciu
- 505 092 579

Wywrotki Kamaz i Iveco do 15 ton
- 608 649 813

brutto
19,52
36,60
61,00
85,40
61,00
48,80
8,54
18,30

wybor miejsca/strony (+10%), kolor (+20%)

Usługi transportowe - (przeprowadzki i nie
tylko) plandeka - 502 653 804

Wyjazdy do Berlina i Pragi - lotniska,
dworce. Wyjazdy indywidualne i grupowe
- 692 723 836

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

Zdrowa żywność - dla każdego - 515
130 621

RÓZNE
SPRZEDAM
Zbiór wydawnictw książkowych książkowych albumowych dotyczących m.st.
Warszawy – starych i nowych razem 46
sztuk w tym ciekawostka historyczna
– telefonować wieczorem 075 746 22 33
Piec elektryczny, pokojowy, bardzo
ekonomiczny, 220 V,Fismer - niedrogo
– 691 328 721
Łóżeczko – tapczanik – sosna – cena
do uzgodnienia – 075 64 35 333

redakcja: (075) 75 444 00

W dobrym stanie KANISTER – 20 litr
około 30 szt. – 669 569 669
Wózek inwalidzki stan bdb. tanio!
- 880 509 425
Drewno kominkowe brzozowe. Konkurencyjne ceny, dowóz gratis - 721
194 827
Drewno kominkowe różne rodzaje
- 667 718 531
Mp3-1GB, nieużywana, cena: 60 zł.- 781
957 491
Nowy TV-15’, srebrny, wbudowany tuner
TV kablowej, DVD, pilot - dużo funkcji
- (w sam, raz na prezent) cena: 400 zł.781 957 491

Niemieckie rzeczy używane – niesort,
dobrej jakości 2,50 zł za 1 kg – wystawiam faktury VAT – 606 128 693

Sprzedam lub zamienię na komputer
nowy TV-15”srebrny, dużo funkcji, DVD,
tuner TV kablowej. Cena:400 zł. – 514
710 357

Piec gazowy, dwufunkcyjny Novat
Herm 20 kw firmy Bosch – cena 1600 zł
– wanna stalowa, nowa dł 140 cm – 110
zł – 885 202 848

Drewno na rozpałkę świerkowe, połupane, w wiązkach 2,50zł/szt. – szukamy
stałego odbiorcy – 605 857 016

Stare pianino – płyta metalowa –
Legnica – Franz Lichr – cena do uzgodnienia – 075 75 32 832
Kamerę analogową Panasonic na
kasety VIS – magnetowidowe – 180 zł
– 075 764 73 35
Piec na drewno z szybą żaro oraz cegła
szamotowa. Po jednym sezonie. Nowa
1200 zł - aktualna 450 zł - 669 393 093
Drewno kominkowe brzozowe. Konkurencyjne ceny, dowóz gratis - 721
194 827

Pianino kaliskie z płytą
żelbetową, brąz
z połyskiem, gięte nóżki
- dzwonić wieczorem
- 075 643 60 05
- cena 4000 zł

Stare deski sosnowe – dł. do 4mb, szer.
do 40cm, gr. 35mm. Istnieje możliwość
maszynowania – 506 487 498
Dachówka – karpiówka, poniemiecka
– tanio – 075 75 215 19
Okna plastykowe, używane, wymiar
95x1,75 – tanio – 075 75 215 19

RÓŻNE
Oddam w dobre ręce dwie koszatniczki,
samiczki - 502 276 205
Szukam partnera do szkoły tańca klasycznego wiek 14-15 lat - 691 187 001

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Opel Omega kombi B – 1996 rok – nowy
przegląd i ubezpieczenie 2 x airbag,
centralny zamek, alarm, gaz, 10500 do
uzgodnienia lub zamiana na busa – 606
128 693

Opel Calibra – 96 rok, składak, 2.0, pełna
elektryka, aktualny przegląd i oc, alufelgi.
Stan bdb. zadbana, cena do uzgodnienia
- 669 022 821
W całości lub na części opla kadeta z
gazem 1.3 Pojemność 669 755 279
Ford Transit w całości na części - 505
419 776
Mercedes 124 e , 3 litry , 93 rok, diesel
– 505 419 776
Mercedes 124 230 E benzyna – gaz,
rok 1989, zielony, stan dobry, cena 5900
zł lub zamiana na inny 501 122 372 i
691 455 758
Części Audi 80 b3 1.8 benzyna - kompletny układ wtryskowy od przepływomierza po wtryskiwacze – 250 zł.
Komputer – 90 zł. Moduł zapłonowy 35
zł. – 608 034 794
Skrzynia biegów do Poloneza – 4
biegowa – tanio – 075 75 215 19
Volkswagen Golf IV 1,9 SDI, 68km
kolor czarny, 1999 rok, klimatyzacja,
podłokietniki, 4 poduszki powietrzne,
abs, centralny zamek, 3 drzwiowy,
zarejestrowany – 075 76 463 34, kom
693 773 782

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kupię zużyte akumulatory, sondy
lambda, katalizatory i wkłady kat. - 723
865 808
Przyjmę każde auto za wyrejestrowanie, lub niedrogo kupię 723 865 808

Kupię każdą Toyotę
Corollę, Carinę, Hiacę,
Liteacę - stan i rocznik
obojętny - 888 872 887
i 516 346 494

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Millennium
KREDYTY

firma handlowa

www.millenniumkredyty.pl
022 389 50 88, 075 753 30 30
022 397 21 50, 075 752 30 06

