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Piętnastka zwalnia, obrońmy ją!
Lakoniczny komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego wywołał społeczny sprzeciw jeleniogórzan, którzy nie chcą likwidacji przyspieszonej
linii nr 15. Do akcji włączył się portal i tygodnik
Jelonka.com
Leszek Chmielewski, szef
marketingu przewoźnika ,
poi n for mowa ł na s, że od
dziś (19 st ycznia) autobus
nr linii 15 będzie jeździł jako
zwykły, a nie przyspieszony.
Oznacza to, że będzie musiał
zatrzymać się na wszystkich
przystankach. Od początku
swojego istnienia piętnasta
jeździła szybciej, do czego
pa sa żerow ie już się prz yzwyczaili.
Swoje oburzenie decyzją
MZK wyraziło na forum Jelon k i.com n iema l 100 i nternautów. Zbulwersowani
są też niewirtualni pasażerowie.
– To jakiś absurd! Może
wprowadzicie zaprzęgi
kon ne? Na p e w no b ę d z ie
szybciej! – ironizuje jeden
z Czytelników. Zmiana nie
podoba się także Zygmuntowi
Korzeniewskiemu, szefowi
filii Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli.
– Nie jeżdżę samochodem, a
do pracy dojeżdżam bardzo
wcześniej rano. Dzięki przyspieszonej piętnastce łapię
siódemkę. Kiedy autobus spowolnią, nie zdążę – tłumaczy
Z. Korzeniewski.
Za stępca prez ydenta Je leniej Gór y Jerz y Łużniak
co prawda autobusami nie

jeździ, ale to on jest odpowiedzialny – między innymi
– za komunikację w mieście.
– Dobrze by było, aby jeleniogórzanie wystosowali jakiś
oficjalny protest lub pismo
do prezydenta – mówi.
Por t a l Jelon k a .com t a k
uczyni. Do sekretariatu prezydenta miasta dostarczymy
wypis komentarzy naszych
internautów z prośbą o spowodowanie cofnięcia decyzji
o „spowolnieniu” kursu linii
nr 15. Nie jest wykluczone, że
naszą prośbę poprze również
koło miejskie Platformy Obywatelskiej. – Przedłożyłem tę
sprawę przewodniczącemu
koła i rady miejskiej Hubertowi Papajowi – mówi Zygmunt
Korzeniewski.
Pozostaje mieć t yl ko
n a d z i e j ę , ż e M i e j s k i e mu
Przedsiębiorstw u Komunikac yjnemu zależeć będzie
na własnym image pośród
pasażerów i posłucha chóru
jeleniogórzan i mieszkańców
podjeleniogórskich Piechowic o pozostawienie statusu
przyspieszonej tej strategicznej linii.

Konrad Przezdzięk

W MZK nie lubią pospiesznych
W historii komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze linie, które jeździły nieco szybciej niż
inne, nie miały szczęścia. Po szumnych zapowiedziach uruchomienia, były likwidowane.
Pierwszą pospieszną było A, które kursowało już pod koniec lat 70. ubiegłego wieku
z dworca PKP do Sobieszowa. Popularną „Aśkę” dość szybko jednak wykreślono
z rozkładu, bo była droższa, co skutecznie odstraszało potencjalnych pasażerów.
Klapą zakończyła się także reaktywacja pospiesznych (A i B) 20 lat później. Za to
uruchomiono kursy przyspieszone oznaczone kolorem zielonym. Swego czasu jeździły
takie 13, 14, 15, a nawet trójki i dziewiątki. Ostała się tylko piętnastka. Jeśli MZK nie
wycofa się z zamiaru likwidacji statusu przyspieszenia, wczorajsza niedziela była dla
takiej linii ostatnią.

Żyje dzięki policji

Niedoszła samobójcz yni
zmarłaby, gdyby nie postawa
dyż urnej kom isa riat u. Na
podstawie numeru telefonu
– na m ierz yła desperat kę,
k tóra wcześn iej o s woich
zamiarach powiadomiła policję. Do zdarzenia w piątek wieczorem. Dzwoniąca
m ia ł a be ł kot l iwą mowę i
przyspieszony oddech. Kiedy
policjantka poprosi ła ja o
podanie danych osobowych i
adresu, kobieta natychmiast
się rozłączyła.
Policjanci musieli szybko
działać, bowiem liczyła się
ka żda minuta. Usta li li jej
adres zamieszkania. Oficer
dyżurny skierował tam patrol policji oraz powiadomił
pogotowie ratunkowe oraz
straż pożarną. Policjanci na
miejscu stwierdzili, że drzwi
do mieszkania są zamknięte.
Z lokalu sł ychać było oso bę, która mia ła tr udności
z oddychaniem, jednak nie
rea gowa ła na wo ła n ie. W
związku z tym, że istniało
zagrożenia dla jej życia policjanci weszli do mieszkania
wybijając szybę w oknie. Zastali leżącą na łóżku kobietę,
która ledwo oddychała oraz
skarżyła się na ból w klatce
piersiowej. Potwierdziła, że
połknęła dużą dawkę leków,
które popiła alkoholem. Niedoszła samobójczyni trafiła
do szpitala.

(tejo)

„Muchy rozgrzeją narciarzy
– startuje Patio Winter Fest!”

Muchy, Power of Trinity, L. Stadt i Funky Monkey – gwiazdy
polskiego altrocka będą rozgrzewać narciarzy podczas
rozpoczynającego się 31 stycznia Patio Winter Fest. Cykl
imprez muzyczno-sportowych dla miłośników białego szaleństwa (i nie tylko) odbędzie się u podnóża popularnych
polskich stoków narciarskich w Bełchatowie (31stycznia),
Wiśle (1 luty), Szczyrku (7 luty) i Karpaczu (12-14 luty).
W ciągu dnia – pokazy akrobacji narciarskich, konkursy z
nagrodami, przejażdżki skuterami śnieżnymi, quadami, kolejką
tyrolską oraz kulą zorbingową.
Wieczorem – projekcje filmów i
czas dla fanów polskiego altrocka.
Ferie z Patio Winter Fest na pewno
nie będą nudne.
- Podczas Patio Winter Fest promowane są wschodzące gwiazdy
muzyki i nietypowe sporty - mówi

Krzysztof Grudziński, dyrektor
kreatywny Patio TV, nowej ogólnopolskiej telewizji dla młodzieży,
organizatora zimowego festiwalu.
– Imprezie towarzyszy idea prezentowania nowości, ponieważ
samo Patio TV jest nowością na
polskim rynku medialnym. Nasze
programy kierujemy do młodego
duchem i ciekawego świata widza,
którego mamy nadzieję spotkać na
Patio Winter Fest.

Zwolennikom sportów zimowych
spodobają się kaskaderskie pokazy
nieznanego jeszcze w Polsce skki
trkke’u, a entuzjastów kina z pewnością zainteresują wieczorne seanse
filmowe młodych filmowców z Łodzi – absolwentów Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej. Po
godzinie 20-tej w zimowej scenerii
narciarzy (i nie tylko ) rozgrzewać
będzie muzyka zespołów: Muchy,
Power of Trinity, L.Stadt, Funky
Monkey, Zakaz wyprzedzania, Psio
Crew i Komety.
- W Polsce nadal młode zespoły
mają ogromne problemy z promocją, wiem to z doświadczenia
– mówi Grudziński. - Patio TV
tworzona jest między innymi po to,
aby prezentować pasje, aktywność i
osiągnięcia młodych ludzi. Na ante-

nie chcemy zaprezentować świeże
brzmienie, którego w dalszym ciągu
mało jest w mediach.
Zespoły zagrają znane już kawałki i nowości z przygotowywanych
albumów.
- Premiera naszego kolejnego
albumu będzie miała na wiosnę

- mówi Jakub Kośba, wokalista Power of Trinity
- ale cieszę się, że już teraz będziemy mieli okazję zaprezentować
część nowego materiału.
Szczegółowe informacje o Patio
Winter Fest można znaleźć na
stronie www.patiotv.pl

Partnerem wydarzenia
jest Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi
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WYDARZENIA / REKLAMA

Żegnaj szkoło na dwa tygodnie!
Już w miniony piątek radosny m i t a ńc a m i k a r nawa ło w ymi powitał y ferie zimowe
dzieci w Młodzieżowym Domu
Kultury w Jeleniej Górze. W wodzireja zabawił się przebrany w
księcia nauczyciel tańca Grzegorz Gigiel wspomagany przez
Ewę Bąk z MDK (na zdjęciu).
W tan poszła także dyrektorka
placówki Danuta Sitek. Przed
instruktorami jednak dwa pracowite tygodnie. Jak co roku
w siedzibie domu odbędzie się
zi mow isko. Będą kon k urs y,
zabaw y i w ycieczki. – Mamy
nadzieję, że natura poz woli
nam skorzystać z uroków zimy
– usłyszeliśmy. W MDK można
zapisać dzieci nawet na jeden
dzień. Koszt: 10 złotych.
Na ferie z bajkami zaprosiło
Jeleniogórskie Centrum Kultury. Tu jednak – jak zw ykle
– szybko zabrakło miejsc.
Tydzień „Ferii bez nudy” w
Osiedlowym Domu Kultury na
Zabobrzu kosztuje 100 złotych
(dwa tygodnie – 190 zł). Dzieci,
jak zw ykle, będą w ychodziły
na basen, brały udział w konkursach, upieką kiełbaskę na
ognisku i – o ile aura pozwoli
– pojadą w kuligu. Będzie także

wizyta w stadninie koni. Zimowisko organizuje także Miejski
Dom Kultury „Muflon” w Sobieszowie (90 złotych tydzień).
Na zimowisko zaprasza także
Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z jego oferty zaprosił
dzieci do lat 14. W jego ramach
zapla nowa no gr y i zabaw y,
konkursy z nagrodami, zajęcia
plastyczne, ceramiczne, sportowe, teatralne oraz wycieczki
z przewodnikiem, a na zakończenie zabawę karnawałową.
Cena turnusu wynosi 90 złotych
lub 10 złotych dziennie. Zimowe
półkolonie są także organizowa ne w M ięd z y na rodow y m
Domu Skauta przy ul. Wiejskiej.
Każda z placówek zapewnia
dzieciom posiłki: drugie śniadanie i obiad.
Zupełnie za darmo można
w każdy poniedziałek, środę
i piątek przyjść do Książnicy
Karkonoskiej przy ul. Bankowej.
Biblioteka dziecięca zaprasza na
„Ferie dookoła świata”. Spotkania (początek o godz. 11) będą
poś w ięcone poszczegól ny m
kontynentom, a na koniec, 30
stycznia, zaplanowano wielki
finał z quizem pod hasłem „Podsumowanie kuli ziemskiej”.

Fot. Konrad Przezdzięk

W oświacie czas na relaks: przez najbliższe 14 dni uczniowie mogą zapomnieć o odrabianiu lekcji i dzwonkach.
Zimowa laba przed nimi, a o to, aby nikt w mieście się nie
nudził, jak co roku zadbają instytucje kultury.

Wszystkim młodym jeleniogórzanom ż yczymy udanego
wypoczynku!

(tejo/Ania)

Już

otwarte

Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 28
tel. 075/ 752 40 47
Pirat drogowy
miał pecha

… bo w miejscu niedozwolonym wyprzedził nieoznakowany radiowóz policji. Do
zdarzenia doszło w środę wieczorem na drodze w kierunku
Karpacza. Zamiast zatrzymać
się na wezwanie funkcjonariuszy, przycisnął pedał gazu i
próbował uciekać. Mimo złych
warunków atmosferycznych
kierujący jechał dosyć szybko.
Podczas jazdy pirat wielokrotnie zmuszał innych użytkowników drogi do zjeżdżania na
pobocze. Po krótkim pościgu
policjanci zatrzymali uciekający samochód. Kierującym
okazał się 24-letni mieszkaniec Karpacza. Był trzeźwy.
– Funkcjonariusze zatrzymali
mężczyźnie prawo jazdy, które
zostanie przekazane wraz z
wnioskiem o ukaranie do Sądu
Grodzkiego – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.

(tejo)

Policja czuwa i radzi
W związku z planowanymi wyjazdami na wypoczynek zimowy jeleniogórska policja zapowiada kontrole autokarów z
dziećmi. Sprawdzana będzie trzeźwość kierowców, a także stan techniczny pojazdów. Punkt kontroli działa od dziś
(19 stycznia) na placu przy dworcu PKS przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze w godzinach od 07.00 do 10.00.
Wszystkie niepokojące sygnały związane z wyjazdami na ferie można zgłaszać policji pod nr. telefonu: (tel.075/7520581
lub 075/7520591, 075/7520337) bądź pod numer 997. Policjanci radzą także, aby dokładnie zapoznać się z ofertą
wypoczynkową i warunkami, w których przebywać będą najmłodsi na zimowiskach. Stróże prawa zdecydowanie
odradzają ślizganie się po zamarzniętych taflach stawów i rzek.

Nasz wkład dla WOŚP – ponad 100 tysięcy złotych
Około 50 tysięcy złotych zebrali
wolontariusze ze sztabu Wspólnego
Miasta. Harcerze ponad 58 800
złotych. To suma ofiarności darczyńców XVII finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który odbył się
w Jeleniej Górze.
Na ten wynik wpłynęła także
aktywność zbierających. Rekordziści
przynosili po trzy tysiące złotych w
puszkach. Swoje dołożyli także licytujący gadżety na scenie WOŚP, która
tym razem stanęła w Cieplicach.
– Za 400 złotych sprzedaliśmy
jelonka od Jelonki.com – mówi hm.

Marian Łata, komendant Hufca ZHP
w Jeleniej Górze. Nabywcę znalazła
armata od wicemarszałka Sejmu
Jerzego Szmajdzińskiego (200 złotych). Za 350 złotych zakupiono
kufel od posła Marcina Zawiły. – Za
800 zlicytowano zaproszenie na tygodniowy turnus dla dwóch osób do
Uzdrowiska Cieplice, ale osoba, która
wygrała licytację, jeszcze nie zapłaciła
nam pełnej kwoty – mówi M. Łata.
Dobrze sprzedawały się policyjne
komisarze Lwy (za 200 i 250 PLN).
Nabywcę znalazł tort od cukierni
Surowiaków (400 złotych). Nóż

do papieru z grawerunkiem od
prezydenta miasta kupiono za 200
złotych. Za 450 złotych sprzedano
40-jeleniogówkę ze srebra, którą orkiestrze przekazał Marek Obrębalski.
Nie udało się sprzedać orkiestrowego
złotego serduszka.
– Cena (tysiąc złotych) była „zaporowa” i za późno dostaliśmy ten fant,
aby go wystarczająco rozpropagować
– dodaje Marian Łata nie wykluczając,
że serduszko zostanie zlicytowany na
stronie jeleniogórskiego hufca.

(tejo)
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Złote gody enklawy Skandynawii
Sygnałem hejnalistów myśliwskich ze Złotoryi i uroczystą
mszą świętą w kościele w Sobieszowie rozpoczął w miniony piątek obchody półwiecza istnienia Karkonoski Park
Narodowy. Zaproszeni goście wzięli też udział w specjalnej
sesji naukowej poświęconej Karkonoszom.
Nie m a l d ok ł a d n ie 50 l a t
temu, 16 stycznia 1959 roku
Rada Ministrów zdecydowała
o utworzeniu Karkonoskiego
Parku Narodowego, enklaw y
ochronnej w Sudetach Zachodnich. – Zaczynaliśmy skromnie.
Wszędzie trzeba było docierać
piechotą. Nie było samochodów.
Później pojawił y się dopiero
żuki i łaziki – wspomina Jan
Słodownik, emerytowany pracownik KPN. Przez pół wieku
park na tyle rozwinął skrzydła,
że jest jedną z bardziej prężnych jednostek działających w
Jeleniej Górze i na znacznym
obszarze kotliny. Nowoczesne
cent r um eduka c y jne, pla ny
budow y nowej sied z iby – a
wszystko połączone z troską o
dobro natury.
– Przez te półwiecze istnienia
KPN ma na swoim koncie wypełnienie ważnej misji, którą
wciąż kontynuuje: zachowanie
dla potom ności prz yrody w
stanie niezmienionym – mówi
dyrektor parku A ndrzej Raj.
– Ta enklawa w yróżnia nasz
reg ion od i n nych obsza rów
Europy. Jest nam pod względem
klimatycznym bliżej do Alp i
Skandynawii – dodał.

Piątkowe uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele w
Sobieszowie, koncelebrowana
przez ks. bp. Stefana Cichego,
ordynariusza legnickiego, oraz
ks. kanonika Bogusława Sawaryna. Po nabożeństwie zaczęła
się sesja naukowa „Przyrodnicze dziedzictwo Karkonoszy”
z okazji jubileuszu KPN w gościnnych wnętrzach Filharmonii Dolnośląskiej. Spotkanie
zaproszonych do Jeleniej Góry
wszystkich dyrektorów parków
na rodow ych w Pol sc e ora z
przed st aw ic iel i wła d z – od
ministerialnych do samorządowych – uświetnił występ ClasicModern Orchestra działającej
przy FD.
– Obyście przez następne 50
lat nie mieli takich trudnych
m isji – ża r towa ł prowadzą c y kon fera nsjerkę i grają c y
na g it a rze Łu k a sz Piet rza k
zapowiadając ut wór z filmu
„Mission Impossible”, któr y
w wykonaniu filharmoników
dolnośląskich zabrzmiał niecodziennie i perfekcyjnie. Były
tak że pokaz multimedialny,
który z muzyką mechaniczną
połączył najpiękniejsze miejsca
w Karkonoszach uwiecznione

Skłóceni pogodzeni

Medal dostał także Ryszard Mochola, były dyrektor KPN, który obecnie pracuje w
Kampinoskim Parku Narodowym. Swego czasu skłócony z dyrektorem Andrzejem
Rajem, dziś wymienił z nim braterski uścisk pojednania. Na widok dyrektorów w
objęciach zebrani zaczęli bić gromkie brawa!

Wśród zaproszonych gości był biskup legnicki ks. Stefan Cichy, obok starosta Jacek Włodyga.
Andrzej Raj w pierwszym rzędzie u dołu.
na doskonałych zdjęciach Romana Rąpały.
Szef rady naukowej KPN prof.
Krzysztof Mazurski w pasjonującym wykładzie przypomniał
historię badań naukowych w
Karkonoszach. Wspomniał też
o publikacjach, zwłaszcza tych
z okresu PRL, których część – z
uwagi na strategiczne położenie
gór, musiała być zaakceptowana
przez cenzurę wojskową.
– Ścieżki Karkonoskiego Parku Narodowego wydeptały setki
magistrantów, prowadzono tu
ponad 600 wszelkiego rodzaju
ba da ń naukow ych – mów i ł
prof. Mazurski. Wspomniał też o
najnowocześniejszych metodach
badawczych, które wykorzystują
podczerwień oraz najnowsze
techniki komputerowe pozwalające na określenie rzeźby terenu
oraz struktur y geologicznej.
– To także ważny czynnik, który należy chronić – podkreślił
profesor.
Andrzej Raj opowiedział o
dziejach powstawania K PN.
Przypomniał sylwetki jego szefów. Sporą część prezentacji

poświęcił ludziom, którzy tworzyli KPN i przyczynili się do
w ychowania wielu obecnych
pracowników parku. Wśród nich
niezwykle ciepło wyraził się o
Tadeuszu Steciu, przewodniku
i regionoznawcy, autorze wciąż
aktualnej miografii Karkonoszy.
Opowiadał też o najtrudniejszych momentach z minionych
50 lat: wichurach, powodziach,
klęskach ekologicznych, lawinach. – Udało nam się, kosztem
potężnych na k ładów prac y,
odbudować lasy po klęsce ekologicznej z lat 70. – zaznaczył.
Dyrektor Raj wspomniał też
o planach poszerzenia granic
K PN ora z o budow ie nowej
siedziby w Sobieszowie. – Park
jest otwarty dla turystów: są tu
szlaki rowerowe, wyciągi i nartostrady oraz mnóstwo szlaków
pieszych, których znaczną część
wyremontowano w ostatnich
latach – zaznaczył.
Po przerwie, podczas której
goście skosztowali przysmaków
kuchni hotelu Bornit, wręczono
medale zasługi dla KPN przedstawicielom rządu, samorządu,

Piękno na zdjęciach

Sesji naukowej towarzyszyła wystawa fotografii plejady artystów z Jeleniej Góry
i okolic: Zbigniewa Kulika, Wacława Narkiewicza, Jerzego Wilklendta, Wojciecha
Zawadzkiego, Janusza Moniatowicza, Tomasza Mielecha, Romana Rąpały, Piotra
Krzaczkowskiego i wielu innych.
jednostek naukow ych, leśnikom, przyjaciołom z czeskiego
KPN, goprowcom, członkom
organizacji pozarządowych oraz
policjantom. – Tych wyróżnień
jest tak dużo, że będą wręczane
także podczas innych imprez

roku jubileuszowego, których
w kalendarzu nie zabraknie
– usłyszeliśmy.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

58-500 Jelenia Góra, ul. M. Skłodowskej-Curie 13/2 (I piętro)
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TEMAT TYGODNIA
Padła Neostrada

Większość odbiorców Internetu korzystających z usług
TP SA została w piątek na
k i l ka godzi n pozbaw iona
połączenia z siecią w wyniku
ogólnopolskiej awarii na łączach. Uszkodzenie naprawiono całkowicie dopiero nocą.
Szczęściem w nieszczęściu był
fakt, że sieć „padła” po południu, kiedy pozamykano już
większość banków i urzędów,
w których Internet nierzadko
stanowi podstawę działania.
Telekomunikacja Polska SA
wciąż jest największych dostawcą usług internetowych
w Polsce. W Jeleniogórskiem
bywa jedynym.

WORD pomaga
strażakom

Wyposażenie przeznaczone
do ratownictwa drogowego w
tym sprzęt hydrauliczny, który składa się m.in. z agregatu i
pompy zasilającej, rozpinacza
ramieniowego, nożyc służących do rozcinacza karoserii
i wielu innych elementów
o wartości 100 tysięcy złot ych otrzymali we w torek
jeleniogórscy strażacy. Całość
sprezentował im Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w
Jeleniej Górze.

Wodna abolicja

Uk łon Przedsiębiorst wa
Wodocią gów i Kanalizacji
„Wodnik” w stronę klientów,
którzy nieuczciwie lub bez
umowy podłączyli się do sieci
wodociągowej. Przez pół roku
– bez obawy o konsekwencje –
można zgłosić swoją sytuację.
To efekt tak zwanej abolicji,
która – jak zaznaczają władze „Wodnika” – nie dotyczy
zaległości finansowych. Tu
spółka jest bezwzględna. Chodzi o tych odbiorców, którzy
korzystają z wodociągów bez
umowy lub mają ich przyłącza
mają nienormowaną sytuację
prawną.

Pułapka na auta

Kierowca, który we wtorek wieczorem jechał ulicą
Wyczółkowskiego, wpadł do
niezabezpieczonej i otwartej
studzienki kanalizacyjnej i
uszkodził pojazd.
Na miejsce wezwano straż
miejską i policję. Dziurę zabezpieczono. Wiele jednak
wskazuje na to, że tym razem
to nie złomiarze doprowadzili do incydentu. Pokrywa
studzienki odpadła po tym,
jak przejechał po niej inny
pojazd, ponieważ była zdeformowana. Drogowcy mieli
usunąć zagrożenie.

Śmierć za śmierć!
Mordercy na szubienicę! – chóralnie domagają się
sprawiedliwości ci, którymi wstrząsnęło odejście pana
Adama. Mężczyznę w noc noworoczną brutalnie pobiło
trzech młokosów. Przez niemal dwa tygodnie tropiła ich
policja. W końcu wpadli. W miniony czwartek trafili do celi
aresztu śledczego. Ale według prawa zostaną w więzieniu
najwyżej dziesięć lat.
Dramat zaczął się pierwszego
stycznia nad ranem w Karpaczu. Dwóch braci wybrało się na
zakupy do sklepu nocnego. Nikt
z nich nie przypuszczał, że dla
pana Adama będzie to ostatni
spacer w życiu. Kiedy wracali
ze sprawunkami, zaczepiło ich
trzech nieznanych mężczyzn.
Byli pijani i agresy wni. Szukali zaczepki. Wy wiązała się
sprzeczka , w w yniku której
napa stnic y pobili przechodniów. Szczególnie brutalnie
potraktowali pana Adama. Z
poważnymi obrażeniami głowy
i urazem mózgowo - czaszko wym trafił do szpitala. Lekarze
przez kilka dni walczyli o jego
życie, niestety bezskutecznie.
K i l ka dni po zdarzeniu pan
Adam zmarł. Osierocił dzieci,
zostawił żonę.

Tajemnica śledztwa

Powiadomieni o zdarzeniu
policjanci rozpoczęli poszukiwania zwyrodnialców. Rodzina
na bieżąco starała się dowiadywać, czy zabójcy zostali już ujęci. Wtedy nikt z prowadzących
śledztwo nie udzielił jej takich
informacji. – Policja t wierdzi, że sprawcy nie są znani
– napisali nam w liście bliscy
zmarłego. – Problem w tym, że
świadek zdarzenia, którym jest
brat ofiary, twierdzi, że w momencie pobicia policja z sekcji
ruchu drogowego która podjęła
interwencję, zatrzymała jednego ze sprawców oraz wezwała
karetkę – czytamy.
Jednak, według relacji bli-

skich pana Adama, gdy udali
się na policję w celu uzyskania
jakichkolwiek informacji dotyczących zatrzymania sprawcy,
śledczy szli w zaparte mówiąc,
że nikogo nie zatrzymali. Zaniepokoili się, bo doszł y ich
słuchy, że policjanci wypuścili
po zdarzeniu sprawcę nie wylegitymowawszy go. Dlatego w tej
sprawie tyle niejasności.
Wątpliwości było więcej. Rod z i na z ma rłego wspom i na ,
że tydzień po zdarzeniu udała
się na komendę i zapytała, czy
ubranie zabezpieczone przez
policję w szpitalu w dniu pobicia
zostało skierowane do analizy.
Usłyszeli odpowiedź twierdzącą.
Tymczasem, jak sądzą bliscy
ofiary, ubranie leżało w worku u
śledczego za ich plecami.
– Wtedy przyszedł zdenerwowany naszą wizytą pan naczelnik
w ydziału dochodzeniowego i
zlecił prowadzącemu czynności
natychmiastowe wysłanie ubrań
do badania – piszą w liście bliscy

Policjanci doprowadzają do radiowozu jednego z podejrzanych.
Sprawdzali rysopisy

Nadkom. Edyta Bagrowska,
rzeczniczka prasowa Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
wyjaśnia, że w trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze
nie mogli udzielać żadnych informacji, nawet rodzinie poszkodowanego. – Dlatego doszło do

Gdyby wszyscy internauci, którzy bez skrupułów już wydali
wyrok na trzech katów, znaleźli się przed komisariatem policji,
kiedy ich wyprowadzano, mogłoby dojść do linczu.

zamordowanego. – Czy to nie
budzi wątpliwości, że osiem dni
po zdarzeniu policja nic nie uczyniła w sprawie zabezpieczonych
śladów? Być może twierdzono
początkowo, że była to tylko
pijacka burda na ulicy i nie zdawano sobie sprawy z tragicznych
skutków pobicia pana Adama.

Zamiast pobicia, morderstwo
Mariusz V., który zakatował syna swojej konkubiny, trzyletniego Bartka, pierwotnie
miał odpowiadać za swój czyn jak za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, zagrożony
karą do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zmieniła
jednak kwalifikację przestępstwa na morderstwo. Zwyrodnialec może teraz do końca
życia nie wyjść z celi.

CHCĄ SZUBIENICY

Sądowe archiwalia

Do Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze wpłynęły
księgi sądowe z pierwszych
lat polskiego osadnictwa w
stolicy Karkonoszy. Jak mówi
szef placówki Ivo Łaborewicz,
dokumenty wzbudziły spore
zainteresowanie wśród ludzi,
którzy osobiście (lub ich rodziny), pozbawieni przez czas
wojny papierów, załatwiali w
jeleniogórskim sądzie wszystkie formalności związane ze
skompletowaniem dokumentacji zastępczej. Oddział AP
mieści się przy ul. Kazimierskiego (pod Jeleniami).

Fot. Konrad Przezdzięk

RYTM TYGODNIA



Internauci są zdecydowani: znaczna większość chce kary śmierci dla morderców.
Na zdjęciu inscenizacja egzekucji podczas jarmarku średniowiecznego.

sytuacji, którą rodzina zmarłego
potraktowała jako brak działania
ze strony policjantów. Edyta Bagrowska zapewnia też, że przez
cały czas wszelkie obowiązki
policji były prowadzone zgodnie z
procedurami, o których w trakcie
śledztwa funkcjonariusze nie mogli informować bliskich ofiary.
– Cały czas mieliśmy na oku
potencjalnych sprawców. Konfrontowaliśmy rysopisy i rozmaite
wersje zdarzeń. Z tym trzeba było
poczekać, tym bardziej, że zgon
ofiary nastąpił kilka dni po zdarzeniu. Takiego scenariusza nie
wykluczaliśmy, ale to naturalne,
że bieg wydarzeń spowolnił nasze

czynności. Okazały się one jednak
skuteczne, bo bandytów złapano
– usłyszeliśmy od jednego z policyjnych „operacyjnych”.

Bali się samosądu

Trzech zwyrodnialców, którzy
przyczynili się do śmierci niewinnego człowieka, zatrzymano w
minioną środę, a w czwartek doprowadzono do sądu i do aresztu
śledczego. – Na kilka minut przed
wyprowadzeniem kryminalistów
przed Komisariatem I Policji w Jeleniej Górze dwóch funkcjonariuszy zatrzymało ruch na chodniku.
Bandyci zakuci w kajdanki zostali
wyprowadzeni przez sześciu policjantów i wsadzeni do dwóch
radiowozów, które na sygnale w
konwoju pojechały do sądu.
Podejrzani o pobicie ze skutkiem śmiertelnym mają 22, 23 i
24 lata. – To typowe „niebieskie
ptaki”. Nie imają się stałego zajęcia. Znani w jeleniogórskich
lokalach z nadużywania alkoholu
i prowokacyjnych zachowań.
Notowani za inne przestępstwa
– dowiadujemy się na policji.
Jednak do noworocznej nocy nie
mieli poważniejszych konfliktów
z prawem. Wiele wskazuje na to, że
i teraz odpowiedzialność, jaką poniosą za – de facto – zabicie pana
Adama, będzie niewspółmierna
do czynu, który popełnili. – Nasze
prawo jest stosunkowo łagodne
jeśli chodzi o karę za pobicie ze
skutkiem zejścia ofiary – mówi
prawnik Rafał Stroiński.
– Maksymalny wymiar sankcji
to 10 lat. Nawet przy założeniu,
że sąd skaże oprawców na taką
właśnie odsiadkę, wyjdą oni z
więzienia będąc jeszcze w pełni
życiowych sił i możliwości.

Kara za samosąd
W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w
Olsztynie skazał na cztery lata więzienia
trzech braci, którzy zlinczowali człowieka
siejącego grozę na swojej wsi. Postąpili
tak, bo na skandaliczne zachowania
mężczyzny grożącego śmiercią i bijącego
współmieszkańców, nie reagowali stróże
prawa z pobliskiego miasta. Obrona
zapowiedziała odwołanie.
Tylko spekulacje

Może się też zdarzyć, że nie
odsiedzą kary w całości – przewiduje Stroiński. Dodaje, że to
tylko gdybanie. – Sprawcy są
dopiero podejrzanymi o ten
czyn. Obowiązuje nas domniemanie niewinności. A sąd – jeśli
stwierdzi, że niewinni nie są,
może wziąć pod uwagę młody
wiek bandytów i w ymierzyć
im łagodniejszą karę – usł yszeliśmy.
Teoretycznie można rozważać doprowadzenie do zmiany
kwalifikacji czynu: z pobicia ze
skutkiem śmiertelnym na zabójstwo. Wówczas trzem bandytom
groziłaby kara dożywotniego
więzienia.
Ty m c z a s e m 4 4 - l e t n i e m u
panu Adamowi nikt życia już
nie wróci. Rozpaczają po nim
rodzina i przyjaciele. W geście
bezradności krzyczą: śmierć za
śmierć! Gdyby wszyscy internauci, którzy bez skrupułów już
wydali wyrok na trzech katów,
znaleźli się przed komisariatem
policji, kiedy ich wyprowadzano, mogłoby dojść do linczu.

Angela/tejo

Z Forum Jelonki.com
~al: Prawo - kpina zabili człowieka, syna, ojca , męża i tylko 10 lat? ale co się dziwić,
kiedy za zabicie psa jest do 2 lat czyli tyle co za gwałt na kobiecie! A może wystawić
ich na lincz na Placu Ratuszowym.
~Rally79S: Zero tolerancji dla takich zwyrodnialców!!! To mordercy! nikt nie ma prawa
odbierać człowiekowi życia! wpakować ich do kamieniołomu... na zawsze!!!
~:(! Dokładnie! Pokazać publicznie te mordy, a potem kamienowanie, łamanie kołem
publicznie na Placu Ratuszowym! To by może pomogło zresocjalizować przyszłych
amatorów walk ulicznych. Szlag mnie trafia, że z moich podatków taka morda dostanie
wikt i opierunek, pogra w ping-ponga a potem wyjdzie i jeszcze dostanie zasiłek dla
bezrobotnych. Wróćmy do Kodeksu Hammurabiego!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19 stycznia 2008 r.

WYDARZENIA

wasze fotki Nasze Pociechy

Ju lia

A m el ia

Ka mi la

Kla ud ia

Lidia

Maciek

Mi cha ³

Mi ko³ aj

Radni, członkowie komisji
rozwoju, nie zaakceptowali
przedłożonego im w miniona środę projektu lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
w Jeleniej Górze do studium
zagospodarowania przestrzennego miasta. Radni
byli oburzeni, że urzędnicy
chcieli aby tak ważną decyzję ci podjęli po godzinnej
dyskusji, na podstawie opisu lokalizacji zapisanych na
jednej kartce papieru.

Wiktoria

Oliwia

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

Ulubiony ksiądz
Rozpoczynamy nową zabawę. Tym razem chcemy
zapytać państwa, który kapłan z parafii znajdujących się na terenie miasta Jelenia Góra i powiatu
jeleniogórskiego zasłużył zdaniem państwa, na tytuł
ulubionego księdza.
Zdajemy sobie sprawę, że
bardzo ciężko jest wymierzyć
jakość pracy kapłana, ale chyba
łatwiej jest powiedzieć, że tego
lubi się i ceni bardziej niż innych.
To zależy od tego, czy znajduje
czas dla swoich parafian, czy
pomaga im w rozwiązywaniu

Gdzie staną supermarkety?

problemów, czy mogą liczyć na
jego przychylność. Czy w końcu
jest dobrym opiekunem kościoła.
Kupony będziemy publikować w
kolejnych numerach tygodnika
Jelonka.com.

Mar

KUPON
Imię i nazwisko księdza
....................................................................................
Parafia
....................................................................................
Dlaczego wybieram tego kapłana (nieobowiązkowo)
....................................................................................
....................................................................................
Czytelny podpis ..........................................................
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).

–Chciałbym chociaż dowiedzieć się, jaki będzie wpł y w
proponowanych lokalizacji na
istniejący układ komunikacyjny
i czy w związku z tym będzie on
zmieniany tak, żeby markety
nie powodowały paraliżu, jak
na przykład w godzinach szczytu bywa na skrzyżowaniu alei
Jana Pawła II i Grunwaldzkiej.
Dlaczego nie bierze się pod uwagę opracowań wykonanych za
prezydentury Józefa Kusiaka, w
których zapisano, że nie powinno
się tych obiektów budować w
pobliżu centrum miasta? – pytał
jeden z radnych.
– Uważam, że tych lokalizacji
jest za dużo – mówi radny Krzysztof Mróz, członek komisji rozwoju
– nie uważam, żeby Jelenia Góra
potrzebowała aż tyle obiektów
handlowych. Niektóre z zaproponowanych lokalizacji są wyjątkowo nieszczęśliwe, jak tereny
przy Spółdzielczej czy fabryka
Cyperus. Na Zabobrzu markety
stoją już jeden przy drugim.
Na mapie propozycji widać,
że nowe tereny leżą w pobliżu
istniejących już dyskontów i
mniejszych obiektów handlow ych. Najwięcej jest wzdłuż
osi komunikacyjnych, co jest
racjonalne, bo inaczej nowe
obiekty spowodowałyby całkowity paraliż i tak coraz bardziej
zatłoczonych ulic.

Fot. Konrad Przezdzięk



Duży sklep ma powstać, między innymi, na terenie dzisiejszego dworca PKS przy ul. Obrońców Pokoju. Paradoksalnie, przez długie
lata, zanim powstały tam stanowiska dla aubusów, gościło miejskie targowisko, zlikwidowane w połowie lat 70. ubiegłego wieku
i przeniesione na ulicę Kilińskiego. Handel wróci tu w nowoczesnej formie.
– Jeśli te zmiany w studium
mają również usankcjonować
stan faktyczny, dlaczego jest
Kiliński, a nie ma w nich galerii
Grodzkiej firmy RankMüller?
– pyta radny Mróz – nie uwzględniono też wniosku irlandzkich
inwestorów przy alei Konstytucji
3 Maja oraz przy Lubańskiej.

Prezydent zdecydowany

Sprawa wraca po raz kolejny.
Kilka lat temu, podobny projekt
lokalizacji wywołał protest stowarzyszenia kupców, a jednym
z najgłośniejszych przeciwników był ówczesny radny Robert
Pr ystrom. Wtedy odstąpiono
od wpisania tych obiektów do
studium.
–Po wielu latach chowania głowy w piasek, musimy uporządkować te sprawy, taki obowiązek

nakłada na nas ustawodawca
– tłumaczy zastępca prezydenta
miasta, Jerzy Łużniak – wojewoda odrzucił nasz plan zagospodarowania przestrzennego centrum
śródmieścia, bo studium do niego
nie zawierało wybudowanych i
projektowanych obiektów. Wniosków do prezydenta było aż 24.
Uwzględniliśmy 15. Nie ma wśród
nich terenu przy Jasnej, gdyż musimy iść do sądu przeciwko firmie
RankMüller. Radni nie chcieli
skorzystać z polubownego załatwienia tej sprawy. Gdybyśmy
sprzedali teren te firmie, byłoby
po kłopocie. W październiku
ubiegłego roku minął czas, do
którego firma miała zacząć budowę. W dodatku, przy dzierżawie
wieczystej nie można budować
czegoś innego niż zapisano w akcie notarialnym. Ten przewiduje

zabudowę kamicami mieszkalnymi z usługami na parterze. W tej
sytuacji sąd zdecyduje, czy RankMüller będzie musiał zwrócić
teren, czy będzie mógł kupić ten
teren. Nie przewidujemy zgody
na zabudowę terenu wzdłuż ulicy
Lubańskiej, gdyż byłyby tam zbyt
duże kłopoty komunikacyjne.
Zdaniem specjalistów od nier uchomości najcenniejsz ym
terenem wśród wszystkich tych
propozycji jest obszar Zrembu i
znajdujących się tam dawnych
magazynów PHS. Na obszarze
blisko 9,5 hektara mogą stanąć
nawet trzy hipermarkety. Obszar
wpisany w planie jako przemysłowy pozwala na wybudowanie
dowolnego obiektu.
– Teren ten od Zrembu kupiła
już firma Parkridge, inwestor
FocusParku przy Kilińskiego i
zamierza tam budować obiekty
jednokondygnacyjne – wyjaśnia
Jerzy Łużniak – musimy wpisać
do studium te, i być może inne
lokalizacje, sądzę, że część nie
zostanie wykorzystana na ten
cel zbyt szybko. Wszystko zależy
od decyzji inwestorów, czy będą
zainteresowani konkretnymi
lokalizacjami.
Drugim miejscem, gdzie jest
już konkretny inwestor jest teren dworca PKS. Galeria ma
objąć również obszar na którym
stoi dzisiaj market Komfort. Jak
zapewnia prezydent Łużniak, w
tym miejscu nie będzie kłopotów
z wjazdem i wyjazdem na ulicę
Podwale, gdyż cały ruch do galerii ma się odbywać przez aleję
Jana Pawła II. Tylko, że na tym
akurat odcinku, korki w godzinach szczytu są już zjawiskiem
codziennym.

Marek Komorowski
Gdzie miałyby stanąć wielkopowierzchniowe obiekty handlowe według propozycji prezydenta Jeleniej Góry.

Obiekty jednokondygnacyjne: 1. Teren między Carrefourem a ośrodkiem Juwenturu, 2. Rozbudowa centrum handlowego Echo, 3. Rozbudowa Tesco, 4. Rozbudowa Castoramy, 5.
Teren między Zrembem a UKS na Okopowej, 6. Teren przy ulicy Zgorzeleckiej naprzeciwko stacji benzynowej Preem, 7. Teren przy Spółdzielczej, naprzeciwko stacji benzynowej
Orlen, ze schroniskiem dla zwierząt oraz przy odnodze w kierunku Jelenia Plast i Dräxlmaiera.
Obiekty 2 i 3 kodygnacyjne, typu galerii handlowych: 1.Teren fabryki papieru Cyperus przy ulicy Wiejskiej, 2. Dawne targowisko przy Kilińskiego, miejsce budowy FocusParku,
3. Teren dworca autobusowego PKS przy Jana Pawła II, 4. Targowisko Flora przy Chrobrego, 5. Teren bazy remontowej PKS przy ulicy Wolności, obok stacji benzynowej Müller,
6. Niezabudowany teren naprzeciwko Urzędu Skarbowego przy ulicy Wolności, 7. Teren przy ulicy Michejdy, bocznej ulicy Wolności, naprzeciwko młyna, 8. Teren przy ulicy
Sobieszowskiej, gdzie pierwotnie planowano postawienie basenów termalnych.
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Górą swoi i snowboardzista

Ekipa ze Szklarskiej Poręby wygrała kolejną edycję
mistrzostw Polski w śniegowych rzeźbach. Śniegolepy,
czyli śnieżne figury, w minioną sobotę znowu stanęły na
polanie przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę po dwóch
latach przerwy spowodowanej brakiem śniegu. W zawodach wzięło udział dziesięć czteroosobowych ekip.
Uczestnicy pochodzili z całej
Polski, byli zawodnicy z Brzegu,
Zgorzelca, Wrocławia. Były dwie
ekipy profesjonalne, z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz
miejscowy artysta, Maciej Wokan.
Od godziny 10 uczestnicy z przygotowanej hałdy śniegu zaczęli wycinać śnieżne bloki. Powoli zaczęły
się z nich wyłaniać postaci.
Ze śnieżnej toni wypełznął wąż
morski, na ławeczce przysiadł
zmęczony snowboardzista, obok,
na tronie zasiadł król z gestem
znanym z metalowych koncertów.
Jest też Liczyrzepa, okrągły pojazd
ze starannie wykonanymi kołami, twarz, jak z renesansowych
rzeźb.
O godzinie 16.30 organizatorzy
ogłaszają werdykt. Jednym z jurorów jest Michał Olszański, z radiowej „Trójki”. – Zdecydowaliśmy, że
pierwsze miejsce zdobywa ekipa
Jaromiry ze Szklarskiej Poręby,
za postać snowboardzisty, drugie
miejsce zajęła rzeźba smoka, z
fantazyjnie zawiniętym ogonem,
trzecie miejsce zajął król, wykonany bardzo precyzyjnie.