Halny

Zatrudnimy kosmetyczkę na telefon
PL 58-540 Karpacz, ul. Mickiewicza 10
tel.fax +478 75 761 93 63
www.hotelhalny.com.pl
info@hotelhalny.com.pl

ul. Wolności 59

Jelenia Góra
0 695-605-069
0 75 642-02-80

AU T O H A N D E L

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tel. (48-75)7353208
1. Renault Twingo 1.2 60KM, rok 2000, przebieg 127 tys. km,
cena: 9.600,Renault Twingo
60KM,
2000,
przebieg 127122
tys.
2. Renault1.2
Thalia
1.4rok
75KM,
rok 2002,przebieg
tys.km,
km,
cena: 9.600,-cena 13.800,3. Dacia1.4
Logan
1.4 75KM,
rok 2006, przebieg
tys. km,
km, cena 18.900,Renault Thalia
75KM,
rok 2002,przebieg
12299tys.
z klimatyzacjąOFERTA SAMOCHODÓW
,cena 13.800
4. Renault Clio 1.4 16V automat, rok 2002, przebieg 36 tys. km,
PODEMONSTRACYJNYCH
Dacia Logan
75KM,
rok 2006,automatyczną
przebieg 99 tys. km, cena 18.900,,- z klimatyzacją
cena1.4
23.900
5. Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi 120KM, rok 2004,
z klimatyzacją
,- przebieg
103
tys.
km,
cenarok
34.900
Renault Clio
1.4 16V
automat,
2002,
tys. km,
1. przebieg
Dacia
Logan
MCV
1.6
16V
105 KM36(benzyna)
–7
6. Renult Grand Scenic 2.0 16V 140KM automat, rok 2004,
,-miejscowy
cena 23.900
z klimatyzacjąz automatyczną
klimatyzacją,
rok
prod.2008,
przeprzebieg 170 tys. km, cena 38.900,Renault Laguna
Grandtour
1.9 dCi1.5
120KM,
rok 2004,2007,
7. Renault
Megane
Grandtour
105KM, rok
bieg
ok.
8.500
km,,- kolor
–dCi
srebrny
metalik, Cena
przebieg 103przebieg
tys. km,
cena
,6700
km,34.900
cena 49.000
48.000zł
rabat
7.100zł
cena
po
rabacie
Renult Grand
Scenic
2.0
16V
rok 2004,
8. Megane
Coupe
2.0
IDE140KM
140 KM, automat,
rok 2001, przebieg
7240.900zł
tys.,
przebieg 170cena
tys. 21.900,km, cena 38.900,9. Avantime
3.0, rok 2002,
przebieg
101 tys, cena
Renault Megane
Grandtour
1.5
dCi 105KM,
rok 45.900,2007,

KKF Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 13,
tel. 075 64 16 570 (od Pn do Pt w godz. 9-17)

FABRYKA OKIEN

Renault Dzięciołowski Sp. z o.o.

Renault
Dzięciołowski Sp. z o.o.
OFERTA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
OFERTA SAMOCHODÓW
ul. Paderewskiego 20UŻYWANYCH
Jelenia Góra
tel. (075)7645000
kom. 0604132720
ul. Paderewskiego
20 Jelenia
Góra
ul. Bohaterówkom.
Getta0604132720
11, 59- 700 Bolesławiec
tel. (075)7645000

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

ROBERT

sp. z o.o.

KUPUJ MIESZKANIE
KREDYTUJEMY 100% CENY

HOTEL

AUTO KOMIS

PCW, DREWNO, ALU
www.astol.com.pl

JELENIA GÓRA, ul. Sobieszowska 8b, 10, tel. (075) 755 20 41

!!!! WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2008 !!!!

OFERTA SPECJALNA

przebieg 6700 km, cena 49.000,SAMOCHODÓW NOWYCH
8. Megane Coupe 2.0 IDE 140 KM, rok 2001, przebieg 72 tys.,
cena 21.900,9. Avantime
rok 2002,
przebieg
1.3.0,
Renault
Twingo
1.2101
16Vtys,
75cena
KM 45.900,z klimatyzacją, rok

OFERTA SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH
1. Renault Megane Grandtour 1.6 16V, rok 1999,
klimatyzacja przebieg 130 tys. km stan idealny,
cena 14.900zł
2. Renault Megane Grandtour 1.6 16V, rok 2002, klimatyzacja, auto serwisu Renault, cena 13.900zł
3. Renault Megane Coupe 2.0 16V IDE, rok 2001,
klimatyzacja, cena 18.400zł
4. Renault Megane Sedan 1.4 16V, rok 2004, przebieg 49 tys. km, cena 25.900zł
5. Renault Modus 1.2 16V ALIZE, rok 2008, GWARANCJA, przebieg 17.500 km, cena 32.900zł
6. Renault Megane Sedan 1.6 16V ALIZE, rok 2007/I
rej 2008, przebieg 16 tys. km, GWARANCJA,
cena 39.900zł
7. Renault Laguna 2.0 16V, rok 2007, ESP, klimatyzacja pełna elektryka GWARANCJA, cena 44.900zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I USŁUGOWYCH
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra
Tel. 075 75 474 20, fax. 075 75 474 22

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

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

TAXI

96 21

Technikum:
• kelner
• kucharz
• organizacji usług
• żywienia i gospodarstwa
• gastronomicznych
domowego
• handlowe
Zasadnicza szkoła zawodowa:
• wielozawodowa np. fryzjer, murarz, tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz,
lakiernik stolarz, złotnik i wiele innych
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
• cukiernik, piekarz,
DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
!!!

www.gastronom.yoyo.pl e-mail: zsliu@neostrada.pl

AUTO KOMIS

ALF
A

prod.2008, kolor – czarna perła, Cena 37.650zł
rabat 2.750zł cena po rabacie 34.900zł
2. Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75 KM z klimatyzacją, rok prod.2008, kolor – beżowy metalik,
Cena 46.350zł rabat 3.450zł cena po rabacie
42.900zł
3. Renault Kangoo Express II 1.5 dCi 85 KM z klimatyzacją, rok prod.2008, kolor – biel polarna 26%
rabatu
4. Renault Kangoo II 1.5 dCi 85 KM z klimatyzacją,
rok prod.2008, kolor – błękit srebrzysty 20%
rabatu
5. Renault Kangoo 1.5 dCi 85 KM z klimatyzacją,
rok prod.2008, kolor – gwiezdny pył 28% rabatu

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

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

FABRYKA OKIEN

PCW, DREWNO, ALU
www.astol.com.pl

Do wynajęcia pomieszczenia na biura,
pracownie,hurtownie, magazyny,
warsztaty, garaże.
Tel: 0-601-750-147

RESTAURACJA

Restauracja w Teatrze Jeleniogórskim zaprasza na

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

Gwarantujemy:
szampańską zabawę z zespołem muzycznym,
bogate menu, niezapomniane wrażenia

DYSPENSA

Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

Bal Sylwestrowy
cena: 200 zł/os.
Informacje tel. 0-517-17-17-50 lub na miejscu

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Prezydent Miasta Jeleniej Góry przedstawia do publicznej wiadomości projekt budżetu miasta na 2009 rok, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Wszystkie uwagi do projektu można składać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (pokój 209) i w Wydziale Finansowym (pokój 105) Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58 lub telefonicznie pod nr 75 46 126 i
146 lub 75 46 148 w terminie do 17 grudnia 2008 roku lub na adres e-mail: wrg_um@jeleniagora.pl lub planowanie_um@jeleniagora.pl
Projekt budżetu został zamieszczony również na stronie internetowej http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/
- budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W. Pola-ul.
Sudecka) w Jeleniej Górze
- budowa odcinka drogi tranzytowej od ul. Spółdzielczej do ul.
Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą
b) na realizację projektu „System poprawy stanu bezpieczeństwa w
Euroregionie Nysa w obszarach górskich”

Projekt budżetu miasta Jeleniej Góry na 2009 rok
Prognoza dochodów na 2009 rok
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
DOCHODY OGÓŁEM

w złotych
Prognoza
na 2009 rok
3

DOCHODY WŁASNE

4 920 000
566 611
431 566

2.

Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci na
realizację projektu w zakresie oświaty i wychowania

203 962

3.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w zakresie
oświaty i wychowania

434 591

280 660 239

z tego:
I.

c) na realizację projektu „Transgraniczna współpraca policji miejskich
w Euroregionie Nysa”

2 500 000

151 996 724

z tego:
1.

Dochody z podatków i opłat

46 514 200

z tego:
1) podatek od nieruchomości
2) podatek rolny
3) podatek leśny

33 400 000
104 500
47 000

4) podatek od środków transportowych

1 042 000

5) opłata skarbowa

2 100 000

6) opłata komunikacyjna

1 605 000

7) opłata targowa
8) opłata miejscowa
9) opłata uzdrowiskowa
10) opłata eksploatacyjna
11) opłata produktowa

Dział
klasyfikacji
budżetowej
1

2

294 479 802

w tym:
010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

b) remonty, z tego:

206 000
35 200
11 000

−

konserwacja urządzeń melioracji wodnych

90 000

remont dróg rolniczych

60 000

w tym:

14) opłata planistyczna

100 000

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

15) opłata adiacencka

100 000

20) podatek od czynności cywilnoprawnych

020

LEŚNICTWO

c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach komunalnych

550 000

21) wpływy z karty podatkowej

280 000

22) podatek od spadków i darowizn

525 000

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Wydział Gospodarki Komunalnej - dopłaty do cen wody

600

i odbioru ścieków

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.

Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

1 850 000

1. Wydział Gospodarki Komunalnej

4.

Dochody od jednostek organizacyjnych gminy

2 273 121

5.

Pozostałe dochody

2 097 572

a) bieżące utrzymanie dróg, w tym: naprawy bieżące, oczyszczanie letnie i zimowe, utrzymanie
pasów zieleni

2) podatek dochodowy od osób fizycznych

66 245 150

7.

Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł

8.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

9.

Dotacje z funduszy celowych

106 226

10.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

680 000

11.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

12.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

II.

SUBWENCJA OGÓLNA

b) remonty ulic, z tego:

70 000

2) część równoważąca
III.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

36 765

Dotacje celowe na zadania własne

2.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej - związane z utrzymaniem grobów i
cmentarzy wojennych

IV.

DOTACJE ROZWOJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

V.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE,
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ

785 000

−

przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego

200 000

−

opracowanie dokumentacji na remonty ulic

1 951 200

−

budowa odcinka drogi tranzytowej od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej
Górze wraz z infrastrukturą

−

likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko – niemieckiego
katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm

−

przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego

−

budowa ulic na osiedlu Żabia

300 000

−

przebudowa ul. Żwirki i Wigury

864 500

6 704 702

−

przebudowa ul. Daszyńskiego

540 000

31 477 733

−

utwardzenie nawierzchni ul. Osiedle Żeromskiego

−

uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania
Listopadowego i Kasprowicza

471 300

−

utwardzenie nawierzchni ul. Nowej

200 000

−

wykupy gruntów zajętych pod drogi

200 000

−

opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic

585 686
82 627 664
75 922 962

3 302 397

2. Miejski Zakład Komunikacyjny

28 167 336

100 000
1 250 000

65 000

200 000
9 008 000

dotacja na dofinansowanie autobusowej komunikacji miejskiej

7 800 000

b)

wydatki inwestycyjne, z tego:

1 208 000

630

−

dotacja na zakup 5 autobusów używanych

−

dotacja na zakup małolitrażowego używanego samochodu osobowego do
nadzoru ruchu

−

dotacja na zakup urządzeń warsztatowych i dla stacji diagnostycznej

TURYSTYKA

1 000 000
20 000
188 000
8 423 003

w tym:

8 000

1.Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

785 000

z tego:

76 693
14 481 425
13 842 872

promocja miasta

95 000

b) wydatki inwestycyjne, z tego:

690 000

a)

b) – szlakiem wież widokowych pogranicza polsko - czeskiego
−

monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra

2.Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej - dotacja na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin
Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego

w tym:
a) na realizację projektów w zakresie modernizacji układu
komunikacyjnego, w tym:

9 840 000

a)

19 392 883
8 774 453

963 700

w tym:

430 000

c) – rewitalizacja ośrodków sportowych w Jeleniej Górze i Jabloncu nad Nisou

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

150 000
21 945 700

przebudowa ul. Głowackiego

z tego:
1.

remont ul. Szewskiej

przebudowa ul. Wyczółkowskiego

z tego:

3.