Ekipa Jaromirów cieszyła się
bardzo ze zwycięstwa. – W Śniegolepach startujemy od początku,
ale zwyciężyliśmy po raz pierwszy
– mówiła Maria Misztal. – W piątek
wieczorem ostatecznie zdecydowaliśmy, co wyrzeźbimy. Ale szczegóły
dopinaliśmy już w czasie pracy, tak
więc nawet nas samych zaskoczył
ostateczny efekt. Cieszymy się
bardzo, że i jury doceniło nasz pomysł. W tym roku po raz pierwszy
do naszej ekipy dołączyła Joasia i
przyniosła nam szczęście!
Po ogłoszeniu werdyktu, licznie
zgromadzeni turyści robili zdjęcia
przy rzeźbach, doświetlonych
specjalnie przez firmę Philips i
organizatorów Karkonoskiego
Festiwalu Światła, który w minionym tygodniu porwał serca
ciepliczan. Na scenie rządziła
ekipa czarnoskórych artystów pod
hiszpańską nazwą Buenos Amigos.
Gorące rytmy dodatkowo rozgrzały
zebranych.

Marek Komorowski
Zdjęcia: rylit

Zrobiłeś zdjęcie? Masz szansę na nagrodę!
Organizatorzy Karkonoskiego Festiwalu Światła, Referat Promocji Szklarskiej Poręby
przy wsparciu Philipsa i medialnej pomocy naszego portalu ogłosili konkurs fotograficzny na ciekawe zdjęcia Śniegolepów w świetlnej feerii barw. Prace można wysyłać
do 25 stycznia na adres na adres: marketing@szklarskaporeba.pl, lub przedkładać
na płytach CD w siedzibie organizatora Referat Promocji Miasta, Sportu i Turystyki, ul.
Jedności Narodowej 1a, 58-580 Szklarska Poręba. Autor najlepszej pracy dostanie
nagrodę od Philipsa o wartości tysiąca złotych. Szczegóły na www. jelonka.com
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WIADOMOŒCI

Magistrat ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora te- mi, jego kandydatura powinna
atru im. C. K. Norwida. Kto nim zostanie? Dowiemy się być odrzucona, gdyż nie spełnia
ogłoszonych wymagań, choćby
wiosną.
Kandydat musi spełnić następujące wymagania: Wykształcenie wyższe, preferowane zarządzanie i marketing, prawnicze,
ekonomiczne, humanistyczne.
Co najmniej staż pracy 10 lat, w
tym minimum 5-letni staż pracy
na stanowisku kierowniczym,
dobry stan zdrowia. Niezbędne
są też udokumentowane osiągnięcia organizacyjne i menedżerskie.
Czy nowym dyrektorem zostanie obecny kierownik artystyczny Wojtek Klemm, który
od wielu miesięcy wzbudza
niezwykłe emocje u zwolenników oraz przeciwników jego obecności
w Jeleniej Gór z e? O d g r a żał się, że w
ko n k u r s i e
wystartuje.
Ale zgodnie
z warunka-

Wojtek Klemm

Z REGIONU
Autobus przegrał
z podmuchem

Przez silny wiatr autobus
PKS jadący w miniony wtorek rano z Wadowic do Jeleniej Góry został zepchnięty
na pobocze i przewrócił się
n bok. Na szczęście nikt z
pasażerów nie doznał poważnych obrażeń. Do zdarzenia
doszło o 4:25 rano na drodze niedaleko Dobromierza.
Kursowym autobusem PKS
jechało osiem osób wraz z
kierowcą. – Trzech pasażerów przewieziono do szpitala
w Świdnicy. Ich życiu i zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo – powiedziała
aspirant Katarzyna Czepil,
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
Jeleniogórski PKS podstawił
autobus zastępczy, którym
pechowi podróżni wrócili
do domów. Ja k w y n i k a z
relacji świadków, kierowca
jechał bardzo ostrożnie, ale
siła natury okazała się silniejsza. Do wypadku mogła
przyczynić się też niewielka
liczba pasażerów: autobus
był za lekki.

(Ania)

Radość w sercach seniorów
Niezapomniane chwile wzruszeń przeżyli w miniony wtorek
pensjonariusze Domu Pogodnej
Starości z ulicy Leśnej w Jeleniej
Górze. A wszystko za sprawą
nietypowych gości – chóru „
Światło Serca” z dyrygentem
Andrzejem Gniewkiem na czele.
Koncert kolęd i pieśni chórzyści
wykonali wspólnie z publicznością. To już kolejna wizyta
cieplickiego chóru „Światło
serca”, w tym ośrodku. Ostatnio chórzyści wraz ze swoim
dyrygentem zawitali tu dwa lata
temu. Pod koniec minionego
roku odśpiewali też koncerty w
ośrodku dla niepełnosprawnych
mężczyzn w Miłkowie.
– Pamiętajmy, że ci ludzie
potrzebują odwiedzin ludzi
z zewnątrz – mówi Andrzej
Gniewek, dyrygent chóru. Zna-

O dwóch ważnych książkach
jedynej w pełni lokalnej oficyny
wydawniczej było głośno w minionym tygodniu.
„Warbrunn i
okolice

czenie takich wizyt podkreślały
również pracownice ośrodka:
Dominika Cedzidło, instruktor
kulturalno-oświatowy, oraz
Irena Suraj, instruktor terapii
zajęciowej, a także sami pensjonariusze.
– Było widać, że podczas
koncertu wielu z mieszkańców
zapomniało o codziennych
troskach i samotności – powiedziała Barbara Grodzińska.

(Angela)

Młodzi radni gotowi do działania
Na początku lutego zbierze się
na swoim pierwszym posiedzeniu
Młodzieżowa Rada Miasta. Będzie
to możliwe po uzupełnieniu
jej składu dzięki powtórzonym
wyborom, które odbyły się w
miniony piątek w Zespole Szkół
Elektronicznych. Poprzednie
głosowanie z 19 grudnia unieważniono. Otatnimi radnymi na

PLUS TYGODNIA
Regina Chrześcijańska
Wydawnictwo Ad Rem

5-letniego stażu na stanowisku
kierowniczym.
Wciąż jednak nie wiadomo,
ilu Teatr Dramatyczny im. Norwida będzie miał szefów. Jeśli
dwóch, nie jest wykluczone, że
miasto będzie forsowało taką
osobę, która – jako dyrektor
naczelny – pozostawi Klemma
na stanowisku. Z grona jeleniogórsk iego trudno jednak
precyzyjnie wskazać takiego
kandydata. Być może będzie
to Jola nt a Wichowsk a , d zi ś
kierownik literacki TD, która
mocno popiera kontrowersyjnego artystycznego? Trudno też
wykluczyć udział w konkursie
Tadeusza Wnuka, największego
przeciwnika Wojtka Klemma,
k tór y chc ia ł z wol n ić jed ną
z w ybit n iejsz ych post a ci w
teatrze, bo nie pa sowa ła do
jego zamysłów artystycznych.
T. Wnuk startował zresztą bez
powodzenia w konkursie sprzed

liście zostali: Małgorzata Plata i
Mateusz Olszowy. Na pierwszym
posiedzeniu młodzi radni wybiorą szefa gremium. Rada ma służyć
głosem doradczym starszym
radnym w sprawach, które bezpośrednio tyczą młodzieży.

(tejo)

Kto szefem dramatycznego?

dwóch lat, kiedy to górą okazał
się Klemm. Pragnienie rewanżu
jest zatem bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że za Wnukiem
przemawia dorobek artystyczny i

Z MIASTA
Były dyrektor w sądzie

Dwa lata więzienia grożą
Stanisławowi K., eksszefowi
Aresztu Śledczego w Jeleniej
Górze. Zarzut: choć wiedział
o jego problemach psychicznych, dopuścił do pracy wartownika, który strzelał z wieży
strażniczej z kałasznikowa. Do
sądu trafi także szef ochrony
AŚ. Za znęcanie się nad pracownikiem może trafić do celi
na pięć lat. Akt oskarżenia
do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przesłała legnicka
prokuratura, która oskarża
byłego dyrektora aresztu o
niedopełnienie obowiązków
służbowych. W kwietniu 2006
roku Krzysztof W. zabarykadował się w strażnicy i strzelał
ze służbowego kałasznikowa.
Dziś jest na rencie, a sprawa o
przekroczenie uprawnień służbowych toczy się w drugiej instancji jeleniogórskiego sądu.
Biegli potwierdzili, że W. był w
fatalnym stanie psychicznym
z powodu pomiatania nim
przez szefa ochrony aresztu
Bogusława B, który dziś jest
zawieszony, a dyrektor K.
przebywa na emeryturze.
Mężczyźni nie przyznają się
do winy.

(tejo)

POMYSŁ NA SZÓSTKĘ

jego…” Rozalii Saulson oraz
„Powierzony klucz” Małgorzaty
Lutowskiej dzieli bardzo wiele,
a łączy jedno: obydwie pozycje
wydrukowało wydawnictwo
Ad Rem, na którego czele stoi
Regina Chrześcijańska. – Bez
tej osoby nie byłoby pozycji o
charakterze lokalnym – chórem
o pani Reginie mówią regionaliści, którzy prowadzone przez
Nią wydawnictwo cenią za to,
że pomnaża dorobek kulturalny
autorów z Kotliny Jeleniogórskiej
przyczyniając się poprzez książki
do wzmacniania patriotyzmu lokalnego tych, którzy zagłębią się
w lekturze pozycji firmowanych
przez Ad Rem.

(tejo)

Cykliści, którzy poruszają się
ulicami Jeleniej Góry, wiedzą,
jak niełatwo czasami przebić się
przez al. Wojska Polskiego. Jazda
rowerem pośród samochodów
jest niebezpieczna. Entuzjaści
jednośladów proponują wydzielenie pasa przeznaczonego tylko
dla rowerzystów. Wizualizację
takiego rozwiązania przysłał
do naszej redakcji szef jeleniogórskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Andrzej Mateusiak.
Ścieżka rowerowa przebiegałaby
po istniejących wciąż pozostałościach dawnych ogródków przydomowych, biegnących wzdłuż
pobocza alei. – Wiadomo, że
sytuacja wymaga kompleksowego rozwiązania problemu
poruszania się cyklistów na
terenie całego miasta – zaznacza
Andrzej Mateusiak. Warto jednak poznać opinię mieszkańców

Jeleniej Góry, zwłaszcza tych,
którzy często poruszają się rowerem. W mieście wciąż nie ma
systemu ścieżek rowerowych,
który umożliwiłby swobodną komunikację. Wiadomo, że miasto
w projekcie budżetu na ten rok
zapisało możliwość realizacji
bezkolizyjnego szlaku rowerowego z Jeleniej Góry do Cieplic,
który ma liczyć 6 kilometrów.
Ale czy znajdą się na to środki,
o tym zdecydują radni.

(tejo)

określona wizja teatru
dla ludzi, a nie dla
powietrza.

Tadeusz Wnuk

(Mar/tejo)

Była przychodnia dla urzędników
Na potrzeby administracji wojewódzkiej zostanie przeznaczony
budynek po przychodni przy ulicy
Bankowej. Służba zdrowia tam
nie wróci.
Przychodnie zostały zamknięte
w 2007 roku, kiedy to właściciel
budynku – samorząd wojewódz-

samorządowców z Jeleniej Góry.
Ale do spotkania nie doszło do
dziś.
Budynek przy ulicy Bankowej
stoi wciąż opustoszały i niszczeje.
Przeciwnicy jego przeznaczenia
na potrzeby służby zdrowia, podkreślają, że jego infrastruktura nie

Budynek został zbudowany jako hotel.
Po 1945 roku była tam siedziba Urzędu
Bezpieczeństwa, a w piwnicach urządzono areszt.
ki – postanowił najpierw go
sprzedać, a potem przeznaczyć
na potrzeby administracyjne. Argumentowano, że dotychczasowe
siedziby delegatur administracji
wojewódzkiej mieszczą się aż w
sześciu punktach Jeleniej Góry,
w wynajmowanych pomieszczeniach. Urządzenie ich w jednym
miało pozwolić na oszczędności.
Takiemu przeznaczeniu sprzeciwił się już w lipcu 2007 roku
poseł ziemi jeleniogórskiej, wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński. Aby wypracować wspólne
stanowisko w zakresie możliwości
zagospodarowania nieruchomości na potrzeby służby zdrowia,
wicemarszałek województwa
Tadeusz Drab zaprosił do rozmów

nadaje się na ten cel. Zwolennicy,
głównie przedstawiciele lewicy
w mieście, argumentują, że ludzie przez lata przyzwyczaili się
do takiej lokalizacji gabinetów
lekarskich. Wszystko wskazuje
na to, że znajdą się tam gabinety
urzędników.

(tejo)

MINUS TYGODNIA

Marek
Woźniak
dyrektor Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego

Decyzja o pozbawieniu charakteru przyspieszonego kursu linii
nr 15, o której szerzej piszemy
na stronie 2., nie przysporzyła
popularności zarówno miejskiemu przewoźnikowi, jak
i jego „twarzy”, czyli Markowi
Woźniakowi. Jeleniogórska sieć
komunikacyjna pozbyła się w
ten sposób wszystkich kursów,
które jeździły nieco szybciej niż
inne i dawały pewien komfort
podróżowania, zwłaszcza na odległych dystansach. Kiedy świat
przyspiesza, nasze MZK zwalnia.
A dyrektor Woźniak ma szansę
wskoczyć na tygodniowego plusa,
o ile cofnie oprotestowaną przez
ludzi decyzję o spowolnieniu linii
z Michałowic i Piechowic do
dworca głównego.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk
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ROZMAITOŒCI
Zapomniał o plakietce

Procedury
Baby Jagi
Traumatyczne doświadczenie, jakim jest pisanie matur
próbnych, dotknęło na początku
stycznia rzesze jeleniogórzan (i
nie tylko) z okrągłego niczym
brzuszek bałwanka rocznika
1990 oraz nieco mniej pękatego,
acz nie mniej dostojnego 1989. Z
założenia matura próbna ma zapoznać z procedurami sroższymi
niż niejedna Baba Jaga z podjeleniogórskich lasów (a koczuje ich
tam bez liku), co pozwolę sobie
bez grama skruchy wykorzystać
jako pożywkę do nieco oderwanych od rzeczywistości wizji
maturalnych. Wartym uwagi jest
fakt, że wyniki matury próbnej są
podstawą do wystawienia oceny
„końcoworocznej” z danego
przedmiotu. Oczywiście z zawyżonymi progami procentowymi,
bo jakże to tak inaczej.
Przejdźmy do obserwacji ciała
A, umownie ukrytego w gęstwinie liter tworzących tworzących
aliasem „Marian”. W mrozie
sięgającym minus 25 stopni staje
sobie przed salą gimnastyczną,
gdzie do ostatniego momentu
czeka na odźwiernego otwierającego pomieszczenie. Naonczas
nadchodzi moment szturmu
zarówno ciała A, jak i innych
– mniej lub bardziej jędrnych,
sprężystych czy też giętkich
– ciał na pomieszczenie zwane
szatnią.
Po stratowaniu kilku ciał w
szatni pora na ściśle określone
procedurami wejście do sali. Zaczynając prawą nogą należy udać
się w stronę bramki wykrywającej telefony komórkowe. Przecież
za samą obecność takowej dzwoniącej machiny cała sala zostaje
zdyskwalifikowana. Następnie,
o ile bramka nie wykonała pipczącej egzekucji, przykładowe
ciało A zwane Marianem musi
wyciągnąć z kieszeni dowód osobisty, przebrać się w dokładnie
te same ubrania co na zdjęciu
oraz zrobić tę samą minę i nie
inaczej uczesać włosy. Ponadto
powinien mieć jeszcze przezrocze
i ustawić je sobie przed twarzą,
co by wyglądać jak czarno-biały
sobowtór ze zdjęcia. Można też
mieć legitymację uczniowską w
przypadku niewyrobienia dowodu osobistego, ale wtedy trzeba

PLOTKI I FAKTY

przejść dodatkową rozmowę
kwalifikacyjną i ukazać pieczątkę
nie spraną w ani nanometrze
kwadratowym.
Po cudownym niemal wejściu
na salę, przykładowy Marian
musi usiąść w ławeczce, na której
stoi jego kod. Marian nie jest już
Marianem. Jest ciałem A, swoim
numerkiem uczniowskim oraz
peselem. Nie wolno mu od żadnym pozorem krzyżować nóg,
albo – co napawa oburzeniem
– wywracać oczami kręcąc gałkami ocznymi (o ile nie zamarzły
w oczekiwaniu na otwarcie sali)
w stronę przeciwną do ruchu
wskazówek zegara!
Gdy rozpocznie się sam egzamin, większą uwagę należy
zwracać na głębokość oddechu
i głośność dotykania pisadłem
papieru, niż na merytoryczne
walory pracy. Co ciekawe, atrament zawarty w piórze tudzież
długopisie musi być bezwzględnie czarny, najlepiej wyciśnięty
przez delikatne dłonie baskijskiej
księżniczki z kałamarnicy, która
zjadła na kolację dwie aksamitne rybki, rybuńki z Oceanu
Spokojnego (nie księżniczka
dokonała bezczelnej konsumpcji,
lecz kałamarnica), w wieku lat
czterech (nie kałamarnica ani
ocean, lecz rybuńka musi spełniać wyżej podane wymagania
wiekowe). Co ważne, nie wolno
zbyt intensywnie wiercić nogami,
zbyt często (a co gorsza głośno)
mrugać. Czynność przyziemnie
zwana smarkaniem dozwolona
jest do granicy 20 decybeli.
Jest też punkt najżelaźniejszy
z żelaznych. Nie wolno (pisemnie: NIE WOLNO!) udać się do
toalety, o ile lekarz z określonym
w ustawie stażem pracy i rozmiarem buta nie uzna, że żółty nie
jest naturalnym kolorem oczu
pacjenta.
Stosowanie ściśle (byle nie
przesadzonych, jak powyżej)
określonych zasad w przypadku
matury nie jest niczym wyjątkowo złym, jednak stanowczo
sprzeciwiam się stosowaniu
odpowiedzialności zbiorowej.
Kropka.

Konrad Lipiński

Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, tak bardzo był zaaferowany organizacją obchodów
jubileuszu KPN, że zapomniał
o plakietce z emblematem
parku, którą z w yczajowo
każdy pracownik ma przyszytą do zielonej marynarki,
będącej swoistym mundurem
stróżów pierwotnej natury.
Uwagę na brak wspomnianego odznaczenia zwrócił A.
Rajowi ordynariusz legnicki,
ks. biskup Stefan Cichy delikatnie pokazując na rękaw
marynarki szefa KPN podczas
pogawędki, którą hierarcha
uciął sobie z panem Andrzejem w przerwie obrad uroczystej konferencji naukowej
poświęconej zacnym złotym
godom parku.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Widzisz Krzychu, od kiedy
zelżały mrozy,…

Wywrotowy skrótowiec

Szef rady naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego
prof. dr hab. Krzysztof Mazurski wspomniał w swoim
wykładzie o cenzurze wojskowej, przez której łapy musiała przejść każda publikacja
zawierająca mapy lotnicze
terenu parku. Było tak, oczywiście, w oświeconych latach
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wówczas także na swego rodzaju cenzurowanym
był skrótowiec ut worzony
do pierwszych liter nazw y
obszaru: „kapeen”. Kojarzył
się on bowiem władzy socjalistycznej z zakazanym
ugrupowaniem politycznym
oskarżanym o w y wrotowe
działanie i próby obalenia
siłą ustroju – Konfederacją
Polski Niepodległej. Dlatego
we wszystkich publikacjach,
nawet kosztem deficytowej
farby drukarskiej, zamieszczano jedynie pełną nazwę
przeuroczej ka rkonosk iej
enklawy.

– … Twoja popularność w mediach…

(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.

– … zdecydowanie zmalała.

Wojciech Leszczyk, Krzysztof Mróz, radni Prawa i Sprawiedliwości

Redakcja

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Dezinformator,
czyli wypijmy za błędy
Błądzić jest rzeczą ludzką
– wpadł na to już sam Seneka.
Ktoś dopisał: trwać w błędzie
– szatańską. Sam o tym wiem,
bo i mnie się zdarzają pomyłki,
choć z Szatanem bruderszaftu
nie piłem. Błędy każdemu się
zdarzają. Nie myli się tylko ten,
który nic nie robi – to też znane
powiedzenie. Autorom „Informatora Jeleniogórskiego” błądzenie wydaje się tymczasem
przepisane.
Z wielką przyjemnością napisałbym o absolwentach rodzimego studium fotograficznego,
wyższej szkoły perfekcyjnego
wykonywania zdjęć prowadzonej przez Ewę Andrzejewską i

Wojciecha Zawadzkiego. A le
nie napiszę. Nie dlatego, że się
obraziłem, uchowaj Boże!, na
największych tradycjonalistów,
ale jednocześnie wielkie nazwiska, które chronią wynalazek
Daguerre’a i Niepce’a przed całkowitym zdygitalizowaniem.
Nie napiszę, bo kiedy pełen
zapału do zrobienia materiału
z imprez y przek rocz yłem w
miniony piątek progi galerii
Kor y t a rz w Jelen iogórsk i m
Centrum Kultury, zobaczyłem
jeno puste szklanki po napitkach, a usł ysza łem – mia st
gwaru miłośników fotografii
– ciszę nieoświetloną błyskiem
f leszy. Pewny, że coś jest nie

tak, spytałem portiera, o której
będzie wernisaż. Usłyszałem,
że już był. Wbrew temu, jak
n a pi sa no w „ I n for m a t or z e
Jeleniogórskim” – o godz. 15.
30, a nie o 17.
Pominę opis moich negatywnych emocji, których doświadczyłem dowiedziawszy się, że
po to pędziłem z wywieszonym
ozorem przez pół miasta, nie
bacząc na śliską nawierzchnię
i czerwone światła, aby pocałować klamkę „Kwadratu” i wypić
za błąd informatorów resztki
powernisażowego soku.
Kilka dni temu uniknąłem
podobnej „przygody” w Młodzieżowym Domu Kultury tylko
przez prz ypadek, bo dowie działem się, że zapowiadanej
przez Informator Jeleniogórski
imprezy po prostu nie ma. Została wyciągnięta z kapelusza
i puszczona do druku. Aż boję

się teraz spojrzeć na kolejne wydarzenia w stolicy Karkonoszy
podejrzewając, że są to ewenementy w yłącznie wirtualne.
Lub też rzeczywiste, ale zaczynające się kilka dni wcześniej
lub później. Jak choćby występ
dzieci z warsztatów teatralnych
w Zdrojowym Teatrze Animacji, któr y zapowiedziano na
jedną z niedziel, kiedy cieplicka
placówka była zamknięta na
cztery spusty.
Ten oto edytorski bubel, podobno darmowy (czytaj – opłaca ny z na sz ych podat ków),
miałby rację bytu, gdyby go
naz wać „dezinformatorem”.
Wtedy nikt by się nie przyczepił
o nieścisłości, pomylone daty, z
sufitu wzięte imprezy. Czy też
ewentualne wpadki ortograficzne lub merytoryczne. Bo
i takie się przecież zdarzają.
Gdyby w ten sposób opracowy-

wano rozkład jazdy, na przykład, pociągów, pasażerowie
oszaleliby, a kraj pogrążyłby
się w chaosie. Wbrew pozorom
informator z rozkładem jazdy
ma sporo wspólnego, bo dla
wielu – choćby dziennikarzy
i za i nteresowa nych ż yciem
kulturalnym naszego miasta
– stanowi swego rodzaju organizator bezcennego czasu.
Żeby mnie Państwo nie posądzili o skrajną upierdliwość,
dodam, że są także pozytywne
wnioski z informatorow ych
błędów. Najważniejszy: imprez
jest na tyle dużo, że można się
w ich planowaniu pomylić. To
naprawdę świetna wiadomość
dla tych, którzy narzekają na
kulturalną pustkę w Jeleniej
Górze. Skończył się rok jubileuszowy, a tu zdarzeń wcale nie
ubyło. Wręcz – odnoszę wrażenie – że w porównaniu do roku

ubiegłego jest ich znacznie
więcej. Przybyło też organizatorów: choćby Książnica
Karkonoska, czy też Cieplickie Centrum Kultury.
Trudno jednak sobie w yobra z ić, a by opa nowa n ie
planu wydarzeń w 86-tysięcznym mieście było aż tak trudne, że doprowadziło mnie do
napisania niniejszego felietonu. A jednak! Powinienem
się cieszyć, bo mam temat.
Ale się nie cieszę, ponieważ
zamiast tego tekstu zdecydowanie wolałbym podzielić
się z Państwem wrażeniami
z wernisażu prac dyplomow ych absolwentów jeleniogórskiego Wyższego Studium
Fotografii. Może za rok będzie
lepiej i bez błędów.

Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Igła strachu
Na zajęciach wf nauczyciel jeleniogórskiej „ósemki”
zabrał dzieci na sanki. Podczas zjazdów jeden z uczniów
zranił się igłą strzykawkową, prawdopodobnie porzuconą
przez narkomanów. Teraz musi poczekać pół roku na
wynik badań, który wykluczy (lub nie) możliwość zakażenia HIV. Matka chłopca o wszystko obwinia placówkę
oświaty.
Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 12 stycznia. Nauczyciel postanowił dać
dzieciom trochę przyjemności z
zimowej aury. Na lekcji wychowania fizycznego opiekun zabrał całą klasę w teren, by dzieci
pozjeżdżały na „jabłuszkach” z
nasypu kolejowego przy ulicy
Paderewskiego. Zabawa była
przednia, aż do momentu, kiedy
11-letni Paweł (imię zmienione
na prośbę matki) najechał na
igłę od strzykawki niewiadomego pochodzenia, która wbiła mu

się w rękę. Chłopiec wyciągnął z
dłoni igłę i natychmiast zgłosił
się z nią do nauczyciela.
Ten nie miał jednak przy sobie
apteczki. Przetarł ranę dziecka
śniegiem, przerwał zajęcia i wrócił z uczniami do szkoły, gdzie
ukłucie zdezynfekowała chłopcu
szkolna pielęgniarka. Następnie o sprawie poinformowano
matkę chłopca, zdaniem której
doszło do szeregu zaniedbań
ze strony nauczyciela i dyrekcji
szkoły.
– Po pierwsze, nie wyraziłam

Wielu rodziców pytało nas, gdzie w podobnych sytuacjach można przebadać igłę lub
inny przedmiot, którym dziecko mogłoby uszkodzić sobie skórę. Okazuje sie, że jeśli
na igle nie ma krwi, w Jeleniej Górze, ani też żadnym innym ośrodku takich badań się
nie prowadzi. - Prowadzimy działania w kierunku zabezpieczenia osoby, a nie sprzętu
– usłyszeliśmy od jednego pracownika działu epidemiologii sanepidu w Jeleniej Górze.
Nigdy nie słyszałam o badaniu sprzętu, bo to nie ma po prostu sensu.

zgody na to, by dziecko w tym
dniu w ychodziło poza teren
szkoły i z tego powodu syn nie
był odpowiednio ubrany na takie
wycieczki – mówi Dominika Kowalska (dane zmienione). – Poza
tym nauczyciel nie sprawdził
miejsca, gdzie pozwolił dzieciom
zjeżdżać. Przecież wiadomo,
że w okolicach tej górki często
inter weniuje policja w sprawie narkomanów i pijaków.
Nauczyciel nie miał przy sobie
nawet apteczki. Nie odwieziono
również dziecka do szpitala, ale
czekano, aż ja dojadę do szkoły
– wylicza zdenerwowana matka.
– Później nikt nawet nie zadzwonił i nie zapytał, jak czuje się ja i
mój syn. Szkoła umywa od tego
wszystkiego ręce, twierdzi, że
nic się nie stało i nie poczuwa
się do winy.
Matka zabrała Pawła do szpitala wojewódzkiego, gdzie wykonane zostały pierwsze badania.
Teraz przez sześć najbliższych
miesięcy kobieta i syn będą żyli
w niepewności, czy nie doszło
do zakażenia chłopca chorobami HIV, HCV czy HBV. Wirus

HBV w ostrej postaci powoduje
zapalenie wątroby, w ymioty,
żółtaczkę i – rzadko – śmierć.
Chroniczne zapalenie wątroby
B może prowadzić do marskości
i raka wątroby, HCV natomiast
jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Szkoła uznała całe zdarzenie
za nieszczęśliw y przypadek,
który mógł się wydarzyć zawsze
i wszędzie. – Z naszej strony nie
było żadnych niedopełnionych
obowiązków – mówi Marzena
Hryniewicka, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 8 w Jeleniej
Górze. – Osobiście nie mogę
też obwiniać
naucz yc iela
za to, co się
stało, ponieważ
nie był on w stanie
sprawdzić co jest w
śniegu. Jest to nasz doświadczony nauczyciel
i jednocześnie specjalista
bhp, który zna się na rzeczy. Jak wynika z jego relacji, sprawdził, czy na trasie do
zjazdu nie ma kamieni i szkła.
Po zdarzeniu natychmiast przerwał zajęcia, zabrał dziecko do
pielęgniarki, gdzie została mu
udzielona pierwsza pomoc, zabezpieczył igłę i czekał na matkę.
Do tego wypadku mogło dojść
wszędzie, po zajęciach również
– ucina dyrektor Hryniewicka.
Zapewn i ła , że pielęg n ia rka

wykonała kilka telefonów, by
dowiedzieć się, gdzie można
przebadać igłę i dokąd matka
ma się zgłosić z dzieckiem. –
Wszystko przekazaliśmy mamie
chłopca. W dokumentacji jest
również podpisana we wrześniu
zgoda pani Dominiki na wyjścia
dziecka poza teren szkoły oraz
udzielanie mu pierwszej pomocy
– dodaje dyrektorka.
A co na to kuratorium oświaty?
Twierdzi, że nauczyciel podczas
zajęć miał prawo zabrać dzieci
poza teren szkoły, a o tym, gdzie
dzieci ćwiczą, decyduje dyrektor
i nauczyciel, którzy ponoszą
odpowiedzialność za uczniów.
– Szkoła zawsze ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dzieci na zajęciach, więc powinna czuć się odpowiedzialna za to,
co się stało – mówi Waldemar
Urbaniak, dyrektor jeleniogór-

skiej delegatur y Kuratorium
Dolnośląskiego we Wrocławiu.
Jednak do tej sprawy podszedłby
bardziej zdroworozsądkowo, bo
dziecko rzeczywiście mogło się
skaleczyć wszędzie. Szczegóły
zdarzenia zostaną jednak zbadane po feriach i dopiero wtedy
będzie można mówić o czyjejkolwiek winie czy niewinności.
- Teraz jest jeszcze za wcześnie by
wydawać jakąkolwiek opinię na
ten temat – mówi Urbaniak.
Jak się dowiedzieliśmy, w ustawowych 30 dniach w placówce,
w której doszło do zajścia, ma
się pojawić wizytator, któr y
sprawdzi okoliczności zdarzenia
a protokół kontroli zostanie
przesłany do kuratorium we
Wrocławiu.

Angelika Grzywacz

Kamasze tylko dla chętnych
Przede wszystkim wojsko to
już nie obowiązek, ale pracodawca i to w obecnych warunkach
rynkowych całkiem przyzwoity.
Oferuje bowiem niemałe wynagrodzenie i dogodne warunki
socjalne, prz y minimalnych
wymogach wykształcenia i umiejętności. Proces kwalifikacji do
służby zawodowej odbywa się na
bieżąco. Przykładowo w Świętoszowie jest to każdy czwartek, a
w Międzyrzeczu i Bolesławcu, co
każdy wtorek.

Do wojska bez przymusu

Są tacy, którzy postanowili nie
czekać i skorzystali z tej okazji.
W Słupsku na przykład na 160
stanowisk wolnych obecnie pozostało tylko 10 miejsc, które
zajmą już tylko specjaliści ze
szczególnymi kwalifikacjami.
Są jednak i tacy, którzy do wstąpienia do koszar podchodzą z
dużym dystansem. Czego tak na
prawdę można się wiec w wojsku
spodziewać?
W minionym roku weszła w
życie nowelizacja rozporządzenia ministra obrony narodowej,
dzięki której pojawiło się pojęcie,
żołnierz nadterminowy. Co ono
oznacza? Ci, którzy odbywają
służbę zasadniczą już po trzech
miesiącach mogą podpisać kontrakt z dowódcą jednostki na

okres do siedmiu lat. Wówczas
taki wojskowy może liczyć na wynagrodzenie w granicach około
1900 złotych miesięcznie.

Solidny pracodawca

Przy obecnej sytuacji na rynku
wojsko jest największym i najbardziej wiarygodnym pracodawcą,
który regularnie płaci stałe i
dość wysokie wynagrodzenie
pracownikom, nie zalega ze
składkami ZUS, oferuje pełen
pakiet socjalny i umożliwia pracownikom podnoszenie swoich
kwalifikacji i awans – przekonuje
jeleniogórski komendant, ppłk
Krzysztof Kowalski.
Tymczasem od żołnierza nadterminowego do zawodowego
już tylko jeden krok. Od 2010
roku żołnierze nadterminowi
staną się bowiem automatycznie
zawodowcami. A przykładowo na
szeregowego zawodowego czeka
płaca brutto ponad 2200 złotych
miesięcznie plus planowane od
stycznia tego roku podwyżki w
wysokości 300 złotych, bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie na
terenie jednostki, umundurowanie, 26-dniowy urlop wypoczynkowy możliwość podnoszenia
szkolenia, dodatki za długoletnią
służbę już po trzech latach i możliwość przejścia na emeryturę już
po 15 latach służby.

Chcesz, zgłoś się!
W tym roku nabór do szkolnictwa wojskowego trwa tylko do 31 marca, a nie jak w
latach poprzednich do 31 maja. Szczegółowe informacje na temat wojska zawodowego
i poszczególnych warunków podjęcia służby, a także szkół wojskowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jeleniej Górze przy ulicy Podchorążych 7, oraz
pod numerami telefonów (075) 649 49 54 lub wchodząc na stronę internetową
www. wku.jgora.pl.

Wymogi, jakie trzeba spełnić,
to posiadanie polskiego obywatelstwa, odbyta zasadnicza
służba wojskowa w pełnym wymiarze, wykształcenie minimum
gimnazjalne wraz z przygotowaniem zawodowym, niekaralność,
nienaganny stan zdrowia i dobra
sprawność fizyczna. I jak się
okazuję tą okazję wielu już wykorzystało.
– Na chwilę obecną większość stanowisk w jednostkach
wojskowych jest już zapełniona
żołnierzami zawodowymi. Teraz
oczekujemy, że zgłoszą się do nas
kandydaci z w ykształceniem
średnim lub z kwalifikacjami
przydatnymi w wojsku, takie
jak: prawo jazdy kategorii C oraz
C E czy D – mówi ppłk Krzysztof
Kowalski.

Służba blisko domu

Dotychczas największym problemem kandydatów, którzy chcieli
wstąpić do wojska, była przede
wszystkim zmiana miejsca zamieszkania i nierzadko konieczność pozostawienia rodziny. Teraz
jednak to się zmieniło. Dawniej
żołnierze byli bowiem przydzielani
poszczególnym miejsc, teraz mogą
sobie je wybrać sami. Najbliższe
Jeleniej Góry jednostki znajdują się
w Bolesławcu i Świętoszowie.
– Każdy kandydat, który pełni
służbę zasadniczą i chce zostać
żołnierzem zawodowym, mówi
nam, gdzie chciałby pełnić służbę
i my szukamy mu stanowiska
– mówi major Jarosław Szymański. – Mamy kandydatów, którym
zależy na służby w Bolesławcu
i obecnie czekają na miejsca.
Jak tylko się zwolnią, nie będzie
żadnego problemu, by mogli
podjąć tam pracę. Poza tym ci,
którzy muszą wyjechać z rodzinnego miasta, gdzie pozostawiają
rodzinę, otrzymują też dodatek
rozłąkowy.

Wojsko zapewni również możliwość rozwoju zawodowego,
czyli podnoszenie swoich kwalifikacji.

Wyszkolą za darmo

– Nie jest sztuką i ukończyć
gimnazjum czy zawodówkę i
poprzestać na tym – mówi ppłk.
Kowalski. – W ramach służby
organizowane są szkoły zaoczne,
zajęcia są w soboty i niedziele.
W porozumieniu z dowódcą
jednostki żołnierz zawodowy
ustala warunki. I najszybciej za
co można zakończyć służenie w
wojsku po pierwszym kontrakcie

to właśnie nie podnoszenie swoich kwalifikacji.
Kontrakt w zawodowej służbie
wojskowej podpisywany jest od
półtora roku do sześciu lat, w
zależności od tego, jakie zostaną
ustalone warunki z kandydatem.
Żołnierz może jednak w każdej
chwili zrezygnować z wojska,
rozwiązując umowę z sześciomiesięcznym okresem w ypowiedzenia, lub nie podpisując jej
przedłużenia.
Do jeleniogórskiego WKU już
zgłosiło się kilkuset kandydatów
z zapytaniem o warunki podjęcia
służby zawodowej. W minionym

roku 200 z nich zadeklarowało
chęć odbycia służby wojskowej.

Za i przeciw

– Warunki wydają mi się bardzo
atrakcyjne, jednak obawiam się
testów psychologicznych – mówi
Adam z Jeleniej Góry. Byłem już w
WKU, dowiadywałem się i pomysł
związania się z wojskiem bardzo
mi się podoba, ale muszę to ostatecznie przemyśleć.
Są i tacy, którzy publicznie nie
chcą się wypowiadać na temat
wojska i jak na razie podchodzą
do niego sceptycznie.

Angelika Grzywacz

Wojsko daje
Zmiany, jakie niesie za sobą tzw. mała nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która weszła w życie 6 grudnia
ubiegłego roku, to stworzenie żołnierzom rezerwy możliwości pełnienia służby nadterminowej, podniesienie granicy wieku naboru
z 25 do 30 lat, złagodzenie wymogów przyjęcia do służby nadterminowej, w tym obniżenie kryterium wykształcenia do poziomu
gimnazjum, wprowadzenie stopnia szeregowego/marynarza w korpusie szeregowych zawodowych oraz zapewnienie przełożonym
możliwości poddania żołnierzy badaniom na obecność alkoholu i środków odurzających.
Fot. Archiwum

Koniec z „przerwą w życiorysie”, jak nazywano obowiązkową służbę wojskową. Od stycznia tego roku w ramach
profesjonalizacji sił zbrojnych do szeregów polskiej armii
wstępują tylko ci, którzy chcą. A wojsko nikogo już nie
ściga, ale kusi warunkami zatrudnienia.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Klucz do zamkniętych sumień
Małgorzata Lutowska zapisuje jedną z czarnych dziur we
współczesnym pojmowaniu historii lokalnej poświęcając
swoją książkę dziejom protestantyzmu. Pisarkę natchnął
sam Marcin Luter, bo umowę z wydawcą podpisała w
Święto Reformacji, w rocznicę wywieszenia słynnych tez
apologety zmian w Kościele.
„Powierzony klucz” to po z yc ja pr z e p e ł n ion a w ie d z ą
historyczną, która – podana
w formie trącącej sentymentalizmem powieści – jest łatwiej
przyswajalna. A to czyni autorkę pionierką w dziedzinie
popularyzacji historii lokalnej.
W tym przypadku Małgorzata
Lut ow sk a w z ię ł a n a t ap et ę
protestantów oraz ich zagmat wa ne, dol noś lą sk ie d zieje.
Tłem do przedstawienia protestanckich losów jest nostalgiczna intryga osnuta wokół
postaci głównego bohatera ,
który – po latach – odwiedza
swoje rodzinne strony. W tym
Jelenią Górę.

Wyobraźnia pomogła

Nie jest to jednak powieść
w klasycznym sensie tego pojęcia. To kolejne dzieło Małgorzaty Lutowskiej z pogranicza
w i e d z y s p r a wd z o n e j i w y obraźni twórczej. Dzieło, które
poma ga zroz um ieć h istorię
oferując czytelnikowi spacer
po d z iejow ych mea nd ra ch ,
będących do tej pory oddzielonych przezroczystą, acz grubą
szybą niewiedzy i nieświadomości. Bowiem po 63 latach

ubiegłego roku, dokładnie w
Święto Reformacji, w rocznicę
dnia, kiedy Marcin Luter ogłosił swoje „Tezy” – dodała.