150 000

−

−

1 238 000

2) dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat, w tym m.in. na
funkcjonowanie inspekcji i straży

remont ul. Powstania Styczniowego

−

2 526 004

2) na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej

dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę, w tym
m.in. na zadania z zakresu pomocy społecznej

150 000

−

5 000 000

1 218 300

1)

1 435 000

remont odcinka ul. Krośnieńskiej

budowa obwodnicy południowej – etap I, zadanie I
(ul. W. Pola – ul. Sudecka) w Jeleniej Górze

1) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

10 700 000

−

w tym:

3) na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”

34 080 700

z tego:

z tego:
1.

43 371 406

−

c) wydatki inwestycyjne

z tego:
1) część oświatowa

1 430 000

w tym:

70 257 150
4 012 000

1 430 000

w tym:

z tego:
1) podatek dochodowy od osób prawnych

47 000

w tym:

Dochody z majątku gminy

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

200 000

200 000

2.

6.

25 000 000

terenu umożliwiającego zrywkę

b) wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i
prowadzenie
upraw leśnych oraz nadzór nad gospodarką leśną

382 000
1 500

447 000

a) likwidacja szkód po huraganach oraz przygotowanie
oraz wywóz drewna z terenów lasów

40 000

4 500 000

150 000

−

730 000

19) opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

63 000

a) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej i inne wydatki

93 000

13) opłata parkingowa

18) opłaty za zajęcie pasa drogowego

213 000

z tego:

552 000

110 000

17) opłata za miejsca cmentarne

3

WYDATKI OGÓŁEM

12) opłata stała

16) opłata od psa

Projekt planu na rok
2009

Wyszczególnienie

8 170 000

3.Wydział Gospodarki Komunalnej
na wydatki inwestycyjne, w tym:

440 000
150 000
100 000
18 000
2 650 000

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 grudnia 2008 r.

36

OG£OSZENIA
− udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej
miasta Jelenia Góra
− łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru”
− „Południowo-zachodni szlak cystersów” – budowa 2 parkingów w Jeleniej Górze
− odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów
nadbrzeżnych
4.Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
na wydatki inwestycyjne – uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację
parków uzdrowiskowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego

700

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

500 000
50 000

w tym: odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na remonty i inwestycje
oraz inne wydatki związane z obsługą długu publicznego

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

100 000
2 000 000
300 000

1. Rezerwa ogólna

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 732 644

a)

na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania
zawodowego

300 000

2 800 000

b)

na inicjatywy lokalne z udziałem ludności

150 000

c)

na organizację prac społecznie użytecznych

2 800 000

d)

na wzrost wynagrodzeń nauczycieli

2 103 000

e)

na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy
udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych

723 000

f)

na restrukturyzację zakładów budżetowych

1 380 000

g)

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

a)

dofinansowanie remontów zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry

2. Wydział Gospodarki Lokalowej

z tego:

w tym:
a) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego
b) wydatki inwestycyjne, w tym:
−

przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne

−

ul. Mickiewicza 12 – podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej

100 000

renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32

250 000

−

renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24
– opracowanie dokumentacji
renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35
– opracowanie dokumentacji

80 000
500 000

100 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

101 657 637

1. Szkoły podstawowe

15 000

27 004 253

z tego:
15 000

a)

wydatki bieżące

b)

dotacja na dofinansowanie niepublicznych szkół

c)

a) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. nabywanie
prawa użytkowania wieczystego

remonty, w tym: SP Nr 6 ul. Cieplicka – remont ciągów komunikacyjnych, SP Nr 7
ul. Okrzei – remont dachu i kominów, awarie

1 500 000

d)

wydatki inwestycyjne, w tym:

b) wydatki inwestycyjne - nabywanie nieruchomości do zasobu oraz zwroty nakładów

2 000 000

z tego:

4. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa
w tym m.in.: wydatki związane z przygotowaniem operatów szacunkowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

50 000

z tego:

3 500 000

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

2 000 000

1 000 000

−

−

−
−

157 000

420 000

2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa

528 200

180 593
290 000
4 341 281

zakupy inwestycyjne

43 200

termomodernizacja obiektów szkolnych: SP Nr 3
ul. PCK, SP Nr 11 ul. Moniuszki, SP Nr 15 ul. Kamiennogórska

4 250 000
3 873 945

z tego:
a)

1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
w tym m.in. na plany zagospodarowania przestrzennego

22 192 379

2. Szkoły podstawowe specjalne

1 576 150

w tym:

b)

wydatki bieżące

3 065 945

wydatki inwestycyjne – poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych przy ul. Kruszwickiej

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w tym:
458 200

808 000
816 612

4. Przedszkola

10 557 771

a)

opracowania geodezyjne i kartograficzne

b)

prace geodezyjne i kartograficzne

20 000

a)

dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych

6 703 942

c)

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

50 000

b)

dotacja na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych

3 408 342

c)

remonty, w tym: MP Nr 4 ul. Krasickiego – remont ogrodzenia, MP Nr 27 ul. Tuwima
– remont pomieszczeń bloku żywienia oraz wjazdu, awarie

112 000

d)

wydatki inwestycyjne, w tym:

325 970

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

wydatki na funkcjonowanie PINB

4. Wydział Gospodarki Komunalnej, w tym:
a)

pokrycie kosztów przewozu zmarłych do spopielenia

b)

wydatki na remonty cmentarzy komunalnych przy
ulicach: Sudeckiej i Krośnieńskiej

5. Wydział Rozwoju Gospodarczego – funkcjonowanie Punktu Obsługi Inwestora, aktualizacja
istniejących oraz opracowanie nowych programów rozwoju miasta
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w tym:

396 450
161 500
49 000

−

dotacja na zakupy inwestycyjne

104 500

−

inwestycje, z tego: Miejskie Przedszkole Nr 10
ul. Zjednoczenia Narodowego – termomodernizacja obiektu

1. Rada Miejska
w tym: diety radnych
2. Urząd Miasta

260 000
428 215

6. Gimnazja

16 312 761

z tego:

23 296 600

a)

wydatki bieżące

726 000

b)

dotacja na dofinansowanie gimnazjów niepublicznych

524 130

c)

remonty, w tym: Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego – remont kotłowni, Gimnazjum Nr
4 ul. Karłowicza – montaż boiska do piłki nożnej, awarie

d)

wydatki inwestycyjne, w tym:

1 618 085

−

Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka, Gimnazjum Nr 3
ul. Grunwaldzka - termomodernizacja obiektu

1 600 000

−

zakupy inwestycyjne

20 627 600

w tym:
a)

wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta

b)

remonty pomieszczeń biurowych

420 000

c)

wydatki inwestycyjne, z tego:

510 000

−

zakup m.in. sprzętu elektroniczno-komputerowego na potrzeby Urzędu, oprogramowanie
operacyjne, aplikacyjne i biurowe

200 000

−

rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta

−

budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta
ul. Ptasia

3. Organizacja i obchody rocznic

62 800

5. Przedszkola specjalne

70 000

w tym:

19 663 000

13 912 896

1 907 738

8. Dowożenie uczniów do szkół

66 032

9. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1 132 039

10. Licea ogólnokształcące

250 000

115 000

16 500

7. Gimnazja specjalne

60 000

666 780

11 010 711

z tego:

20 000

a)

wydatki bieżące

9 512 915

4. Współpraca z zagranicą

100 000

b)

dotacja na dofinansowanie szkół niepublicznych

1 404 796

5. Składki na związki i stowarzyszenia

140 000

c)

6. Wydział Komunikacji - zakup tablic rejestracyjnych, koszty
wykonania druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych

996 000

remonty, w tym: ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego – remont instalacji ciepłej i zimnej
wody, ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna – wymiana instalacji hydrantowej i ppoż, awarie

7. Komisje poborowe
8. Promocja miasta

71 000
616 000

752

OBRONA NARODOWA

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1 639 224

12. Szkoły zawodowe

20 512 077

14 531

a)

wydatki bieżące

b)

dotacja na dofinansowanie szkół niepublicznych

c)

remonty, w tym: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja – remont
instalacji hydrantowej, awarie

d)

wydatki inwestycyjne, w tym:

2 000
12 709 490

w tym:
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

7 562 946

w tym: wydatki inwestycyjne

120 000

2. Ochotnicze Straże Pożarne

847 777

w tym: wydatki inwestycyjne – zakup samochodu wraz
z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo - gaśniczy

628 900

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego

156 000

w tym: wydatki inwestycyjne – zakup i montaż 2 syren elektronicznych DSE na budynkach
4. Straż Miejska

595 000
395 800

5. Komenda Miejska Policji – na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście

300 000

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
w tym: koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1 150 000

2 240 110

−

utworzenie sieci centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
oraz doposażenie bazy szkół zawodowych – współudział w projekcie

150 000

−

poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze
poprzez rozbudowę bazy szkolnej

300 000

−

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II
– winda zewnętrzna

100 000

−

zakupy inwestycyjne

16 000

13. Szkoły zawodowe specjalne

1 428 698

14. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego

1 929 038

818 000
561 950

16. Różna działalność związana z prowadzeniem szkół
i przedszkoli

2 476 573

w tym: inwestycje – dokumentacja niezbędna do wykonania w 2009 r. termomodernizacji
851

65 000
566 000

15. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 842 767

w tym:
wydatki inwestycyjne – Centrum Monitoringu Wizyjnego,
10 kamer do monitoringu centrum
miasta, specjalistyczny pojazd terenowy; serwer wraz z oprogramowaniem

17 640 967

w tym: inwestycje – nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej
Górze zad. 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki
zawodu ul. Obrońców Pokoju

28 000

remonty – remont pomieszczeń nowej siedziby w budynku przy ul. A. Krajowej

93 000

11. Licea profilowane
z tego:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

756

3 180 000

4 600 000

w tym:

751

800 000

2. Rezerwy celowe:

5.Wydział Rozwoju Gospodarczego
na wydatki inwestycyjne – Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej

1. Zakłady Gospodarki Lokalowej „Północ” i „Południe”

750

3 980 000

z tego:

w tym:

710

5 552 172

757

OCHRONA ZDROWIA

100 000
2 865 000

w tym:
1. Zwalczanie narkomanii – realizacja zadań ujętych
Przeciwdziałania Narkomanii

w Miejskim Programie

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:
a)

zadania związane m.in. z profilaktyką, prowadzeniem świetlic środowiskowych,
wypoczynkiem zimowym i letnim, klubami abstynenckimi, działalnością sportową, w
tym:
−

na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze
otwartych konkursów ofert

40 000
1 810 000
1 260 000
570 000

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

8 grudnia 2008 r.

OG£OSZENIA
b)

remonty, z tego:

550 000

−

SP Nr 13 – remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę
środowiskową

−

ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego – remont boiska sportowego

250 000

−

remont hali sportowej przy ul. Złotniczej

250 000

3. Programy polityki zdrowotnej

− zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Jeleniej Górze

4 000

6. Dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego
sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

450 000

POMOC SPOŁECZNA

39 721 000

w tym:
1.Placówki opiekuńczo-wychowawcze

4 925 300

Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”

dotacje, w tym:

2 926 680

- dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na prowadzenie Pogotowia
Opiekuńczego TIS oraz Domu Dziecka TIS

2 766 960

2. Domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia

a)
b)

4 024 000

Dom Pomocy Społecznej “Pogodna Jesień”,
w tym:

350 000

w tym:

200 000

a)

8. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”