Napisała kazanie
pastora

Autorka przybliżyła czyteln i kom k u l i s y pow st awa n ia
dzieła. Zainspirowała ją koleżanka, a także fakt, że na taki
temat mało kto wcześniej pisał.
Stara ła się trz y ma ć prawdy
historycznej w częściach, gdzie
jest ona ważna, ale nie robiła
tego k urczowo. – Chcia ła m
dowiedzieć się, czy zachowała
się gdzieś treść kazania pastora
Adolfa Gottloba z Kościoła Łaski, które wygłaszał, kiedy nad
świątynią rozszalała się burza,
a piorun strzelił w jedną z wież
z a bij a j ą c duc how ne go si ł ą
rażenia prądu – powiedziała.
– Okazało się, że kazanie nie
przetrwało nigdzie. Wysiliłam
wyobraźnię i sama je napisałam – dodała. Oceniono je jako
bardzo dobre.
Autorka podą ż yła tak że
śladami Jakuba Boehme, wizjonera z Zawidowa, szewca
z z a wo du , k t ór y d oz n a wa ł
olśnień i def iniowa ł relację

W kościele Zbawiciela było pusto, jasno, pięknie i
ktoś ładnie grał na organach. Pięcioletni syn spytał
potem panią Małgorzatę: dlaczego musimy chodzić
do kościoła, w którym jest ciemno i tłoczno, a pod
nosem mamy pusty i taki ładny kościół?

panowania Polaków katolików
na Ziemi Jeleniogórskiej mało
kto zdaje sobie sprawę, że do
1945 roku ewangelicy byli tu
ludnością dominującą.
To rodzaj przewodnika po
dziedzict w ie k ult ur y prote stanckiej na Dolnym Śląsku.
Nie jest to jednak suchy opis
z faktami i ilustracjami, ale
ba r wna pow ieść z wąt k iem
s ent y ment a l no - rom a nt yc z ny m , k t ór a – opr ó c z a kc j i
– przemyca potężny zasób wiedzy z zakresu dziejów ruchu
Reformacji.
– Warto taką książkę mieć
pod ręką podczas pobytu, choćby na urlopie w górach, aby
poznać w sposób mniej schematyczny historię i współczesność regionu – mówi Marcin
Zaw i ła , dy rek tor K sią ż n ic y
Karkonoskiej, który zaprosił
pisa rkę na promocję t y t uł u
w yd r u kowa nego n a k ł a dem
Wydawnictwa Ad Rem.
– W łoż yła m w t ę poz yc ję
bardzo dużo pracy, bo trzeba
było sięgać do różnych źró deł historycznych. Pisałam ją
przez półtora roku, a później
czekałam na wydawcę, bo nie
chciałam kontynuować współpr a c y z p opr z e d n i m moi m
wydawnictwem – zwierzyła się
autorka. Opowiedziała, że zupełnie przez przypadek trafiła
do oficyny Ad Rem. – Podpisałam umowę 31 października

Boga i człowieka. M. Lutowska
deptała także ścieżką Hansa
Ul r icha Scha f fgot scha , jedne go z b a r d z ie j z n a m ie n i tych członków magnackiego
rodu, zwanego „Semperfrei”
( ła ci ń sko -n iem ieck a zbit k a
oznaczająca „zawsze wolny”).
Nieokiełznanego bojownika,
który zginął stracony za wiarę
(tę protestancką ) i udział w
buncie przeciwko katolickiemu cesarzowi. – Pojechałam
do Rat yzbony, gdzie w 1635
roku stracono Hansa Ulricha.
W kościele ewangelickim (innego tam nie ma) znalazłam
tabliczkę z jego insk r ypcją.
Nie mogłam się powstrzymać
i zapaliłam świeczkę, choć to
nie uchodzi w tamtejszym obyczaju. Później każda wycieczka
zatrz ymy wa ła się wła śnie
tam – wspomina Małgorzata
Lutowska . Weszła , z upeł n ie
przez przypadek do zajezdu, w
którym – jak wyczytała – przebywał także Hans Urlich. – Zajazd nazywał się „Pod niebieskim rakiem”. Mogłam wybrać
dziesiątki innych, a trafiłam
właśnie tam – dodała.

Łamanie tabu

W „Pow ierzony m k lucz u”
autorka łamie swoiste tabu.
Swoiste, bo przecież ani pisać,
ani mówić nikt na temat protestantyzmu nie zakazuje. Jednak
protestantów, choć wielu z nich

Zniszczony kościół poewangelicki w Pobiednej.
Takich zrujnowanych świątyń w regionie jest mnóstwo.
jest wśród nas, ogarnia wciąż
sfera tajemniczości, uprzedzeń, a
przede wszystkim niewiedzy.
– Protestantyzm zawsze był dla
mnie czymś tajemniczym. Kiedy
przechodziłam obok kościoła
Zbawiciela w Cieplicach, najczęściej zamkniętego, zadawałam
sobie pytanie: co jest za tymi
drzwiami? – zwierzyła się pisarka
podczas spotkania promocyjnego
w Książnicy Karkonoskiej.
Później przytoczyła anegdotę świetnie wpasowującą
się w kontekst książki i jej
przyjęcia przez czytelników.
– Kiedy mój syn miał pięć
lat, wracaliśmy z zatłoczonego kościoła św. Jana
Chrzciciela z mszy świętej. Akurat otwarty był
wspomniany kościół
ewangelicki. Weszliśmy: było pusto, jasno, pięknie i ktoś
ładnie grał na organach. Mój syn
spy t a ł pot em:
dlaczego musimy chodzić
do kościoła,
w któr ym
jest ciemno
i tłoczno, a pod
nosem mamy pusty i taki
ładny kościół?

Ewangelik to nie tylko
Niemiec

Najnowsza powieść Małgorzaty Lutowskiej otwiera tym
samym dyskusję nad pozycją
i kondyc ją ewa ngel i ków od
1945 roku do współczesności.
Nasi bracia w wierze wciąż są
uważani za „dziwolągów”. Przekonanie, że księża protestanccy
mówią tylko po niemiecku, jest
na tyle powszechne, że trudno
je wykorzenić ze świadomości
t ypowego „Polaka katolika”.
Dali temu wyraz obecni na spotkaniu promocyjnym ewangeli-

cy z księdzem Edwinem Pechem
z parafii Wang w Karpaczu.
– Kiedyś do kościółka weszła
grupa starszych Polek, które
nie wiedziały, że jest to świątynia ewangelicka. Zaczęły się
modlić, a kiedy wyszły, ktoś im
powiedział, że były w kościele
protestanckim.

Pani Małgorzata wspomniała, że – kiedy już książka została wydana – wielu znajomych
pytało ją, czy stała się ewangeliczką, skoro napisała powieść o protestantach. Zaprzeczała. Tymczasem, kiedy pozycja powstawała, mocno zgłębiła doktryny ewangelików i
uważnie przestudiowała ich dzieje. – To świetna książka – chwali ks. Edwin Pech.
zwane kościoły spontaniczne,
w których – w zależności od
potrzeb – modlili się zarówno
ewangelicy jak i katolicy.

O pół wieku za późno

– Sz y bko po dążyły do
świątyni katolickiej, aby – jak
powiedziały – „się odmodlić”
– usł yszeliśmy kolejną anegdotę świetnie ilustrującą nie
zawsze oświecony stosunek do
ewangelików i blade pojęcie o
idei ekumenizmu.
A na Dolnym Śląsku była ona
wszak znana na długo przed
pontyfikatem Jana Pawła II i
Jego zbliżeniu do bratnich kościołów. Istniały w Staniszowie
oraz w Szklarskiej Porębie tak

Sama książka atmosferą może nie przypomina „Imienia Róży” Umberto Eco, ale
– podobnie jak dzieło włoskiego mistrza – pełne jest symboliki i głębszego przesłania
– ściśle powiązanego z wiedzą historyczną. Symboliczny jest choćby tytułowy klucz.
– Ale ten, który jest na okładce, umieściła tam pani Regina Chrześcijańska, szefowa
Ad Rem. Powiedziała mi, że jest to klucz od jej piwnicy – opowiedziała Małgorzata
Lutowska. – Nazwisko wydawcy świetnie wpisuje się w ideę ekumenizmu, który jest
poniekąd jednym z przesłań tej książki.

Cenną uwa gę do mo mentu ukazania się
poz yc ji w n iósł Ro muald Witczak, przewodnik, regionalista,
znawca historii lokalnej. – Ta pozycja ukazała
się o pół wieku za późno
– powiedział. – Gdyby ludzie wcześniej mieli taką
świadomość, jaką niesie ze
sobą przesłanie „Powierzonego k lucza”, z pew nością
zachowałoby się znacznie więcej kościołów protestanckich
bezpow rotn ie zn iszczonych
– dodał. Wiadomo bowiem, że
w w ioskach i m ia steczkach
naszego regionu istniały dwa
kościoły: ewangelicki i katolicki. Po 1945 roku te pierwsze
w większości popadły w
ruinę i zostały obrócone w perzynę.
Po n iektór ych,
jak choćby
t ym w Ko pańcu,
ostała się
tylko…
tablica
pamiątkowa.

– Stało się tak nie tylko z powodu przyzwolenia na niszczenie, ale także z braku środków
na utrzymanie dwóch świątyń
– wtrąca Marcin Zawiła, histor yk i dyrektor Ksią żn ic y
Karkonoskiej. Nie ulega jednak
żadnej wątpliwości, że główną
prz ycz yną nieodwracalnych
za n iedba ń był bra k w ied z y
histor ycznej i świadomości.
A to wszystko znajduje się w
książce „Powierzony k lucz”.
Niech trafi on do zamków sumień nas wszystkich i otworzy
je na światłość prawdy, która
– nie tylko w tym przypadku
– służy budowaniu dobra naszego regionu.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk

To już druga pozycja napisana przez Małgorzatę Lutowską. Pierwszą była powieść „Dla
siebie znalezioną ścieżką” – również w beletrystycznej formie opisująca najciekawsze
zakątki i zabytki Dolnego Śląska. A opis ten jest tłem do akcji książki, której intryga
wciąga Czytelnika. Podobnie jest we właśnie wydanym „Powierzonym kluczu”. – To
już moja ostatnia książka – zarzekała się Małgorzata Lutowska, ale zebrani zakrzyczeli
ją. – Chcemy więcej – mówili.
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Wnukom pozwalam na wszystko
Babcie swoje święto obchodzić będą 21 stycznia, natomiast 22 to dzień dziadka. Do każdego z nich przyjdą
wnukowie złożyć życzenia i wręczyć laurki. To wyjątkowe
chwile dla całej rodziny. Dzieci uwielbiają wizyty i pobyt u
dziadków, gdy są rozpieszczane, gdy mogą sobie powalać
na wszystko. Doceńmy ich, dopóki są wśród nas.

się po domu i robią straszne spustoszenie, a dziadek czy babcia
nie reagują na ich zachowanie, a
często nawet dołączają się do zabawy. Wszystkie tego typu chwile
są dla nas wyjątkowe, zawsze się
o nich pamięta.

O relacjach z wnukami i samych obchodach tego w yjątkowego święta rozmawialiśmy
z Janem Kunikowskim, który
czuwa nad wychowaniem sześciorga wnuków. Wielu z nich
jest już dorosłych, ale dwoje to
jeszcze maluchy, które wchodzą
dziadkowi na głowę. Sam nie pamięta swojego ojca, który zginął
podczas II wojny światowej. Za to
o babci może powiedzieć wiele, to
ona roztoczyła nad nim opiekę,
kiedy rodziców zabrano do obozów pracy w Niemczech.

– Pan swojego
dziadka nie pa mięta, czy to jakoś wpłynęło na
pana życie?
Urodziłem się w
t a k i m momencie
dziejow ym, w któr ym ludzie musieli
przystosować się
do panujących
warunków.

– Czy to prawda, że dzieci
się wychowuje, a wnuki rozpieszcza?
– Zdecydowanie tak. Wnuki
kocha się chyba nawet bardziej
i dziadkowie mają ten niesamowity przywilej, jakim jest możliwość pozwalania najmłodszym
w rodzinie na wszystko. Rodzice
muszą w ychow y wać dzieci,
czasem je karcić, dziadkowie
nie. Dlatego też nikogo nie powinien dziwić widok, jak mała
księżniczka, czy książę panoszą

(Ania)

Ponad 250 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w
sobotę na X Powiatowym Noworocznym Spotkaniu
Opłatkowym Osób Niepełnosprawnych w Mysłakowicach. Była zabawa, były koncerty, ale również zaduma
podczas mszy odprawionej przez biskupa legnickiego
Stefana Cichego.
Impreza organizowana jest
w Mysłakowicach od 10 lat. Jak
co roku spotkanie rozpoczęło
się mszą świętą w kościele pod
wyzwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Mysłakowicach.
Czynny udział brały w niej również
osoby niepełnosprawne. Liturgię
czytały m. in. osoby niewidome,
posługując się alfabetem Braille’a.
W uroczystej procesji lektorzy
zanieśli dary biskupowi Stefanowi
Cichemu, ordynariuszowi legnickiemu. – Doceniono też obecność
księdza, posługującego się językiem migowym. – powiedział ks.
Jarosław Górecki, wikariusz w
parafii w Mysłakowicach.
Po mszy, podczas spotkania w
GOK-u podzielono się opłatkiem i
złożono sobie życzenia. Zaprosze-

ni goście i uczestnicy spotkania
wysłuchali występu dzieci i
młodzieży z warsztatów terapii
zajęciowej w Jeleniej Górze oraz
obejrzeli przedstawienie jasełkowe uczniów z szkoły w Mysłakowicach, których przygotował
ksiądz Jarosław Górecki.
– W ciągu paru ostatnich lat
impreza nabrała ogromnego
wymiaru i spotyka się na niej
wielu ludzi z całego powiatu
jeleniogórskiego. Specjalnie z
tej okazji przygotowałem także
szczególne podziękowania dla
osób, które nas wspierają. Cieszy
nas, że kolejny raz spotkanie było
bardzo udane i minęło w miłej i
serdecznej atmosferze – mówi
Grzegorz Truchanowicz.

Ania

Ważne, że razem
Spotkanie zostało w 60 procentach sfinansowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, w ramach integracji osób niepełnosprawnych.
Dożył się też ośrodek kultury i urząd gminy. Przygotowaniem i rozdaniem posiłków
zajęli się wychowankowie miejscowego Ochotniczego Hufca Pracy.

Fatalne skutki nieuwagi

Fot. Ania

Ciekawy program przygotował Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. W ramach
bezpłatnych półkolonii od
godziny 11.00 do 14.00 chłopcy i dziewczęta będą spędzały
czas bawiąc się i integrując
ze sobą. Wszystkie chętne
osoby mogą skorz yst a ć z
okazji i przyjść na spotkanie
z iluzjonistą, policjantem czy
strażakiem. Nie zabraknie
tak że kuligu z ognisk iem
oraz dyskoteki z karaoke.
Jeżeli pogoda dopisze, odbędzie się ta k że zja zd na
byle czym. Na warsztatach
organizowanych w czasie
roku szkolnego nie ma dużego obłożenia, ale w czasie
ferii i wakacji przychodzi
do MOK bardzo dużo dzieci,
które nie wyjeżdżają z domu.
W ten sposób mogą mile i
ciekawie spędzić wolny czas
pod okiem opiekuna. Zdecydowano o zorganizowaniu
bezpłatnych półkolonii, bo
rodzicom w Kowarach często
ciężko jest zapłacić nawet
symboliczną kwotę.

– W takim razie pańskie relacje z babcią były mocniejsze
niż to zwykle bywa?
To fakt. Babcia musiała
mnie wychowywać i sprostać sytuacji, w jakiej się
wówczas znalazła. Ja
niestety z tego

okresu pamiętam niewiele, byłem
wówczas bardzo mały, miałem
może trzy lata. Zdaję sobie jednak
sprawę, że babci zawdzięczam
bardzo wiele. To ona czuwała
nade mną w najtrudniejszych
chwilach mojego życia. Teraz
jednak są inne czasy, moi wnukowie mają babcię i dziadka,
rozpieszczamy ich i pomagamy,
jeżeli istnieje taka potrzeba.
– Czyli relacje z dziadkami należą do tych
najbardziej wyjątkowych w życiu człowieka?
Przy dziadku można sobie na wszystko
poz wolić, z tak iego
przynajmniej założenia
wychodzą dzieci. Czasem
się zdenerwuję, ale za chwilę
przytulę i ucałuję. Kocham
wnuki za sam fakt, że są. W
dodatku babcia podrzuci jakiś
smakołyk lub zrobi jakieś danie
na życzenie. Czy można chcieć
czegoś więcej?
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Anna Pisulska

Dwie osoby zostały ranne
w kraksie, do której doszło w
czwartek w Mysłakowicach na
drodze Jelenia Góra – Karpacz.
Opel astra zderzył się z betoniarką. Do wypadku doszło na
moście za skrzyżowaniem i
stacją paliw Orlen. Dwie ranne
kobiety trafiły do szpitala w
Jeleniej Górze.
24-letnia jeleniogórzanka
jechała ze swoją matką i nagle
uderzyła w bok betoniarki, a
następnie w barierkę, którą
przełamała, na szczęście samochód nie stoczył się w dół ale na
niej zawisł. Pasażerka trafiła do
szpitala w poważnym stanie.

W zasięgu obiektywu
Aleksandry

Przemycali „faje”

Fot. rylit

Z REGIONU Bliżej Boga i radości
Ferie bez nudy

mnie podczas II wojny światowej,
bo rodziców w y wieziono do
Niemiec.

Fot. Ania

– Czy obchody dnia dziadka
są dla Pana ważną chwilą?
– Oczywiście, że tak. Są to
jedne z tych niewielu chwil, kiedy
wszystkie wnuki mam przy sobie.
Najweselej jest oczywiście z najmłodszymi, cieszą się z samego
spotkania. Przynoszą laurki i

prezenty, nigdy nie zapominają o
dziadku i babci. To dla nas bardzo
ważne, że jesteśmy częścią ich życia. Chętnie wychodzimy z nimi
na zabawy, wtedy każdy z nas ma
serce wypełnione radością. Tak
naprawdę liczy się sam fakt, że
możemy być blisko siebie i dzielić
się szczęściem nawzajem.

Fakt, nie pamiętam swojego
dziadka, ale nie miałem problemów z podejściem do wnuków,
to chyba rodzaj instynktu. W
moich myślach pozostał jednak
obraz babci, która wychowywała

Debiutancką wystawę zdjęć
Aleksandry Maliszewskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Norwida, otwarto w piątek
w Klubie Osiedlowym „Orlik” na
osiedlu Orle w Cieplicach. Pasją
Oli, na co dzień licealistki z II
LO (klasa humanistyczno-dziennikarska) są podróże, muzyka
oraz góry, a od kilku miesięcy
fotografia, którą zainteresowała
się za namową starszego brata. Jak mówi, jej zdjęcia nie są
powiązane tematycznie, stara
A s t r a u le g ł a p owa ż ny m
uszkodzen iom. Wy pa dek
w y woła ł chaos na drodze.
Kierowc y mieli problemy z
zawracaniem. Pomagali im
jednak strażacy z Kowar, którz y również prz yjechali do
zdarzenia. Z powodu zimna
beton przewożony przez betoniarkę zaczął twardnieć. Na
miejsce przyjechał samochód
do przepompowywania betonu
i przeładował masę do drugiego
pojazdu.

Mar

się uchwycić to, co w danym
momencie przyciąga jej uwagę:
miejsca, ludzi, przyrodę. Ciekawe
spojrzenie Aleksandry Maliszewskiej sprawia, że jej zdjęcia są
zauważalne. Weźmie udział w
wystawie pokonkursowej „Fotografia roku”, której wernisaż
odbędzie się w tym tygodniu. Jej
zdjęcia zawisną obok innych prac
autorów znanych już w kręgach
fotograficznych Jeleniej Góry.

Funkcjonariusze Straż y
Granicznej zatrzymali kolejnych przemytników papierosów. W Zgorzelcu podczas
przesz uka n ia paw i lonów
handlowych należących do
jednego z mieszkańców strażnicy graniczni znaleźli blisko
3.500 paczek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej
ponad 24 tysiące złotych.
Natomiast podczas kontroli
drogowej w ręce funkcjonariuszy wpadł mężczyzna, który w
samochodzie miał specjalnie
skonstruowane skrytki. Znajdowało się w nich 1800 paczek
papierosów o wartości około
13tysięcy zł.
W sumie w ciągu tygodnia
strażnicy czterokrotnie zatrzymali wyroby tytoniowe
pochodzące z przemytu. Łącznie wartość zarekwirowanych
wyrobów tytoniowych wyniosła ponad 40 tysięcy złotych.

(Mar)

(rylit)

• 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
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Droga przez mękę

Rekordowo niska frekwencja
– zaledwie pięć procent – podczas
ubiegło tygodniowego referendum o odwołanie władz miasta
oznacza porażkę przeciwników
samorządowców rządzących
Szklarską Porębą.
W głosowaniu wzięło udział
zaledwie 300 mieszkańców z
6000 uprawnionych. To najgorszy wynik w historii referendów
lokalnych, których celem jest
odwołanie władzy. Aby szef
miasta Arkadiusz Wichniak
stracił urząd, musiałoby głosować przeciwko niemu 1.700
mieszkańców.
Członkowie komisji referendalnych nudzili się przez cały
dzień w lokalach. Wieczorem
rozrzucono anonimowe ulotki,
które miały zachęcić do głosowania. Bezskutecznie. Za organizację referendum zapłacą
tymczasem z miejskich pieniędzy
wszyscy mieszkańcy miasta.

Główny trakt Piechowic, ulica Żymierskiego, to prawdziwa udręka kierowców. Narzekają na nią miejscowi,
a dla przyjezdnych to często tor przeszkód. Mniejsze
lub większe dziury są wszędzie.
nia stan piechowickiej drogi
bardzo krytycznie. – Ta droga
jest jak ser szwajcarski, dziura
na dziurze. Ostatnio wpadłem
w jedną, wybiłem sobie amort yzator i skrz y wiłem felgę
– pisze.
Adam Trznadel, kierownik
liniowy w Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei tłumaczy, że cały
czas wykonywane są bieżące
naprawy drogi, a remont jej
całości jest zależny od tego,
kiedy miasto zostanie skanalizowane. Co oznacza, że na
bezproblemową jazdę drogą
wojewódzką numer 366 możemy liczyć dopiero za parę lat.
Obecnie Piechowice czekają
na dotację z Funduszu Spójności na przeprowadzenie kolejnych prac kanalizacyjnych,
które zostaną zakończone do
2011 roku. Akurat ulica Żymierskiego jest prawie w całości
skanalizowana, od wyjazdu
do Sobieszowa do Przedszkola
numer 1. Można by spokojnie
wyremontować ten fragment
jezdni. Jednak zamiast częściowego remontu drogi przybywa
tylko dziur na jezdni.

(tejo)

Szansą dla bezrobotnych jest projekt „W Gminie
Mysłakowice jest miejsce dla Ciebie”, dzięki któremu będą oni mogli uczestniczyć w warsztatach
motywacyjno-aktywizacyjnych.
Realizacją projektu zajmuje się firma szkoleniowa
BISON CONSULTING S.A. z
Wrocławia oraz Koło Gospodyń Wiejskich, działające w
Gminie Mysłakowice. Na to
przedsięwzięcie uzyskano
t a k że dof i na n sowa n ie z
Unii Europejskiej w ramach
Europejsk iego F undusz u
Sp o ł e c z n e go. Po d o b n y
projek t z rea l i zowa no w
Piechowiach. Osoby, które
ukończyły kursy wiedziały
już w jaki sposób przedstawić się pracodawc y oraz
ja k zorga n i zowa ć sobie
pracę samemu. – Organizowanie tego typu kursów

to inwestycja w ludzi, dzięki której osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym
mają szansę na nowe życie
poprzez znalezienie pracy
i osiąganie stałych dochodów. Jest to swego rodzaju
pionierskie przedsięwzięcie, które może służyć za
przykład dla wielu gmin w
całej Polsce – powiedział
Tadeusz Popowicz podczas
spotkania w Piechowickim
Ośrodku Kultury, dyrektor
ds. kształcenia zawodowego
w Euroreg iona l nej Izbie
Przemysłowo-Handlowej.

Ania

VIP-y w gondolach
zamiast narciarzy

Fot. Ania

Jest prawdopodobne, że drogę wojewódzką przejmie miasto. W tej sprawie
prowadzono już rozmowy. Burmistrz chciałby, żeby doszło do tego typu ugody, ale
dopiero po przeprowadzeniu remontu, bo będzie on bardzo kosztowny, a Piechowic
nie stać na tak duży wydatek.

- Dziury przed samym urzędem przykrył śnieg, ale gdy zaczną
się roztopy będzie jeszcze gorzej – mówi Krzysztof Raczek.

Ubrani w policyjne uniformy, w czapkach z orzełkiem i
w większości dziewczyny – to uczniowie klasy o profilu
policyjnym i wojskowym lubomierskiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych, którzy w minioną
środę odwiedzili Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze. Miejsce pracy tych, których zawód jest przedmiotem
marzeń licealistów.
To jedna z nielicznych tego
typu klas w regionie i na Dolnym Śląsku. Uczą się tam młodzi ludzie, którzy zamierzają
przyszłość związać z mundu-

zować swoje marzenia – powiedziała nam Izabela Knapp.
O i le m łod z i mają s woją
wizję w ykony wania zawodu
policjanta, na którą nie rzadko

skiej Porębie – mówi podinsp.
Tomasz Szczurowski, naczelnik wydziału prewencji, który
osobiście oprowadza ł gości
po siedzibie garnizonu naszej
policji.
Uczniowie z Lubomierza ,
którym towarzyszyli nauczyciele: Feliks Bielewsk i oraz
Rafał Głowacki, obejrzeli także policyjny magazyn broni
i w yposażenia. Robili sobie
zdjęcia w uniformie funkcjonariuszy prewencji (kamizelka

Dla funkcjonariuszy taki pokaz to także możliwość pozyskania
w przyszłości nowych kadr. Zawsze lepiej, jeśli do służby przyjdą
ludzie przygotowani i zdecydowani niż ktoś z ulicy
rem i z walką z przestępczością. Jak na razie większość
nie zamierza zmienić planów.
– Będę policjantką. Zawsze
fascynował mnie ten zawód
i dlatego wybrałam szkołę w
Lubomierzu. Tu mogę zreali-

wpływają filmy kryminalne, o
tyle rzeczywistość bywa zupełnie różna. O tym mieli okazję
przekonać się podczas wycieczki do Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze. – Przebywają
na obozie szkolnym w Szklar-

kuloodporna, tarcza i pałka
sł użbowa). Zobacz yli tak że
pokaz umiejętności psów służbowych.

(tejo)

Do dwóch kolizji drogow ych
doszło w mieście i regionie w sobotnią noc i w niedzielny poranek.
Między Maciejową a Komarnem z
drogi w ypadła kierująca samochodem marki Peugeot. Kobieta
nie opanowała samochodu po
poślizgu i zakończ yła jazdę w
przydrożnym rowie. Na szczęście
nic nikomu się nie stało. Wezwana
na miejsce policja stwierdziła, że
kierująca była trzeźwa.
Z kolei w niedzielę po godzinie
8 samochód spadł do rowu blisko mostu na ulicy Powstańców
Wielkopolskich. Pijani kierowca
i pasażer wydostali się z pojazdu
i próbowa l i uc iek a ć. Z ł apa ł a
ich policja, a pomocy udzieliło
pogotowie ratunkowe. Warunki
na drogach są trudne. Choć zima
odpuszcza i w dzień robi się cieplej, w nocy przymarza. Śliska
nawierzchnia może przyczynić
się do wypadków. Policja apeluje
o ostrożną jazdę.

Polowanie na sarnę w mieście

Anna Pisulska

Oficjalnie otwarto kolej gondolową na Stogu Izerskim w
Świeradowie-Zdroju. Odbyło się po
miesiącu od faktycznego uruchomienia kolei dla narciarzy.
Gdy na miejsce zajechały limuzyny z lokalnymi VIP-ami, kolej
gondolowa została... zatrzymana.
Do wagoników wsiedli zaproszeni
goście, pojechali do restauracji
położonej przy górnej stacji kolejki
i tam zaczęło się okolicznościowe
biesiadowanie.
Co o ludziach bawiących się na
zaproszenie właściciela gondoli
mówili narciarze, którzy czekali

Auta w rowie

(tejo)

Fot. MAR

Droga wymaga natychmiastowego remontu, który powinna wykonać Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei. Na razie jednak
wszyscy użytkownicy muszą
uzbroić się w cierpliwość, bo
kompleksowa naprawa drogi
zostanie przeprowadzona dopiero po skanalizowaniu całych
Piechowic, czyli po 2010 roku. W
tej sprawie nie pomagają nawet
prośby i pisma włodarzy miasta
do DSDiK o naprawy dróg.
– Naciskamy na DSDiK, aby
droga wojewódzka, ciągnąca
się wzdłuż Piechowic, była
na bieżąco naprawiana, a jej
stan pozwalał na swobodny
przejazd ulicą Żymierskiego
autobusów MZK i zwykłych
użytkowników drogi. Jest to
tym bardziej istotne, że z tej
drogi korz ystają nie t ylko
mieszkańcy, ale i turyści jadący się z Karpacza do Szklarskiej
Poręby i innych miejscowości
wypoczynkowych. Chcielibyśmy, żeby problem z drogami
w naszej gminie był widoczny
również we Wrocławiu – mówi
Krzysztof Raczek , zastępca
burmistrza Piechowic.
Nasz Czytelnik, który w tej
sprawie pisał do redakcji, oce-

Furtka do pracy

w kolejce na uruchomienie kolejki,
lepiej nie mówić. – Odczekałem
kilkadziesiąt minut w kolejce, aż
panowie zjechali na dół i odjechali
do swoich miast – usłyszeliśmy
– wyglądało to jak za komuny.
Ale potem, gdy znowu wróciliśmy na oświetlony stok, humory
się nam poprawiły. Oby więcej już
nie trzeba było oficjalnie otwierać
kolejki na Stóg Izerski. Natomiast
na pewno warto się nią przejechać,
chociażby dla widoków, na polską i
czeską stronę gór Izerskich.

(Mar)

Niemal dwie godziny uganiano się w miniony wtorek
za sarną, która podeszła pod okna jeleniogórskiego
urzędu miejskiego przy ulicy Ptasiej i Wojska Polskiego.
Po „obławie” lekarzowi weterynarii udało się uśpić
zwierzę, które następnie wybudzono i wypuszczono
do parku.
Zbłąkanej sarence na równe
nogi udało się postawić straż
miejską , weter ynarza oraz
mieszkańców. Wszystko przez
to, że zwierze podeszło pod sam
budynek urzędu, spod którego
co jakiś czas wypłoszone wybiegało pod koła samochodów
jadących ulicą Sudecką.
Od chwili jej zauważenia
stra ż miejska
otrz ymała
kilka-

naście telefonów o aktualnej
lokalizacji zwierzęcia, jednak
jej schwytanie nie było takie
proste. Przed strzelbą lekarza
weter ynarii, któr y miał do
dyspozycji naboje usypiające,
sarna uciekała jak oszalała.
Schwytać ją udało się dopiero
wtedy, gdy wbiegła w ogrodzoną, prywatną posesję wielkości
około 50 metrów kwadratowych. Jednak i w zamknięciu
zwierzak nie chciał się poddać
bez walki. W końcu sarenkę
udało się uśpić i przenieść
do Parku Paulinum, gdzie
została w ybudzona i w ypuszczona.

(Angela)

Wygłodniałe zwierzęta podchodzą
też pod domostwa i giną pod kołami
samochodów. Wszystkiemu winna jest
zima i gruba pokrywa śniegu, która
utrudnia mieszkańcom lasu zdobywanie
pożywienia.

Akademia policyjna w natarciu
Fot. Konrad Przezdzięk

Klęska pod Szrenicą
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WYDARZENIA

W nietypowy spacer po uzdrowiskowej części miasta i okolicach
opisanych przez Rozalię Saulson w 1849 roku w pierwszym
polskojęzycznym przewodniku

„Warbrunn i okolice jego…” udali
się zebrani w Galerii pod Arkadami na promocji książki wydanej
przez Ad Rem.

Fot. Konrad Przezdzięk

Chuligan wolności w Książnicy

Uczniowie ZSO nr 1 wzięli
udział w wernisażu w ystawy „Chuligan wolności” poświęconej Andrzejowi Bobkowskiemu, emigracyjnemu
intelektualiście związanemu

z paryską „Kulturą”, mało znanej, a wartej przypomnienia
postaci polskiej literatury lat
powojennych.

O sobieszowiance Ewie Paprotnej słyszało
niewielu. A tymczasem to wschodząca gwiazda
polskiej i międzynarodowej estrady muzycznej. Piosenkarka obecnie jeszcze wiele czasu spędza
w Wiedniu, ale już niebawem planuje powrócić do
Polski na stałe. Do Miłkowa, w którym się zakochała.
Wydała właśnie swoją pierwszą autorską płytę: „Jak
być Aniołem”.
Angelika Grzywacz: Pochodzi Pani z Jeleniej Góry,
ale niewielu w tym regionie
słyszało o Pani talencie. Dlaczego?
Ewa Paprotna: W Jeleniej Górze
i okolicach jeszcze niewiele osób
może mnie znać, ponieważ zawodowo pracuje w Austrii, gdzie
wyjechałam sporo czasu temu.
– Jak to się stało, że pomocną dłoń w rozwoju talentu podały pani takie sławy polskiej
estrady jak Jarosław Kukulski
czy Filip Siejka?
– Kiedy miałam gotowy własny
materiał na płytę i wszystko było
przygotowane uświadomiłam
sobie, że nie wiem, co mam dalej
robić. I wówczas na mojej drodze
stanął „anioł” w postaci Romana
Szmeterlinga, brata Anny Jantar.
Podszedł do mnie po jednym z
klubowych występów w Wiedniu i
spytał co ja tutaj robię. Powiedział,
że ładnie śpiewam. Opowiedziałam mu o sobie i swoich planach.
Potem dzięki niemu poznałam
Jarosława Kukulskiego i jego
córkę Natalię. I w ten sposób trafiłam do grona profesjonalnych
muzyków.
– Jak rozpoczęła się pani
przygoda ze śpiewaniem?
Już jako dziecko wymyślałam

Śpiewanie jak powietrze
– Pani Geppert, to się nie sprzeda! – bardzo
przekornie zaśpiewała w minioną środę znana
artystka jedną ze swoich piosenek. Bilety na koncert
gwiazdy różnych pokoleń sprzedały się jak świeże
bułeczki, a fani nagrodzili występ Edyty Geppert
owacją na stojąco. Choć swoje największe przeboje:
„Kocham Cię, życie”, czy też „Zamiast” wylansowała
kilkanaście lat temu, wciąż trzyma formę i zaskakuje nowymi piosenkami z niekoniecznie bardzo
lirycznego, wręcz mistycznego kręgu. Piosenkarka
przyjechała promować swoją najnowszą płytę „Nic
nie muszę – 25 lat”. Dzień po koncercie spotkała się
z fanami w Empiku na starówce. Dla jeleniogórzan
zrobiła wyjątek: uległa namowom Marcina Nowakowskiego, który bardzo prosił piosenkarkę, aby
przyjęła zaproszenie na wieczór. – Wszystko, co
mam o sobie do powiedzenia, wyrażam w moich
piosenkach – zarzekła się artystka chroniąc swoją
prywatność. Okazała się jednak bardzo ciepłą
osobą nie szczędzącą komplementów zebranym.
Opowiedziała o swoich piosenkarskich pierwszych
krokach, o matce Węgierce, która zaszczepiła w niej
miłość do piosenki, zwłaszcza tej nostalgicznej,
o życiu. – Śpiewanie jest dla mnie jak powietrze
– powiedziała Edyta Geppert, a fani artystki ustawili
się w kolejce po autografy na płycie, która rozeszła
się do ostatniego egzemplarza.

(tejo)

sobie piosenki, które śpiewałam.
Traktowałam muzykę jako odzwierciedlenie stanu mojej duszy,
mojego serca. I tak już zostało,
dlatego w tym co proponuje jest
bardzo wiele miejsca na uczucia.
Moja przygoda ze śpiewaniem
tak na poważnie zaczęła się w
Jeleniogórskim Chórze Chłopięco-Męskim i kameralnym. Wtedy
postanowiłam śpiewanie potraktować jako profesję. Chodziłam do
PSM II stopnia w Jeleniej Górze.
Wjechałam za granicę, aby kontynuować naukę śpiewu. Choroba
strun głosowych przerwała to
wszystko. Do klasyki wrócić już
nie mogłam. Przekwalifikowałam się więc na piosenkarstwo.
W latach szkolnych należałam
do studia piosenki przy Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu
prowadzonego przez pana Janisława Hillera. Przez długi czas
śpiewałam zarobkowo, ale to
nie było to. Nie chciałam wiecznie śpiewać utworów innych
artystów, czasami pisałam sobie
własne teksty i interpretowałam
je po swojemu. Zauważyli to moi
przyjaciele i poddali mi pomysł,
nagrania własnego album. I
tak się stało. Wierzę, że w życiu
nic nie dzieje się przypadkiem,
dlatego tak się właśnie wszystko
mi poukładało. Niczego więc nie
żałuje!

Anielski głos z Sobieszowa
– Może kilka słów o pani
pierwszej płycie?
Nie jest to moja pierwsza
p ł y t a , a le pier wsza , k tóra
prezentuje w całości moją osobowość piosenkarską. Album
„Jak być Aniołem” to muzyka
rozrywkowa o bardzo różnej
tematyce. Niemniej wszystkie
piosenki są bardzo osobiste i
jak to najczęściej bywa, opowiadają przede wszystkim o
miłości.

– Co jest dla pani największym życiowym sukcesem?
Sukces nie jest w ydarze niem ale procesem, do którego
potrzeba cza su, skupienia ,
cierpliwości i wiary. Na sukces
składa się szereg małych zwycięstw, dlatego mam nadzieję,
że największy życiowy sukces
jest dopiero przede mną i to
nie jeden, bo w głowie mam
mnóstwo pomysłów.
– Dziękuję za rozmowę.

– S p o ro c za s u s p ę d za
pani w Wiedniu, ale mieszka w Miłkowie….
Mieszkam i pracuję w Wiedniu, ale coraz częściej przebywam w Miłkowie, w którym
jestem zakochana, jak zresztą
w całej uroczej okolic y. To
miejsce mnie

inspiruje i
wewnętrznie wycisza.
Tu p o w s t a j e
materia ł na kolejną pł y tę.
Mam nadzieję, że już niedługo
osiądę w Miłkowie na stałe.
Moje cudowne lata dzieciństwa i lata szkolne przeżyłam
natomiast nieco dalej, w Sobieszowie. Do tego miasteczka
mam szczególny sentyment.

Fot. Archiwum

Fot. Konrad Przezdzięk

Do Cieplic sprzed półtora wieku

Fot. Konrad Przezdzięk
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Debeściaki 2007 na scenie
Przeglądzie autorskich Kabaretów Amatorskich PaKA: w 2003
roku otrzymał II nagrodę, w 2005
III nagrodę i w 2006 ponownie II
wraz z odznaczeniem publiczności i dziennikarzy.

Biografie

29 stycznia w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Bankowej wystąpi kabaret NeoNówka. Będzie to nie lada gratka dla miłośników skeczy
w których artyści poruszają aktualne tematy społeczne
i polityczne.
W dwóch pierwszych latach
działalności kabaret znany był
pod nazwą To–Niemy. Założyła go
w 200 roku grupa wrocławskich
studentów. Istnieje od ośmiu
lat, ale już zdobył popularność
i wiernych fanów. W ciągu tych
lat skład zespołu zmienił się
kilkakrotnie. Należeli do niego
m. in. Łukasz Bielecki, Marta

Litkowska, Łukasz Iwaniuk, Ewa
Herman – Wrzosek, Sławomir
Moczulski, Michał Paszczyk.
Obecnie kabaret tworzą trzy
osoby: Michał Żurek, Robert Gawliński i Radosław Bielecki.
Kabaret był wielokrotnie nagradzany. Dwukrotnie zdobył
tytuł Debeściaka roku ( w 2006
i 2007), odznaczono go także na

Michał Żurek jest jednym z
założycieli kabaretu., określa
się go jako konsekwentnego. Na
stronie internetowej kabaretu
czytamy - W kabarecie znany
jako „Dyktatore Romano”, powoli też zaczyna dołączać do grona
„Alc-hajmerów”. Ma specyficzne
poczucie humoru. Ci którzy go
nie znają w czasie rozmow y
mogą czuć się obrażeni już po
drugim zdaniu. Oprócz tego
bywa też sympatycznym i radosnym chłopcem. Do tego skończył kiedyś historię. O Michale
Gawlińskim mówi się żartobliwie, że to nieco roztargniony
chłopak, z darem przyciągania
policji. Radek Bielecki to najnowszy nabytek kabaretu. Pochodzi
z Lidzbarka Warmińskiego. Na
scenie od razu rzuca się w oczy,
ze względu na swój wzrost i
charakterystyczną bródkę.

Twórcy WSK

Neo–Nówka jest pomysłodawcą
utworzenia Wrocławskiej Sceny
Kabaretowej. W Multikinie Pasażu
Grunwaldzkiego co miesiąc odbywają się występy wielu znanych i
lubianych kabaretów. Tamtejszą publiczność bawili już: Paranienormalni, Łowcy.B, Kabaret Hrabi, Artur
Andrus, Grzegorz Halama i Nowaki.
Sami twórcy o swojej idei piszą: W
ten sposób chcemy wrocławskiej
publiczności prezentować różne
oblicza polskiej sceny kabaretowej.
Jednocześnie chcemy, aby każdy z
występów był wyjątkowy nie tylko
dla publiczności, ale i dla artystów,
którzy nas odwiedzają.
Najsłynniejszy skecz kabaretu
traktuje o moherowych beretach,
czyli starszych paniach; Janinie,
Krystynie i Teresie. Antysemitkach wielbiących Radio Maryja i
Tadeusza Rydzyka. W JCK kabaret
przedstawi urozmaicony i ciekawy
program. Osoby, które zdecydują
się na wydatek 35 złotych na bilet
wstępu z pewnością będą miały udany i roześmiany wieczór w gronie
miłośników dobrego humoru.

Kino Lot

„Zajście Awaryjne”, wyreżyserowany przez Erica Styles.
33 letnia Georgina (Heather Graham) rozstała się ze swoim
partnerem. Ku jej nieszczęściu okazuje się, że jest w okresie
przedwczesnej menopauzy. Postanawia zrobić wszystko, żeby
zajść w ciążę. Szuka więc dawców spermy. Jej perypetie możemy
śledzić do czwartku o godzinie 16.00.
„Just Dance – Tylko Taniec!” w reżyserii Darrena Granta.
Młoda i utalentowana dziewczyna postanawia zdobyć karierę
tancerki. Nie udaje jej się jednak dostać do prestiżowej szkoły
tańca, w związku z czym decyduje się na wyjazd do Chicago,
w którym czeka ją fascynujące życie w świecie klubów tanecznych. Film obejrzymy do najbliższego czwartku o godzinie
18.00.
„Zawodowcy”, film wyreżyserowany przez Jona Avneta.
Opowiada o seryjnym zabójcy, którego ofiarami są głównie
potencjalni przestępcy. Śledztwo w jego sprawie prowadzi
dwóch policjantów, którzy należą do tych najbardziej zasłużonych w swojej pracy. Seans będzie wyświetlany do czwartku
o godzinie 20.00.

„ Winx Klub – Tajemnica Zaginionego Królestwa” w reżyserii Iginio Straffi. Animowana opowieść o Królestwie Magicznego Wymiaru, które pogrążyło się w mroku . Jedyną
osobą, która może je uratować, przezwyciężając ciemność, jest młoda wróżka Smoczego
Plemienia o imieniu Bloom. O tym, czy uda się im przywrócić świetność królestwu
przekonamy się przychodząc do kina do czwartku na godzinę 17.00.
„Australia” wyreżyserowany przez Baz Luhrmann. Główna bohaterka, angielska
arystokratka dziedziczy rancho w Australii, wielkości stanu Maryland. Hodowcy krów
chcą odebrać jej ziemię. Kobieta nie poddaje się jednak i decyduje się na podróż z poganiaczem bydła i tysiącem krów przez australijskie pustkowia. Film wyświetlany będzie
do czwartku o godzinie 19.00.

Osiedlowy Dom Kultury zaprasza dzisiaj o godzinie 17.00 na
Koncert Studia Piosenki w ramach
którego usłyszymy utwory Hanny
Banaszak, Maryli Rodowicz, Krystyny Prońko, Piotra Szczepanika,
Ewy Bem oraz Anny German. Dla
jeleniogórskiej publiczności zagrają: Ewa Karaban, Monika Frąckiewicz - Motyka, Magdalena Szczepanik, Maryla Nowak, Waldemar
Korczyński, Marzena Krotofil oraz
Janisław Hiller - pianino, Łukasz
Krzesiewicz - perkusja, Andrzej
Kolasiński - gitara basowa.