3 453 000

9. Muzeum Przyrodnicze
a) remont systemu p.poż. zabytkowego obiektu drewnianego

82 000

b) zakupy inwestycyjne

407 000

10. Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna

1 201 500

w tym:

1 033 500

11. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a)

na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
11. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

260 000

12. Dodatki mieszkaniowe

1 750 000

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 275 571

w tym:
1.   Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

327 047

−

dotacje planowane do przekazania dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania
miasta

−

na zadania planowane do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
3. Powiatowy Urząd Pracy
854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

219 047

11. Upowszechnianie kultury w mieście
w tym: zadania planowane do realizacji z udziałem organizacji pozarządowych
926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a)

1 509 551
10 711 201

2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1 023 562

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
4. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w tym: inwestycje – zakupy inwestycyjne
5. Placówki wychowania pozaszkolnego
w tym: inwestycje – zakupy inwestycyjne
6. Internaty i bursy szkolne

− dotacja dla publicznych burs szkolnych
− inwestycje – nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej
Górze zad. 2 modernizacja Bursy Szkolnej Nr 1 ul. Kilińskiego
7. Szkolne schroniska młodzieżowe

8. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
w tym: remonty – remont obiektu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ul. Sprzymierzonych
9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
10. Różna działalność związana z prowadzeniem zadań pozaszkolnych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

bieżące utrzymanie zieleni w mieście

b)

bieżące - wykonanie opinii, analiz, ekspertyz itp.

c)

wydatki majątkowe – na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

2. Wydział Gospodarki Komunalnej

556 000
50 000
10 000
365 000
20 000
300 000
445 000
210 000
3 553 110
2 572 152

700 000

c)

sport kwalifikowany

600 000

b)

2 859 729

980 958

remonty: obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 – remont hali sportowej i szatni

150 000

inwestycje, w tym:

660 770

−

obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 – modernizacja systemu ogrzewania
obiektu

150 000

−

EURO 2012 – centrum treningowe przy ul. Lubańskiej

500 000

5 000
2 031 274

DEFICYT BUDŻETU (różnica pomiędzy dochodami
a wydatkami)

13 819 563

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych stanowiące przychody budżetu, z tego:

26 100 300

329 333
1 082 997
618 000
100 421

1.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację projektu pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”

2.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i
pomocy społecznej

100 421
1 149 163
65 000

3.

Kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych
współfinansowanych środkami Unii Europejskiej

52 493
150 927
7 681 300
1 345 000

w tym:
a)

384 000
3 200 000

stypendia dla sportowców

6 500

w tym:
1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

312 5000

b)

a)

32 328

z tego:
− dotacja dla niepublicznych schronisk młodzieżowych

1 924 000

800 000

1 462 355

w tym:
− dotacja dla niepublicznych burs szkolnych

20 000
335 000

zadania planowane do realizacji z udziałem organizacji pozarządowych i jednostek
organizacyjnych miasta z zakresu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób
niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym

2. Obiekty sportowe
1 848 949

20  000

w tym:

418 973

1. Świetlice szkolne

14 500
500 200

z tego:

98 000

z tego:

900

opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku”

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w tym:

1 670 900

w tym:

w tym:
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współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Euroregionalne Centrum Kultury przy
ul. Bankowej oraz utworzenie Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. 1 Maja

7. Biuro Wystaw Artystycznych

208 000

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

20 000

w tym:
a)

4 471 000

10. Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

6. Jeleniogórskie Centrum Kultury

17 065 000

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

zakupy inwestycyjne

5. Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury

1 761 000

8. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

zakupy inwestycyjne

remont pracowni muzycznej i wejścia głównego
b)

494 000

5.   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrach
integracji społecznej

remonty: rozbiórka kotłowni przy ul. Wolności
wydatki inwestycyjne - współfinansowanie modernizacji Teatru Zdrojowego, zakupu
wyposażenia wybudowanego zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego oraz windy
wewnętrznej dla niepełnosprawnych w Teatrze ul. Wojska Polskiego

4. Miejski Dom Kultury “Muflon”

na zadania remontowe (remont 10 pokoi, instalacji wod.-kan., c.o., kominów)

z ubezpieczenia

6 490 900

70 000

−

4.	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
społecznego

15 116 987

506 500

na zadania inwestycyjne (montaż na klatkach schodowych urządzeń zapobiegających
zadymieniu i służących do usuwania dymu, zakup używanego samochodu)

3. Rodziny zastępcze

30 000

3. Osiedlowy Dom Kultury
a)

2 630 000

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy
ul. Kilińskiego

200 000

2. Filharmonia Dolnośląska

−

b)

− dokumentacja na budowę bądź rozbudowę oświetlenia ulic, budowę fontann
miejskich

w tym:

w tym:
a)

250 000

w tym:

116 600

c)

16 500

− wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

125 000

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4

150 000

1.   Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida

1 765 000

b)

− rozbudowa Schroniska dla Małych Zwierząt przy
ul. Spółdzielczej

w tym:

w tym:
w tym remont obiektu

1 744 800
500 000

3. Wydział Rozwoju Gospodarczego - konserwacja i utrzymanie infrastruktury targowisk
miejskich
921

2 861 300

− współfinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji
Jelenia Góra

− budowa oświetlenia ulic na osiedlu Czarne

61 000

5. Ratownictwo medyczne

a)

wydatki inwestycyjne, z tego:

500 000

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

852

f)

50 000

37

4.

Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych

5.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym
wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 476 000

4 650 000

10 004 900
7 969 400
2 000 000

Rozchody budżetu:

12 280 737

Spłata kredytów, pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji komunalnych na inwestycje i
remonty,

12 280 737

1 330 000
5 000
10 000
6 306 300

w tym:

2 300 000

na sfinansowanie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych środkami
budżetu Unii Europejskiej

z tego:
a)

oświetlenie ulic, placów i dróg

b)

utrzymanie szaletów, fontann, dekoracja miasta

370 000

c)

oczyszczanie miasta (m.in. likwidacja dzikich wysypisk)

200 000

d)

schronisko dla zwierząt

300 000

e)

remonty, z tego:

275 000

− remont słupów oświetlenia drogowego

160 000

− remont oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego i
Paderewskiego

115 000

Prognozowany dług publiczny miasta na koniec 2009 r.

3 135 737
121 070 845

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Serafin

RAMY
do OBRAZÓW

Ramy do obrazów, luster, grafik itp. 250 wzorów listew
wszystkie wymiary ram termin realizacji 3 - 24 godz.

Art. dla ARTYSTÓW MALARZY: farby, pędzle, akcesoria
Usługi szklarskie

"Pod Koroną" Jelenia Góra - Cieplice ul. Wolności 242a tel. (075) 75-503-25
pn-czw 9-17; pt 9-15; sobota nieczynne

Auto-Komis
„Dakar”

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28

www.dakar-68.gratka.pl

dakar-68@o2.pl

• Przygotowujemy auta do sprzedaży
• Pomagamy bezpiecznie przeprowadzić transakcję
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
różnych marek
• 100% legalności aut
• Sprowadzamy auta na zamówienie
• Nisko oprocentowany kredyt na auta nowe i używane
• Kredytujemy samochody z poza komisu
• Kredyty dla firm i rolników
• Leasingi na samochody nowe i używane
• Procedury uproszczone (bez zaświadczeń)
• Gwarantujemy miłą, fachową obsługę
i rzetelnie wykonanie usługi
• Skup samochodów gotówka natychmiast

UTO BANASIAK
A
Bogata oferta pojazdów używanych.
Kredyty, ubezpieczenia.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 171
tel. 075 75 506 09 kom. 0 502 212 400

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

skup
sprzedaż
komis

• Blacharstwo
• Lakiernictwo
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
• Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi

OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11
(wjazd od W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411

Tel. 075 64 72 111

Tanie zestawy komputerowe
Tel. (075) 6133246· 0510252772

Pon-Pt: 10.00 - 18.00 Sob: 10.00 - 14.00
siedziba Wojska Polskiego 24 of wejście od ul. Okrzei 23

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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JELONKA WCZORAJ

Czary pary i elektryczności
Podróż w kolorowych wagonach ciągniętych przez
buchającą parą lokomotywę malowniczą trasą była hitem roku 1902, kiedy to kolej żelazna po raz pierwszy
dotarła do Szklarskiej Poręby Górnej. Później nastąpiła era elektryczności i z Jeleniej Góry można było z
przesiadką dojechać pociągiem na główny dworzec w
Pradze… Gdzie te czasy?
25 czerwca 1902 roku tłumy
zmierzają ku lśniącemu dworcowi kolejowemu, aby zobaczyć
spektakularne wydarzenie: wjazd
na peron pierwszego pociągu z
Hirschbergu do jednej z wyżej
położonych stacji kolejowych
regionu jeleniogórskiego, w Ober
Schreiberhau.
Pociąg ma kilka wagonów:
pasażerskich i towarowych. Pokonanie 31 kilometrów trudnej
trasy z Jeleniej Góry, z mozołem
budowanej etapami od 1888 roku,
zajmuje maszyniście grubo ponad
godzinę.
Jednak, sądząc po zainteresowaniu tym połączeniem, opłacało się.
25 czerwca 1902 ludzie wchodzą
na dach stacji, wspinają się na
okoliczne skałki, gromadzą na
peronie, aby zobaczyć i usłyszeć,
jak wtacza się pod Szrenicę kolorowy skład.
Połączenie kolejowe stolicy
Karkonoszy ze Szklarską Porębą (i
dalej z Czechami) było na początku
XX wieku ostatnią inwestycją dróg
żelaznych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Później powstała jeszcze
linia z Jeleniej Góry do Lwówka
Śląskiego. Wcześniej zbudowano
torowiska, tunele, wiadukty i mosty na trasach do Kowar, Karpacza
oraz Kamiennej Góry.

Dyplomata
w wózku pocztowym

Wróćmy jednak do połączenia
ze Szklarską Porębą. Zapewne
takiego wygodnego dojazdu w
góry oczekiwał wspomniany już
John Quincy Adams. Miał pecha,
bo na początku XIX wieku kolei żelaznych jeszcze nie było, a
gość wraz ze swoją świtą musiał
korzystać z bryczek i dyliżansów
lub pocztowych wózków, które po
kamienistych ścieżkach pięły się
ku Schreiberhau.
Jak wówczas wyglądało miasto
bez pociągów? – Ma tysiąc sześćset
mieszkańców w 350 domach
rozrzuconych na przestrzeni kilku
mil kwadratowych. Niemieccy
podróżni, którzy zwiedzają tę
miejscowość, dziwią się bardzo
temu układowi, a mnie się on wydaje bardzo swojski, bo często jest
spotykany w naszym kraju – pisze
Adams, który Szklarską Porębę porównał do amerykańskiego miasta
prowincjonalnego.
Jak dyplomata dojechał do hut
szkła na czeskim pograniczu, do
których wiek później dowiózłby
go pociąg? Otwartym chłopskim
wózkiem bez resorów i siedzeń.
– Zamiast nich mieliśmy dwie
deski przybite do poręczy, pokryte
słomą, co i tak okazało się lepsze niż
siedzenie na dnie wózka – wspomina. – Jechaliśmy aż do południa po
najgorszych drogach, jakie kiedykolwiek przemierzałem – zaznacza
przyszły prezydent USA.
Jakże bardziej wygodnie byłoby
dojechać w wagonie trzeciej klasy
niemal tuż pod Josephinenhuette…

Węgiel i nie tylko

Tymczasem kolejowe połączenie
nie powstało jedynie z myślą o
turystach, jak mogłoby się dziś
wydawać. Głównymi klientami
ówczesnych przewoźników były
zakłady przemysłowe: tartaki i
huty szkła. W składach pociągów
kursowały często zarówno wagony
osobowe, jak i towarowe. Ruch
obsługiwały parowozy serii T 15,
potem także T 16.
Po 1902 roku linię przedłużono
do Czech. Umożliwiło to połączenie
kolejowe przemysłowych rejonów
Liberca i Jablonca z Jelenią Górą.
Skorzystali dostawcy węgla, którzy w wagonach transportowali
wysokiej jakości surowiec ze Śląska
dla przedsiębiorców na przedgórzu
Izerów.
Co ciekawe, nie było wówczas
dużego zainteresowania wycieczkami na czeską stronę. Pociągi
osobowe w większości kończyły
bieg na stacji Szklarska Poręba
Huta. Tylko niektóre jechały dalej
ku przejściu granicznemu między
Prusami a Czechami w Polaun.