Za pan brat z fotografią

W najbliższą środę o godzinie
18.00 w Miejskim Domu Kultury
„Muflon” w Sobieszowie odbędzie
się otwarcie wystawy pokonkursowej „Fotografia roku”, która będzie
składać się z prac nagrodzonych i
wyróżnionych w ubiegłym roku
w konkursach na „Fotografię miesiąca”. Fotogramy będzie można
oglądać do 13 lutego.

Poezja w MDK

Nie lada gratka czeka na miłośników poezji. W najbliższą środę
o godzinie 10.00 w Młodzieżowym
Domu Kultury przy ulicy Skłodowskiej-Curie odbędzie się spotkanie
z poetką, Wiesławą SiemaszkoZielińską.

Czar wiolonczeli
Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze zaprasza na
koncert Orkiestry Symfonicznej, którego będziemy mogli
wysłuchać w najbliższy piątek,
23 stycznia, o godzinie 19.
Dyrygował będzie Mirosław
Błaszczyk, a na wiolonczeli

Kino Grand
„Madagaskar 2” wyreżyserowany przez Erica Darnella. Głównymi bohaterami są
dobrze znani wszystkim kinomaniakom uciekinierzy z ZOO. W drugiej części komedii
Lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria postanawiają opuścić
Madagaskar i poszukać dla siebie innego domu. O tym czy uda się im tego dokonać
oraz czy ich nowy dom będzie lepszy od dotychczasowego przekonamy się przychodząc
do kina o godzinie 16.00. 18.00 i 20.00.

Nowości na scenie
Premiera czarnej komedii SF o Europie to propozycja
Teatru im. C. K. Norwida w tym tygodniu. „Sztukę dla
dziecka” napisał Paweł Demirski, a wyreżyserowała
Monika Strzępka. Spektakl traktuje o nazistowskich
Niemcach, które wygrały wojnę i opanowały pozostałe
kraje. Tego co się wydarzyło nie rozumie dziecko , które pojawia się 70 lat później zaplątane w spadochron.
Spektakl wystawiany będzie w najbliższy piątek,
sobotę i niedzielę o godzinie 19.00.
W Zdrojowym Teatrze Animacji
obejrzymy spektakle:
„Leśne przygody Tymoteusza”, czyli druga część przygód
misia Tymoteusza. Tymek zabierze
najmłodszych jeleniogórzan do lasu
na grzybobranie, gdzie czeka go
wiele niespodziewanych wydarzeń
m. in. spotkanie z chytrym lisem, jako
myśliwym i ojcem niedźwiedziem.
Jest to teatralny serial, który cieszy
się ogromną popularnością wśród
dziecięcej publiczności. Na spektakl
możemy swoje pociechy zabrać we
wtorek i czwartek o godzinie 11.00.

Nowości ze świata muzyki
THE PRODIGY – „Invaders Must Die”
wydawnictwo: Kartel Music

Ta brytyjska grupa od początku swego
istnienia a było to dokładnie w 1990
roku z wielką łatwością zamieszali na
rockowej scenie muzycznej wykorzystując w swojej muzyce elementy techno.,
rave, dance i electronic. We późniejszych
latach doszedł dodatkowo industrial z
elementami punkowego wokalu. Zaistnieli na undergroundowej scenie rave
osiągając światowy rozgłos. Zanim się to
stało Liam Howlett kompozytor większej
części materiału pracował jak DJ w klubie
Barn w mieście Rayne, gdzie zapamiętale
montował własne przeróbki rozmaitych
utworów techno, a głównie takich jego

odmian jak minimal i detroit. Stojąc
za konsoletą poznał Leeroya, który był
stałym bywalcem klubu. W niedługim
czasie na scenie pojawił się Keith Flint,
który nadawał się na swietnego frontmana i wokalistę zespołu. Liam zdobywał
spore doświadczenie w grupie Cut 2 Kill w
której występował jako drugi DJ. Wkrótce
narodziło się The Prodigy występując
początkowo w londyńskim klubie The
Labyrinth, a w styczniu 1991 roku ukazał
się w Wielkiej Brytanii ich pierwszy singiel „What Evil Lurks”. Potem posypały się
kolejne hity: „Out Of Space”, „Smack My
Bitch Up”, „No Good (Start the Dance)”,

L’ STADT – „L”Stadt”
wydawnictwo : Event. Music
Elektryzują publiczność nietypowymi kombinacjami dźwiękowymi i mocnym brzmieniem, a także
dobrymi tekstami i przeszywającym wokalem o czym miałem okazję się przekonać. Należą do grona
muzyków – młodych zdolnych i
niewykluczone, że ten debiutancki
krążek „L’Stadt” przyniesie młodym odbiorcom „nowej fali rocka”
wiele radości. Pochodzą zespołów
miasta Łodzi, ale poznali się w
zupełnie innym miejscu – Strassburgu. Pierwszy koncert odbył się

w ramach Camerimage w 2003
roku i od tej pory pojawiają się na
różnych prestiżowych imprezach.
Za przełomową datę w swojej
karierze muzycy uznają listopad
2004 roku, to właśnie wtedy zespół
zdecydował się wejść do studia a
praca nad albumem okazała się
być kluczowym w definiowaniu
stylu i brzmienia L’Stadtu. Zanim
postanowili nagrać płytę przez
4 lata poszukiwali wspólnych
muzycznych fascynacji. To zresztą słychać w ich muzyce pełnej
inspiracji nowymi brzmieniami
a także surową estetyką lat 60.

zagra Roman Samostrokov (na
zdjęciu).
Usłyszymy: Carla Marii von
Webera Uwerturę do opery
Euryanthe. Edwarda Elgara
- Koncert wiolonczelowy e-moll
oraz Roberta Schumanna IV
Symfonię d-moll opus 120.

Moherowe berety

Kino Marysienka

Żyj kolorowo
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„Breathe”, „Firestarter”, „Poison” oraz
„Voodoo People”.
Po niezliczonych i dość wyczerpujących trasach koncertowych grupa postanowiła trochę odpocząć i popracować nad
kolejną nową płytą. Efektem jest album
„Invaders Must Die” który będzie miał
swoją oficjalną premierę w lutym 2009
roku. Przedstawia on unikalne brzmienie
zespołu The Prodigy, który jeszcze ciągle
mocno i z wielkim pietyzmem porusza
od początku swego istnienia. Płyta promowana jest singlem „Omen” do którego
to utworu zrealizowano teledysk . Poza
standardową płytą kompaktową oferowane są jeszcze 3 inne wersje albumu:
Vinyl, CD + DVD oraz Deluxe Box Set 7x7

Można w nich odnaleźć inspiracje
twórczością The Beatles,The Velevet Underground czy nawet Boba
Dylana. Na albumie znalazło się
13 kompozycji większość anglojęzycznych. Właśnie od „March”
otwiera się ten krążek potem
wchłaniają słuchacza w bardzo
odległe bajki muzyczne począwszy
od „Loosing”, „Fagot Eyes”, „Macca”,
„Stop”, „Wait”, „Londyn”, „Gore”,
„Superstar”, „Go Now”. W tych melodyjnych momentami nagraniach
odnajdujemy brudne, garażowe
brzmienia a sami muzycy potrafią
jak słychać znakomicie ubarwić

„Śpiąca królewna” w reżyserii Beaty Pejcz. Adaptacja
jednej z najbardziej znanych
baśni Charlesa Perrault. W tle wydarzeń związanych z królewną
uśpioną przez złą wróżkę pojawia
się opowieść o dzieciach, które
nie chcą iść spać. W ten sposób
spektakl jest nie tylko ciekawą historią, ale i praktyczną lekcją, w
której zawarte są nawet elementy
uświadomienia seksualnego.
Sztuka będzie w ystawiana w
środę o godzinie 11.00.

W ferie „dookoła
świata”

Andrzej Patlewicz
(edycja kolekcjonerska). „Invaders Must
Die”(2009) - to 40 minut intensywnego
brzmienia uderzającego w każdego miłośnika poprzednich płyt The Prodigy.

Spotkania dla dzieci szkół
podst awow ych dot yczą ce
kontynentów przygotowało
Centrum Informacji i Edukacji Regiona l nej „Ksią żnica Karkonoska”. Zajęcia
odbywać się będą w okresie
ferii w poniedziałek, środę
i piątek.

Zima z „Muflonem”

zaskakująco zimnym akompaniamentem instrumentów klawiszowych. Co ważne potrafią złożyć
z tych wszystkich elementów coś
intrygującego, nietypowego i naprawdę swojego i to wyróżnia ich
spośród innych młodych polskich
zespołów.

Na zajęcia edukacyjno–rekreacyjne dla dzieci zaprasza
Miejski Dom Kultury „Muflon”. Jest to alternatywa dla
maluchów, które nie wyjadą
na zimowisko, bowiem spotkania zaplanowane są na
okres ferii, od godziny 8.00
do 16.00. Cena turnusu wynosi 90 złotych za tydzień.

Poważne tematy

Na dyskusję „Co po nas
zostaje? Pytanie urbanistyczne” z cyklu Obserwatorium
Karkonoskie, spotkanie XVIII
Biuro Wystaw Artystycznych
zaprasza 22 stycznia o godzinie 18.00. W rozmowie udział
wezmą Wojciech Drajewicz,
Ryszard Dzięciołowski i Jacek God lewsk i. Moder uje
Andrzej Więckowski.
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ROZRYWKA

„Jestem optymistą”
- Nie chcę, żeby ktoś mógł powiedzieć, że idę po trupach do
Swoją karierę dziennikarską
celu. Chcę żyć uczciwie w życiu zawodowym i prywatnym rozpoczynałeś w radiowej Trójce....
- mówi Maciej Dowbor.
Twoja droga życiowa, zarówno
zawodowa, jak i osobista, zdaje się
nie mieć zakrętów?
Maciej Dowbor: Osobista i owszem,
z zawodową różnie bywało. W tej branży chyba nie znam nikogo, kto przez
cały czas byłby na fali wznoszącej. W tv
jak i w całym show biznesie są upadki
i wzloty. Po okresie wzmożonej pracy
niemal zawsze następuję chociaż krótki przestój. Ważne, żeby kolejne wzloty
niwelowały wcześniejsze upadki. Ja
bym to porównał do sinusoidy.
Podoba Ci się Twój wykreowany
przez media image: silnego, twardego, niezależnego i sympatycznego przystojniaka? Taki jesteś
również poza wizją?
Maciej Dowbor: A taki to niby
mam image? Ja w ten sposób tego nie
odbieram. Trzeba jednak przyznać,
że wizerunek w mediach to często
problem, który po pierwsze może
ograniczać zawodowy rozwój, a po
drugie przekłada się na odbiór w
życiu codziennym. Szczerze mówiąc,
specjalnie nie przejmuję się tym czy
innym wizerunkiem.
Twoi przyjaciele mówią, że
masz charakter wiecznego optymisty.
Maciej Dowbor: Z tym też bym
nie przesadzał. W mojej pracy często
bywały różne sytuacje, po których
opadały mi ręce. I nie zawsze było mi
łatwo pogodzić się z faktem, że np.

ktoś inny dostał projekt, na którym
szczególnie mi zależało. Dopiero jakiś
czas temu uświadomiłem sobie, że
cierpliwość i spokój to najlepsze cechy,
jakie w moim zawodzie trzeba posiadać. Dlatego już teraz generalnie
jestem optymistą.
Jakie wartości uznajesz w
życiu za podstawowe?
Maciej Dowbor: Przede wszystkim chcę być porządnym facetem,
który za kilka, kilkanaście lat bez
odrazy będzie mógł spojrzeć w lustro.
Nie chcę, żeby ktoś mógł powiedzieć,
że idę po trupach do celu. Staram się
również być lojalny wobec ludzi, z
którymi pracuję i których darzę szacunkiem. Chcę żyć uczciwie w życiu
zawodowym i prywatnym.
Jesteś materialistą?
Maciej Dowbor: Skłamałbym,
gdybym powiedział, że nie jestem
materialistą w ogóle, ale na pewno
nie koncentruję swojej całej aktywności tylko na gromadzeniu dóbr. W
moim życiu dużo czasu poświęcam
na sprawy, które nie przyniosą
mi pieniędzy, ale za to dają szansę
na samorealizację. Na pewno nie
przywiązuję większej wagi do afiszowania się jakimś bogactwem.
Jeśli nawet jeżdżę trochę lepszym
samochodem, to dla samej przyjemności i wygody jeżdżenia, a nie
okazywania swoich finansowych
możliwości.

Maciej Dowbor: To były piękne czasy. Dostałem się na praktyki dla młodych adeptów dziennikarstwa, jako
student drugiego roku dziennikarstwa
na UW. Z braku innych możliwości i
za sprawą wrodzonej niecierpliwości
zahaczyłem się w redakcji sportowej,
która akurat szukała młodych ludzi
do prowadzenia serwisu i pracy redakcyjnej. Po dwóch latach w Trójce
w sporcie, trafiłem do TVN24.
Czyżby praca radiowca nie była
zajęciem, o którym marzyłeś?
Ciągnęło Cię ku telewizji?
Maciej Dowbor: To nie do końca
tak, ale na pewno telewizja dawała
znacznie większe możliwości, chociaż
muszę przyznać, że dziś bardzo tęsknie
za radiem i nie wykluczam, że do radia
jeszcze wrócę, ale na pewno nie będę
czytał newsów w sporcie.
Byłeś prezenterem serwisów
sportowych w TVN24. Nie wkurza
Cię fakt, że po dziś dzień wiele
osób kojarzy Cię właśnie jako
dziennikarza sportowego, a nie
osobę prowadzącą programy
rozrywkowe np. „ Się kręci”?
Maciej Dowbor: Dziennikarstwo
sportowe to piękna praca. Mam olbrzymi szacunek dla moich kolegów
od sportu. Ja jednak lepiej czuję się
w bardziej lekkich formach. Fakt, że
jestem wciąż kojarzony ze sportem,
wcale mi nie przeszkadza. Chociaż
do dziennikarstwa sportowego w
takiej klasycznej formie raczej nie
wrócę.

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.

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 23.01.2009.
Kupon można wysłać lub dostarczyć osobiście pod adres:
Tygodnik Jelonka ul. Skłodowskiej Curie 13/2; 58-500 Jelenia Góra.
Do wygrania zaproszenia o wartości 50 zł na obiad lub kolację w restauracji
– pizzerii Da Cordo mieszczącą się przy ulicy Moniuszki 5a w Jeleniej Górze.”

Aktualnie pracujesz w Polsacie.
W jednym z wywiadów powiedziałeś, że stacja dała Ci „oddech
telewizji komercyjne”. Na czym
polega ten oddech?
Maciej Dowbor: Inne podejście do
telewizji, mniej obostrzeń etyczno-estetycznych. Młodsza ekipa, począwszy
od redakcji, a kończąc na osobach
zarządzających. Większe pole do
manewru. Dość jasne cele.
Razem ze swoją partnerką,
Joanną Koroniewską, unikacie
chyba rozgłosu. Rzadko gościcie
na plotkarskich portalach. Dlaczego?
Maciej Dowbor: Bo nasze życie
prywatne nie jest na sprzedaż, chcemy mieć coś dla siebie. Bo nie chcemy
kreować swoich karier przez to, że jesteśmy razem i kogoś to interesuje. Bo
sukces posiadania własnej rodziny,
do której nie mają dostępu dziennikarze i paparazzi, to ostatnia sfera
naszej prawdziwej prywatności i nie
chcemy jej odkrywać dla zdobycia
popularności.
Jesteście z Joanną już dłuższy
czas. Macie receptę na udany
związek?
Maciej Dowbor: Nie upubliczniać swojego życia prywatnego i
związku.
O czym marzysz przed zaśnięciem?
Maciej Dowbor: Żeby mnie kolano
jutro nie bolało. A boli.
Dziękuję za rozmowę.
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ROZRYWKA
- Jaka jest najszybsza droga do serca
mężczyzny?
- Przez klatkę piersiową, ostrym
nożem.
Ojciec przegląda dzienniczek szkolny
Jasia:
- Co to, znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać...
- Jaka jest różnica pomiędzy mężczyzną a E.T.?
- E.T. przynajmniej dzwonił do domu.
Nowo przyjęty policjant przez pomyłkę w księgowości nie dostawał
pensji przez 4 miesiące. Po odkryciu
pomyłki przełożony wzywa policjanta
na rozmowę.
- Heniu, od 4 miesięcy nie dostajesz
pensji! Czemu nic nie mówiłeś?
- Myślałem, że jak dostałem broń
służbową, to mam sobie już jakoś
radzić...
Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty
życia strasznie wzrosły w dzisiejszych
czasach. Mówi:
- „...pamiętam, kiedy byłem młody,
mama mi dała 5 złotych na zakupy,
a ja wróciłem do domu z pełną reklamówką - wędliny, mleko, chleb, ser,
masło, konfitury. A teraz co?! Wszędzie te lustra, te kamery!”.
Rozmawia dwóch maniaków komputerowych:
- Co byś zrobił, jakbyś niespodziewanie zobaczył super dziewczynę?
- Natychmiast bym ją ściągnął z sieci
i zapisał na dysku!
Na lekcji geografii nauczyciel pyta
Jasia:
- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski?
- Nie, na naszym osiedlu jeszcze nie
ma kablówki.
Lekarz kończy badać kobietę, bierze
na stronę jej męża i mówi:

- Nie podoba mi się to, jak pańska
żona wygląda.
- Mnie także, panie doktorze - mówi
mąż. - Ale jest dobrą kucharką i świetnie radzi sobie z dziećmi.
- Czemu płaczesz, kochanie?
- Upiekłam ciasto dla ciebie i postawiłam na stole, a nasz Burek je zjadł!
- Nie martw się, kochanie, kupimy
nowego psa.
- Czym jest piękna kobieta?
- Rajem dla oczu, piekłem dla duszy i
czyścem dla kieszeni.
Syn pyta ojca:
- Tato, jak funkcjonuje mózg?
- Daj mi święty spokój, mam teraz w
głowie co innego.
- Jasiu, jak będziesz niegrzeczny,
to zamienię cię na inne, grzeczne
dziecko - mówi mama.
- Dobra, dobra, żadna mama nie
będzie chciała wymienić swojego
grzecznego dziecka na mnie...
Jaś pyta kolegę:
- Dlaczego słoń ma pomarańczowe
oczy?
- Nie wiem.
- Żeby się dobrze kryć w jarzębinie.
- Jak to? Nie widziałem nigdy słonia
w jarzębinie!
- Widzisz, jak się dobrze schował!
Na lekcji nauczycielka zadaje pytanie:
- Co to jest para wodna?
- Dwie rybki.
Humor zeszytów:
* Mordy Tatarów były nie do opisania.
* Janek miał słabość do chorób i
do skrzypiec.
* Japończycy mają krótki język
* Gdyby nie Tatarzy, hejnał mariacki
byłby znacznie dłuższy.

- Jasiu, jaką częścią mowy jest
„nic”?
- Czasownikiem.
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo odpowiada na pytanie „co
robi?”.
Czego nauczyła mnie mama:
* Nauczyła mnie czarnego humoru:
„Jeśli kosiarka obetnie ci stopy, to
nie przychodź z tym do mnie…”.
* Nauczyła mnie doceniać dobrze
wykonaną pracę: „Jeśli zamierzacie
się pozabijać, zróbcie to na zewnątrz - przed chwilą skończyłam
sprzątać!”.
Do ruszającego z przystanku autobusu biegnie mężczyzna, krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus,
bo się spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan się zatrzyma! Ktoś
jeszcze chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus,
mężczyzna zadowolony wsiada i
mówi z ulgą:
- No, nie spóźniłem się do pracy…
Bilety do kontroli proszę!
Siedzi facet w fotelu i ogląda na
Euro 2008 mecz Polska - Austria.
5. minuta meczu - Smolarek strzałem w długi róg pokonuje austriackiego
bramkarza. 12 minut później Murawski główką na 2:0. W 28. minucie
po golu
Krzynówka z rzutu wolnego jest
już 3:0!
Nagle ktoś go szarpie za koszulkę
i słyszy głos:
- Kupiłeś marchewkę? Marchewkę
się pytam czy kupiłeś!!!
Wilk napadł na Czerwonego Kapturka. Zabrał mu koszyczek i szuka
w nim kiełbasy, a po chwili pyta:
- Dlaczego dzisiaj nie ma w koszyczku żadnej wędliny?
- Babcia od wczoraj jest na diecie!

Organizowane są pr zejażdżki
łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet
kosztuje 500 dolarów.
- To strasznie dużo! - dziwi sie
zbulwersowany turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym
jeziorze Jezus piechotą chodził!
- Nie dziwię się, przy takich cenach!
W najwyższych górach świata,
drogą nad przepaścią jedzie autokar z turystami.
- I co, boicie się? - pyta przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.
Jasiu, wróciwszy do domu po
lekcjach, mówi do ojca:
- Tato, dzisiaj w szkole wywiadówka... Lecz tylko dla wąskiego
kręgu.
- Dla wąskiego kręgu? Co to
znaczy?
- Będzie tylko nauczyciel i ty...
Żona zwraca się do męża:
- Kochanie, jutro jest rocznica naszego ślubu - jak ją uczcimy?
Mąż odpowiada:
- Może minutą ciszy?...
Podczas meczu piłkarskiego siedzącego na trybunach malucha
zagaduje mężczyzna:
- Przyszedłeś sam?
- Tak, proszę pana.
- Stać cię było na tak drogi bilet?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest twój tata?
- W domu, szuka biletu.
Skarży się bankier:
- Ten kryzys jest gorszy niż rozwód! Straciłem połowę majątku i
nadal mam żonę!

HOROSKOP
BARAN
W pracy albo w miłości czeka cię coś zupełnie
nowego i zaskakującego. Cokolwiek to będzie,
obudzi cię, zainspiruje i zmotywuje do rzeczy prawie
niemożliwych. Zmienisz swoje podejście, będziesz
wierzyć w przyszłość, zaświeci słońce nad twoimi
marzeniami, otworzysz się na nowe doświadczenia
i zwiększysz pole możliwości.

WAGA
Ten tydzień to szukanie równowagi, która została
ostatnio zaburzona. Pewne wydarzenia nie miały jedynie negatywnego wydźwięku, wiele cię nauczyły i
więcej nie popełnisz błędu. Wsparcie finansowe albo
oczekiwany kredyt otrzymasz, jednak w mniejszym
wymiarze, niż się spodziewasz. W związku słuchaj
przede wszystkim siebie i swoich potrzeb, partner
będzie cię chciał przerobić na swoją modłę.

BYK
Nie bierz nic takim, jak ci się wydaje. Nie masz
wszystkich informacji, więc szukaj i zadawaj pytania. Posłuchaj swojego ciała, swoich emocji, a nawet
zdaj się na sny, może w nich otrzymasz odpowiedź
na sprawy, którymi się zajmujesz. Dzieje się coś
dziwnego, ale wkrótce otrzymasz niespodziankę.

SKORPION
Twój organizm jest wyczerpany i potrzebujesz
rekonwalescencji. Czujesz się zmęczony i trzeba coś
szybko z tym zrobić, bo do wiosny daleko. Przypomnij sobie, co ci kiedyś dawało radość i odprężenie.
Twój grafik jest nadmiernie wypełniony, nie musisz
tak naprawdę tego wszystkiego robić na raz. Rozłóż
w czasie i podziel zadania na najpilniejsze i te mniej
ważne.

BLIŹNIĘTA
Cokolwiek ludzie mówią, i tak ci się uda. Nie
wierz lekko rzucanym opiniom, miej swój rozum i
serce. Nie jesteś na straconej pozycji, los ci sprzyja
i będzie sprzyjać. Załóż mały biznes lub dodatkową
działalność, poprawią się finanse.
RAK
Magia i cuda wkroczą w twoje życie. Już myślałeś,
że nic się nie zmieni, a jednak twoja podświadoma
intencja jest mocna i może wpłynąć na rzeczywistość w sposób trwały. Co byś chciał, gdybyś miał
magiczną różdżkę? Bo tak naprawdę masz, pomyśl
życzenie.
LEW
Zaakceptuj swój smutek, jeśli jest ci źle. Nie sil się
na fałszywe uśmiechy i granie roli dla otoczenia.
Jeśli chcesz płakać, wypłacz się, a potem zaświeci
słońce i będzie lepiej. W sprawach zawodowych
porozmawiaj z dobrym doradcą, potrzebujesz rady
i pomocy.
PANNA
Nie za bardzo wiesz, co teraz robić. Potrzebujesz
czyjejś pomocy. Nie szukaj oparcia w partnerze, on
niech pozostanie do spraw uczuć. Poszukaj możliwości rozmowy z kimś doświadczonym życiowo,
taka osoba da ci cenną wskazówkę. Uważaj, bo kiedy
mało się dzieje, wymyślasz sobie sytuacje, które
mogą potencjalnie stanowić problem.

STRZELEC
Dojdziesz do równowagi po poważnym jej zaburzeniu. Możliwe, że byłaś tak zajęty, że nawet nie
zauważyłeś, że coś było nie tak, jak powinno. Jednak
odczujesz, że rzeczy zaczynają powoli stabilizować
się i widać pierwsze jaskółki sukcesu.
KOZIOROŻEC
Zwiążesz się z osobą o zdecydowanych poglądach
na życie i niezmiennym kodeksie moralnych zasad.
Kontakt tego typu będzie dla ciebie ciekawym
doświadczeniem, wprowadzi uporządkowanie w
miejsce chaosu. W twojej pracy będzie ważny sposób
komunikowania się z ludźmi.
WODNIK
W tym tygodniu staniesz przed trudnym wyborem. Nie uciekaj od decyzji, bo odkładanie jej na
potem też kosztuje cię sporo nerwów. Jak masz coś
zrobić, to po prostu to zrób i nie zakładaj z góry
porażki. Pozwól sobie na optymizm i nadzieję.
RYBY
Los zachęca cię do zatrzymania się w biegu i
zastanowienia się nad czymś ważnym. Być może
wykonujesz po kolei narzucone sobie zadania i nie
masz w ogóle czasu dla siebie. Nie potrafisz odnaleźć
czegoś, co teraz zmieniłoby w kluczowy sposób sytuację. Zwolnij, wyjdź na spacer, pooddychaj świeżym
powietrzem, zobacz, jaki świat jest piękny, a wtedy
nawet wielkie problemy staną się nieco mniejsze.
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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

EMG – ELEKTROMIOGRAFIA

Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji
czynności elektrycznej mięśni, która związana jest ze
zdolnością przenikania jonów sodu i potasu przez błonę
komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia
tych jonów w obrębie komórki mięśniowej dochodzi do
polaryzacji ładunku elektrycznego wnętrza komórki w
stosunku do błony komórkowej.
Czemu służy badanie?
Elektromiografia jest jednym
z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i
nerwów obwodowych. Badanie
to pozwala ustalić lokalizację i
charakter zmian patologicznych
w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.
Potencjał polaryzacji, wynoszący w spoczynku około 80 mV,
ulega zmianom w zależności od
stanu czynnościowego mięśnia.
Przy pomocy elektromiografów
z użyciem elektrod igłowych rejestrowane są zmienne bioprądy
z mięśni w spoczynku i podczas
wysiłku.
Jakie są wskazania do badania?
Różnicowanie niedowładów
pochodzenia mięśniowego, wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego, ocena
funkcji mięśni po urazach, zanik
mięśni o nieznanej etiologii
(przyczynie).
Jak przebiega badanie?
Przed badaniem, lekarz przeprowadza krótkie badanie neurologiczne sprawdzające układ
nerwowy oraz mięśnie. Pacjent
leży na łóżku przeznaczonym do

badań, lekarz wkłuwa elektrodę
w mięsień. Najpierw ocenia się
mięsień w spoczynku. Podczas
tej części badania, elektroda jest
przemieszczana kilkakrotnie,
tak aby różne odcinki mięśnia
były zbadane. Następnie pacjent
jest proszony o niewielkie napięcie mięśnia, a później napięcie z
całej siły, podczas których prowadzi się kolejne badanie. Liczba
mięśni, która będzie przebadana
zależy od rodzaju dolegliwości z
którymi pacjent się zgłosił oraz
od w yników badań podczas
przeprowadzania testu.
Czy badanie boli?
Pacjent może odczuwać ból
podczas wkłuwania elektrody
w mięsień. Podczas przeprowadzania testu może być też odczuwany dyskomfort. Badanie
EMG nie jest akupunkturą lub
metodą leczenia skóry. W jego
trakcie nie są wstrzykiwane
żadne substancje domięśniowo
lub podskórnie.
Jakie jest zastosowanie
elektromiografii?
Badania z wykorzystaniem
elektromiografii powierzchniowej umożliwiają między
innymi przeprowadzenie analizy zmęczenia mięśniowego na

trzy nerwy właściwe
palców

wsteczna
gałąź
ruchowa
gałąź skórna
dłoniowa
nerw
pośrodkowy

stanowisku pracy, na którym
przez długi czas utrzymywana
jest statyczna pozycja siedząca
(np. stanowisko komputerowe)
oraz ocenę obciążenia układu
mieśniowo-szkieletowego w
war un kach dynamicznych.
Elektromiografia znajduje także
zastosowanie w sporcie, po-

dwa nerwy
wspólne
palców

nerw łokciowy
więzadło poprzeczne
nadgarstka

zwalając na uzyskanie parametrów potrzebnych np. do oceny
techniki ruchu sportowca.
W Karkonoskim Centrum
Medycznym kierownikiem pracowni EMG jest lek. med. K.
Kobak.

Znajdź swój sposób na stres przed egzaminami i sesją
Jednych stres mobilizuje do
nauki i pracy, innym odbiera siłę działania i kładzie
do łóżka. Dlatego zanim
siądziemy do książek i notatek warto poznać zasady
funkcjonowania i oddziaływania stresu, by zamiast
tracić czas na walkę z nim,
nauczyć się go pokonywać
lub żyć z nim.
W pierwszej fazie, czyli czasie
mobi l i zacji stres powoduje,
że polepsza się nasza pamięć i
koncentracja. Szybciej się uczymy, wzrastają nasze zdolności
twórcze i lepiej radzimy sobie
z rozwiązywaniem problemów.
To najlepszy moment, by zdawać
eg za m i ny. Potem na stępuje
faza rozstrojenia: czujemy chaos i pustkę w głowie, na sza
skuteczność spada, działania
nie są tak precyzyjne i wzrasta
prawdopodobieństwo błędów.
Jeżeli napięcie nie zostanie rozładowane, sięga zenitu.
To faza destrukcji: przestajemy kontrolować swoje działania.
Pojawiają się zaburzenia pamięci, myślenia i uwagi, stajemy
się agresywni, lękliwi i często
uciekamy się do ucieczki. Inne
negat y wne sk utk i stresu to
przede wszystkim zaburzenia
pamięci i umiejętności skupienia uwagi, zanik racjonalnego
myślenia i kojarzenia faktów,
trema, ataki paniki, reakcje
fizjologiczne takie jak: suchość
w gardle, przyspieszenie tętna,
drżenie rąk, a w konsekwencji
działanie znacznie poniżej wła-

Chcesz mieć zdrowe
dziecko, nie pal
Przedwczesne narodziny dziecka, zaniżona waga noworodka czy mniejsza jego odporność na choroby to
dotychczas znane skutki palenia w ciąży. Jak się jednak
okazuje konsekwencje sięgania po papierosa w stanie
błogosławionym mogą być o wiele bardziej poważne.

snych możliwości. Bywa, że stres
egzaminacyjny przekształca się
w fobię. Aby do tego nie dopuścić,
warto poznać psychologiczne
techniki uczenia się i zapamięty wania, a także relaksacji i
koncentracji.
Ja k pi szą n a u kowc y, po d
wpł y wem stresu blokują się
neurotransmiter y, czyli chemiczne przekaźniki w mózgu
odpow ied z ia l ne za pa m ięć.
To dlatego informacje często
przypominają się dopiero po
wyjściu z sali egzaminacyjnej,
czyli kiedy opadnie stres. Jeśli
nauczymy się prostych technik
relaksacyjnych, zmniejszymy

ryzyko takich zaburzeń. Relaks
powoduje również wzrost potencjału elektrycznego mózgu.
Dzięki temu ślady pamięciowe
są trwalsze, czyli uczymy się
krócej i bardziej efekty wnie.
Rozluźniają się mięśnie, w tym
również mięśnie oka i mniej się
ono męczy przy czytaniu.
Warto też spróbować oswoić
stres. Po pierwsze świadomość,
że boimy się czegoś, na co nie
mamy wpływu, zmniejszy stres.
Prz y jmijmy egzamin za coś
nieodwołalnego i spróbujmy go
sobie wyobrazić. To nie jest przyjemny trening, ale powtórzony
kilka podziała jak szczepionka

uodporniająca. I pomoże, gdy
staniemy przed prawdziw ym
egzaminem. Dodatkowo można
też zrobić listę tematów, które
mamy dobrze opanowane co
poz wol i uś w ia dom ić na m,
ile już potrafimy. Nie należy
też zapomnieć o zadbaniu o
kondycję. Warto ogranicz yć
używki, jeść dużo warzyw, kasz
i owoców oraz produktów mlecznych, które zawierają składniki
wzmacniające system nerwowy.
Możemy też zażywać preparaty z
witaminami i minerałami.

(Angela)

W minionym tygodniu australijski Instytut Badań nad Rakiem
opublikował raport na temat
matek palących papierosy w ciąży. Okazało się, że aż 17 procent
ciężarnych kobiet popala, a dzieci
palaczek są pięć razy bardziej zagrożone zachorowaniem na raka
nerek. Grozi im także białaczka,
rak centralnego układu nerwowego i rak mózgu. W przypadku
raka nerek u dzieci, których

matki paliły w czasie ciąży ryzyko
zachorowania wzrasta nawet o
500 procent, o 1,7 raza większe
jest prawdopodobieństwo zachorowania dziecka na białaczkę
oraz 1,8 raza większe na raka
centralnego układu nerwowego
i raka mózgu. U tych dodatkowo
urodzonych przedwcześnie, zagrożenie wzrasta dwukrotnie.

(Angela)
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Prawnik radzi
W odpowiedzi na sugestie jednego z naszych Czytelników, dotyczące zagadnienia niniejszego cyklu pt.
„Okresowe kontrole kominiarskie”,
zamieszczonego w poprzednim
numerze należy uściślić, że zgodnie
z przepisem art. 62 ust. 1 pkt 1 c)
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2006 nr 156, poz.
1118) obiekty budowlane powinny
być w czasie ich użytkowania
poddawane przez właściciela lub
zarządcę okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznej
sprawności instalacji gazowych
oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Natomiast, zgodnie
z § 30 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U.
2006 nr 80, poz. 563), w obiektach,
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub
gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i
spalinowych w następującej częstotliwości: od palenisk opalanych

paliwem stałym – co najmniej
cztery razy w roku, zaś od palenisk
opalanych paliwem płynnym i
gazowym – co najmniej dwa razy
w roku. Z kolei zanieczyszczenia z
przewodów wentylacyjnych usuwa
się co najmniej raz w roku, jeżeli
większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.

Uzasadnione zwolnienie
z pracy

Dostałem wypowiedzenie
umowy o pracę, zawartej na
czas nieokreślony, która została rozwiązana z końcem
ubiegłego roku. Jako powód
podano rzekomą likwidację
mojego stanowiska pracy. Na
moje miejsce została jednak
zatrudniona inna osoba, która
wykonuje te same obowiązki.
Zmieniła się tylko nazwa jej
stanowiska pracy. Ja byłem
zatrudniony jako serwisant
podzespołów elektrycznych, a
stworzone w to miejsce stanowisko nosi nazwę kontroler
urządzeń elektrycznych. Czy
wobec tego wypowiedzenie mi
umowy o pracę było zgodne z
prawem? – Andrzej

Przy założeniu, że omawiane
zagadnienie nie dotyczy trybu
zwolnień grupowych, zwolnienie
pracownika zatrudnionego na
czas nieokreślony wymaga podania przez pracodawcę rzeczywistych powodów, które dodatkowo
należy odpowiednio uzasadnić.
Wskazuje na to art. 30 § 4 kodeksu
pracy. Powód wypowiedzenia
musi być zgodny z prawdą i konkretny. Nie może być pozorny.
Dlatego pracodawca nie może zlikwidować stanowiska pracy tylko
po to, aby pozbyć się danej osoby, a
następnie niezwłocznie zatrudnić
na jej miejsce nowego pracownika. Zatem, jeżeli tylko jest Pan w
stanie na podstawie zebranych
lub możliwych do wykazania
przed sądem dowodów ujawnić
złamanie przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umów, a
przez to skutecznie zaskarżyć wypowiedzenie, może Pan ubiegać
się o stosowne odszkodowanie
za niesłuszne zwolnienie z pracy.
Sąd może również przywrócić
Pana do pracy na poprzednich
warunkach. Wybór świadczenia
będzie w takiej sytuacji należał
do Pana.

Przeciwdziałanie
narkomanii

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie
na uprawę konopi indyjskiej
albo maku i kto wydaje takie
zezwolenia? – Michał z Jeżowa
Sudeckiego
Zadania związane z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na
uprawę maku lub konopi włóknistych są wykonywane przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta
w zakresie administracji rządowej. Zezwolenia wydawane są na
wniosek, którego szczegółową
treść określa art. 47 ust. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Obowiązkiem wójta jest również
prowadzenie rejestru wydanych
zezwoleń i kontrola upraw. W przypadku stwierdzenia, że uprawy są
niezgodne z zasadami określonymi
w ustawie, wójt może wydać nakaz
natychmiastowego zniszczenia
uprawy maku lub konopi poprzez
przeoranie lub przekopanie gruntu
na koszt prowadzącego uprawę.

cach. W najbliższym czasie
trzy pomieszczenia mojego
domu chcę przeznaczyć na
pokoje gościnne i wynajmować
w okresie ferii oraz wakacji.
Czy mogę nie płacić od tego
podatku? – Helena
Z podatku dochodowego zwolnione są w tym przypadku tylko
dochody z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych
położonych na terenach wiejskich
w gospodarstwie rolnym, jeżeli
ich liczba nie przekracza pięciu.
W sytuacji opisanej w pytaniu,
dla zwolnienia Pani dochodów z
podatku, konieczne jest zatem, aby
budynek, w którym planowany jest
wynajem pokoi, wchodził w skład
gospodarstwa rolnego. Przy czym,
w tym przypadku za gospodarstwo
rolne uważa się obszar gruntów
sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki
rolne lub jako grunty zadrzewione
i zakrzewione na użytkach rolnych,
o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Opodatkowanie wynajmu
pokoi gościnnych

Mariusz Gierus
prawnik

Mieszkam w Mysłakowi-
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Pytania z dopiskiem „Prawnik
radzi” prosimy wysyłać na adres
redakcji lub elektronicznie, na
adres prawnik@jelonka.com

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

(tejo)
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Układ urbanistyczny Jeleniej Góry najlepiej widać z pokładu samolotu. Najstarsza część miasta – starówka – oddzielona dawną fosą (dziś ulica Bankowa, plac kard. Wyszyńskiego oraz Podwale, wyraźnie odcina się od
niegdysiejszych przedmieść, które są dziś śródmieściem stolicy Karkonoszy. W samym centrum miasta szybko zachodzą zmiany. Fotografię wykonano trzy lata temu, a już niektóre uliczki wyglądają zupełnie inaczej. Zniknął
widoczny jeszcze na zdjęciu lotniczym pawilon między ul. Krótką a Szkolną, a w jego miejscu powstały lub powstają kamieniczki stylizowane na dawną zabudowę. Plac budowy objął również teren przy pl. kard. Wyszyńskiego,
który do niedawna funkcjonował jako parking.
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Szósta porażka z rzędu
Mimo poświęcenia, ambicji
i uporu Sudetom nie udało się
przełamać niechlubnej statystyki
pięciu porażek z rzędu. Szkoda,
bo w Zielonej Górze było blisko
wygranej.
Zielonogórzanie przystąpili do
meczu bardzo skoncentrowani,
chcieli zrewanżować się zespołowi z Jeleniej Góry za porażkę w
pierwszej rundzie.
Gospoda rze sz ybko objęl i
prowadzenie 10:7 , a za sprawą
skutecznego Rafała Rajewicza,
z minuty na minutę miejscowi
powiększali przewagę punktową ,
która po 10 minutach gry wzrosła
do 14 punktów – 28:14.
W drugiej kwarcie, role się
odwróciły. Mimo że gospodarze
prowadzili 34:20, od tego momentu w ich grze „coś” się zacięło i to
jeleniogórzanie przejęli inicjatywę. Sudety w ciągu kilkudziesięciu
sekund zdobyły aż 11 punktów i
na minutę przed końcem tej części
gry przegrywali zaledwie 31:34.
Zastal jeszcze raz trafiła – za
sprawą Marcina Chodkiewicza,

ale ostatnie słowo w tej odsłonie
należało do rozkręcających się zawodników Sudetów. Celna trójka
Łukasza Niesobskiego, pozwoliła
Sudetom zbliżyć się do rywala na
dwa punkty 34:36 i wiadomo było,
że losy tego spotkania będą ważyć
się do ostatnich minut.
Trzecia kwarta dobrze rozpoczęła się dla podopiecznych Ireneusza Taraszkiewicza. Po trzech
celnych rzutach osobistych Piotra
Tarasewicza, jeleniogórzanie
prowadzili 37:36. Później Sudety
stanęły, nie mogąc zdobyć kosza.
W odpowiedzi gospodarze po
rzutach min. Sławomira Olszewskiego Pawła Wiekiery odskoczyli
rywalowi na 9 punktów 46:37. W
końcówce naszym koszykarzom
udało się zmniejszyć straty do
siedmiu punktów 41:48
Tak jak w poprzednim meczu
tych drużyn, tak w tym czwarta
kwarta miała najbardziej emocjonujący przebieg. Na początek
po wyrównanej walce goście
po dwóch skutecznych akcjach i
celnych rzutach osobistych zniwe-

Fot. Archiwum

Sudety przegrały po zaciętej walce w spotkaniu I ligi
męskiej koszykówki z Zastalem Zielona Góra 60:63. W
poprzednim meczu tych drużyn to Sudety były górą, wygrywając 77:71. Jednak tym razem jeleniogórzanie nie
mieli szczęścia

Pierwszy sprawdzian M. Gajica

Tomasz Wojdyła nie mógł wystąpić w meczu
przeciwko Zastalowi z powodu kontuzji
lowali straty do sześciu punktów.
Wtedy dali o sobie znać liderzy
Zastalu – Łukasz Wiśniewski i
Marcin Wróbel , którzy w efektowny sposób powiększyli przewagę
62:51. Późniejszy przebieg spotkania był zaskakujący. Po dobrej grze
zielonogórzanie zaczęli popełniać
błędy, w ich szeregi wkradły się
nerwy. Wykorzystały to Sudety,
które zdobyły aż 9 punktów z
rzędu i zrobiło się tylko 60:62.
Niestety goście nie byli w stanie
już nic zrobić, walcząc usilnie z
upływającym czasem. Zastalowcy

za sprawą Pawła Wiekiery zdobyli
jeszcze jeden punkt i to oni mogli
cieszyć się z udanego rewanżu.
Zastal Zielona Góra – Sudety
Jelenia Góra 63:60 (28:14, 8:20,
12:7, 15:19)
Sudety: Rafał Niesobski 13,
Piotr Tarasewicz 11, Krzysztof
Samiec 10, Artur Grygiel 7 ,
Grzegorz Kruk 6, Jakub Czech
6, Łukasz Niesobski 3 , Mariusz
Matczak 2, Mateusz Skrzypczak
2, Jarosław Wilusz

Mateusz Banaszak

Stolica zdobyta
Szczypiornistki Carlos – Astol
pokonały na wyjeździe najsłabszą drużynę ekstraklasy AZS
AWF Warszawa. Mimo że rywal
zajmuje odległe miejsce w tabeli
to okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem i napsuł
sporo krwi jeleniogórskim szczypiornistkom. Całe szczęście, że
jeleniogórzanki wyszły z tego
pojedynku zwycięskie.
Nikt nie spodziewał się ze
warszawianki postawią twarde
warunki drużynie ze stolicy
Karkonoszy. Początek należał
do przyjezdnych, które po 15
minutach prowadziły 5:3. Później nasze dziewczyny trochę
przysnęły i najpierw dały się dogonić, a później pozwoliły, aby to
warszawianki prowadziły w tym

spotkaniu. Do końca tej połowy
toczyła się twarda i nieustępliwa
walka o każdy kawałek boiska. Z
tej walki zwycięsko po pierwszej
połowie schodziły warszawianki, które po 30 minutach prowadziły 12:11
Druga połowa wyglądała już
zupełnie inaczej. Jeleniogórzanki
na drugą połowę wyszły zupełnie
odmienione, w drużynie widać
było motywację i chęć wygrania
tego niełatwego pojedynku. Na
efekty, jeleniogórzanki długo nie
kazały czekać. Po ośmiu minutach drugiej połowy wygrywały
już różnicą trzech bramek – 17:14
i grały co raz pewniej i skuteczniej. W meczu odblokowała się
Marta Gęga, która w końcu zagrała na miarę swoich możliwości

Fot. Archiwum

Jeleniogórzanki po zaciętym boju, wygrały z AZS–em AWf
Warszawa w 17 kolejce spotkań żeńskiej ekstraklasy piłki
ręcznej. Mimo że „nasze” przegrywały do przerwy 12:13,
zdołały odnieść zwycięstwo w starciu z niżej notowanym
rywalem.