Czech potrafi
czyli perła w tunelach

Dynamicznie kolej rozwijała
się u naszych południowych sąsiadów. Wspólny graniczny dworzec
zbudowano w Grünthalu (dziś
Kořenov). Regularny ruch opłacany przez prywatnego właściciela
linii prowadziły Austriackie Koleje
Państwowe. Do dyspozycji były
trzy „zębate” parowozy z serii ČSD
404.0, które ułatwiały wjazd pociągów po stromych wzniesieniach.
Energia elektryczna do napędzania pociągów została zastosowana
eksperymentalnie i stosunkowo
wcześniej w okolicach Jakobsthalu
(Jakuszyce). Tam już w 1911 roku
zainstalowano próbny odcinek
trakcji, ale – przed wybuchem
pierwszej wojny światowej – został
zdemontowany.
Era elektryczności dla tego
połączenia nadchodzi 15 lutego
1923, kiedy to trakcja pojawia się
na całej długości trasy.
Na początku linie osobowe
obsługiwane są przez potężne
elektrowozy E 905. Po czterech
latach eksploatacja tych maszyn
do składów pasażerskich okazuje
się nieopłacalna. Na tory wjeżdżają odpowiedniki szynobusów:
znacznie bardziej ekonomiczne
i wygodniejsze wagony z napędem silnikowym ET 89, zwane
„Rübezahl”, czyli Liczyrzepa, lub
Karkonosz.
Ówcześni mieszkańcy Hisrchbergu, którzy chcieli dojechać do
Pragi pociągiem, nie mieli z tym
kłopotu w latach 30-tych ubiegłego wieku. Wystarczyło wsiąść
do składu w kierunku Korenova.
Tam podstawiane były wagony relacji Praha Wilsonovo Nádraží, jak
wówczas nazywał się główny dworzec w stolicy Czechosłowacji.
Trasa była (i jest) perełką kolejowej komunikacji. Tunele, wia-

dukty, mosty, pochylenia, zębatki,
widoki. Po czeskiej stronie są cztery
tunele, w tym drugi co do długości
w kraju naszych sąsiadów – 940
metrów. Po polskiej – trzy. Czesi
mogą pochwalić się Mostem Izerskim, z którego pasażerowie mogą
podziwiać z okien wagonów dolinę
rzeki Izery między Kořenovem a
Harrachovem.

Rozłożyli linię

Katem dla tej przepięknie położonej linii okazały się PRL-owskie
decyzje po 1945 roku, choć nie
tylko. Wcześniej, wycofujący się
Niemcy wysadzają w powietrze
most nad Bobrem w Jeleniej Górze,
po którym przebiega linia kolejowa
do Szklarskiej Poręby i Zgorzelca.
W porozumieniu między rządem polskim a sowieckim, podpisanym 8 lipca 1945 w Moskwie,
w ramach reparacji wojennych,
postanowiono wyciąć w pień
sieć trakcyjną na wszystkich zelektryfikowanych odcinkach tras
kolejowych, w tym – rzecz jasna
– wiodącym do Szklarskiej Poręby.
Wstrzymano także graniczny ruch
pociągów po stronie polskiej.
Tylko przez jakiś czas utrzymano połączenia z Jeleniej Góry do
przystanku Strickerhäuser (już
po stronie czeskiej – miejscowość
zwano wówczas Tkacze), ale i
tam pociągi niebawem przestały
dojeżdżać.
W roku 1959 na podstawie
polsko-czeskiego porozumienia,
nastąpiły graniczne przesunięcia.
Tkacze znalazły się na terenie
CSRS, a przystanek został przemianowany na Harrachov
Ta blokada, co oczywiste, unieruchomiła międzynarodowy transport towarów koleją.
Odbudowa na początku lat 50tych zniszczonego przez niemieckie wojska mostu poprawiła tylko
dostępność połączeń do miasta pod
Szrenicą z jeleniogórskiego dworca
głównego. Kiedy przeprawa była w
gruzach, pasażerowie chcący dojechać do Szklarskiej Poręby, musieli
wsiadać do pociągu na dworcu
zachodnim. Niewiele pomogła
też powtórna elektryfikacja linii
przeprowadzona w roku 1988.

25 czerwca 1902: huczne otwarcie linii w Ober Schreiberhau.

Dworzec w Szklarskiej Porębie Średniej.

Kolej eksperymentalna

Próby reanimacji międzynarodowego połączenia Jeleniej Góry
z Republiką Czeską spełzają na
niczym, mimo szczytnych idei
ponownego uruchomienia Kolei
Izerskiej. Ta ma się znacznie lepiej
po czeskiej stronie.
Czyste dworce, schludne
szynobusy – aż chce się jeździć.
Tymczasem u nas poniemieckie
budynki stacyjne popadają w ruinę
niszczone przez wandali, a pociągi
są brudne.
Tylko kilka razy „eksperymentalnie” dawną trasą przejechali
się urzędnicy dzięki uporowi miłośników kolejnictwa, którzy chcą
wskrzesić tę piękną linię. Na eksperymentach na razie się kończy.

Szklarska Poręba Górna – pociąg
gotowy do odjazdu.

(tejo)
Ciąg dalszy syklu w następnym numerze ....

Ta sama stacja w zimowej scenerii.
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Salon Firmowy PLUS Jelenia Góra
1-go Maja 19-21
Tel. 64 72 910

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