Vectra przeniosła obsługę swoich
abonentów z ulicy Krótkiej 24a do
nowego salonu, który spełnia wysokie normy obsługi klienta. Przy
ulicy Moniuszki 1B, w lepszej lokalizacji i na większej powierzchni,
oddano do dyspozycji interesantów
trzy stanowiska obsługi klientów.
Nowy Salon Firmowy jest przestronny i nowocześnie wyposażony.
Wejście oraz ciągi komunikacyjne

przystosowano dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Salon jest czynny sześć dni w
tygodniu w godzinach 8-18 od
poniedziałku do piątku i 9-13 w
soboty. Mieszkańcy Jeleniej Góry
mogą we wszelkich sprawach
kontaktować się z VECTRĄ także
telefonicznie, dzwoniąc do ogólnopolskiego Centrum Obsługi Klienta
na numer 0-801 08 08 80.

W tym meczu nie chodziło o
wynik, a priorytetową sprawą
było podejście taktyczne do spotkania, przećwiczenie różnych
wariantów gry. Była to szansa
przede wszystkim dla nowego
szkoleniowca Finepharmu – Miodraga Gajica na zapoznanie się
z drużyną, ocena predyspozycji
zawodniczek, sprawdzenie poziomu koszykarskiego drużyny.
Niestety nie mógł skorzystać ze
wszystkich zawodniczek. Do
Polkowic nie pojechały Katarina Ristic i Joanna Szymczak
– Górzyńska, zagrały natomiast
zawodniczki występujące na
co dzień w zespole Karkonoszy
– Marzena Kowalczyk ,Olga Zygman ,Natalia Niewrzawa, Joanna
Pawlukiewicz.

7,23:12,12:17,14:12)
AZS KK: Małgorzata Babicka
16, Magdalena Skorek 13, Magdalena Gawrońska 9, Agnieszka
Kret 8, Holie Merideth 8, Arodź
2, Ryan Coleman 2, Olga Zygman,
Natalia Niewrzawa, Joanna Pawlukiewicz, Marzena Kowalczyk.
CCC: Jillian Robbins 23, Daria
Mieloszyńska 10 , Amisha Carter
10, Justyna Jeziorna 6 , Agata
Gajda 6, Anna Pietrzak 4, Marta
Gajewska 4

Mateusz Banaszak
Magdalena
Gawrońska

Zawodniczki odchodzą:

W kolejnych dniach pracy
Miodrag Gajic nie będzie mógł już
skorzystać z gry Słowenki Katariny
Ristic, która prawdopodobnie zasili
szeregi włoskiej drużyny ACP Livorno. To nie koniec zmian. Małgorzata Babicka i Magdalena Gawrońska
również zgłosiły chęć opuszczenia
klubu. Obie zawodniczki, które
rozwiązały umowy z klubem nie
pozostają bezrobotne. Małgorzata
Babicka dokończy obecny sezon we
włoskiej ekipie Castellani Pontedera, a Magdalena Gawrońska zasili
szeregi drużyny Cukierków Odry
Brzeg. To nie koniec. W związku
z pracą z nowym trenerem szykują się kolejne poważne zmiany
personalne, które mają nastąpić
w najbliższych dniach. Miejmy
nadzieję, że wspomoże to naszą
ekstraklasową żeńską drużynę
koszykówki.
CCC Polkowice – Finepharm
AZS KK Jelenia Góra 63:58 (14:1

Małgorzata Babicka
Katarina Ristic

KONKURS
Monika Odrowska w Warszawie rozegrała
bardzo dobre spotkanie
zdobywając 7 bramek. Później
było jeszcze lepiej. W 43 minucie
przewaga zwiększyła do czterech
bramek i wiadomo było, że z taką
grą jeleniogórzanki nie przegrają
tego meczu. Kolejne bramki
naszych zawodniczek, skuteczna
obrona zarówno w strefie jak i

w bramce pogrzebały nadzieję
gospodyń na choćby remis w tym
spotkaniu. Ostatecznie jeleniogórzanki wygrały w Warszawie i
zgarnęły komplet punktów.

Mateusz Banaszak

Nowy Salon Firmowy VECTRY w Jeleniej Górze
VECTRA, drugi w Polsce pod względem liczby abonentów
operator kablowy oraz dostawca usługi triple play, 19 stycznia otworzyła dla mieszkańców Jeleniej Góry nowy Salon
Firmowy spełniający wysokie normy obsługi klientów.

Pierwszy mecz w Nowym Roku pod wodzą nowego
szkoleniowca Miodraga Gajica jeleniogórskie koszykarki przegrały. W ramach przygotowań do rozgrywek
ligowych, jeleniogórzanki uległy koleżankom z Polkowic
58:63.

Grupa VECTRA (www.vectra.pl) to drugi
pod względem liczby abonentów operator
kablowy w Polsce, dostawca usługi triple
play. Obejmuje swoim zasięgiem 151 miast i
dociera do 700 tys. gospodarstw domowych.
W ofercie VECTRY, obok ponad 130 programów telewizyjnych oferowanych w technologii cyfrowej oraz programów realizowanych
przez niezależne telewizje lokalne, znajduje
się usługa szerokopasmowego dostępu do
internetu oraz usługa telefonii stacjonarnej.
Dzięki unikalnej na polskim rynku ofercie telewizji cyfrowej, VECTRA zdobyła ponad 170
tysięcy abonentów i jest krajowym liderem
tej usługi. Odbiorcami szerokopasmowego
dostępu do internetu VECTRY jest 200 tys.
gospodarstw domowych. Z telefonu VECTRY
korzysta ponad 40 tys. abonentów.

od 19.1.2008
do 2.02.2008

Odpowiedź na pytania i wygraj:
2 książki autorstwa pt. „Tektonika uczuć”, autorstwa Erica Emmanuella
Schmitta
PYTANIA:
1. W jeleniogórskim Empiku często odbywają się spotkania z
przedstawicielami nauki, kultury i sztuki. Od 29. stycznia w Empiku Urszula Liksztet poprowadzi cykl spotkań poświęconych
historii kinematografii i filmu. Pierwsze spotkanie pt. „Kino
od początku”, będzie poświęcone początkom kina, za którego
twórców uważa się:
a/ Mariana i Marię Dąbrowskich
b/ Kleopatrę i Juliusza Cezara
c/ braci Lumiere
2. 4. lutego w Empiku odbędzie się spotkanie pt. „Protestantyzm na
Dolnym Śląsku”, w którym weźmie udział Małgorzata Lutowska,
autorka książki o niezwykłych losach dolnośląskich protestantów. Tytuł tej książki brzmi:
a/ „Luteranizm w Jeleniej Górze i okolicy.”
b/ „Powierzony klucz”
c/ „Złote wieki Reformacji na Dolnym Śląsku”
Dane osobowe:

Imię ......................................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................
Kontakt ............................................................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
Justyna Cejko-Martowicz - Płyta CD „Z partyjnymi pozdrowieniami” – zespołu BIG CYC
Janina Dudak - Książka „Powierzony klucz„ autorstwa Małgorzaty Lutowskiej

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Sukces tenisistek Klubu Tenisowego
Fot. KT Jelenia Góra

Niezwykle udany był początek roku 2009 dla zawodniczek Klubu Tenisowego Jelenia Góra. Tenisistki
podczas Mistrzostw Polski sprawiły ogromną niespodziankę, zajmując w tym prestiżowym turnieju drugie
miejsce.

Młode zawodniczki KT Jelenia Góra
udowodniły, że są w wysokiej formie

W dniach 2 – 4 stycznia 2009 w
Sopocie odbyły się drużynowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym
zawodniczek do lat 14
Startowało osiem najlepszych
drużyn z Polski (rocz.1995 i młodsze) - KT Jelenia Góra , SKT Sopot,
KS Warszawianka, STT Fakro Nowy
Sącz, TTZ Iława, Bałtyk Koszalin,
Chtt Chorzów, ST Tiebreak Warszawa.
Drużynę z Jeleniej Góry reprezentowały: Natalia Lewińska, Monika
Przybył oraz Zofia Stanisz.
W pierwszym meczu zawodniczki
jeleniogórskiego Klubu Tenisowego

ćwierćfinałów, a Zofia Stanisz odpadła
w drugiej rundzie.
Natalia w drodze do ćwierćfinału
wygrała z Pauliną Langosz z AZS-u
Poznań (6:3, 6:3), Aliną Robok (16
w rankingu PZT) z Chtt Chorzów
(6:1,6:3). Dopiero w ćwierćfinale
zawodniczka KT Jelenia Góra uległa
po niezwykle wyrównanym meczu drugiej rakiecie kraju w tej kat.
wiekowej - Adriannie Żórawskiej z
Warszawianki (6:4,2:6,3:6)
Druga nasza zawodniczka - Monika
Przybył pokonała Katarzynę Pykę
z CHTT Chorzów (6:0,6:4), Nicolę
Sawicką z UNST Warszawa (6:2,6:2),
a dopiero w ćwierćfinale naszą zawodniczkę zatrzymała Zuzanna Maciejewska z Torunia, z którą jeleniogórzanka
przegrała (1:6, 1:6)
Zofia Stanisz w I rundzie pokonała Paulinę Lewandowską z Warszawy (6 :3 ,7:6) a później uległa

wygrały z TTZ Iława 2:1, później pokonały najlepszą drużynę turnieju – rozstawioną z jedynką - Warszawiankę
2:1 , sprawiając przy tym największą
sensację podczas tego turnieju.
W finale jeleniogórzanki nieznacznie uległy gospodyniom SKT Sopot 1:2
i ostatecznie zdobyły drugie miejsce
w turnieju.
Po rozgrywkach drużynowych w
dn. 5-11 stycznia również w Sopocie
rozegrane zostały indywidualne
Mistrzostwa Polski.
W nich równie dobrze spisały się
zawodniczki z Jeleniej Góry - Natalia
Lewińska i Monika Przybył dotarły do

Chcesz „pośmigać”na łyżwach?
Na kortach tenisowych na Zabobrzu przy ul. Noskowskiego
uruchomione zostało największe
lodowisko w Jeleniej Górze. Zajmuje
pole dwóch pełnowymiarowych
kortów tenisowych i od kilku dni za
symboliczną opłatą można na nim
próbować swoich sił przy pięknej
zimowej aurze. Czynne jest od godz.
10.00 do godzin wieczornych. Na
miejscu znajduje się wypożyczalnia
łyżew – koszt użytkowania 1 pary
za godzinę wynosi 3zł. Wstęp na
lodowisko również wynosi 3 zł/h.
Drugie lodowisko mieści się
przy ulicy Moniuszki i cieszy się
niezwykłą popularnością nie tylko
wśród młodzieży. Na lodowisku
swoją formę szlifują również starsi
amatorzy łyżew, który w sposób
aktywny spędzają wolny czas od
pracy. Lodowisko jest czynne już
od 7 grudnia ubiegłego roku. Od
tej pory odwiedziło je sporo osób,
które z chęcią spędzają wolny
czas na świeżym powietrzu „Jest
naprawdę fajnie, można spotkać

Fot. Ignaciak Robert

W Jeleniej Górze czynne są dwa lodowiska, na których
każdy może aktywnie spędzić czas, bawiąc się i śmiejąc
się przy tym do rozpuku. Lodowiska znajdują się na
ul. Moniuszki i Noskowskiego, a w związku z rozpoczynającymi się feriami właściciele liczą na wysoką
frekwencję.
dużo znajomych i wspólnie razem
pojeździć na płycie. Przychodzę
tu chętnie, mimo że nie umiem
jeździć na łyżwach, cały czas się
uczę – komentuje z uśmiechem na
twarzy Kasia, jedna z uczestniczek
lodowej rozrywki
Lodowisko stoi otworem dla
wszystkich, którzy chcą w sposób
aktywny spędzać wolny czas. Czynne jest od godziny 9:00 – 20:30 z
wyjątkiem przerw technicznych
(11:00-12:00, 14:00-15:00, 17:3018:30)
Wszyscy zainteresowani za okazaniem legitymacji (młodzież
szkolna, emeryci, renciści) wchodzą na lodowisko za darmo. Pozostali płacą symboliczną kwotę w
wysokości 2,50 zł (nie ma limitów
czasowych). Na miejscu znajduje
się również wypożyczalnia łyżew.
Zapraszamy wszystkich serdecznie!

Mateusz Banaszak

Ewelina Staszulonek
znów w czołówce
Ewelina Staszulonek – zawodniczka MKS Karkonosze
Jelenia Góra znów udowodniła, że stać ją na doskonałe
występy. W zawodach Pucharu Świata rozgrywanych
w niemieckim Oberhofie, Ewelina zajęła doskonałe
ósme miejsce.
To kolejny sukces w karierze 24
- letniej zawodniczki, która wraca
do wysokiej formy. W Oberhofie
Ewelina Staszulonek po pierwszym przejeździe była ósma i
utrzymała tą lokatę potwierdzając
przynależność do światowej czołówki. W klasyfikacji generalnej
E. Staszulonek jest jedenasta, a
z taką formą zawodniczka może
śmiało myśleć o rywalizacji z najlepsza dziesiątką na świecie.

Wyniki:

1. Tatjana Huefner (Niemcy)
1.26,493 (43,277/43,216)
2. Natalie Geisenberger (Niemcy) 1.26,621 (43,356/43,265)
3. Anke Wischnewski (Niemcy)
1.27,108 (43,597/43,511)
4. Natalia Jakuszenko (Ukraina)
1.27,356 (43,536/43,820)
5. Corinna Martini (Niemcy)
1.27,419 (43,635/43,784)
6. Nina Reithmayer (Austria)
1.27,550 (43,812/43,738)

Mateusz Banaszak

Adriannie Żórawskiej (6:2, 2:6, 1:6)
Po zawodach Natalia Lewińska oraz
Monika Przybył dostały powołanie na
konsultacje kadry Polski do lat 14.
Trener tenisistek - Janusz Lewiński
po turnieju: „Nikt nie spodziewał się,
że zajdziemy tak daleko, nie byliśmy
faworytem tego turnieju. Sprawiliśmy
sporą niespodziankę wygrywając
w półfinale z faworytem i najlepszą
obecnie drużyną – Warszawianką.
Jestem bardzo zadowolony , bo moje
zawodniczki prezentują już bardzo
wysoki poziom, przez co daje nam to
możliwość startowania w zawodach
najwyższej rangi”
Najbliższe zawody w których młode
tenisistki KT Jelenia Góra wezmą
udział, odbędą się na przełomie stycznia i lutego w Bydgoszczy.
Serdecznie gratulujemy!

7. Maija Tiruma (Łotwa)
1.27,652 (43,799/43,853)
8. Ewelina Staszulonek (Polska)
1.27,798 (43,886/43,912)

Klasyfikacja generalna PŚ
(po 6 z 9 zawodów)
1. Huefner 585 pkt
2. Geisenberger 500
3. Wischnewski 392
4. Jakuszenko 348
5. Reithmayer 335
6. Erin Hamlin (USA) 226
...
11. Staszulonek 189
30. Mariola Ziętek (Polska) 67

Mateusz Banaszak

Ewelina Staszulonek

Zajmujące drugie miejsce w tabeli – szczypiornistki rezerw Carlos Astol na własnym parkiecie po doskonałym,
stojącym na wysokim poziomie pojedynku wygrały z
drużyną Sambora Tczew 30:28.
W pierwszej połowie nie brakowało emocji. Zaczęło się od
wysokiego prowadzenia gospodyń, które po kilku minutach
wygrywały różnicą kilku bramek.
Wydawało się , że będzie to gładkie
zwycięstwo jeleniogórzanek, ale
jak się później okazało rywalki
postawiły wysokie wymagania. W
tej odsłonie przyjezdne z Tczewa
konsekwentnie odrabiały straty
i były bliskie wyrównania, lecz
nasze zawodniczki ustawiły „żelazną” obronę, przez która żadna
z rywalek nie mogła się przebić i
w efekcie gospodynie schodziły na
przerwę prowadząc 17:14

Początek drugiej połowy obfitował w nerwowe poczynania zarówno jednych jak i drugich. Mimo to,
dzięki ofensywnym wejściom Kingi
Ślusarczyk, przechwytom Małgorzaty Buklarewicz , jeleniogórzanki
prowadziły już pięcioma bramkami
22:17. Od 40 minuty w grze Carlosa
„coś” się zacięło i zawodniczki
zaczęły się gubić. Sytuację próbowała ratować w bramce Danuta
Skompska, lecz mimo jej świetnych
interwencji podopieczne Dili Samadowej dały dogonić się rywalkom.
Po własnych błędach szczególnie w
ataku, gdzie zawodniczki nie mogły
skutecznie zakończyć ofensywy

oraz po stratach - jeleniogórzanki na
10 minut przed końcem remisowały
na własnym parkiecie z Samborem
24:24 i cały mecz zaczynał się na
nowo. Od tego momentu obydwie
drużyny grały szybciej, zdecydowanie, bezpardonowo w ataku i
presingiem w obronie. W szeregi
obydwu ekip wkradły się nerwy,
ale na szczęście lepiej z tej bitwy
wyszły jeleniogórzanki. Najpierw
sygnał do ataku dała najlepsza
na boisku Małgosia Buklarewicz,
która w większości swoich akcji
pokazywała, jak niewiele miejsca
jej potrzeba do zdobycia bramki.
Zapomniały o tym rywalki, które nie
dokładnie kryjąc, z rąk tej zawodniczki straciły aż siedem bramek (w
całym meczu)
W 52 minucie, jeleniogórzanki
grały w osłabieniu, bo trzecią dwu-

minutową karę otrzymała Marta
Romanów i musiała opuścić plac
gry. Nie przeszkodziło to jednak
jeleniogórzankom w dążeniu do
zwycięstwa. Po bramkach Kingi
Ślusarczyk, Estery Rykaczewskiej,
M. Buklarewicz , Magdaleny Tajerle i fatalnych błędach rywalek
, jeleniogórzanki odniosły cenne
zwycięstwo 30:28.
Carlos Astol II Jelenia Góra – Sambor Tczew 30:28 (17:14)
Carlos : Kozłowska, Danuta
Skompska, Małgorzata Buklarewicz
7, Kinga Ślusarczyk 5, Stanisławiszyn 5, Karolina Konsur 5, Estera
Rykaczewska 4, Magdalena Tajerle
2, Anna Polonkai 1, Lidia Marceluk
1, Marta Romanów, Katarzyna Michalska, Karolina Muras, Roksana
Przybysz

Mateusz Banaszak

Fot. Ignaciak Robert

Rezerwy pokazują charakter

Małgorzata Buklarewicz sprawiała
wiele kłopotów defensywie Sambora
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2008-01-09 16.30 - 2009-01-16 0.00

DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
TOWARZYSKIE
19-latek dla kobiet - 100% dyskrecji
– Jelenia Góra i okolice - 783 074 882
Atrakcyjna brunetka - z dużym
biustem zapraszam prywatnie - 607
938 026
Atrakcyjna para 26,30 - szuka
pana, pani, pary lubiących sex. Tylko
sponsoring! - 514 294 374
Blondynka zaprosi - Blondynka
zaprosi - 607 938 026
Młody 23 lata dla pań - tylko wyjazdy
gwarantowana dyskrecja - 501 478
317
Miły 48 lat - pozna małżeństwo z
Panią Bi lub Panią Bi. J.Góra rozmowa
z Panią. Zapewniam i oczekuje dyskrecji - 607 495 461
Młody 21 lat - dla pań od 20 do 45 lat
100 procent dyskrecji - 506 335 420
Pan dla panów - Pełen wachlarz pieszczot. Gratis - 510 172 894
Para 25,31 - szuka pary - 501 804
857
Poznam atrakcyjną mężatkę - ok.
40. Poznam z ok. JG, ja m po 30 stce,
wysoki, dobrze zbudowany, dyskretny,
bez lokum - 785 770 431
Przystojny 30-latek dla pań - dyskrecja, tylko wyjazdy lubisz przygody
zadzwoń - 723 207 674
Wolny sympatyczny brunet - do towarzystwa dla pań i nie tylko – wysłucham,
doradzę, ale ........ - 698 394 444

Remonty - kompleksowo, profesjonalnie,
tanio, solidnie
698 056 197

USŁUGI
REMONTOWE
Remonty mieszkań, regipsy, gładzie, malowanie, panele, wykładziny,
płytki itp. - 605 913 469
Studnie – chcesz mieć swoją
czystą wodę – zadzwoń 609 580
763 - wiercimy w skałach szybko i
efektywnie – Deuter sp. zo.o
Złota rączka - remonty mieszkań,
dachy, tynki, posadzki, regipsy, gładzie, płytki, malowanie, kanalizacja,
woda, docieplenia, elewacje, tarasy
- 662 142 682 i 075 71 30 572
Glazura, gładzie, malowanie,
oanele oraz inne prace - tanio i
solidnie - 511 752 773
Remonty - regipsy na gotowo
- 666 136 531
Wykonam prace remontowe w
domu i mieszkaniu - glazura, terakota, panele, zabudowy, gipsy,
gładzie, tynki dekoracyjne - solidnie
z gwarancją - 660 181 055
Hydrauliczne - C.O, woda, gaz,
odbiory - 609 172 300 i 692 316 255
Malowanie - ogólnobudowlane
- 609 172 300 i 075 242 66
Łazienki kompleksowo - tanio i solidnie - 608 425 553
Dekarstwo - blacharstwo - wstawiamy okna remontujemy stare dachy
stawiamy więźby i nowe pokrycia
dachowe - 665 479 933

Tanie remonty - malowanie, tapetowanie,
kasetony, regipsy,
panele - 519 380 301

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:

Dekarstwo blacharstwo - wykonujemy pokrycia dachowe od A do Z
- 665 479 933

Podejmę się wykonania remontu
- lub prac wykończeniowych kompleksowo - 691 639 939

Usługi remontowo-budowlane - kompleksowe wykończenie wnętrz, docieplenia budynków - 725 659 396

Firma Hydrauliczna - profesjonalnie
wykonuje instalacje C.O. - 697 980
806

Prace remontowo - budowlane Niskie ceny - 667 106 084

Usługi stolarskie - schody, okna,
drzwi - 509 318 410

Firma remontowa - Remonty od A do
Z mieszkań, biur, domków, hoteli,itp.
Konkurencyjne ceny - 502 067 875

Prace remontowo - budowlane
- Wszystkie rodzaje, hydraulika - instalacje i wykończenia. Solidnie w konkurencyjnej cenie - 662 161 925

Firma wykona kompleksowe - wykończenia mieszkań, domków jednorodzinnych od A do Z - 691 759 463

Profesjonalne usługi dekarskie
- Profesjonalne usługi dekarskie - 691
352 003

Wykończenia od a do z - firma z
10-cio letnim doświadczeniem na rynku
niemieckim wykona usługi w zakresie
wykończenia wnętrz - 665 492 180

Glazura płytki, łazienki hydraulika - gładzie, malowanie, remonty
biur, hoteli, pensjonatów, mieszkań,
fachowo i solidnie zdjęcia do wglądu
- 509 362 908

Remonty mieszkań - Kompleksowe
remonty mieszkań - tynki, gładzie,
ścianki działowe i sufity z płyt G-K,
sufity w systemie Amstrong, malowanie, panele i montaż drzwi. Solidnie
i szybko. Dzwoń - Jasiek - 790 272
177

Glazura, gładzie - malowanie
oraz inne prace tanio i solidnie - 608
425 553
Glazura, płytki, łazienki, hydraulika, gładzie, malowanie, remonty
biur, hoteli, pensjonatów, mieszkań
fachowo i solidnie zdjęcia do wglądu
- 509 362 908
Hydraulika technika grzewcza montaż c.o. wod-kan, gaz, załatwiamy
pozwolenia i odbiory HYDROKLIM
Rafał Klimczak Jelenia Góra - 696
484 516
Instalacje elektryczne - nowe oraz
modyfikacja - 725 419 007
Instalacje grzewcze - gazowe,
kanalizacyjne, odbiory, montaż, uprawnienia - 508 647 464
Instalacje telefoniczne - i komputerowe, naprawy kabli telekomunikacyjnych - 602 152 887
Kominki, obudowy, montaż - rozprowadzanie ciepła grawitacyjnie, wymuszone. Profesjonalnie - 663 051 058
Kompleksowo roboty remontowe
- hydrauliczne, elektryczne. Szybko i
dokładnie - 607 403 946
Koparka/Wywrotka 10t. - Wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi, rozbiórki budowlane, oraz dowóz
ziemi, zwietrzeliny itp. na potrzeby
klienta - 607 540 408
Malowanie, wykończenia - gładzie,
remonty - 511 369 158
Mieszkania i domy do remontu
- i przebudowy. Wyremontujemy i
pomalujemy solidnie i tanio, dobrze
doradzimy - 511 836 840
Montaż paneli podłogowych - 14 zł
za metr szybkie i solidne wykonanie
- 662 106 781
Montaż pieców c.o. - kuchenek gazowych, przeróbki gazowe oraz wszelkie
prace hydrauliczne - 508 647 464

Remonty – regipsy - ściany - sufity,
zabudowy, profesjonalnie na gotowo
- 666 136 531
Remonty kompleksowe - wykończenia mieszkań - 664 943 513
Remonty mieszkań, biur - kompleksowe remonty mieszkań, biur,
pensjonatów. Glazura, tynki, płyty
g-k, malowanie, panele. Instalacje.
Fachowo i na czas. Rachunki. - 723
048 638
Remonty mieszkań, biur - profesjonalnie. Regipsy, gładzie, malowanie,
glazura - 075 76 13 451, 501 361 459
Remonty, wykończenia - g-k, malowanie, glazura, panele, instalacje
wodne itp. Faktury - 606 920 586
Remonty- Sufity - tynki, zabudowy,
glazura, terakota itp. SOLIDNIE - 506
623 977
Samodzielne wykonawstwo - T.B z
uprawnieniami bud. 52 l. doświadczenie - 793 612 633
Tynki maszynowe, gipsowe - cementowo-wapienne, tanio, solidnie. Posiadamy referencje - 513 711 673
Tynki maszynowe-agregatem - Tynki
maszynowe-agregatem - 661 334
123
Układanie glazury - projektowanie
łazienek - 723 958 492
Usługi dekarskie - Wykonujemy:
nowe pokrycia dachowe, remonty
starych dachów, więźby dachowe, elewacje i docieplenia - 500 062 371
Usługi elektryczne - wykonywanie
instalacji, sytuacje awaryjne - 602
125 856
Usługi ogólnobudowlane - i wykończeniowe. Firma przyjmie zlecenia
- 605 594 203

Ogólnobudowlane - glazura,
panele, hydraulika - 502 068 070

Usługi ogólnobudowlane - (regipsy,
płytki, malowanie itp.) i hydrauliczne
- 510 193 501

Panele malowanie - Panele malowanie - 509 362 908

Usługi remontowe, - roboty wykończeniowe - 500 199 232

Płytki, malowanie - gładzie, regipsy,
panele, tynki - 503 328 342

Usługi remontowo - budowlane
- 600 994 431

Wykonam instalacje - elektryczne,
alarmowe, monitoring wizyjny, domofonowe - 516 052 788
Wykonuję wszelkie prace remontowe - i wykończeniowe. Gwarantuje
profesjonalizm i solidność wykonania.
Wieloletnie doświadczenie w branży za
granicą - 663 873 138
Wywrotki - IVECO i KAMAZ do 15
ton - 608 649 813

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne (plener,
kościół, przyjęcia weselne) oraz
okolicznościowe - Konkurencyjne
ceny i wysoka jakość usług - 500 183
197 - 075 64 127 21 mail: artfotomedia@gierus.pl
Fotografia ślubów, wesel,
chrztów, fotografia katalogowa
zbiorów, katalogowa wyrobów,
makrofotografia, fotografia prezentacji firm, fotografia biznesowa
– 509 185 464
Fotografuję, bo to moja pasja
- zapraszam do skorzystania z moich
usług foto - śluby, chrzciny, imprezy
rodzinne i inne - konkurencyjne ceny
isotope@o2.pl - 609 413 293
Studniówki - tanio - 660 854 939

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
Korepetycje - francuski – wszystkie poziomy – 691 688 237
Gra na pianinie - Edukacja Nauka
Profesjonalna nauka gry na pianinie i
na instrumentach klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki i kształcenia
słuchu - 608 700 184
Język polski - matura - Absolwentka
polonistyki pisze prezentacje maturalne i udziela korepetycji. Kontakt:
malwina-b3@wp.pl lub GG 12518955
- 501 237 824
Korepetycje język polski - osoba
z doświadczeniem i wykształceniem
udzieli korepetycji z poziomu: studia,
matura, gimnazjum, podstawówka
Tanio i solidnie - 663 359 461
Sympatyczna studentka - udzieli
tanio korepetycji z języka angielskiego
na poziomie podstawowym i rozszerzonym - 500 145 685

reklama

Biuro Rachunkowe
Porady Podatkowe

Anna Bilat
- pełna księgowość
- księga P i R, ryczałt
- rozliczenie z US i ZUS
- kadry i płace

ul. Wołkowa 22, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 249 45, tel. kom. 0 668 690 058
e-mail: annabilat@o2.pl

USŁUGI
MUZYCZNE
Śpiewający DJ - Wesela - imprezy
firmowe, karaoke! Tanio i profesjonalnie
- 509 669 437
Duet muzyczny Carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
Fullsound - DJ/Prezenter/Wodzirej
na wesela i nie tylko. Profesjonalnie z
wieloletnim doświadczeniem Atrakcyjne ceny! Sprawdź stronę Fullsound
w Internecie! - 606 283 031

Merkury z Jeleniej Góry - to czteroosobowy zespół wspaniale obsługujący
wesela i inne imprezy. Różnorodny
repertuar, tez dęciami i trochę Jazzu
- 609 299 524
Zespół muzyczny - Elear - 606
778 341

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się dzieckiem - na terenie Lubomierza lub jego okolic. Wiek
1-5 lat. - 696 285 902

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
Przyjmę zlecenia usługi biurowe,
przepisywanie tekstu w języku
polskim do Worda – bądź, podejmę
pracę biurową na umowę zlecenie – (wystawiam faktury VAT)
- praca2008@autograf.pl
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 – 075 57 55
91 99
www.oddluzenia.com, www.
millenniumkredyty.pl
Bezpyłowa, profesjonalna renowacja podłóg - oarkietów, schodów
- układanie nowych - lakierowanie.
Zachodnie maszyny - 075 76 990 lub
605 041 394 - remonty mieszkań
Karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury VAT - 075 76 72 773
Pracowałeś w Holandii, chcesz
zwrotu podatku, nawet do 5 lat
wstecz, uzyskać rodzinne, dodatek
do ubezpieczenia zdrowotnego
zadzwoń - 695 133 584
Karcher – podciśnieniowe pranie
i szczotkowanie wykładzin i tapicerki
samochodowej – 609 600 807 i 075
642 03 15
Karcher – profesjonalne czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie
dywanów, rolet, tapicerki samochodowej, wystawiam rachunki – 609
600 807 i 075 642 03 15
Tanie obiady abonamentowe dla
grup robotniczych, tez na wynos
– Maciejowi Restauracja Galery
– 661 059 918
Najtańsze wesela, przyjęcia okolicznościowe, spotkania,

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

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
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Firma Dzięciołowski Sp. z o.o.
Autoryzowany Partner Renault
Lidera Grupy Renault

Nissan informuje
UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW MARKI NISSAN
o rozpoczęciu obsługi warsztatowej pojazdów
Nissan po gwarancji fabrycznej.
W prezencie noworocznym sprawdzenie
stanu technicznego gratis.
Również u nas informacje o wyprzedaży rocznika
2008 w salonach Nissan.

Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 20,
tel. (075) 75-43-410, (075) 76-45-000

Firma Motoryzacyjna „Ligęza”
Ul. W. Pola 28, Jelenia Góra, tel. (75) 642 14 82
www.ligeza.pl

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

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

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 24.01.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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komunie, stypy. Restauracja
Galery na Wrocławskiej 67 – 661
059 918
Tanie n o c l e g i , d y s k r e t n e
pokoje, erotic kino – Restauracja Galery – 661 059 918
Rozliczenie roczne PIT 28 w
siedzibie podatnika i spraw-

dzenie prowadzonych ewidencji
– 507 540 459

i o d z y s k i w a n i e d a nyc h - 78 2
846 115

Anteny satelitarne spr zedaż
- montaż, regulacja sygnału itp.
- 506 623 977

Krawieckie na florze - skracanie, zwężanie, wszywanie zamków, rożne przeróbki krawieckie.
Od poniedzia ł ku do piątku od
8.30-16.30 sob. 8.30-14.00 - 512
494 923

Domowe naprawy komputerów
- Usuwanie problemów ze sprzętem komputerowym. Archiwizacja

Kuligi zimowe - Kuligi zimowe
- 503 574 212
Meble szafy wnękowe - pawlacze
na wymiar tanio - 500 452 760
Obiady, zupy regeneracyjne gotowane na miejscu i na wynos
- dla osób z M.O.P.S. i firm JG.
ul. Cieplicka 74 szkoła nr 6t - 502
108 290
O b s ługa p r aw n a d l a f i r m Obsługa prawna dla firm - 662
040 448
O d s zkodowania - Te m i d a
- 509 029 334

Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe na
Zabobrzu I - II piętro Cena 160.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie
tel. 601-556-494 ; tel.biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 51 m2, wysoki parter ul. Kiepury
Cena 175.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel.biuro 075/ 643 60 51

Odzyskiwanie danych z dysków - kart pamięci, nośników typu
pendrive itp. komputeryjg@o2.pl
- 606 778 233
PC-NET - serwis komputerowy,
projek towanie i mont a ż siec i.
Dojazd do klienta Siedziba - Zabobrze - 607 307 967
Pisanie prac - licencjackich,
m at ur a lnyc h, z a li c ze ni ow yc h,
referatów, w ypracowań. Tanio,
solidnie i fachowo. Gwarantowana
dobra ocena. Polecam - 663 359
461

Do sprzedania 2 pokoje w Jeleniej Górze po
gruntownym remoncie - wieĹźowiec 8 piętro.
Powierzchnia 36 m2 Cena 155.000,- zł
Nieruchomości Karkonoskie tel. 663-309805 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy atrakcyjne 3 pokojowe mieszkanie w kamienicy. Niskie opłaty eksploatacyjne, ogródek, śródmieście Jeleniej Góry.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-55-6494 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

P ogotowie ko m p u t e r o w e Naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra - bezpłatny dojazd
- 695 299 500
Pokrowce na krzesła - Wypożyczanie na wesela, jubileusze i
inne szczególne okazje. Matowe,
z szarfa. Dowozimy na miejsce
uroczystości i zakładamy - 695
791 016
Sprz ątanie Karcher - mycie
okien, pranie wykładzin, sprzątanie mieszkań i biur wszystko
po atrakcyjnej cenie, wystawiam
rachunki - 504 133 294

Sprzedamy mieszkanie 3 pokojowe w
Jeleniej Górze, w „zielonej dzielnicy
miasta „ okolice Wzgórza Roweckiego.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 601-55-6494 ; 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

Sprz ątanie k l atek s c h o d o wych - sprzątanie po budowach
- posiadamy specjalistyczny sprzęt
- odkurzacze przemysłowe, myjki,
ceny do uzgodnienia!! - 512 016
271
Strony internetowe - Projektowanie, przebudowa stron internetow ych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 695
299 500
Szkolenie psów - bez karania
- 662 149 167
Usuwanie pleśni i grzybów gwarantowana 100% skuteczność
- 667 718 531

Sprzedamy mieszkania 3,2 i 1 pokojowe w
apartamentowcu w Szklarskie Porębie.
Atrakcyjne ceny ! Nieruchomości
Karkonoskie tel. 501-357-406 ;
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

Wdrożę HACCP - w firmie przeszkolę - 510 052 417

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto Pomoc - Kraj - zagranica.
Wypożyczalnia lawet - 790 320
241
Transport tanio, bus Maxi,
kraj - zagranica. Przeprowadzki,
1.5 T, faktura vat - 503 027 361

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

Mieszkanie 2 pokojowe, po remoncie w
Centrum Szklarskiej Poręby.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

„ M P T ” Pr zewoz y Re gi o na ln e
- przewozy osobowe do Czech
– całodobowo F-ra VAT e-mail
maklarite@vp.pl - 075 71 74 025
607 763 204
12.O1 - Wyjazd Gdynia - jadę
s am o c h o de m d o G dy ni m o g ę
zabrać 2 osoby - 503 441 079
Auto laweta transpor t - Auto
laweta transport - 667 557 997
BUS 8 osób z kierowcą - Dowozy
na lotniska szkolenia itp. - 602
320 204
Dojazd na terenie Jeleniej Góry
- Dojazd na terenie Jeleniej Góry
- 507 197 503

Sprzedamy 1 pokojowe mieszkanie w
Szklarskiej Porębie Górnej - 5 minut do wyciągu. Nowa niższa cena ! Nieruchomości
Karkonoskie tel. 608-311-709 ; tel. biuro
075/ 643 60 52

Sprzedamy 3 pokojowe mieszkanie w
Świeradowie Zdroju Doskonała lokalizacja
- dogodny dojazd.Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357-406; tel. biuro 075/
643 60 51
Do wynajęcia 1-2 pokojowe mieszkania w
Karpaczu.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638; tel. biuro 075/ 643 60 52
Sprzedamy 2 pokojowe mieszkanie w Szklarskiej Porębie ul. 1 Maja , pow.42 m2
Nieruchomości Karkonoskie tel. 608-311-709
; biuro 075/ 643 60 52

Sprzedamy 2 pokojowe mieszkanie w
Karpaczu o powierzchni 70 m2
Nowa niższa cena ! Nieruchomości Karkonoskie tel. 506-154-079 ; tel. biuro 075/
643 60 62

Sprzedamy działki budowlane w Dziwiszowie. Powierzchnia 1100 i 1400 m2.
Atrakcyjna lokalizacja oraz cena.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638, 506-154-079 tel. biuro 075/ 643 60 52

Koparko-ładowarka + młot
- transpor t - w y wrotka 15 ton.
Jeżów Sudecki - 607 377 281
Lotni ska pr zewoz y - Praga
– Berlin – Wrocław - Katowice
- 505 092 579
Pełnimy usługi samochodem
- c h ł o dnia - s zukamy st a ł yc h
zleceń: masarnie mleczarnie itp.
wszystko, co potrzebuje zimna do
przewozu - 721 355 365
P rzeprowadzki t r a n s p o r t
- tanio i profesjonalnie firmy mieszkania kraj i UE warto!! - 500 452
760
Przewóz osób - Czechy, Niemcy,
Holandia kraj całodobowo Wystawiamy Fak tur y Vat. - 6 09 086
821

Przewozy do Niemiec - Przewozy do Niemiec - 693 331 170
lub 004915771837455
Przewozy na narty do Czech
- Harachow – Rokitnice - Janskie
Laznie – Liberec - 505 092 579

ZWIERZĘTA
KUPIĘ

ZWIERZĘTA
SPRZEDAM

Beagla - szczeniaka do 10 tygodni - 609 272 704

Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin F-ra
VAT e-mail maklarite@vp.pl - 075
71 74 025 607 763 204

Koń - konia w dobrej cenie - 609
438 936
Labradora lub Beagla - do 3
miesięcy - 609 272 704

156140. Kot y br y t yjskie - dwa
rodowodowe kocurki brytyjskie.
Liliowy pręgowany i niebieski pręgowany. Odbiór kotów na początku
marca br.Cena 1500 PLN - 502
695 400

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

P o s zukuj ę m a ł e g o ko t k a dachowca - 669 374 532

Us ługi transpor towe - pr ze prowadzki itp. BUS (maxi) - 509
787 234
Usługi transportowe - kraj-zagranica - Busy + samochód ciężarowy
do 7,5 t. Przeprowadzki. Podejmę
współpracę. - 785 094 172
Wywrotki IVECO i KAMAZ - do
15 ton - 608 649 813

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
N ajnowocześniej s ze
maszyny pomogą ci bez wysiłku
pozbyć się nadwagi i cellulitu. 10
min. u nas to jak 4 godz. na siłowni.
Wstą p do nas. Studio FIGUR A
ul. Poznańska 21 J. Góra - 604
284 638
Masaż - profesjonalny, leczniczy, relaksacyjny, c ał ościow y,
dyplomowana masażystka - 517
511 515
Nowe studio odchudzania z nami
szybko stracisz na wadze i pozbędziesz się cellulitu, bez wysiłku lub
z wysiłkiem. 10 min u nas to tak
jak 4 godz. na siłowni. STUDIO
„FIGURA” ul. Poznańska 21 w J.
Górze - 604 284 638
Paznokcie żelowe za 40 zł - w
Jeleniej Górze( Zabobrze) - 782
791 316
Profesjonalnie paznokcie
żelowe - naturalny wygląd - gwarancja 4 t ygodnie. Gabinet ul.
Poznańska 26a - 606 975 441
Studni ówka i kosmet yc zka
- Makijaż studniówkow y 45 zł,
manicure 35 zł, oczyszczanie 80
zł. Salon kosmetyczny ul. Konopnickiej 1, wejście od kościoła Pankracy ZAPRASZA! - 600 427 099

Pensjonat Willa
Zakopianka zaprasza
do GABINETU MASAŻU
- 511 783 352

Szukam świnki morskiej, samczyka, w wieku od 7 miesięcy do
dopuszczenia z samiczką - 500
137 808
Zestaw ak wariow y - raf i19@
vp.pl - 791 244 062

ZWIERZĘTA
ODDAM
157176. Śliczny Amstaff - roczny
amstaff, łagodny, szkolony, oddam
w dobre ręce, wychowany z dzieckiem, czarny z białymi skarpetkami
i krawatem - 669 735 527
Oddam czarnego kotka - Oddam
czarnego kocurka w wieku 3 m-c,
jest udomowiony i odrobaczony
- 600 490 835
Oddam kota - 4-ego zadbany,
wykastrowany, szczepiony - 669
618 412
Oddam psa w dobre ręce - oddam
2,5 letniego boksera osobie odpowiedzialnej, mającej czas i serce
dla zwierząt, pies jest łagodny
w ychow y wany z dziećmi - 601
764 646
Pers - w dobre ręce - 510 253
666
Suczka 3 miesiące - matka colie,
ojciec nieznany w dobre ręce - 662
649 912
U ratuj p r z e d u ś p i e n i e m ! Oddam w dobre ręce malutkiego
pieska - 9 lat. Babcia ma 90 lat,
nie może się już opiekować b.pilne!
- 075 76 45 452

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

ZA DARMO
PRZYJMĘ
TV i monitor - Przyjmę sprawny
telewizor oraz monitor do komputera wystarczy sms ja oddzwonię
dziękuję - 512 466 814

ZGUBIONO
156366. Berneński pies pasterski
- widziany ostatnio w Kowarach ok.
5 stycznia. Prosimy o każdą informację. Informacje 075 71 37 338
0508 136 248 - 075 71 37 338
Zaginął pies Golden - w sobotę
w i e c zo r em w Ci e p li c ac h ko ł o
Biedronki zaginął pies. Ma na
szyi obrożę i kolczatkę z resztką
urwanej smyczy - za informację
nagroda. Pies ma wszczepiony
chip - 792 128 282

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.

Zaginęły klucze - w okolicach
teatru w Jeleniej Górze. Uczciwego znalazcę proszę o jak najszybszy kontakt. GG 10 68882
lub tel. Serdecznie dziękuje - 509
439 490
Zgubiono dokument y - Dnia
9 stycznia około godziny 8.00 w
Jeleniej Górze w piekarni Rumin
lub okolicy zgubiono kosmetyczkę
z dokumentami (prawo jazdy i
dowód rejestracyjny na nazwisko
Ludwińska Natasza) - 694 543
388
Zgubiono dokumenty - w czarnej saszetce w rejonie ul. Kiepury
48. Bardzo proszę uczciwego znalazcę o kontakt - 603 915 419
Zaginął amstaf - brązowy, miał
kolczatkę i skórzany kaganiec,
widziany był ko ło sklepu ALDI
w Jeleniej Górze, kto wie gdzie
obecnie przebywa pies, proszony
jest o kontakt - 503 353 962
Zgubiono - zginął młody kotek
miał na szyi obrożę przeciw pchłom
mała Zuzia bardzo na niego czeka
- 075 713 06 82

Pięknie odrestaurowany stylowy,
przedwojenny dom usytuowany w Wojkowie - uzdrowiskowej dzielnicy Kowar
- w paśmie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dom został wybudowany z
granitu i cegły, jego drewniane wykończenie podkreśla charakterystyczny
styl łużycki. Wewnątrz odzyskano i
wyeksponowano stare belki stropowe,
idealnie dopasowano stolarkę okienną
i drzwi, w roku 2007 pokryto dach
dachówką ceramiczną. Dom posiada
nowoczesne ogrzewanie gazowe,
dodatkowo w salonie znajduje się piec
kaflowy, a w jednym z pokoi secesyjny
kominek. Z okien domu i atrakcyjnie zagospodarowanego ogrodu roztacza się
piękny widok na panoramę Karkonoszy
i Śnieżkę. Niewątpliwym atutem oferty
jest atrakcyjna pod wieloma względami
lokalizacja. Cena: 890.000, Cezary
Chalecki, 0 601 758 845, 075 64 45
605, www.celdom.pl

156129. Labradorka z rodowodem - Czarna labradorka AZJA
z rodowodem, zaszczepiona 2x,
odrobac zona po ojcu INT.CH.
42-142 Przystajń, Kluczno 10 woj.
śląskie - 034 319 14 56
156294. Owczarki niemieckie urodzone 10 grudnia, do odbioru
po 20 stycznia, cena 250 zł, pies
i suczka piękne czarne podpalane odpowiadam na sms - 691
049 699
156363. Owczarki niemieckie Suczka - 350 i pieski - 450 - czarne
podpalane, grubej kości, zaszczepione, odrobaczone, książeczka
zdrowia Po linii psów policyjnych.
Rodzice na miejscu. Do odbioru
od 09.02.09r. - 696 032 215 lub
075 783 37 45
157733. Suczka York - najpiękniejsza w całej Polsce 1 kg jako
doros ł a t ypu laleczka 350 0 zł
dwumiesięczna po szczepieniach
- 512 212 950
Beagle suczka cudna - Sprzedam śliczną suczkę beagle (6
miesięcy) z aktualną książeczką
o kompletem s zc zepie ń. Pie s
nie gryzie rzeczy domowych, ma
swoje zabawki, załatwia się na
zewnątrz - 609 443 326
Haski - 3 suczki haski szczeniaki
tanio 50 zł bardzo ładne - 669
595 967
Husky - 2 miesiące. Cena 350 zł.
- 512 306 892
Owczarki niemieckie - 2 miesięcznego - cena 200 zł - 603
845 853
Owczarki niemieckie - 8 tygodniowe czystej rasy, czarne, podpalane, gr ubej kości i mocnej

Pół zabytkowego domu położonego
w bardzo spokojnej części Szklarskiej
Poręby, usytuowanego na działce o
łącznej powierzchni 1,03ha. Dom swą
powierzchnią 210mkw oferuje: 9 pokoi,
3 kuchnie, 5 łazienek, taras z widokiem na
góry. W domu znajdują się dwa kominki, a
także dwa działające piece kaflowe oraz
kuchnia węglowa. Część działki ładnie
zagospodarowana. Jeden z piękniejszych
widoków na Karkonosze. Cena: 830.000,
Katarzyna Leszczak, 0 601 622 219, 075
64 45 605, www.celdom.pl

Malowniczo położony dom jednorodzinny w podgórskiej wsi należącej
do gminy Podgórzyn, z dala od zgiełku
miasta z niepowtarzalnymi widokami.
Dom jest, usytuowany na ładnie zagospodarowanej działce o pow. 0,5ha. Na
trzech kondygnacjach znajduje się: 5
pokoi, kuchnia z jadalnią, 2 łazienki, osobna toaleta, duży balkon, do którego jest
wejście z dwóch pokoi. Na podłogach jest
parkiet i płytki, okna wymieniono na nowe
PCV. Dom budowany z cegły, dach kryty
blacho-dachówką, ukończony w latach
90. Posesja jest ogrodzona, prowadzi do
niej asfaltowa i oświetlona droga gminna.
Cena: 600.000, Daniel Lenik, 0 661 114
212, 075 64 45 605.

Mieszkanie na ul. Wyczółkowskiego
o powierzchni 63 mkw, usytuowane
na parterze kamienicy. Oferuje swoim
metrażem: 3 pokoje, kuchnię, łazienkę
z oknem oraz przedpokój. Mieszkanie
jest rozkładowe. Budynkiem zarządza
wspólnota. Dużym autem jest lokalizacja,
blisko przystanek, szkoła, apteka i sklepy.
Cena: 197.000, Daniel Lenik, 0 661 114
212, 075 64 45 605.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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budowy, po rodowodowych rodzicach. Cena 250 zł. - 791 982 008
Owczarki niemieckie - uro dzone 10 grudnia, do odbioru po
20 stycznia, cena 250 zł, pies i
suczka odpowiadam na sms - 691
049 699
Owczarki niemiec k ie - 25 0
zł - 8 tygodniowe czystej grubej
kości mocnej budowy rasy czarne
podpalane. Cena 250 zł - 791
982 008
Papużki faliste - za niewielką
kwotę wraz z klatka i wyposażeniem. Mają przepiękne upierzenie i
ślicznie ćwierkają - 788 219 969
Nimfy - półtoraroczna parka samczyk jest cały biały, samiczka
perłowa srebrna. Ptaki są zadbane
i zdrowe - 663 924 328
Sznaucery miniaturowe - bardzo ładne szczenięta po raso w ych rodzic ach zaszc zepione
odrobaczone ks.zdrowia. Możliwy
dowóz, cena 350 zł - 768 77 5481
509 826 780
York - krycie miniaturka - 1,8 kg
czeka na suczkę krycie 200 zł,
Jelenia Góra - 502 538 844
York’czki - śliczne małe szczeniaczki 8-tygodniowe za 1000 zł.
Cena do negocjacji. Dwa psy i
jedna suczka. Prześliczne. - 512
715 619
Zwierzęta egzotyczne - Witam!
Posiadam do sprzedania gekony
lampar c i e i paj ą k i (pt as znik i)
- niskie ceny, samce i samice.
Kontak t e - mail: kucu.basket@
gmail.com - 606 283 595

PRACA
DAM PRACĘ
Zatrudnię kelnerkę i kucharza
do restauracji w Szklarskiej
Porębie - możliwe zakwaterowanie - 502 594 350
Partnera(kę) do prowadzen i a h u r t o w n i c h e m i c z n e j (z
doświadczeniem w branży) na
terenie kotliny – bez udziału
finansowego – 889 858 357
Firma zatrudni tokar zy, ślusarzy – Wojcieszyce 26 – 697
089 730
Gastronomia w K a r p ac z u
zatrudni na stanowisko kucharza odpowiedzialną osobę - 075
761 81 60
Zatrudnię do baru EPOKA w
Jeleniaj Górze barmankę - 401
163 973
100 zł 4 razy w roku - Szukam
osoby, która zbierze 400 pustych
opakowań p o papieros ac h na
terenie Jeleniej Góry. Opakowania odbieram osobiście i obrazu
dokonuję zapłaty. e-mail: info@
wolontariat.bydgoszcz.pl - 505
215 215
12 osób od zaraz - do pracy fizycznej, umysłowej i obsługi klienta.
1700 -2500 netto / mc szkolimy
- 75 764 70 19
Agencja ochrony zatrudni - pracownika ochrony z terenu Szklarskiej Poręby i okolic. Praca na
stałe. mile widziane młode osoby
- 605 097 861
Avon - to się opłaca - Zostań
konsultantką - nic nie tracisz,
a możesz zyskać. Prezenty dla
nowych konsultantek. Możliwość
rozwoju i zarobku. Zadzwoń! - 603
749 945
Bezrobotnych zatrudnimy - W
dobie kryzysu my się rozwijamy!
Nowe miejsca pracy dla młodych
i atrakcyjne warunki. - 792 186
671
Biuro podróży - Szukam pracownika z kwalifikacjami do nowo
otwartego biura podróży w Jeleniej
Górze. Mile widziane doświadczenie - 601 170 624
Chętnych do pracy - Jeśli szukasz cieplej posady to nie dzwon!
Praca z możliwościami rozwoju i
wysokie zarobki czekają na ambitnych. - 792 186 671

Cukiernik - najlepsza cukiernia
w Kar paczu ofer uje prac ę dla
cukier nika. Super atmosfera i
wynagrodzenie. Osoba musi być
nieograniczona czasowo - 608
347 475
Przyjmę do stałej pracy w Jeleniej Górze, osobę z umiejętnością
obsługi COREL E-mail: info@telemarket.pl - 693 100 000
Do sklepu spożywczego - wymagane minimum średnie wykształcenie , dobre warunki pracy - 506
297 812
Dobra praca - miła atmosfera,
dobre zarobki i możliwości rozwoju
w firmie z wieloletnim doświadczeniem - 668 187 645
Dodatkowa działalność - Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań osobom poszko dowanym
w wypadkach komunikacyjnych.
Zostań naszym agentem i menadżerem. Europejskie Centr um
Odszkodowań. - 663 937 173
Dodatkowa praca - Dodatkowa
p r ac a f iz yc zna dla m ę żc z y zn
awintoniak@startpeople.pl - 074
840 16 47
D oradca d s . u b e z p i e c z e ń .
Nasze oczekiwania: w ykształ cenie min. średnie, dyspozycyjn o ś ć . O s o by z a i n t e r e s o w a n e
prosimy o przesłanie CV mailem:
j o a n n a _ b o r o w s k a @ c u.c o m . p l
- 756 465 050
Doradca zawodowy - Agencja
Po ś r e d n i c t w a P r a c y z a t r u d n i
doradcę zawodowego i/lub pośrednika pracy. Wymagania: kwalifikacje do wykonywania w/w zawodu.
CV prosimy w ysył ać na adres
praca@kson.pl - 075 64 38 711
Ekonomista - Firma produkcyjna
poszukuje osoby do prowadzenia
sekretariatu. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, język angielski.
Aplikacje:dduleba@poczta.onet.pl
- 602 554 057
Fizjoterapia masaże - Zlecę
w ykony wanie masaży w weekendy. Prawo jazdy B, doświadczenie, masaż klasyczny. CV +
zdjęcie: postmaster@votisme dical.pl Zastrzegam możliwość
kontaktu z wybranymi osobami.
- 788 142 771
Fryzjer m ę s k i - n a b a r d zo
dobrych warunkach, salon w centrum miasta - 509 683 505
F ryzjer - fryzjerka - n a
dobrych warunkach, wykwalifikowanych fryzjerów - praca stała,
kursantom i stylistom dziękuję
- 665 107 420
Fryzjerka - fryzjer. - Zatrudnię doświadczonych fryzjerów w
dobr ze prosperującym salonie
na ZABOBRZU, praca stała na
dwie zmiany w ysokie zarobki,
współpraca z doświadczoną kadrą
zawodową ruch ciągły - 508 176
215
G rafik + Flash - Koniec zne
umiejętności: 1. Tworzenie animacji Flash 2. Programowanie w
action script 3. Tworzenie grafiki
dla potrzeb WWW CV oraz ew.
próbki własnych prac, proszę słać
na adres praca@fruli.pl. - 781
514 704
Grafik komputerowy - Agencja
Reklamowa zatrudni grafika komputerowego. Wymagana znajomość programów graficznych oraz
podstawy przygotowania plików do
druku. Wyślij CV pod adres biuro@
attum.pl Z DOPISKIEM : DTP - 075
640 06 48
Hotel zatrudni - Hotel JAN***
w Wojcieszycach zatrudni recepcjonistkę ze znajomością języka
niemieckiego. - 607 383 743
Kadrową - kadrową z doświadczeniem do biura rachunkowego,
znajomość programów kadrowopłacowych, zasad opodatkowania
i oskładkowania ZUS - 075 753
67 16
K elner / kelnerka - H ote l
„Alpejski”**** w Karpaczu zatrudni
kelnera / kelner kę. CV prosimy

przesyłac na adres: biuro@alpejski.pl - 601 775 278
Kelner/kelnerka - restauracja w centrum Karpacza poszukuje
kelnerki/ kelnera - dobre warunki
pracy - 075 7619 503 lub 501
017 367
Kelnerka, pomoc do kuchni
- pensjonat w Szklarskiej Porębie
- 600 418 405
Kelnerka – pokojowa – Karpacz - 604 287 331
Kelnerka/kelner - w Restauracji „Nad Potokiem” w Kaczorowie. Zwracamy koszty dojazdu!
- 510 211 666
Kierowca C+E - doświadczeniem na GB - 500 110 530
Kierownik budowy w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci zewnętrznych - 603
249 179
Kons. d/s suplementacji - Szukam
i przeszkolę 3 osoby do przeprowadzania konsultacji dla dorosłych
i dzieci w zakresie odchudzania,
suplementacji zdrowotnej oraz
suplementacji sportowców – 607
800 188
Konserwator - stróż - w Cieplicach - 665 501 228
Korepetycje s t a t y s t y k a potrzebuję korepetycji ze statystyki - 661 059 795
Księgową - w pełnym wymiarze
czasu pracy do biura w Jeleniej
Górze. e-mail: agropracownia@
gmail.com
Księgową doświadczoną - z
bardzo dobrą znajomością Buchaltera i płatnika do biura rachunkowego ofer t y t ylko na maila:
banas.8567@nettax.compl - 075
753 67 16
K uchark ę - d o p e n s j o n a t u
w Karpaczu na sezon zimow y
przyjmę. - 075 76 181 45
Kucharz od zaraz z doświadczeniem zawodowym - 514 352
521 / 075 64 50 054
Kucharz z do świadc zeniem
- w kuchni, najlepiej gruzińskiej.
Restauracja znajduje się przy ulicy
1-ego Maja - 513 050 742
K ucharz , p o m o c k u c h e n n a
- zatrudnimy w Cieplicach - 665
501 228
Lektor angielskiego - Centrum
Edukacji ATUT zatrudni lektorów
języka angielskiego do pracy z
dziećmi. Atrakcyjne warunki pracy,
opieka metodyczna. CV i LM na
adres: mail anna.czyzewska@
ceatut.pl - 661 933 903

O pieka - F rankfurt a / m Szukamy opiekunki do 86-letniej
babci z demencją i pampersami we
Frankfurcie. Oferta sprawdzonawymiana od 30.01.09-1100e/m-c
- 075 64 72 242
Opiekunka - poszukuję opiekunki do 3 letniej dziewczynki na
kilka dni w tygodniu, od lutego
- 504 532 871
Opiekunka - Pilnie poszukuję
opiekunki dla 6 - o miesięcznej
dziewczynki (osoba z doświadczeniem, bez nałogów, studentkom
dziękujemy; najchętniej z okolic
Zabobrza) - 509 427 271
Opiekunka - dla 7 miesięcznego
dziecka - 781 835 265
Opiekunka do dziecka - Poszukuję opiekunki do dziecka - chłopczyk 1,5 roku. - 075 71 30 487
Oriflame wpisowe 0 zł - Firma
Oriflame zapewnia: wpisowe tylko
0 zł tylko u mnie wspaniale nagrody
- Bon na twoje własne zakupy za
darmo GG 12499228 –
O s oby d o i n w e n t a r y z a c j i Poszukujemy osób chętnych do
przeprowadzenia inwentaryzacji
na terenie hipermarketu w Jeleniej Górze. Stawka za godzinę
5zł. Inwentaryzacja odbędzie się
2.02.2009r. - 664 043 530
Pilnie opiekunka - Poszukuję
od zaraz niepalącej opiekunki do
chłopca 2 latka. Praca w godzinach 7-16 na Zabobrzu III. Proszę
o kontakt po godz. 17.00 - 691
505 267
Pilnie zatrudnię - rzetelną panią
na stoisko mięsne mile widziane
doświadczenie w handlu - umowa
o pracę - 792 118 884
P okojowa p o s z u k i w a n a pr z yjmę pokojową , ośrodek w
Szklarskiej Porębie - 075 71 73
552
Pomoc kuchenna - w Cieplicach
- 665 501 228
Praca - DGD.PL, partner Allianz
Polska OFE, poszukuje do współpracy Przedstawicieli, na terenie
Dolnego Śląska. CV i list motywacyjny, prosimy o przesyłanie
na adres: rekrutacja@dgd.pl - 768
421 017
Praca - Firma branży finansowej
oferuje współpracę - 3 osób z min
średnim. Oferujemy system szkoleń, motywacyjny system wynagrodzeń, pomoc i edukację finansową.
pra.ca@vp.pl - 601 614 765
Praca - masz Internet? Lubisz
rozmawiać? A chcesz przy tym
dobrze zarabiać? Zadzwoń!! - 793
355 015

Mechanika samochodowego
- lubiącego czystość i porządek.
- 509 231 320
M i ę dzynarodowa Fi r m a
Herbalife -lider w branży suplementacyjnej poszukuje 4 osób
do współpracy. CV i LM na adres:
e-mail:cr w.team@wp.pl - 605
588 280
Metaloplastyka - Firma
zatrudni pracowników fizycznych. Wojcieszyce k /Jeleniej
G ór y. - 075 76 9 3 127, 5 0 9
977 265
N iemcy - Ei s C a f e – 10 0 0
Euro miesięcznie, nieodpłatne
wyżywienie i mieszkanie, ubezpieczenie. Wymagania: wiek
20-30 lat, komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub
włoski. Doświadczenie nie jest
wymagane, ale będzie to duży
plus - 608 366 221
Nowy rok lepsza praca - Zarobki
od 1700 netto, miła atmosfera i
rozwój. Niczego więcej nie gwarantujemy. - 668 187 645
O pieka nad osobą st ar s z ą
- Poszukuję kobiety do opieki
nad osobą starszą po wylewie
w okolicach Jeleniej Góry( Grudza), możliwość zamieszkania
z wyżywieniem. Stałe wynagrodzenie. - 607 750 157
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Praca dla ambitnych - zacznij
wreszcie zarabiać tyle, ile jesteś
war t! Możliwość własnego biznesu z wiodącą firmą na świecie
- 669367 184
Praca dla ka żdego - zost ań
dystr ybutorem produk tów perfumer yjnych f irmy FM Group i
zarabiaj sprzedając odpowiedniki
z n a nyc h p e r f u m o r a z b o g a t y
asortyment chemii gospodarczej
- 697 701 969
Praca dla każdego - zarabiaj z
nami na sprzedaży odpowiedników makowych perfum, aż 42 %
marży! 51 Zapachów spośród 163
w promocyjnych cenach aż o 50 %
taniej - mark.switalski@gmail.com
- 667 189 594
Praca dla kobiet - Ekskluzywna
agencja towarzyska we Frankfurcie nad Mennem poszukuje dziewczyn w wieku 18-27 lat. Wysokie
zarobki, zakwaterowanie, dyskrecja. Zainteresowana szczegół y
pod ffm@op.pl - 691 769 804
Praca dla menadżera - AXA Polska poszukuję menadżerów, jeżeli
masz zespół lub go zbudujesz, to
szukamy Ciebie. Wysokie wynagrodzenie stałe. CV i LM wyślij na
adres jacek.potrzeszcz@axa-polska.com.pl – 507 051 965
Praca dodatkowa - Dodatkowa
praca fizyczna w weekendy dla
mężczyzn. - 074 840 16 47
P raca d o d a t k o w a - F i r m a
WAKAT PLUS poszukuje osób na
kontrolerów w autobusach MZK w
Jeleniej Górze. Wiek min. 21 lat,
wykształcenie średnie, umiejętność kontaktu z ludźmi. Jelenia
Góra, ul. 1 Maja 60 (JCK godz.1015) - 075 641 21 21
Praca dodatkowa fizyczna - Pilnie potrzebuję 4 osoby do zrywania wykładzin. Praca od 22.01.09
d o 31. 01. 0 9 p o 8 h dz i e nni e.
Osoby zainteresowane proszę
o pr zes ł anie cv. awintoniak@
startpeople.pl –
Praca Karpacz - Pr zyjmę do
pracy do namiotu handlowego w
centrum Karpacza. 8zł/h - 512
392 438
Praca na barze - w restauracji
- Jelenia Góra - 723 567 623
Praca od lutego - A X A Pol ska poszukuję pr zedstawicieli.
Nauczymy nowego zawodu,
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zapewniamy wys. wynagrodzenie
podstawowe. CV i LM wyślij na
adres jacek.potrzeszcz@axa-polska.com.pl - 507 051 965
Praca w biurze - Zatrudnimy
Panią z wykształceniem wyższym
ekonomicznym do biura w Jeleniej
Górze E-mail: agropracownia@
gmail.com
Praca w biurze - Niemiecka firma
zatrudni Panią z doświadczeniem.
Obowiązkowo j.niem.w mowie i
piśmie. Super w ynagrodzenie.
Praca samodzielna!! - 501 418
553
Praca w dziale handlu - Firma
Morsik zatrudni pracownika do
sprzedaży w dziale handlowym.
Wymagania: wykształcenie średnie, znajomość obsługi Subiekta,
doświadczenie w pracy w handlu.
- 601 402 590
Praca w kuc hni - Kar pac z pensjonat o wysokim standardzie
i w ymaganiach zatrudni Pania
/Pana do gotowania obiado-kolacji. Praca 1/2 etatu od 30 lutego
- 075 76 197 84
P raca w n i e r u c h o m o ś c i a c h
- Jeleniogórskie Centrum Nie ruchomości zatrudni osobę na
stanowisko agenta nieruchomości.
- 693 539 964
Praca w ochronie - zatrudnię do
ochrony obiektu w Mysłakowicach.
Pr ac a na um ow ę. W y m a g ana
niekaralność, mile widziana grupa
niepełnosprawności. Kontakt w
godzinach 8:00 - 15:00 - 075 75
34 222
Praca w sklepie - poszukuję
osoby do pracy w sklepie turystycznym w Karpaczu na ferie oraz
weekendy. Osoby zainteresowane
prosimy o wysłanie CV na adres:
a g e nt 42@ e u r o m a r k .p l
6 97
868 330
Stajnia GOSTAR zatrudni do
pracowników stajennych. Jelenia
Góra ul. Goduszyńska 61 - 601
775 121
Programi sta - z at r udnimy
programistę. Praca na terenie
JG. 5+lat dośw: J2ME,C ASP,
. N E T, SQ L , Web Sr v Integra tion CV w języku angielskim(tylko) prosimy w ysył ać na adres:
tonyh@advancedfieldsolutions.
com – 0035312136100

OGŁOSZENIA SMS : REGULAMIN
1. Zabrania 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
WYŚL
216

R7
NUME

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
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Przedstawiciel - Kancelar ia Odszkodowawcza nawią że
wspó łpracę z doświadczonymi
pośrednikami - przedstawicielami,
wynagrodzenie - prowizja. - 075
76 76 256
Przed s tawiciel han dl ow y
- AB RENOWA - hurtownia budowlana - zatrudni przedstawiciela
handlowego ds. obsługi inwestycji.
CV prosimy wysyłać na adres:
damian.jedrzejewski@bechcicki.
pl - 75 64 32 304
Przed s tawiciel han dl ow y
- w branży budowlanej. CV+LM
m.regula@ekoceramika.pl - 075
75 358 13
Przyjmiemy do pracy - Zatrudnimy osoby pow y żej 25 lat do
pracy w biurze nieruchomości.
Wymagania: obsługa komputera
oraz samochód. Osoby zainteresowane powinny przesłać CV
oraz LM na e-mail: biuro@stepien.
org.pl
Recepcja - renomowany hotel
w Karpaczu zatrudni osobę ze
znajomością języka niemieckiego i
obsługą komputera na stanowisko
recepcjonistka - 509 429 835
Referent - zagadnienia związane z Systemem Zarządzania
Jakością. Wymagane szkolenia
specjalist. (certyfikat), uprawnienia audytora wewn. Matusewicz
Budowa Maszyn S.J. Gryfów Śląski, e-mail: office@matusewicz.pl
- 075 78 20 798
R eprezentant h a n d l o w y Telefonia DIALOG S.A. poszukuje
kandydatów do pracy w charakterze Reprezentanta Handlowego;
umowa - zlecenie, wynagrodzenie
prowizyjne 2500 - 5000 zł brutto
email:danuta.kutkowska@dialog.
pl - 605 221 281
Roznoszenie ulotek - Potrzebne
m ł o de, komunikat y w ne osoby
do roznoszenia ulotek w okresie
ferii. PILNE - 501 555 455; 075
64 31 361
Senior developer s - Jelenia
Gora-Senior developers needed J2ME,C ASP, .NET, SQL, Web Srv
Integration exp 5+years - strong
English.Mail CV and salary req
to: tonyh@advancedfieldsolutions.
com – 0035312136100
Senior network engineer - Jelenia Gora- Senior N/ W engineer
needed–IP, Firewalls,W000/3,Exchange, Routers, crisis management, monitoring tools– V strong
English Mail CV and salary req to
: tonyh@advancedfieldsolutions.
com – 0035312136100
Spawacz mig Holandia - Adviser (C er t y f ikat nr 4 8 67/1) dla
holenderskiego klienta poszukuje
wykwalifikowanych spawaczy rur z
ważnymi uprawnieniami. CV prosimy przesyłać na e-mail: info@
advisergroup.pl - 077 44 25 577

Prenumerata

Spec. ds. controlingu - Firma
produkcyjna poszukuje ekono misty do rozliczania produkcji.
Wykształcenie w y ższe ekono -

miczne, doświadczenie w controlingu, język angielski.Aplikacje:
dduleba@poczta.onet.pl. - 602
554 057
Spedytor - firma WASTRANS
zatrudni osobę na stanowisko
spedytor międzynarodowy. Wymagania: doświadczenie, podstawa
bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego, mile widziany +
język angielski - 695 720 085
Sprz ątanie - Firma sprzątająca zatrudni na terenie marketu
Carrefour panie do sprzątania.
- 661 991 555
Sprzedawca - zatrudnimy do
pracy w sklepie na stanowisku
sprzedawca - 603 205 411
Sprzedawca konsultant - sprzedawca konsultant opiekun strony
WWW praca w Jeleniej Górze, CV
proszę przesyłać na adres biuro@
mont-sat.pl - 602 810 896
Szklarska barmanka - poszukuje barmanki/barmana do baru
w Szklarskiej Porębie, sprzątanie
pokoi - 601 653 635
Szukam opiekunki - do 4 miesięcznego dziecka. Stara Kamienica, 5 dni w tygodniu, ok.8-10
godzin/dziennie. - 601 870 770
Szukam sprzedawcę - Przyjmę
pracownika do sklepu zoologicznego więcej informacji pod numerem telefonu j/w lub w sklepie na
ul. Wolności 50 w Jeleniej Górze
- 511 953 228
Tłumacza - dodatkowa - Tłumac z a (ewent. student) pr ze kład ustny, pisemny z zakresu
elektrotechniki, tech. grzewczej.
Kontakt w jęz. niem. 0049 151
18 2 0 4 5 2 4 l u b e - m a i l h . l i n d n e r @ e l e k t r o f i s c h e r g m b h.c o m
– 004915118204524
T ynki m a s z y n o w e p f t g 4 Nawiążę współpracę z doświadczoną osobą lub ekipą. - 6 0 8
357 268
Ulotki - Zatrudnimy osoby do
roznoszenia ulotek, dni i godziny
do ustalenia - 075 752 56 45
W schronisku na weekendy - w
Karpaczu w górach 50 zł na rękę
za każdy przepracowany dzień
+ wyżywienie i zakwaterowanie.
Pomoc kuchenna, spr z ąt anie,
zmywanie, pomoc barowa. Dyspozycyjność. – 502 231 035 (od
10 do 18)
P o s zukuj ę w o k a l i s t k i d o
zespołu muzycznego - 696 061
913
Wokalistka - Zespół muzyczny
z Legnicy poszukuje kandydatek z
Dolnego śląska z predyspozycjami
wokalno - tanecznymi do zespołu
estradowego 889 515 407, email:
iwcia6@poczta.fm - 889 515 407
Wolne etaty - 12 osób od zaraz.
Min. średnie, do 30 lat, od 1700
netto. Nie wymagamy doświadczenia - przeszkolimy - 75 764 70 19
Wprowadzanie danych - Firma
ubezpieczeniowa przyjmie osobę
dyspozycyjną (praca w różnych

g o d z i n a c h) d o w p r o wa d z a n i a
danych do systemu. Umowa o
dzieło. Chętnie studenci ostatnich
lat. e-mail oddz6810@tuw.pl - 075
75 51 242
Wypożyczalnia nart - pracownika bez kwalifikacji w wypożyczalni nart w Szklarskiej Porębie
na okres 2 miesięcy - 600 321
157
W ypoż yczalnia nar t - pracownika do wypożyczalni nart w
Szklarskiej Porębie na 2 miesiące
- 600 321 157
Zatrudnię od zaraz na stanowisko RECEPCJONISTKI w Karpaczu w ośrodku wypoczynkowym
„IRENA”. - 075 76 19 318
Zatrudnię do baru - Zatrudnię
do baru „Epoka” w Jeleniej Górze
barmankę - 601 163 973
Z atrudnię fr yzjerów - Salon
fryzjerski na Zabobrzu zatrudni
fryzjerów z wysokimi kwalifikacjami, wysokie zarobki, praca na
dwie zmiany 8-14,14-20.W naszym
salonie niema czasu na siedzenie
- 508 176 215
Z atrudni ę m a l a r z y - l u d z i
sumiennych i dokładnych - 667
934 227
Z atrudni ę t y n k a r z y - l u d z i
sumiennych i dokładnych, wysokie
zarobki - 667 934 227
Zatrudnimy fakturzystkę - MPT
Oa z a z atr udni fak tur z ystkę w
systemie pracy dwu zmianowym.
Mile widziane osoby z doświadczeniem. Oferty na adres e-mail:
jacek _oaza@o2.pl - 0 75 6 46
60 62
Zdobienie paznokci - Przedstawiciel handlowy sklepu PINKI
s p r z e d a ż a r t . d o p a z n o kc i w
salonach kosmetycznych Zarobki
400zł (mies.) + 10% premii od
sprzedaży (dziennie ok.20 - 50
zł). Praca ok. 3-4 godz. Dziennie
- 692 487 794

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
P odejm ę p r a c ę j a ko o p i e kunka do dziecka w Cieplicach
- godz . 8 -16 do uzgodnienia
- mogę poprowadzić dom - 693
360 209
Szukam pracy, dyspozycyjny
kat. B, E, CE - 600 914 750
I nformatyk - p o s z u k u j e
pracy. Doświadczenie w naprawie i obsłudze systemów operacyjnych, komputerów oraz
laptopów, prawo jazdy kat. B
- 601 872 127
F irma w y k o n a w s z e l k i e
remont y mieszkań, domów 693 876 535
Miła, dyspozycyjna. Podejmę
pracę opierającą się na umowie
o pracę. Posiadam doświadczenie w wielu branżach – 601
693 850. Posiadam prawo jazdy
kategorii B, auto

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!

Szukam p r a c y j a ko e k s p e dientka - posiadam aktualne
badania sanepidu 517 891 848
Szukam pracy. Doświadczenie
w transporcie międzynarodowym B.C.CE. 692 730 257
Kierowca kategorii A,B,C,E
podejmie pracę - 500 058 370
Posprzątam, biura, sklep itp.
Podejmę pracę jako pomoc w
kuchni w Jeleniej Górze – 609
494 710
Pilnie podejmę pracę – sprzątanie biur, sklepów itp. A także
pomoc do kuchni – 609 494 710
Kierowca B, E praktyka kraj
– z a g r a n i c a – l a w e t y, d u ż e
pr zyczepy, stale – dor y wczo
– 607 220 746
Kelnerka z kilkuletnim doświadczeniem podejmie pracę nie
koniecznie w gastronomii. Tylko
poważne oferty - 605 885 085
O d 1 m a r c a p o d e j m ę p r a c ę,
obecnie mieszkam we Wrocławiu,
ale zamierzam się przeprowadzić
do Jeleniej lub w okolice. - 665
186 190
25 lat, doświadczenie w handlu
- uregulowany stosunek do służby
wojskowej, doświadczenie w handlu oraz bezpośrednim kontakcie
z klientem, znajomość komputera
oraz urządzeń biurowych - 512
841 204
29 latek szuka pracy w okolicy
Olszyny, posiadam prawo jazdy
oraz samochód, interesuje mnie
każdą stała i dość dochodowa
praca - 668 783 977
50-letni szuka pracy - Mężczyzna lat-50, wykształcenie średnie
techniczne, prawo jazdy, obsługa
ko m p u te r a , zd y s c y p l i n o wa ny,
zrównoważony, sumienny, niechorujący - poszukuje pracy z umową
o pracę - 075 76 121 05
A dmini s trator b u d y n k u Poszukuję pracy jako administrator
budynku! Posiadam doświadczenie. Najlepiej z możliwością
zamieszkania! - 508 222 748
Ambitna szuka pracy - biuro - 23
lata - studia zaoczne - pedagogika
z resocjalizacja, referencje z odbytego stażu w KP na stanowisku
technik administracji i archiwista.
Szybko przyswajam wiedzę, chętnie nabywam nowe umiejętności
- 695 521 439
Ślusarz – spawacz, spawam
elek-gaz, mig-mag, tig, czytam
rysunki techniczne - 663 361 292
Bar - JG centrum - Młoda, miła,
kulturalna, wykształcenie średnie-maturalne, j. angielski - śr.
zaawansowany, j.niemiecki - podstawowy, doświadczenie w pracy
na barze - madzia_com@interia.
pl - 691 516 473
Barman - 28 latek - 513 180
381
Barman / kelner - Podejmę pracę
jako Barman lub Kelner w Jeleniej
Górze - 782 346 880

Barmanka - Podejmę prac ę
jako barmanka. Posiadam 2 letnie
doświadczenie. Znam j. angielski
w stopniu śr. zaawansowanym
o r a z p o d s t aw y ni e m i e c k i e g o.
Wykształcenie średnie - maturalne
- 691 516 473
Bez pracy - Prawo jazdy kat. B.
D ot yc h c z a s p r ac owa ł e m j a ko
hydraulik (1.5 roku) i jako kierowca.
Studiuję zaocznie budownictwo
na Politechnice. Żadna praca nie
hańbi, więc rozważę wszystkie
propozycję - 661 522 201
Biuro - kadry - mam doświadczenie w pracy biurowej - 723
758 057
B iuro / s ekretariat wykształcenie średnie + matura,
uczennica zaocznej szkoły policealnej, kierunek: informatyka.
j. angielski - średnio zaawansowany, j. niemiecki - podstawowy,
biegła obsługa komputera (Word,
Access, Excell) - 691 516 473
Budowa - mogę iść od zaraz
- malowanie, gładzie itp. - 516
600 747
C ha ł upnictwo - P o d e j m ę
uczciwą prace w domu proszę
o ofer t y telefonic zne bądź na
adres e-mail: dasich@o2.pl - 693
332 338
Chcę pracować - kobieta 32 lata,
wykształcenie średnie - studium
policealne pracownik administracyjno biurowy, kilkuletnie doświadczenie w biurowości, uczciwa,
niekonfliktowa - 508 269 908
Dachy i nie tylko - własne elektronarzędzia, transport umiejętności
kierowania ekipą czytania pro jektów portfolio wykonanych prac
- hunslow@o2.pl - 075 75 25 629
Dekoracja wnętrz - Podejmę
prac ę w f ir mie zajmując ej się
d e ko r a c y j ny m w y ko ń c z e n i e m
wnętrz. Posiadam doświadczenie
w robieniu dekoracyjnych powłok,
zabudów oraz tworzeniu struktur
na ścianach - 513 556 324
D odatkowa - m o że być na
umowę o dzieło, od poniedziałku
do piątku, co drugi tydzień - rybkiia@wp.pl - 663 608 700
Dodatkowa dla kobiety - Poszukuję dodatkowej pracy na soboty
lub weekendy. Doświadczenie
w han dlu, ks i ę g owo ś ć , p r ac a
biurowa, pilnowanie dzieci - 663
110 998
Doradca techniczno - handlowy
- inżynier, młody, ambitny, znajomość branży obróbki metalu - 663
164 547
Dorywczo podejmę - w zakresie budowlanym, elektronicznym,
mechanicznym, komputerowym,
muzycznym itd.) - 503 981 546
Dyspozycyjna, młoda - szukam pracy mam 22 lata, pracowałam już w kilku miejscach, mam
doświadczenie w pracy z ludźmi
- 790 696 468
Dyspozycyjny - szukam pracy
jako piekarz lub innej pracy fizycz-

nej - bardzo pilnie proszę o kontakt
- mam również uprawnienia na
wózek widłowy - 796 850 702
Dyspozycyjny od zaraz - 23
lata doświadczenie w handlu i
transporcie poszukuję stałej pracy.
Znajomo ś ć komputera (pakiet
Office) urządzeń biurowych, prawo
jazdy kat B, Pozytywnie nastawiony i chętny do pracy. - 605
886 614
Dyspozycyjny, kat. B - Młody,
odpowiedzialny, dyspoz ycyjny
- 792 852 072
E lektroin s talator Podejmę każdą pracę, zlecenie,
umowę o dzieło i inne - 518 046
945
Elektryk - każdą pracę - 518
046 945
Gosposia - podejmę się opieki
na osoba starszą , posprzątam
u g ot u j e, j e s t e m o s o b ą p o 3 0
solidną lub posprzątam biura lub
mieszkania w Jeleniej Górze - 503
907 274
Gotowy do pracy - szukam pracy
stałej na terenie Jeleniej Góry,
prawo jazdy B, doświadczenie w
handlu. Solidny komunikatywny
niebojący się wyzwań - 694 334
454
Grafik - M łody kreaty wny, z
doświadczeniem, znajomość
obsługi programów graficznych:
Corel, Photoshop, Flash. Obsługa
p l ote r a. Z d o ln o ś c i m anua ln e.
Podejmę pracę najchętniej jako
grafik. - 505 456 475
I n ż ynier p r o g r a m i s t a c n c podejmę prac ę na stanowisku
inżynier utrzymania ruchu, programista CNC system FANUC,
inż ynier proc esu/projek tu, lub
inne!! Znajomość EdgeCama, SolidWorksa itp - 663 164 547
Informatyk, manager - Absolwent Informatyki i Zarządzania
na PWR szuka pracy. Znajomość
angielskiego (bd), czeskiego (d),
niemieckiego (k). Prawo jazdy
kat. B. Doświadczenie w pracy
biurowej. - 500 010 911
Informatyka - Student II roku
informatyki podejmie pracę związana z zawodem informatyka - 507
734 436
J ak ą kolwiek - z z a w o d u
jestem kucharzem - w Jeleniej
Górze - 507 972 442
Jako barmanka - dziewczyna
w klasie maturalnej z temperamentem i wdziękiem, ambitna z
pełnoma atutami pilnie potrzebuje
pracy jako barmanka lub kelnerka
od godziny 15.00 - 665 248 514
Jako ulotkarz - zależy mi na płacy
dziennej - 507 972 442
Kasjer - księgowa z doświadczeniem podejmie pracę - 511
765 784
Kat. B C E - średnie - młody z
doświadczeniem na stanowisku
kierowcy szuka dodatkowej pracy
- 502 594 114
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Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kelnerka - barmanka lub inne
propozycje - 605 885 085
K elnerka 20 lat - Podejmę
prac e na st a ł e w charak ter ze
kelner – barman, najchętniej na
terenie Cieplic. - 796 740 252
K elnerka , pr ac a w sk lepie
- mam 21 lat, jestem studentka
z ao c zn ą tur yst y k i i rek reac ji,
poszukuje pracy od poniedziałku
do piątku, może być kelnerka,
praca w sklepie, lub praca biurowa
- 519 396 969
Kierowca - 35 lat, kat.B, psychotesty, doświadczenie, wysoce
dyspozycyjny, pełna znajomość
obs ł ugi systemów komputero wych, j. angielski, odporny na stres
i zmęczenie fizyczne. rafbar@
interia.pl - 600 986 810
Kierowca B, C, C + E - posiadam kursu na przewóz rzeczy.
Jestem sumienny i gotow y do
pracy od zaraz - mieszkam w Jeleniej Górze - 605 450 812
Kierowca - kurier - Podejmę
pracę jako kierowca (kurier) - Własna działalność, samochód - BUS
(maxi)! - 509 787 234
K ierowca A B C D - 3 0 lat
doświadczenia, wszystkie kategorie prawa jazdy, uprawnienia do
przewozu osób 59 lat - podejmę
prace - 75 75 573 35
Kierowca B - własny samochód
diabel85@poczta.onet.pl - 666
044 657
Kierowca B - młody, zdolny,
chętnie podejmę prace jako kierowca kat. B najlepiej w hurtowni
- 793 630 878
Kierowca B - 26 lat, uczciwy,
komunikatywny otwarty na nowe
doświadczenia szuka ciekawej
stałej pracy za sensowne pieniądze - chętnie jako przedstawiciel
handlowy - 792 696 386
K ierowca B - M ł o dy 2 0 lat
podejmie pracę najlepiej po godzinie 15 - 880 199 904
Kierowca B C E - szukam pracy
komplet dokumentów, od zaraz
pilne - 669 595 967
Kierowca B+C - na początku
mogę spróbować bez rejestracji - dzwonić wieczorem, tylko
poważne oferty - 880 635 171
Kierowca B, C - spontaniczny,
dyspozycyjny i odpowiedzialny.
Posiadam kurs na przewóz rzeczy, jazda autem jest moją pasją.
Szybko nawiązuję kontakty, potrafię pracować w zespole. - 792
335 547
Kierowca B, C+E - psychotesty,
karta kierowcy, kurs na przewóz
rzeczy - 726 146 638
Kierowca B, C, C+E - szukam
pracy jako kierowca, posiadam
kartę kierowcy, badania psychologiczne, kurs na przewóz rzeczy,
kurs na wózki widłowe, doświadczenie. Lat 32 - 500 219 609
Kierowca C+E - brak doświadczenia, młody - 796 796 823

Kierowca CE - karta kierowcy,
kurs na przewoź rzeczy, badania
lekarskie - 518 155 587

Kucharka-pomoc kuchenna
- Podejmę pracę na terenie J.G od
zaraz - 510 815 106

Kierowca D, C, E - podejmę
pracę - komplet dokumentów od
zaraz - 669 595 967

K ucharz - 2 2 l a t a u c zc i w y
sumienny – 661 059 795

Kierowca kat B - 26 lat, uczciwy,
komunikatywny otwarty na nowe
doświadczenia szuka ciekawej
stałej pracy za sensowne pieniądze - chętnie jako przedstawiciel
handlowy - 792 696 386
Kierowca kat. B - uczciwy po
wojsku dyspozycyjny - 725 180
843
Kierowca kat. B C E - jako kierowca posiadam kurs na przewóz
rzeczy. Młody ambitny chętny od
zaraz. - 605 450 812
Kierowca kat. B, T - oraz uprawnienia na wózki widłowe podejmie
pracę - 722 308 940
Kierowca kat. C - angielski,
szwedzki, nawigacja, okres
wstępny - bez rejestracji, potem
na stałe - tylko poważne oferty
- 880 635 171
Kierowca kat. C + E - Szukam
pracy jako kierowca mam 22 lata
jestem: sumienny, uczciwy, komunikatywny posiadam prawo jazdy
kat. C + E i kurs na przewóz rzeczy
- 605 450 812
K ierowca kat . B, C, C + E
- posiadam kursu na pr zewóz
rzeczy. Jestem sumienny i gotowy
do pracy od zaraz gonzo181@
op.pl mieszkam w Jeleniej Górze
- 605 450 812
Kierowca z busem - poszukuję
pracy jako kierowca, mogę udostępnić swoje auto Kia Preggio
2004r - 601 558 147
Kobieta podejmie pracę - 27 lat,
uczciwa i komunikatywna, lubiąca
wyzwania szuka stałej pracy - 788
901 121
Kobieta szuka pracy - Kobieta
podejmie prac ę jako pomoc
kuchenna (może być także inna
branża) mail. anna11123@wp.pl
Kobieta pracę od zaraz - Kobieta
szuka pracy. Pełna dyspozycyjność, obsługa komputera, prawo
jazdy B. Doświadczenie w biurze i
gastronomii. anna11123@wp.pl
Komunikatywna 18 l a t k a
- szuka pracy na okres ferii zimowych 16.01-30.01 - 517 593 181
Kowary/okolice - kobieta, 24
lata, średnie z maturą, po szkoleniu z księgowości komputerowej,
rejestracja w Ur zę dzie Pracy,
podejmie sta ż /prac ę w biur ze
- 506 494 780
Kreatywna poszukuje pracy
- poszukuje pracy jako montażystka, brakarka lub sprzątaczka
lub zaopiekuje się starszą osobą
- 787 927 964
K ucharka - m a m 2 3 l at a jestem po szkole gastronomicznej
z paroletnim do świadc zeniem
zawodowym i szukam pracy jako
kucharz w Jeleniej Górze - 792
876 442

K ucharz - M ł o d y 2 5 l a t , w
gastronomii np. stołówka itd. znajomość branży dobra. Uczciwy,
bezkonfliktowy - 792 473 415
Kucharz - mam 20 lat, rok pracy
w zawodzie dyspozycyjny - 508
704 114
Kucharz - kucharz z doświadczeniem, po szkole gastronomicznej poszukuje pracy w okolicach
Jeleniej Gór y lub zagraniczne
oferty - 600 185 431
Kucharz od zaraz w Jeleniej
Górze. Jestem po szkole gastronomicznej z paroletnim doświadczeniem. - 792 876 442
Kucharz podejmie pracę - Technik ży wienia świeżo po szkole
podejmie prace w kuchni na pełen
etat najlepiej na terenie Kowar,
Karpacza lub okolicach. - 66 4
974 775
Kuchnia, cukiernia - Podejmę
prace w kuchni, cukierni na ferie.
Doświadczenie - 695 132 717
Linux - Instalacja i administracja,
w tym zdalna. - 783 369 635
Mał żeństwo szuka pracy (51lat i 55lat) podejmie pracę jako
opiekunowie obiektu. Uczciwi, pracowici i rzetelni. - 663 309 886
Magazynier, kierowca - młody
25 lat prawo jazdy kat B od 6 lat
kierowca aktywny, uprawnienia na
wózki widłowe od 7 lat. Uczciwy,
bez konfliktowy - 792 473 415
M agister far macji – M ł oda,
poszukuje pracy na terenie Jeleniej Góry - 606 282 902
Mam 20 lat - zainteresowania
mechanika samochodowa, budowlanka - 792 852 093
Młoda szuka na stałe - mam
samochód, jestem dyspozycyjna
i odpowiedzialna. Pracę mogę
zacząć od zaraz - 501 816 592
Młoda w weekendy. Mam 26 lat
- 889 607 453
Młody - każdą pracę w kuchni,
konser wator, sprzątanie, teren
Karpacz okolice jestem otwarty 24
godziny na dobę - 601 660 344
Młody - w budowlance i nie tylko
- jestem młody, ambitny, posiadam
samochód - 511 970 546
Młody 18 podejmie pracę od
dnia 17 stycznia do 31stycznia. Na
terenie Jeleniej Góry i okolic. Dyspozycyjny. Czekam na propozycje
GG: 7738378 - 515 494 244
Młody 24 lat - prawo jazdy kat.
b doświadczenie w budowlance
oraz jako kierowca na busie - 75
75 12 157
Młody kat.B widlaki - szukam
pracy w budowlance, jako kierowca, albo jako wózkow y lub
jakiejś innej - 721 706 644

Młody po wojsku - szukam pracy
od zaraz. Jestem osoba dyspozycyjną. Czekam na telefon. - 722
102 431
Młody podejmie pracę - Podejmę
pilnie pracę, mam średnie
wykształcenie, obsługa komputera
- 782 346 880
Młody, ambitny - pilnie - i szukam
pracy najchętniej w ykończenia
wnętrz tz. gładzie, malowanie,
p o dejm ę też inną - p osiadam
samochód - 511 970 546
Młody, ambitny 19 lat - Podejmę
jakąkolwiek Prace w okolicach
Jeleniej G ór y. Doświadc zenie
pr zy w ykończeniu wnętr z oraz
Motoryzacji - 785 192 863
Młody, dyspozycyjny - szukam
pracy od zaraz - nie interesuje
mnie pr zedstawiciel handlow y
- 663 573 401
Mężczyzna 35 lat - z lekkim
stopniem niepe łnosprawności,
bez nałogów, podejmie pracę jako
dozorca, placowy, konser wator
w Kowarach lub okolicy. E-mail:
lauri.71@wp.pl - 663 500 605
Mężczyzna pilnie pracę - Mężczyzna pilnie poszukuje pracy
(budowa, praca fizyczna, produkcja) krzysiek3465@wp.pl
Mężczyzna szuka pracy - 29 lat
podejmie pilnie zatrudnienie mail
krzysiek3465@wp.pl –
Mechanik - motocykli, samochodów itp. - 792 852 093
Mgr Prawa - ambitna, odpowiedzialna podejmie pracę biurową
- 664 097 468
Na ferie - Podejmę pracę - 721 114
596,518 156 389
Na ferie lub weekendy - mam 20
lat, zainteresowania (motoryzacja, sport zimowe, szaleństwo )
Szybko się uczę lubię porządek,
pracowity jestem, posiadam auto
- 792 852 093
Na terenie Jeleniej Góry - 21 lat,
bdb. obsługa komputera, tworzenie stron WWW, język angielski
średnio zaawansowany średnie +
matura + policealna „administracja”, prawo jazdy kat. B, własny
samochód, sumienny uczciw y,
komunikatywny - 72 123 03 43
Na weekendy i popołudnia - mam
22 lata, skończonego hotelarza,
podejmę prace dodatkową, najlepiej w Kowarach lub okolicach.
Potrafię wykończeniówki, montaż
mebli, montaż szaf elektrycznych,
ochrona - 516 056 590
Nauczyciel - Podejmę dodatkową pracę jako nauczyciel matematyki i informatyki - najchętniej
w szkole podstawowej - 502 672
828
Nauczyciel - Podejmę pracę
od 17.01.09. do 01.02.09. w schronisku lub w turystyce. - 511 296
371
Nauczyciel informatyki - Jako
nauczyciel informatyki - 662 557
240

N auczyciel w - f - Po d e j m ę
pracę jako nauczyciel wychowania
fizycznego - 516 429 422
Niemiecki - poszukuję pracy jako
kierowca do 3,5t, znam niemiecki,
mam doświadczenie na busie 3,2t
- 600 185 431
Od 1 marca podejmę ciekawa
pracę - absolwent PL - doświadczenie w pracy z klientem - prawo
jazdy B, - uprawnienia na wciągnik,
Obecnie mieszkam we Wrocławiu,
ale ma to się wkrótce zmienić - 665
186 190
Od zaraz - wyprowadzki, pomoc
w remontach, malowanie stolarka,
podbitka itp.- jest nas dwóch - 793
418 523
Od zaraz - podejmę każdą prace
fizyczną - 669 012 768
Od zaraz do dyspozycji - wykształcenie średnie, 4 lata w księgowości, 6 lat w windykacji. Podejmę
pracę od zaraz. - 885 010 995
Odpowiedzialny - szukam
pracy r zetelny odpowiedzialny
komunikatywny. Proszę o kontakt
- 075 75 12 157
Operator Żurawia Wieżowego
z d ł u g o l et n i ą p r a k t y k ą s zu k a
pracy. - 669 085 848
Operator koparko - ładowarki
- Posiadam uprawnienia - 693
646 753
O perator lub ka żda inna poszukuje pracy jako operator
koparki koparko ładowarki lub
każdej innej - żeby pracować,
posiadam doświadczenie - pilne
- 669 385 993
Operator wózka widłowego,
doświadczony poszukuję pracy
- 075 75 217 61
Pilne - mam 18 lat i kontynuuje
naukę w szkole zawodowej na
profilu mechanik samochodowy
- pr z y jm ę pr ac e w g o dzinac h
popołudniowych w Jeleniej Górze
i okolicach - 725 853 834
Pilne - podejmę pracę biurową.
Posiadam wykształcenie średnie.
Kontakt telefoniczny lub e-mail
slonko126@o2.pl. Tylko poważne
oferty za akwizycje dziękuje - 518
553 855
Pilnie w solarium - 510 610 362
Pilnie podejmę pracę - nie akwizycja - 609 411 717
Pilnie - m ł oda kobieta pilnie
podejmie pracę jako opiekunka
osoby starszej w Niemczech, nie
znam języka, ale mam doświadczenie. - 609 411 717
P ilnie - p r a c y w y ko ń c z e n i e
wnętrz. Prawo jazdy kat. B, młody,
posiadam prakt ykę, sumienny,
solidny i dokładny - 507 939 703
Pilnie na ferie - szukam pracy w
ferie zimowe od 17 stycznia do 1
lutego. Każda praca, chętnie jako
kierowca, lecz nie koniecznie.
Prawo jazdy kat. b + własny samochód - 792 902 676
Pilnie - mam 23 lata i szukam
pracy jako pomocnik mechanika
lub magazynier, posiadam uprawnienia na wózek widłowy - 796
850 702
Pilnie podejmę - jestem młody
- 511 970 546

330.000-Kowary
Środkowy szereg po remoncie kapitalnym
wewnątrz, pow. 212m2 z garażem

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

Mieszkania deweloperskie od 3.700
zł netto. Na Osiedlu Park Sudecki w o
pow. od 33 m2 do 89 m2 położone są w
nowoczesnym czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym z windą. Tylko w Biurze
„Nieruchomości Kopczyńscy”, przy zakupie
apartamentów NIE płacisz prowizji, płacisz
połowę stawki taksy notarialnej.

Pilnie podejmę, mam dziecko
w drodze, podejmę każdą pracę
z zawodu jestem piekarzem, ale
także pracowałem jako pracownik
fizyczny posiadam uprawnienia na
widlaka - 796 850 702
680.000-okolice Karpacza
Nowy dom do własnego wykończenia
o pow. całk. 165m2, pow uż. 129m2,
działka 1211m2.

Pilnie podejmę budowlanka - 24
lata dyspozycyjny, solidny, posiadam samochód - 511 970 546
Pilnie podejmę pracę - mam 50
lat poszukuje pracy jako ochroniarz, konserwator, stolarz, duże
doświadczenie, najlepiej w okolicach Kowar, Karpacza - pilnie nie
interesuje mnie umowa o pracę
- 075 76 15 156
Pilnie praca - młoda i ambitna
d z i ewc z y n a p ot r ze b u j e p r a c y
jak iejko l w iek w g o dzinac h o d
15.00 wzwyż - 665 248 514

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.

Pilnie pracy na budowie - tynki,
regipsy, gładzie, płytki itp. domowe
wykończeniówki - 516 600 747
Pilnie szukam pracy - młody 24
lata szukam pracy, doświadczenie
na busach oraz w wykończeniu
wnętrz - 075 75 12 157
Pilnie szukam pracy - młoda
dziewczyna podejmie prac ę w
branży odzieżowej lub obuwniczej - wykształcenie średnie (z
maturą ) z zawodu sprzedawca
- 513 705 909

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.

Pizzer - w Jeleniej Górze - 507
972 442
Podejmę - handlowiec - Młoda,
ambit na, byst r a, inteli gent na,
godna zaufania, ze spor ym
doświadczeniem w handlu dziew-
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czyna podejmie prace w handlu
- 723 113 708
Podejmę każdą pracę - posiadam prawo jazdy kat. B i doświadc zenie w budownic t wie. - 517
655 187
Podejmę każdą pracę – młody,
szybko się uczę - 722 319 393
Podejmę pilnie - mam 60 lat
mężczyzna - w Kowarach i okolicy
- 075 76 15 156
P odejm ę p i l n i e p r a c ę j a k o
pomocnik budowlany w Jeleniej
Górze lub okolicy. Pilnie proszę o
kontakt, jak są jakieś oferty - 721
276 724 lub 508 721 337
Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny, prawo jazdy kat C,
po technikum gastronomicznym
- podejmę pracę nie koniecznie w
zawodzie - 695 430 099
Podejmę pracę - wykształcenie średnie, obsługa komputera,
prawo jazdy kat. B doświadczenie
w handlu - 693 355 861
Podejmę pracę - kobieta l.28 po
szkole gastronomicznej, znajomość kasy fiskalnej na poziomie
p o d s t a w o w y m , p r a k t y k a j a ko
kelner podejmie prace na terenie
Jeleniej Gór y - t ylko poważne
oferty - 513 762 232
Podejmę pracę - na stanowisku
pomoc kuchenna lub sprzątanie,
najlepiej na terenie Jeleniej Góry
lub okolic - 691 409 255
Podejmę pracę - młoda dziewczyna podejmie pracę w domu
- 725 120 423
Podejmę pracę - umiejętności:
wystawianie faktur, prawo jazdy
kat.B, studia licencjackie w trakcie
zaocznie mgr, obsługa komputera
b.d o b r a , o b s ł u g a p r o g r a m ó w
Corel, Subiekt, Insert. Kobieta 23
lata - 660 410 044
Podejmę pracę najchętniej w
godzinach od 7 do 15. Posiadam
średnie w yksz t a ł c enie, prawo
jazdy oraz średnią znajomość
komputera - 728 325 325
Podejmę pracę - mężczyzna, lat
28, wykształcenie sednie, prawo
jazdy kat.B, uregulowany stosunek
do służby wojskowej, doświadczenie w magazynie, obsługa komputera, doświadczenie w handlu
- 693 355 861
Podejmę pracę - mężczyzna lat
22, wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. B, kierowca wózków
jezdniowych, zarejestrowany w
urzędzie dla bezrobotnych, podejmie pracę - 793 461 150
Podejmę pracę - jestem 54 letnim emerytem, posiadam prawo
jazdy kat A, B, C, posiadam też
własny samochód osobowy, komunikatywny i dyspozycyjny, - 661
924 120
P odejm ę p r a c ę - m ł o d y 21
lat, dyspozycyjny, wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B pilnie
podejmę pracę - 793 212 533
Podejmę pracę - 23 letnia studentka pedagogiki podejmie pracę
od zaraz - 721 582 752
Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B - 793 212 533
Podejmę pracę - średnie ogólne,
rencista, sprawny, najchętniej w
biurze lub w usługach (transport).
Posiadam prawo jazdy kat.A, B, E,
T - 607 232 284
Podejmę pracę - wykształcenie
ś re dnie, znaj o m o ś ć j. angiel skiego, obsługa komputera, prawo
jazdy kat. B - 793 212 533
P odejm ę p r a c ę - w k a ż d e j
postaci od zaraz - 663 573 401
Podejmę pracę - budownictwodoświadczenie - 075 64 343 36
Podejmę pracę - jako kierowca
kat. B lub przedstawiciel handlowy.
Dobra znajomość branży spożywczej. - 075 761 24 89
Podejmę pracę - jestem uczenn i c ą , m a m u ko ń c z o n e 15 l a t
podejmę pracę w godzinach popołudniowych - 72 55 203 40
P odejm ę p r a c ę - p o s i a d a m
prawo jazdy kat B, SEP- kwalifikacje E, doświadczenie jako magazynier i instalator - 605 628 669
Podejmę pracę biurową - stałej
pracy, posiadam doświadczenie w
obsłudze klienta, obsłudze komputera, komunikatywnie j. niemiecki,
prawo j. kat.B - 691 049 451
Podejmę pracę biurową, jestem
zorganizowana i posiadam
doświadczenie pracos1@wp.pl
P odejm ę p r ac ę na b u d ow i e
- jako pomocnik robiłem już 6
miesięcy, bardzo szybko się uczę
- 669 778 402
P odejm ę p r a c ę o d z a r a z wykształcenie średnie, obsługa
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komputera, znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B - 793
212 533

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

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.

Grunt rolny 8,36 ha ok 18 km od
Jeleniej Góry , koło Świerzawy. Łatwy dojazd, lekko nachylony, słoneczny. Doskonały pod wszelkie
uprawy z pszenicą włącznie. Pełne
dopłaty z dodatkiem górskim. 1,2
ara lasu. Wzdłuż granicy linia
energetyczna. Doskonała cena
1,7 zł/m.kw. Remigiusz Rychlewski
0501736644
Działka budowlana w Szklarskiej Porębie.
1600 m.kw
Piękne widoki, lekko nachylony południowy stok, wszystkie media (prąd,
gaz, woda w działce). Doskonała na dom
jednorodzinny (możliwość podziału
na 2 x 800 m.kw)lub pod pensjonat. Doskonała cena 290 tyś zł. Remigiusz
Rychlewski 501736644
mail: remigiuszrych@wp.pl

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

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

Dom wolno stojący 120 m.kw z garażem.
Nowy. Przestronny salon z wyjściem na
taras, jadalnia. Umeblowana i wyposażona jasna kuchnia.
Trzy sypialnie na piętrze, garderoba.
Wszystkie media, ogrzewanie gazowe.
Okna pcv. Zagospodarowany, ładny
ogród. 12 km od centrum
Jeleniej Góry. 460 tyś. Remigiusz Rychlewski Nieruchomości Żebrowscy
501736644

P odejm ę p r a c ę w b i u r z e kobieta 26 lat podejmie prac ę
biurową, ukończony kurs „obsługa
sekretariatu z podstawami kadr”.
Samodzielna, operatywna, komunikacyjna. - 693 999 434
Podejmę pracę w handlu - młoda
dziewczyna 20 letnia podejmie
pracę w branży odzieżowej lub
obuwniczej - wykształcenie średnie (z maturą) z zawodu sprzedawca - 513 705 909
P odejm ę p r a c ę w s k l e p i e spożywczym, chemicznym lub w
solarium na 1/2 etatu lub cały etat.
- 785 134 369
Podejmę stałą pracę - mam 24
lata, ukończone technikum gastronomic zne. Znajomo ś ć obs ł ugi
komputera i urządzeń biurowych,
obsługa kasy fiskalnej - Kontakt:
aniajg2@poczta.onet.eu - 697
380 759
Podejmę stał ą pracę – mam
33 lata, w ykształcenie średnie
policealne w zawodzie technik
ekonomista, obsługuję komputer.
Kontakt: jelrenia1@o2.pl - 505
807 387
Podejmę stałą pracę - 24 lata,
wykształcenie wyższe, znajomość
obsługi komputera, podejmę pracę
biurową na terenie Jeleniej Góry.
Szybko przyswajam wiedzę, chętnie nabywam nowe umiejętności.
agawa44@op.pl - 663 50 0837
Podejmę pracę - młoda dziewczyna wykształcenie zawodowe
- 781 951 973
P ogotowie k u c h a r s k i e Potrzebny Ci nagle szef kuchni
lub kucharz. Zadzwoń, a my postaramy się wysłać do Ciebie jednych
z najlepszych kuchar zy. - 503
428 355

fiskalnej w stopniu podstawowym
Ewcia417@op.pl - 695 139 130
Praca - szukam pracy na terenie Jeleniej Gór y, młoda, małe
doświadczenie w handlu - 880
875 734
Praca - dodatkową pracę, dysponuję wolnym czasem do południa i
popołudniu, posiadam samochód,
pospr zątam mieszkanie umyje
okna. - 607 370 615
Praca 16.01.09 do 1.02.09 - Mam
16 lat szukam pracy na okres ferii.
- 722 092 445
Praca biurowa - doświadczona,
dyspozycyjna, język niemiecki,
obsługa urządzeń biurowych - 607
396 142
Praca biurowa - d ł ugoletnie
doświadczenie w pracy na stanowisku kasjerki, doświadczenie
w pracy w handlu oraz w prowadzeniu własnej działalności. - 695
097 906
P raca b i u r o w a - r e c e p c j a obsługa komputera, j.niemiecki
- 508 910 244
Praca dla kuriera - podejmę
p r ac ę na st an ow i s ku kur i e r a.
Posiadam doświadczenie. - 693
646 753
Praca dodatkowa - Poszukuję
pracy dodatkowej po godz. 16
Znajomość języków niem./ang.
prawo jazdy - 509 072 098
Praca dodatkowa - dwie pełnoletnie uczennice 4 klasy technikum
żywienia i gosp.domowego poszukują pracy na okres ferii _17_30 i
na weekendy - 722 076 869
Praca dorywcza - studentka IV
roku fizjoterapii AWF Wroc ław
szuka pracy dor y wc zej. - 515
630 464
Praca jako kucharz - w zawodzie
kucharz ponad 20-sto letni staż
pracy. - 723 132 830

Pokojówka - podejmę pracę
jako pomoc w pensjonacie. Sprzątanie, pomoc kuchenna. - 6 01
748 284

Praca na budowie - jako pomocnik - mogę pracować przy regipsach, potrafię gipsować szybko się
uczę mam 21 lat - 691 195 978

Pół etatu - szukam pracy jako
stróż, dozorca tylko w godzinach
nocnych - pilne - Karpacz i okolice
- 691 795 109

Praca na ferie - Podejmę pracę
na okres ferii zimow ych od 17
stycznia do 1 lutego. - 728 271
238

Pomoc kuchenna - 601 748 284

Praca na ferie - dwie pełno letnie dziewczyny posiadające
książeczkę senepidu poszukują
pracy na okres od 17-30 stycznia
- 722 076 869

Pomoc kuchenna na telefon,
młody z doświadczeniem, ważne
badania głównie weekendy. Jelenia i okolice - 669 417 059
Pomocnik budowlany w Jeleniej
Górze - 507 972 442
Pomocy - szukam pilnie pracy,
mam dziecko w drodze, podejmę
każdą prac ę z zawodu jestem
piekarzem, ale także pracowałem
jako pracownik fizyczny posiadam
uprawnienia na widlaka - 79 6
850 702
Pomogę w domu w codziennych
pracach domowych. Gotowanie,
spr z ąt anie, z akupy, itp. - 517
570 230
Poprowadzę dom - ugotuję,
posprzątam, itd.(jestem kucharka
z dość dużym doświadczeniem)
- 792 876 422
Posprzątam! - doświadczona
wiele lat w sprzątaniu biur, pensjonatów, pr zychodni i domów
pr ywatnych szuka pracy w tym
zawodzie. - 887 087 962
Pos zukuję - stał ej mam 22
lata doświadczenie w handlu i
transporcie, znajomość komputera
(pakiet office), prawo jazdy kat B,
dyspozycyjny, uczciwy i chętny do
pracy - 694 334 454
Poszukuję pracy - doświadczenie w pracy z klientem, biegła
obsługa komputera(Word, Access,
Excell), podstawy niemieckiego,
angielski śr. zaawansowany. Możliwość dostarczenie CV na maila.
madzia _ c om @inter ia.pl - 6 91
516 473
Potrzebujesz pomocnika Dzwoń - 792 852 093
Praca - Murar z + w ykończeniówka - szuka pracy - 510 243
005
Praca - w branży obuwniczej
lub odzieżowej, znajomość kasy

P raca n a n i e d z i e l e, j e s t e m
wszechstronnie uzdolniony - 669
427 535
Praca na weekendy/ferie - Szukam pracy na weekendy, bądź
ferie. Jestem uczennicą 2 klasy
technikum hotelarskiego. (Znajomo ś ć kasy f iskalnej, j ęz yka
angielskiego, język niemieckipodstawowy) - 517 153 556
Praca Szklarska, Karpacz - Para
30 lat podejmie pracę w pensjonacie w Szklarskiej lub Karpaczu
z zakwaterowaniem kaska1110@
wp.pl
Praca w domu - bardzo chętnie
podejmę pracę chałupniczą lub
taką , którą można w ykony wać
w domu. - 605 180 538 695 029
730
Praca w sklepie - podejmę od
zaraz w branży obuwniczej, odzieżowej lub innej (znajomość kasy
fiskalnej w stopniu podstawowym)
- 695 139 130
Praca w weekendy - 782 739
695
Praca weekendowa - w knajpie
restauracji lub innych barach w
charakterze kucharz lub kelner
- ważna książeczka BHP i ukończona szkoła zawodowa o profilu
„kucharz malej gastronomii” - 661
813 040
Pracę dodatkową - kobieta, lat
20 podejmie pracę dodatkową ,
dyspozycyjność - 513 390 189
Praca dodatkowa - mila i uczciwa
dziewczyna z wieloma atutami
podejmie jakąkolwiek pracę od
godzimy 16.00 wzwyż - bardzo
pilne. - 665 248 514
Prawo jazdy kat. C - mam 24
lata, w ykształcenie średnie,

gastronomiczne, szukam pracy
nie koniecznie w zawodzie. - 697
884 677

Szukam pracy - logopeda szuka
pracy na terenie Jeleniej Góry i
okolic - 723 902 500

Różną pracę podejmę - wykształcenie średnie handlowe, doświadczenie w budownictwie, praca w
tar taku, pielęgnacja sadzonek
drzewnych - 882 800 245

Szukam pracy - 21 lat, technik
ż y wienia, może to być handel
- 665 958 361

Rencistka - kreatywna kobieta
w wieku 50 lat na rencie przyjmie
poważne oferty pracy. - 669 324
698
Rencistka - na 4 lub 5 godz.
dziennie. Poważne oferty proszę
- 669 324 698
Rozniosę ulotki - młody chłopak
22 lata rozniesie ulotki na terenie
Jeleniej Góry od zaraz. Dyspozycyjność, uczciwość, doświadczenie - 725 501 595
Rozniosę ulotki na terenie Jeleniej Góry od zaraz, dyspozycyjność uczciwość doświadczenie,
roznosiłem już w wielu branżach
- 725 501 595
Sklep internetowy - kompleksowa obsługa. Fotografowanie
produktów - własny sprzęt. Grafika / HTML / PHP / CSS. - 783
369 635
Solidnie posprzątam - doświadczona (wiele lat) w spr zątaniu
przychodni, pensjonatów, hoteli,
biur, mieszkań prywatnych-podejmie pracę (nawet u wymagających)
w podobnych warunkach - 887
087 692
Spawacz - posiadam uprawnienia MIG/ M AG, umiejętnoś ć
czytania r ysunku technicznego
- Karpacz i okolice. - 791 035 287
Specjali sta oc hrony p.poż
(zgodnie z nowymi przepisami)
p o d e j m i e p r a c ę w n i e p e ł ny m
wymiarze. 998straz112@gmail.
com –
Sprzedawca - kasjer - 22 lata,
prawo jazdy kat.B, operator wózka
widłowego, obsługa kas, doświadczenie w handlu. - 663 277 124
Sprzedawca - kierowca - lub
inna - umiem obsługiwać kasę
fiskalna, prawo jazdy kat.B, badania lekarskie + epidemiologiczne,
ważne bezterminowo. - 508 200
428
Strażak - Technik Pożarnictwa
podejmie pracę - 609 554 369
Student zaoczny, kat B - mężczyzna 21 lat, student zaoczny,
znajomość komputera prawo jazdy
kat B, miła aparycja, bez nałogów,
uregulowana s łużba wojskowa
- 662 236 770
Studentka (zaoczne) - Podejmę
pracę jedno lub 2- zmianową od
PN. do PT. Skończone Technikum
Hotelarskie. Studia na kierunku
Turystyka i Rekreacja - 518 125
065
Studentka zaoczna - 20 lat,
s z y b k o n a w i ą z u j e k o n t a k t y,
doświadczenie jako opiekunka,
sprzedawczyni, pracownik biurowy, książeczka zdrowia, znajomości komputera. wysyłam Cv
asikkos@wp.pl - 725 174 274
Studentka zaoczna - 20 lat,
szybko nawiązuje kontakty, prawo
jazdy, doświadczenie jako kelnerka
w hotelu i pizzerii, książeczka
zdrowia, podstaw y znajomości
komputera i niemieckiego. Karpacz/Jelenia/Cieplice ivi_@op.pl
- 509 057 034
Sumienny - posiadam uprawnienia SEP do 1KV obsługa i konserwacja wózków elektrycznych i gaz
- BC+E obsługa wciągarek i suwnic
do 3,2T - 503 168 645
Szef kuchni - pogotowie kucharsk ie. Pot r zebuje s z kuc har z a?
Zadzwoń - 503 428 355
Szukam d o d at ko we j p r a c y Młody 18 lat. Pracowity. Od dnia
17 stycznia do 31 stycznia oraz
w piątki po godz. 15 i weekendy.
Na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Mogę pracować w magazynie itp.
- 515 494 244
Szukam pilnie pracy 23 - szukam
pracy od zaraz np. budowlance i
nie tylko - 511 970 546

Szukam pracy - szukam pracy na
terenie Jeleniej Góry. Jestem po
szkole ekonomiczno-administracyjnej. olga15126@wp.pl
Szukam p r a c y - n a p o p o ł u dnia(od 14) i weekendy proszę o
kontakt - 665 213 470
Szukam pracy - młoda osoba
poszukuje pracy na budowie - 725
120 423
Szukam pracy - kierowca kat B,
j. niemiecki - 888 502 197
Szukam pracy - emerytowana
księgowa ze znajomością ewidencji i obrotu materiałowego podejmie pracę w hur towni lub innej
instytucji przy pracach porządkowych. - 691 536 458
Szukam pracy - podejmę każdą
prac, mam 19 lat i dwa razy w
tygodniu masz szkole na 15 30
- 669 778 402
Szukam pracy - młody emeryt
podejmie prace posiadam prawo
jazdy B, D - 661 497 056
Szukam pracy - podejmę pracę
na stanowisku spr zedawcy na
1/2 etatu. Dwuletnia prak t yka,
znajomość kasy fiskalnej. Jestem
pracowita i szybko się uczę. Prawo
jazdy kat. B - 782 054 001
Szukam p r a c y - 21 l a t , b e z
doświadczenia, w yksz ta ł c enie
średnie, nie akwizycja - 665 958
361
Szukam pracy - podejmę współpracę z firmą kurierską do rozwożenia drobnych przesyłek na
terenie Jeleniej Gór y i okolicy
- 600 055 024
Szukam pracy - dyspozycyjna
szuka pilnie pracy - 516 380 540
Szukam pracy - jestem na wcześniejszej emer yturze - szukam
pracy - 605 540 483 lub 075 75
18179
Szukam pracy - jestem po stażu
w PZU Życie SA , prac ował am
w agencji pocztowo-kredytowej
obecnie pracuje w firmie produkcyjnej - alicjawitkowska@op.pl
- 781 951 961
Szukam pracy - wykonuje wszelkie prace budowlane oraz mam
prawo jazdy kat. A, B, C - 667
337 610
Szukam pracy - ona - jestem
młoda, ambitna i dyspozycyjna szukam pracy od zaraz jako sprzedawca lub f izycznej dla kobiet
albo jakiejkolwiek innej, studiuje
zaocznie - 792 345 793
Szukam pracy 21 lat - mężczyzna, student zaoczny, znajomość
komputera prawo jazdy kat B,
miła aparycja, bez nałogów, uregulowana służba wojskowa - 662
236 770
Szukam pracy biurowej - znajomość obsługi komputera, ukończony kurs „obsługa sekretariatu
z podstawami kadr”, znajomość
języka niemieckiego - 693 999
434
Szukam p r a c y d o d at ko we j mężczyzna, prawo jazdy kat. B,
samochód, po godz. 15 - 8 8 9
053 237
Szukam pracy kat. B - młody,
d y s p o z yc y j ny, u c zc i w y s zu k a
pracy jako kierowca z kat. B - 660
709 005
Szukam pracy na budowie - jako
p o m o c nik r o bi ł em 5 mi e si ę c y
jestem bardzo pracowity i bardzo
szybko się uczę mam dwa razy w
tygodniu szkołę na 15.30 Podejmę
każdą prace na budowie - 669
778 402
Szukam pracy na ferie, weekendy. Jestem uczennicą Technikum Hotelarskiego. (Znajomość
kasy fiskalnej, języka angielskiego
oraz niemieckiego-podstawy) Proszę o kontakt. - 517 153 556
Szukam pracy student zaoczny
- mężczyzna, student zaoczny,
znajomość komputera prawo jazdy
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kat B, miła aparycja, bez nałogów,
uregulowana s łużba wojskowa
- 662 236 770
Szukam p r a c y w h a n d l u uczciwa, pogodna 24 latka szuka
pracy jako sprzedawca w sklepie
odzieżow ym, obuwnic z ym itp.
Posiadam odpowiednie doświadczenie - 669 400 330
Szukam pracy, mam 28 lat młody, dyspozycyjny do dyspozycji
mam auto prawo jazdy kategorii B,
umiejętności budowlane. Służba
wojskowa uregulowana, bez nałogów. - 600 205 376

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:

Szukam pracy, pilne! - absolwentka Kolegium Karkonoskiego
(filologia polska) pilnie podejmie
pracę! - 793 144 599

SYLWIA

Szukam pracy- pilnie - młody,
25 lat, podejmie pracę jako kierowca kategorii B, posiada również
uprawnienia na wózki widłowe
- 662 338 111

e-mail: smysliwiec@jelonka.com

Szukam pracy - kierowca B, C
- Podejmę wspó łpracę z firmą
kurierską do przewozu drobnych
przesyłek na terenie powiatu jeleniogórskiego - 600 055 024
Szukam stałej pracy - Szukam
stałej pracy na terenie Jeleniej
Góry - 782 346 880
Szukamy pracy w Niemczech małżeństwo zaopiekuje się osobą
starszą(małżeństwem), poprowadzi dom - w Niemczech. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie,
język niemiecki dobry. Szukamy
pracy od zaraz - 608 664 682 lub
696 201 599
Technik żywienia - na terenie
Cieplic lub Jeleniej Góry - 695
139 130
Technik pożarnictwa - chętnie
w niepełnym wymiarze podejmie
zatrudnienie - 609 554 369
Technik, informatyk - poszukuje
pracy w w/w zawodzie na czas ferii
(2 tyg. okolice Leśnej), b.dobrze
znam się na komputerach, instalacja oprogramowania, konfiguracja itd oraz jako magazynier lub
pomocnik - 505 149 988
Technolog drewna - Tartacznictwo i wyroby drzewne, praktyka
i doświadczenie, 39 lat - 790 215
333
Tipserka szuka pracy: żel, porcelana, jedwab, sylikon. Praca w
salonie i w domu. - 515 630 464
Tynkarz i regipsiarz - szukamy
pracy od zaraz - 793 643 648
Uczennica szuka pracy - na ferie
od 19 do końca stycznia, potem
ew. weekendy. Jestem uczennicą
lic eum, pr ac ow it a, ko munika tywna, ambitna, uczciwa. Jestem
otwarta na wszelkie propozycje
GG 2592051
W biurze lub handlu - jestem po
prawie administracyjnym. Mogę
pracować też w handlu - mam
doświadczenie - 510 167 688
W branży gastronomicznej z
zawodu jestem technik żywienia
lub w sklepie (spożywczym, obuwniczym lub innym) - 695 139 130
W gastronomii - podejmę pracę,
mam 20 lat z z awodu technik
żywienia na terenie Cieplic lub
Jeleniej Góry - 695 139 130
W hurtowniach lub innych - mam
23 lata i podejmę pracę w hurtowni lub jako magazynier, mam
uprawnienia na wózek widłowy lub
podejmę inna pracę fizyczną, Bardzo proszę o kontakt, potrzebuję
pilnie pracy - 796 850 702
Wózek widłowy - Doświadczony,
dyspozycyjny - 075 75 217 61
Włoski prawo jazdy kat B - znam
język i Włochy - 605 120 468
Wieczory i weekendy - 19 lat,
prawo jazdy kat B, uczciwy, szybko
nawiązujący kontakty, jak również
szybko uczący się młodzieniec
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Tel. 0 500 014 215

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
podejmie prace na wieczory oraz
weekendy - 792 724 807
Wrzucę węgiel - wrzucę węgiel
na terenie Jeleniej Góry. - 507
972 442
Wyższe marketingowiec - Mężczyzna 25 lat magister marketing
i reklama, uczciw y , odpowie dzialny, kreatywny, doświadczenie
w sprzedaży - 509 631 203
Wykształcenie średnie - kat.
B - średnie w kierunku usługowo
gospodarczym, prawo jazdy kat.B,
książeczkę sanepidu więcej pod
qku@interia.eu
Z aoczna - 2 0 l a t , s z y b k o
nawiązuje kontakty, prawo jazdy,
d o ś w i a d c z e n i e j a ko ke l n e r k a
w hotelu i pizzerii, książeczka
zdrowia, podstaw y znajomości
komputera i niemieckiego. Karpacz/Jelenia/Cieplice ivi_@op.pl
- 509 057 034
Złota rączka - Naprawy elektryczne, AGD, malowanie, gipsowanie itp... - 518 046 945

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Sprzedam 2 pokojowe - Kiepury okolice ZUS po remoncie,
50m2, bez pośredników - 669
595 990
Sprzedam grunt rolny, 6,5 ha
w t ym 3000m2 budowlany w
Płoszczynie - cena 1,85 zł/m2
- 601 610 136
Gospodarstwo rolne 5 h +
zabudowania - Oleczna- Podgórska (koło Lubomierza) - 607
495 752
Sprzedam mieszkanie 64m w
nowym bloku z cegły z ogródkiem i działką rekreacyjną w
pobli żu, w cent r um Jeleniej
G ó r y – 5 0 2 415 2 0 0 S p r z e dam dom w Jeleniej Górze
– Moniuszki 39 – 501 003 860
3 pokojowe, 70m2, po gene ralnym remoncie, 4p./10 winda
Zabobrze II - panele, pcv, garderoba, zabudowany balkon. W
cenie 300m2 działka ogrodnicza, szafy przedpokojowe, agd,
cena 275.000 zł - 075 61 37 652

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

156639. 113000 za dwa pokoje
- małe przytulne mieszkanko na
Zabobrzu I - 662 112 344
156640. 36,40 m2 - po częściowym remoncie na drugim piętrze
- 662 112 344
156541. 52 m2 , Zabobrze II - 2pokojowe JeldomN - 668 667 637
156548. Dom okolice Świeradowa
Z. o powierzchni 150 m2, działka
1300m2 - 600 434 800
15 6 5 4 6 . D om w C zer niaw ie jednorodzinny 180m2 . Jeldom N
- 600 434 800
156559. Dom w Karpnikach - Nowy
dom, powierzchnia 160m2 z widokiem na Szwajcarkę i Karkonosze.
JeldomN - 600 434 800
156550. Dom w Lwówku Śl. - nowy
dom 170m2, działka 30 a. JeldomN
- 600 434 800
157128. Dwa pokoje w centrum
- 57 m2 okolice dworca PKS - 662
112 344
156557. Kiepury trzypokojowe Okazja - mieszkanie o powierzchni
63m po łożone na opt ymalnym
drugim piętrze. Nieruchomości
„Partner” - 728 266 672
156919. Lokal na Zabobrzu III - 18
m . Cena 52 tys. Jeldom Nieruchomości - 602 727 242
156597. Luksusowe trzypokojowe
- Mieszkanie w nowym budynku z
garażem i pełnym wyposażeniem.
Nieruchomości „Par tner ” - 728
266 672
157519. Mieszkanie 140 m2 piękne z ogródkiem! JeldomN
- 600 434 800
157493. Mieszkanie 3 pokojowe
- 108 m2, kamienica w jeleniej
Górze, drugie piętro. Blisko centrum 250 000 zł - 602 732 135
157518. Mieszkanie 64m2 - na
Zabobrzu III, 3 pokoje. Wysoki
parter. JeldomN - 600 434 800
157516. Mieszkanie 67m2 - w centrum JG, po remoncie z garażem!
JeldomN - 600 434 800
156536. Mieszkanie na Zabobrzu
III - 48 m2, 2 pokojowe. Jeldom N.
- 666 830 830
156531. Mieszkanie w Szklarskiej
Porębie - 47 m2 po remoncie.
Jeldom N - 600 434 800
156922. Mieszkanie z antresolą
- atrakcyjne przy ul. Weigla ze
skosami Niski czynsz. Jeldom
- 602 727 242
157512. Mieszkanie z antresolą
- ładne 50 m2 z ogródkiem. JeldomN - 600 434 800
157513. Mieszkanko 38m2 - Na
Zabobrzu III - 600 434 800
157526. Morcinka - trzypokojowe wyposażone luksusowo z garażem

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

i pomieszczeniem gospodarczym
Nieruchomości „Par tner ” - 728
266 672
15 6 8 1 6 . N o w e z g a r a ż e m Mieszkanie trzypokojowe w pełni
wyposażone na Mickiewicza Nieruchomości „Partner” - 728 266
672
15 75 2 9 . O k a z j a M - 3 K i e p u r y
- Mieszkanie na drugim piętrze o
pow. 63 m Nieruchomości „Partner ” - 728 26 6 672 i 075 6 49
50 40
157515. Okazja mieszkanie 52m2
- po remoncie, niedrogo! JeldomN
- 600 434 800
156544. Piękny dom - dom, 170
m2. Jeldom N - 600 434 800
15 6 820. Tanie tr z ypokojowe Mieszkanie 60m ok. „Małej Poczty”
do remontu. Nieruchomości „Partner” - 604 869 172
156918. Taniolokal w centrum
- 30m 240 tys. OK A ZJA 113m
pr zy ul. Groszowej 280 tys. w
bardzo dobr ym stanie Jeldom
- 602 727 242
156815. Trzypokojowe Zabobrze
- Mieszkanie na drugim piętrze o
pow. 63 m Nieruchomości „Partner” - 728 266 672
55m za 130000 - mieszkanie w
bliskim centrum - 721 581 631
1/2 domu w Szklarskiej Porębie
- 250000pln Nieruchomości - 665
561 306
2 duże pokoje Zabobrze III - 2
duże pokoje Zabobrze III - 607
100 882
2 dwie działki - o powier zchni
10337 m2 w Zachelmiu, pr ze znaczone w studium pod zabudowę mieszkaniowa rezydencyjną,

dostępny prąd, woda - 669 620
071

4 pokoje w centrum - Jeleniej
225000 - 500 122 448

2 mieszkania Park Sudecki - 60m,
36m - 511 089 923

42 metrowe - mieszkanie za 130
tys. - 515 285 788

2 pokoje 39m parter - Zabobrze
nowe drewniane okna 1450 0 0
- 502 415 233

49 metrowe mieszkanie - Cena
175000 - 515 285 788

2 pokoje 6 4 m2 do remontu Mieszkanie 2 pokojowe 64 m2 w
okolicy „ Małej Poczty” - 130.000
zł. do negocjacji. NJeldom - 668
667 637
2 pokoje 68 m2 - Mieszkanie 2
p o ko j owe 6 8 m 2 w kam i eni c y,
b li s ko c e nt r um c e n a 175 . 0 0 0
do negocjacji NJELDOM - 668
667 637
2 pokoje Partert Zabobrze - 39m2
145000 - 502 415 233
2 pokoje, 51 m, Zabobrze III - po
remoncie, bez pośredników, okazja - 669 595 990
2 pokojowe mieszkanie - 55 m2
167000 - 506 014 618
2 pokojowe na Zabobrzu - 35,2 m
2 - 519 811 860
3 pokoje w Sobieszowie - stan
idealny Pilnie! - 607 396 142
3 pokojowe - 70m - 502 068 178
3 pokojowe - na Zabobrzu - 514
600 108
3 pokojowe mieszkanie - po generalnym remoncie 160 tys. - 515
285 788
3 pokojowe na Zabobrzu - 3 pokojowe na Zabobrzu - 514 600 108
36,40 - dwa pokoje w dobrej cenie
Zabobrze I - 662 112 344
37m Morcinka bezczynszowe 140000pln parter Nieruchomości
- 665 561 306

50m2 za 135000 - BN - 515 285
788
59m na lokal centrum J.G - Parter,
3 pokojowe, przedpokój, aneks
kuchenny, łazienka, świetny na
biuro, gabinet. Bezczynszowe. 230
tys. Polecam - 500 122 447
80m 3 pokojowe - w Cieplicach
tr zy rodzinna kamienica - 50 0
122 448
83m Zabor ze 3 - po remoncie
- pilne - 600 045 877
86 metrowe 272.000 zł - NS - 508
240 832
Ładne 2 pokojowe Piechowice
- ładne mieszkanie po remoncie.
Stan idealny. Atrakcyjna cena! N.
Euro-Dom. - 695 384 914
Dom - w Wojcieszowie wolnostojący, 130 m2 z dużą działką
(1.500) do remontu - 140.000 - 695
034 321
Dom do remontu - w okolicach
Lwówka. Powierzchnia domu 120
m2 plus budynek gospodarczy.
Działka należąca do nieruchomości ma 3400 m2. Cena 138000.
Indom - 664 499 814
Dom w JG - 290 000 - do remontu,
powierzchni 100m, działka 870 m.
„B.Nieruchomości” - 660 359 500
Dom w Piechowicach - NS - 514
600 101
Dom w Piechowicach - 514 600
101
Dom w Wojcieszowie - Powierzchnia całkowita domu ok. 200 m2.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Działka należąca do domu ma
powierzchnie 15 a. Cena 134000
z ł. Z a p r a s z a m d o o b e j r z e n i a
Indom - 664 499 814
Domek na wsi - z dużą działką
- 600 030 275
Dwie kawalerki - Kawalerka 27m2
oraz 28m2,w wyremontowanym
budynku wolnostojącym, nowe
okna i nowe drewniane podłogi 84.000 każda. - 695 034 321
Dwupokojowe mie s zkanie
52m - po remoncie 2 piętro cena
16 9 0 0 0 O kolic a M alej Poc z t y
Super okazja - 501 181 159
Dwupoziomowe na Małcużyńskiego - 600 030 275
Działka 38 zł/m - w Staniszowie,
8700 m - 660 35 95 00
Działka - 2500m2 - 508 240
832
Działka - Mysłakowice siedliskowa 0,5h. Dojazd asfalt. Media
blisko - 693 307 360
Działka 10 337 m2 - Zachełmie.
Bez pośredników - 509 795 111
Działka 15 km od centrum Jeleniej Góry - 1926 m2 działka jest
położona pośród Rudaw Janowickich. Do działki jest doprowadzony
prąd. Cena 110000 zł. Indom - 664
499 814
Działka 60.000 - przy Trasie
Cze sk iej, 715 m2, p o d drobne
usługi produkcyjne - 607 091 897
Działka – 38 zł.m2. - Działka w
Mysłakowicach z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową.
Pośrednikom dziękuję - 791 555
360
Działka budowlana - Na Osiedlu
Czarne o pow. 1006m - cena 90
tyś. Nieruchomości „Partner” - 604
869 172 i 075 649 50 40
Działka budowlana - obrzeża
J e l eni ej G ó r y 15 0 0 m 2 - 6 6 2
112 344
Działka budowlana 1200 m2 Działka z widokiem na góry, plaska
i równa. Cena 99000 zł. Indom
- 664 499 814
Działka budowlana 5000 m2
- Działka budowlana w okolicach
Jeleniej Góry z najpiękniejszym
widokiem na góry. Cena 309000
zł. Indom - 664 499 814
D zia ł ka M y s ł a k o w i c e - o
powierzchni 1100 m2. Wszystkie
media. - 601 540 292

D zia ł ka w B o r o w i c a c h - o
powierzchni 2000m2 cena 85 tys.
bn - 693 056 760

Lokal - w c e nt r u m J e l e n i e j
Góry,31 m2 - 240.000 zł - 695
034 321

Działka w Karpaczu - 0.5 ha
- 600 606 754

Lokal, 25 m2. parter - Mysłakowice. Cena 40 0 0 0 zl. - 50 4
891 144

Działka w Miłkowie - Powierzchnia działki 1800 m2. Media: woda,
prąd. Cena 65 zł/m2 - 664 499
814
Działka w Miłkowie Górnym - 28
ar 80 zł m atrakcyjna lokalizacja
- 500 122 448
D zia ł ka w R ę b i s z o w i e - o
powierzchni 38 arów (możliwość
kupna ok. 20 arów) malownicze
po ł ożenie, w ygodny asfaltow y
dojazd, 4 latarnie. Cena 25/m2
- 668 978 762
Działka w Rybnicy - 120000
- 514 600 101
Działka w Wojcieszycach - z
widokiem na góry - 607 540 408
Garaż - przy ulicy I Maja - 502
875 528 i 091 81 84 096
Grunt rolny w Kałużnej - 5 tys.
m2 - w trakcie przekształcenia
na dzia ł ki budowlane - woda,
telefon, wodociagi i kanalizacja
w planach gminy. Cena 18 zł/m2.
- 889 452 893
Kawalerka - w Mysłakowicach
33m2 z balkonem i widokiem na
Śnieżkę - 508 506 009
Kawalerka - 27m2, ciekawa i
nowoczesna aranżacja wnętrza,
całość po remoncie. Dobra cena.
N.Euro-Dom. - 695 384 914
Kawalerka 30 m2 - Kawalerka
30 m2 typu studio , po remoncie
- 130.000 do negocjacji. NJeldom
– 668
K awalerka 26.6 m 2 - 1 p.
Zabobrze pośrednikom dziękuję
Kawalerka 28m2 - w dobrej
cenie - 793 560 829
Kawalerka w Mysłakowicach
- 3 6m, 1- piętro, c o et a żowe,
odświeżone do zamieszkania od
zaraz, cena 99000 - 501 264 773
Kiepury 42m2 - 2 pokoje, wyremontowane z w yposażeniem
(meble + AG D) 175 0 0 0 - 6 6 3
938 822
Komarno działka - na obrzeżach Jeleniej Góry 1528 m2 - 662
112 344
Komfortowe 73m z kominkiem
Cieplice 299000 - 665 561 306

M- 3 deweloperskie - Mieszkanie
na pier wszym piętr ze w w yre montowanej kamienicy o pow.
52 m Okazja cenowa 163 tys. zł
Nieruchomości „Partner” - 79 03
59 599

Mieszkanie 3 pokoje - 55m2 3
piętro Myslakowice w dobrym stanie. Cena 180.000 zł lub zamiana
na 2 pokojowe w Jeleniej Górze
- 601 693 850
Mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe, wysoki parter pow. 65
m2, Zabobrze ll. Okazja 199 000
zł. - 669 620 071
M ies zkanie 3 - pokojowe - w
centrum miasta 185 000 - 509
318 410

M-3 z garażem - Mieszkanie w
pełni wyposażone na pierwszym
piętrze z garażem i komórka lokatorską. Nieruchomości „Partner”
- 728 266 672

Mieszkanie 53m2 - 2 pokojowe
w odrestaurowanym budynku, po
kapitalnym remoncie, drewniana
podłoga, 1 piętro, bezczynszowe,
161 tys. - 721 326 079

M3 52m2 - w stanie deweloperskim
na 1 piętrze z widokiem na Śnieżkę.
Ogrodzone monitorowane osiedle
z miejscem parkingowym. Niski
czynsz! - 508 240 830

Mieszkanie 55 m2 - 167000
- 515 285 788

Mieszkanie - na Zabobrzu I, 2
pokoje na parterze, przytulne, 47,5
m2 - 150.000 - 695 034 321
M ies zkanie 5 0 m2 - pier w sze piętro w wyremontowanym
budynku wolnostojącym. Mieszkanie mieści w sobie dwa pokoje,
dużą łazienkę, kuchnię oraz przedpokój - 155.000 - 695 034 321
Mieszkanie - własnościowe w
Mrzeżynie. Powierzchnia 110 m2+
balkon. Położone 5m od morza
- 793 339 983
Mieszkanie - w okolicach centrum 80m trzy pokoje, ogrzewanie
gazowe nowe okna cena 3000zl za
metr - 721 581 631
Mieszkanie - dwupokojowe, na
pierwszym piętrze w wyremontowanym budynku wolnostojącym.
53 m2,nowe okna oraz nowe podłogi drewniane. Niedaleko centrum
miasta. - 161.000 - 695 034 321
Mieszkanie 110 m - przestronne
w centrum Jeleniej Gór y - 721
581 631
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu II, 45m BN - 660 35
95 00
Mieszkanie 2 pokojowe - 42m w
cenie 130000 do negocjacji - 500
122 446
Mieszkanie 2 pokojowe - rozkł adowe, o pow. 5 4 m2 dobr y
standard, po remoncie. Cena 190
000 zł. - 669 620 071

Mieszkanie 55m - część mieszkania w centrum Jeleniej Gór y
około 55m cena do uzgodnienia
- 721 581 631
Mieszkanie 68m bez pośredników - c.o. etażowe, cena do
uzgodnienia - 501 108 178
Mieszkanie bezczynszowe 37m
- W Czernicy cena 50.000 - 600
295 366
Mieszkanie dla każdego! - Duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie Kiepury 51,23m2
- 195000 po remoncie - 514 600
101
M ie s zkanie n a K a r ł o w i c z a
- 2 pokojowe 159000 bn - 509
318 410
Mieszkanie po remoncie - Zabobrze Moniuszki. 39m2 rozkładowe.
157 tys. 669 501 360 po 19. Bez
pośredników - 669 501 360
Mieszkanie w Żaganiu - kawalerka 36m w starym budownictwie
w centrum - 695 302 406
Mieszkanie w centrum - przy ul
Kopernika. 48m2 3 pokoje 185000
Bn - 509 318 410
Mieszkanie w Czernicy - 37m
do remontu. Cena 50000 - 600
295 366
Mieszkanie w Karpaczu - w
bloku 1 piętro powierzchnia 47.6
dwa pokoje - 502 468 128
Mieszkanie w Podgórzynie - po
remoncie do wykończenia 115m2,
parter domu 3pokoje i ok.1500m2
działki. Bez pośredników. Cena
260 tys. - 515 048 358
Mieszkanie Zabobrze - parter
2 pokoje 39m2 nowe okna drewniane 145000 - 502 415 233
Mieszkanie, 95 tys. - Sprzedamy mieszkanie 2 pokojowe,
ogródek, garaż, ok. Jeleniej Góry.
Całość do remontu. Cena tylko 95
tyś. N. Euro-Dom. - 695 384 914
Nowe mieszkanie - bez czynszowe w Jeleniej Górze. Budowane na styl apartamentów. Cena

120 tys. Bez pośredników - 508
152 068
Nowe mieszkanie w JG. - ul. Złotnicza 2 pokojowe - 504 786 104
Okazja wiejski dom - w Uboczu
600 030 275 - 600 030 275

Kupię 2 pokojowe mieszkanie
- na pierwszym piętrze w Jeleniej
Górze ok. Żeroma - 695 303 242

Pó ł domu w K ac zorow ie - w
poziomie, 5 pokoi, duż y kor ytarz, duża kuchnia i bardzo duża
łazienka. 135 m2. Garaż na dwa
samochody i ogródek. 270.000
- 695 034 321

Kupię lokal w Jeleniej Górze - Bez
pośredników - 793 585 886

Piękne 3 pokojowe - 16 0 0 0 0
Zabobrze - 500 122 448
Piękny dom - w Szklarskiej Porębie - 721 581 631
Pilnie 2 pokojowe - po remoncie,52m2, garaż, ogródek , poza
ścisłym centrum. Dobra cena! N.
Euro-Dom. - 695 384 914
Pilnie! Atrakcyjne 100 m2 - z
kominkiem w Sobieszowie - 607
396 142
Słoneczne suche - w dobrym
punkcie, 60 m2, 3 pokojowe, 1piętro, 3 piwnice, altana, wiata,
podwórko, ogrzewanie C.O uniwersalne, gotowe do zamieszkani
- 504 695 448
Stacja paliw k.Legnicy - 53.000
zł okazja - 514 600 108
Stary młyn z działką - 3700m2
- 514 600 108
Super okazja działka budowlana
- Komarno 1596m2 bez pośrednika
skrzynka ZK, własna woda, Cena
tylko 65 tys. zł - 693 458 700
Sygietyńskiego, 2 pokojowe
- 49 m2, słoneczne, rozkładowe,
c zę ściowo umeblowane - 6 9 5
256 460
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m, ogrzewanie indywidualne gazowe, osobne wc, po
remoncie - 517 353 026
Tanie mieszkanie - lub noclegi dla
pracowników - 600 391 015
Tanio 27 m2 po remoncie - blisko
c entr um, ogr zewanie gazowe,
n o w a s t o l a r k a , p a r k i n g - 513
098 128
Tanio 50 i 53 m2 po remoncie
- b li s ko c e nt r um, o gr zewani e
gazowe, nowa stolarka, parking
- 513 098 128
Tanio do remontu - mieszkanie
dwupokojowe w bardzo atrakcyjnej
cenie - 509 949 961
Tanio mieszkanie - 3 pokoje,
155.000zł - 723 143 566
Tanio mies zkanie 62 m2 - 2
pokojowe do remontu. Jeldom N.
- 600 434 800

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupimy 4 pokojowe - mieszkanie z balkonem lub ogrodem, po
remoncie, o podwyższonym standardzie, nPartner - 790 359 599

ALF
A

AUTO KOMIS

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

RESTAURACJA
DYSPENSA

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

Kredyty
			

* bez 			
poręczycieli
* bez limitu wieku
		
* dochód już od 360 zł
		
* na oświadczenie
na działalność bez zaś. z US i ZUS
oferta dla zadłużonych
kredyty hipoteczne
kredyty konsolidacyjne
oferty nowych banków

Magda
Czaprowska
			

Firma Motoryzacyjna „Ligęza”
Ul. W. Pola 28, Jelenia Góra, tel. (75) 642 14 82
www.ligeza.pl

*
*
*
*
*

Biuro Kredytowe
tel. 075 61 37 535
tel. kom. 605 919 305

Dom - do niewielkiego remontu w
okolicach Jeleniej Góry. „B.nieruchomości” - 660 359 500

ul. Armii Krajowej 11/1
58-500 Jelenia Góra
mczaprowska@dami.pl

K upi ę l o k a l o ko ł o 3 5 m 2 - w
Cieplicach na parterze z węzłem
sanitarnym, może być do remontu
- 791 250 699

Kupię mieszkanie - do 70 tys. do
remontu Jelenia Góra obrzeża i
okolice - 503 428 296
K upi ę p ó ł domu - w J eleniej
Gór ze, najlepiej po remoncie.
Pilnie, bez pośredników - 50 4
289 423
Kupimy mieszkanie - 1 lub 2
pokojowe w centrum Jeleniej Góry
z balkonem - 669 620 071
Pilnie kupimy 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze lub blisko najchętniej z kawałkiem ogrodu Nieruchomości - 665 561 306
Szukam domu do remontu - w
Jeleniej Górze lub okolicach. Cena
do 200000 zł - 664 499 814

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Zamienię za dopłatą mieszkanie własnościowe - 2 pokojowe,
38m2 po kapitalnym remoncie
na 3 pokojowe, własnościowe
(parter lub 1 piętro). Pośrednikom dziękuję - 514 267 265
Z amieni ę w ł a s n o ś c i o w e 2
pokoje w bloku na kawalerkę
w bloku, może być wieżowiec
- 075 64 28 707
2 pokoje na większe - własnoś c i o we m i e s z k a n i e (5 0,13 m)
niewymagające remontu, z dużym
balkonem ( Zabobrze III), niski
czynsz, na większe 3 pokojowe w
Jeleniej Górze - 665 897 057 lub
697 890 539
3 pokoje na kawalerkę własnościowe na Zabobrzu I zamienię
na kawalerkę lokatorską + dopłata
- 697 978 878
Łódź - Jelenia Góra - własnościowe mieszkanie w Łodzi 38 m2
na podobne w Jeleniej Górze - 075
76 21 133 i 691 592 159
Żagań na Jelenią - zamienię
mieszkanie własnościowe, kawalerka 36m2 w centrum Żagania
na podobne w J. Górze lub okolicy Cieplice, Piechowice - 601
580 203
Dam odstępne - za mieszkanie
kwaterunkowe - 509 208 877
Dom na mie s zkanie - z amie nię duż y ł adny dom w Ciepli cach na mieszkanie z dop łatą
pilne emibemm@yahoo.fr –
0033685628916
Jelenia na Bolesławiec - dwa
pokoje wyremontowane, bezczynszowe okolice Małej Poczty - 602
736 431
Kiepury 36m2 zamienię - IV
piętro b.ładne - 695 943 795
Kowary-Wrocław - Zamienię
mieszkanie 2 pokojowe, spółdzielcze w Kowarach, na takie same we
Wrocławiu. - 503 947 798
Na większe - zamienię mieszkanie
na większe w okolicy Karpacza,
Kowar, Podgórzyna, Miłkowa. 40m
+ garaż w jeleniej górze w bloku
ul.Transportowa - 695 641 709
Na większe lub chałupa - mam
mieszkanie 2 pokojowe, strych,
duża piwnica, podwórko z możli wo ś c i ą par kowania. Szukam
3,4-pok. lub domek do remontu
ewentualnie z dopłatą - 510 354
556
Szklarska na Jelenią - mieszkanie kwaterunkowe w Szklarskiej
Porębie D olnej o powier zchni
6 9 m 2 + gar a ż st r yc h pi w nic a
ogródek na podobne w Piechowicach lub Jeleniej Górze (może
być Sobieszów, Cieplice) - 668
486 335
W ł a s nościowe n a d o m e k
- mieszkanie 2 pokojowe własnościowe na domek, może być do
remontu, blisko biedronka i lidl
- 665 564 639
Własnościowe na mniejsze
- 37 m2, 2 pokojowe, 3 piętro
Zabobrze I zamienię na mniejsze
na Zabobrzu z dopłatą - 692 552
504
Zamiana - mieszkanie - pokój,
kuchnia na piętrze, niski czynsz,
140 zł nie ma łazienki na 2 pokoje
tylko na Kowary - stare budownictwo - 607 185 553
Zamienię - mieszkanie 3 pokojowe czynszowe w Cieplicach na

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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podobne także w Cieplicach. Mile
widziany ogródek - 728 325 325
Z amieni ę 110 m na mniejs ze
- w Jeleniej Górze na mniejsze z
dopłatą - 721 581 631
Zamienię mieszkanie - 2 pokojowe, czynszowe w Jeleniej Górze
na p o do bne w Cieplic ac h lub
Sobieszowie - 728 325 325
Z amieni ę n a m a ł y d o m e k mieszkanie w Cieplicach centrum
60m2 - 509 908 954
Z amieni ę n a w i ę k s z e - 4
pokoje lub sprzedam atrakcyjne
2 pokojowe Zabobr ze III 5 4m,
do zamieszkania, niski czynsz,
doskonała lokalizacja i widok - 600
801 863

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę lokal - 56m2 - centrum Cieplic - 605 328 080
Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe + kuchnia + łazienka - Cieplice (osiedla Fampa) - Telefon
kontatkowy - godziny wieczorne
- 642 74 61
Duż y d o m n a Wro c ł aw ski ej
– wynajmę, sprzedam, zamienię
– 661 059 918
Do wynajęcia magazyn z zapleczem biurowo - socjalnym o
powierzchni 80m2, duży plac,
manewrowy, dwa osobne wejścia, dogodny dojazd w Jeleniej
Górze – 888 371 746
Pomieszczenie pod warsztat
lub do współpracy o powierzchni
50 m2 lub 80 m2 od 1 marca w
Pilichowicach – 788 318 598
Pokój - oddzielne wejście Sobieszów - 075 75 534 25
2 pokojowe, umeblowane,
Sobieszów - 667 268 932
15 714 9 . D w u p o ko j o w e 5 5 m 2
- nowe mieszkania dwupokojowe
blisko centrum z miejscem postojowym. Cena 1000zł plus opłaty
eksploatacyjne Roksanes Żukowski ANB - 508 240 831
156932. Kawalerka w Kowarach
- 36 m2 do wynajęcia, 400,00 zł
czynsz, 350,00 zł opłata plus liczniki. JeldomN - 600 434 800
157790. Lokal w centrum - do
wynajęcia 20 m2 ul. 1 Maja pierwsze piętro - 662 112 344
157646. Ul. Wrocławska - Wydzierżawię grunt z domem ( razem lub
osobno) przy ul. Wrocławskiej.
Idealne na dzia ł alno ś ć. - 6 03
954 845
3 pokojowe - Zabobrze Różyckiego
pierwsze piętro - 796 292 545
Mieszkanie - 64m2 od 01.02.09
- 608 210 531
M ie s zkanie 12 0 m 2 - u m e b l o w a n e, c z t e r y p o ko j e d w i e
łazienki, taras .Oferta ważna od
01.02.2008. - 608 210 531
Pokój - dla dwóch spokojnych,
uczennic - studentek/ na Zabobrzu
- 075 71 30 268

AGD + RTV, Internet. Zabobrze
u l. N o s ko w s k i e g o 10 0 0 +18 0
czynsz + liczniki. Od zaraz! - 502
736 910
2 pokojowe, Park Sudecki - kompletnie umeblowane, pralka,
lodówka, t v balkon. 10 0 0 zł +
media(ok.150 zł mies), +2x kaucja
- 514 600 108
3 pokoje - Mieszkanie idealne dla
rodziny umeblowane, po remoncie
gotowe do zamieszkania od zaraz
- 695 725 853
3 pokoje Sobieszów - po remoncie,
bardzo ciepłe (nowe okna i gazowe
ogrzewanie), jasne i przestronne,
w przepięknej okolicy. cena 1300
pln + rachunki + kaucja - 60 6
716 503
3 pokojowe - mieszkanie w Jeleniej Gorze o pow. 70 m2. - 0049
1707810422
3 pokojowe - Zabobrze Różyckiego
pierwsze piętro - 796 292 545
40m2 na gabinet, biuro - 40m2 na
gabinet, biuro centrum Zabobrza
ul.Różyckiego 4a tylko sms”y 508
127 007 - 506 092 349, 754 38
65 18-22
Atrakcyjne mieszkanko - pokój
z aneksem kuchennym + sypialnia,
częściowo umeblowane, parter,
osobne wejście PELKOM - 606
405 109
Atrakcyjny lokal - na parterze
w ścisłym centrum Jeleniej Góry
- 603 347 415
Atrakcyjny lokal! - usługowobiurowy położony na parterze w
centrum. Wejście od ulicy, parking,
dogodny dojazd. Pow. 9 0 m2,
(istnieje możliwoś ć w ynajęcia
dodatkowej powierzchni). - 608
442 373
Do wynajęcia - umeblowane ulica
Wyczółkowskiego Od zaraz - 606
101 372
Dom w Karpaczu - Proszę o kontakt: polaes@op.pl - 516 509 812
Dom na Czarnym - wysoki standard dla firm lub rodziny - 514
600 101
Dwa pokoje - do wynajęcia dla
jednej osób, umeblowane w domku
z osobnym wejściem. cena 700zł
miesi ę c znie. Jelenia G óra ul.
Sobieskiego - 691 250 133
Gara ż - Na oś.X X-lecia, siła,
kanał - 515 803 170
Gryfów - kawalerkę składającą
się z pokoju, kuchni, łazienki i
przedpokoju na IV piętrze w centrum - 88 9721 244
Hala w Lubaniu - hala w Lubaniu
- 514 600 108
H ala , maga z y n, hur tow nia duże drzwi, nowe biuro i toaleta,
dwa piece typu „koza”, dobrze
oświetlona, duży plac manewrowy,
idealna na hurtownie lub magazyn,
ul K.Miarki. Odstąpię bez dodatkowych opłat - 601 699 872
Hala/magazyn Lubań - Całość
550 m2, z placem manewrowym.
Możliwość podziału na mniejszą
powierzchnię. - 514 600 108

2 pokoje Kiepury - w pełni umeblowane o dobrym standardzie o
lutego do wynajęcia 900 zł plus
opłaty, osób. Preferowane osoby
pracujące. Kaucja 1200 zł.. - 502
399 088

Karpacz kawalerka - do wynajęcia - 509 545 110

2 pokoje wysoki standard - mieszkanie w domku, własne miejsce
parkingowe, AGD, umeblowane,
możliwość dostępu do Internetu,
950 zł plus liczniki - 668 388 020 i
075 64 75 276

K awalerka - umeblowana,
Zabobrze, ul. Kiepury - 663 232
254

2 pokojowe - mieszkanie
o p o w i e r z c h n i 5 3 m 2 w o ko licy zajezdni MZK ... - 0 0 49
1707810422
2 pokojowe K iepur y - w pe ł ni
umeblowane (nowe meble i sprzet
) wyposażone po remoncie kapitalnym 1000 zl + liczniki + kaucja
- 785 094 172
2 pokojowe na Orlim - do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe na
osiedlu Orlim, 400 zł + rachunki
(czynsz 70 zł + gaz, woda itp.)
Najchętniej studentkom. Dzwonić
po godzinie 19. - 075 76 17 722
2 pokojowe na Z abobr zu - od
zaraz, umeblowane - 793 208
136
2 pokojowe Zabobrze - 54 m2, po
remoncie - nowe meble, sprzęt

Mam do wynajęcia 2
kawalerki w Jeleniej
Górze w domku jednorodzinnym - niezależne
wejścia i niezależny
wjazd - 075 75 215 89

Karpacz-mieszkanie - Posiadam do w ynajęcia od kwietnia
mieszkanie w Karpaczu. - 601
170 624

K awalerka 6km od centrum
- Do wynajęcia od zaraz. 22m2
kuc hnia, ł a zienka, c zę ś c i owo
u m e b l o w a n a d o g o d ny d o j a zd
MPK. Cena 290zł + 50zł czynsz +
liczniki. Ogrzewanie elektryczne
oraz piec. Dzwonić w godz. 10-16
PN-PT - 602 383 158
Kawalerka do wynajęcia - od 1lutego, po remoncie, umeblowana,
aneks kuchenny, pralka, lodówka,
nowy junkers, tel.kablowa 900 zł
miesięczne w tym czynsz + prąd,
gaz, woda - 722 804 753
K awalerka w c e n t r u m J G
- ogródek, parking, nowa, umeblowana, nowa pralka i lodówka,
niezależne wejście, parter, centrum J.G. tel po godz. 11-tej - 691
266 299
K awalerka w K o w a r a c h wynajmę kawalerkę w Kowarach,
nowe budownictwo, za wynajem
400,00 zł + 350,00 zł + liczniki.
JeldomN - 600 434 800
Lokal - w okolicach sądu w jeleniej górze 50 m w czynszu ogrzewanie + woda atrakcyjna cena 40
zł za m2 - 514 600 101
Lokal (gabinet, biuro) - lokal 50
m2 (gabinet, biuro) własny parking, ładnie zrobiony, niedaleko
centrum. Niski czynsz najmu - 514
600 108

Lokal - dobra lokalizacja - 40m2
w centrum, położony na parterze
przy jednej z główniejszych arterii
Jeleniej Góry. W sam raz na biuro,
kancelarie. - 693 295 435
Lokal 50 m2 w JG - Tanio - 510
124 844
Lokal blisko centrum - Parter,
50 m2, reprezentacyjna poczekalnia, atrakcyjna cena idealny
na biuro, pracownie projektową
- 514 600 101
Lokal na kancelarię - k.sądu,
wysoki standard, wejście od ulicy
- 514 600 108
Lokal Szklarska Poręba - lokal
20m przy głównej ulicy Jedności
Narodowej ścisłe centrum - lokal
świetnie nadający się na salon
telefonów komórkow ych komis
klimatyzacja ogrzewanie wc - 608
642 870
Lokal w centrum - od 1 lutego
lokal uży tkow y w centrum JG,
68m2, parter- na sklep, usługi lub
małą gastronomię. Czynsz najmu
6000zł. „NKOP” - 509 908 800
Lokal w centrum - Jelenia Góra
- Cieplice. Plac Piastowski - 510
105 442
Lokal (biuro, kancelaria) - centrum Jeleniej Góry, blisko sądu,
wysoki standard - 514 600 108
Magazyn - od zaraz magazyn
w centrum Jeleniej Góry parter doskonały dojazd - 508 805 391
Mieszkanie 120 m2 umeblowane wysoki standard,4 pokoje
dwie łazienki taras od 01.02.2009
- 608 210 531
K omfortowe 2 p o k o j o w e
mieszkanie, w pełni umeblowane,
wyposażone, nowy sprzęt i meble,
po kapitalnym remoncie, nowoczesne ogrzewanie podłogowe,
balkon, taras.1 300 zł + prąd +
woda + kaucja. Zabobrze 3 - 721
705 595
Mamy do wynajęcia - mieszkanie
2 pokojowe, wyposażone, umeblowane, blisko centrum, 1100 zł plus
liczniki - 669 620 071
Miejsce w pokoju - w mieszkaniu studenckim dla dziewczyny.
ko m f o r towe war unk i inte r n et ,
pralka. 200 zł + 100zł media - 506
092 349
M iejsce w p okoju - miejsc e
w pokoju 2-os.int-tv-parking.ul.
Paderewskiego dzwonić 18 -22
- 506 092 349
M ie s zkanie - 2 p o k o j o w e
łazienka kuchnia ,umeblowane
pier wsze piętro na Zabobrzu 3
od 1 lutego. Cena 900 zł + kaucja
- 663 966 152
M ies zkanie - d w up o ko j owe
44m częściowo umeblowane na
Zabobrzu. Cena 700 zł + liczniki.
O gr zewani e w c z y ns zu - 5 01
439 836
Mieszkanie 120m2 - umeblowane od 01.02.09 - 608 210 531
Mieszkanie 2 pokoje - Od zaraz
ciepłe mieszkanie Cieplice 800 zł
+ liczniki - 603 832 027
Mieszkanie 2 pokoje - na ul.
Różyckiego. 700 zł + 200 czynsz
+ liczniki (gaz, woda energia) - 605
995 173
Mieszkanie 2 pokoje - + kuchnia
o łazienka po generalnym remoncie, częściowo umeblowane w
centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie
o powierzchni 44 m.Cena wynajmu
900 zł + media - 605 960 318
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze 2-u pokojowe także studenci
- 508 805 391
Mieszkanie 2 pokojowe - mieszkanie z kominkiem wysoki standard po remoncie 1000 zł +woda,
gaz, energia w Jeleniej Górze w
spokojnej dzielnicy - 663 051 058
Mieszkanie 2 pokojowe - Park
Sudecki, umeblowane, wszystko
nowe, 1000 zł + opłaty, 2 x kaucja
514 600 108 - 514 600 108
M ies zkanie 2- u p okojowe kuchnia, łazienka, balkon, umeblowane, na I piętrze - J.Góra ul.
Małcużyńskiego. Czynsz 1200zł
+ opłaty eksp. (czynsz 150 zł,
energia, woda) + kaucja 2000zł
- 608 134 616
Mieszkanie 3 pokojowe - Mieszkanko 3 pokoje w Jeleniej Górze
blisko Intermarche, umeblowane
po remoncie - 695 725 851
Mieszkanie 64m2 - dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, parter, umeblowane. Od 01.02.2009 608 210 531
Mieszkanie blisko UE - 2 pokojowe blisko UE (5min), wyremontowane, okna PCV - 693 295 435
Mieszkanie do wynajęcia - 3
p okoje w s zk lar sk iej p or ę bie,
blisko centrum, bezczynszowe

od 1 lipca 2009, cena 1000 zł
miesięcznie za rok płatne z góry
- 886 394 855
Mieszkanie Mysłakowice - do
wynajęcia mieszkanie 46 m - 600
161 997
Mieszkanie Szklarska Poręba
- wynajmę mieszkanie.3 pokoje,
bezczynszowe, blisko centrum.
Cena 1000 zł. Miesięcznie za rok
płatne z góry od 1 lipca 2009 - 886
394 855
Mieszkanie umeblowane - Mam
do wynajęcia mieszkanie umeblowane, trzypokojowe z tarasem i
balkonem na Zabobrzu 3. W cenę
najmu wliczony jest garaż pod
budynkiem - 662 009 700
Mies zkanie w Kar paczu - 2
pokojowe w bloku w Karpaczu.
Czynsz 1000 zł +liczniki - 691
925 647
Na Morcinka - 2-pokojowe: salon
z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, przedpokój.
Umeblowane, cena 110 0 zł (w
tym czynsz i ogrzewanie). - 798
068 275
Odstąpię ogródek - na Sudeckiej
z altaną , cena do uzgodnienia
- 605 222 100
Pawilon na Zabobrzu - 40m2
1300pln Różyckiego 4a - dzwonić
w godz. 18.00-22.00 - 506 092
349, 754 38 65
Pilnie wynajmę pokój - przy ul.
Zaułek 15. Dla studentki lub dwóch
studentek. 25 minut do KK - 725
140 262
Pokój - dla dwóch osób umeblowany, Internet, parking, Jelenia
Góra, Cieplice, 300 zł od osoby do
uzgodnienia - 660 065 872
Pokój - 10 min od centrum - 791
060 305
Pokój - dla studentki lub dwóch
studentek do KK 25 minut drogi
- 725 140 262
Pokój - szukam współlokatorki
do bardzo ładnego mieszkania
2- pokojowego blisko c entr um.
- 600 796 420
Pokój 1 lub 2 osobowy - w domku
jednorodzinnym dla 1 lub 2 osób w
Jeleniej Górze - 781 957 535
Pokój 1 os. - 075 64 34 336
Pokój 1-osobowy - dla dziewczyny w mieszkaniu studenckim
na Zabobr zu I. Cena 30 0 zł +
rachunki. Dostęp do Internetu 609 507 683 lub 508 285 392
Pokó j dla student a(- tk i) - w
mieszkaniu studenckim na Zabobrzu ( ul.Noskowskiego 9). Umeblowane, dostęp do Internetu. Do
wprowadzenia się od zaraz bądź
od lutego. Czynsz 250zł/m-c +
rachunki! - 667 220 900
Pokój dla studentów - Do wynajęcia duży pokój w centrum miasta
z d o st ę p e m d o inte r net u, dl a
dwóch studentów - 604 081 904
Pokój do wynajęcia - dla 2 os.
bardzo blisko AE w mieszkaniu
studenckim. 300 zł plus rachunki.
Internet - 793 443 004
Pokój do wynajęcia - z używalnością kuchni dla pary pracującej
lub studentów Zabobrze I - 075
64 27 017
Pokój do wynajęcia - w mieszkaniu studenckim 3-pokojowym, z
dostępem do Internetu, blisko UE,
od lutego, Szukamy najlepiej pary
lub dwóch dziewczyn, które się
znają 783 474 271, 693 981 182
Pokój do wynajęcia - dla dwóch
osób do wynajęcia od zaraz umeblowany, Internet, parking - Jelenia
Góra Cieplice - 300 zł od osoby (
do uzgodnienia ) - 660 065 872
Pokó j w c entr um - szukamy
współlokatorki do pokoju w super
mieszkaniu na Pl.Ratuszowym, w
pełni umeblowane, Internet + TV
GG5214573. - 662 172 251
Pokoje do w y naj ę c ia - d wa
pokoje do wynajęcia z osobnym
wejściem, kuchnią i łazienką w
domu jednorodzinnym - 075 75
520 70
Pomieszczenie magazynowe
- w centrum Jeleniej Góry bdb,
lokalizacja i dojazd - pod same
drzwi. - 508 805 391
Potrzebna współlokatorka Miejsce w pokoju dla milej osoby.
Tylko sms,y 250zl - 508 127 007
Stancja 270 zł/os.w JG - Pokój
dla 2 studentek. Łazienka. Mała
kuchnia. Gratis internet.Żadnych
dodatkowych opłat nie ma. Idealne
warunki do nauki. Możliwość dofinansowania do czynszu z uczelni.
- 880 030 131
Szklarska Por ęba 2 pokój
- kuchnia, łazienka, przedpokój,
piwnica, 5 4 m2. Po remoncie,
ładne kolory wnętrz, nowoczesna
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OKAZJA - do wynajęcia lub sprzedaży obiekt o powierzchni 2000 m2 na biura, szwalnię, 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
stylistyka. Umeblowana kuchnia.
kaucja jednomiesięczny czynsz.
Odstępne 1200,- / mc - 608 379
863
Szukam w sp ó ł l o kato r k i - do
m i e s z k a n i a 2- p o ko j o we g o n a
ul. Kadetów(blisko KK). Opłata
450+media. Komfortowe, nowe,
umeblowane. - 793 406 046

Dom w Jeleniej Górze - 514 600
108
Garaż - na samochód osobowy
w Mysłakowicach ok. ul. Polna,
Żołnierza, Nadbrzeżna i sąsiednie
- 504 134 878
Halę, magazyn - w Jeleniej Górze
- 886 418 051
Szukam mieszkania w Karpaczu
lub Szklarskiej. Umeblowanego
- 889 709 858

Szukamy współlokatorów. Jednego do pokoju 2 osobowego i
jednego do pokoju 3 osobowego.
200 metrów na uczelnie. Internet
w pokojach. Super atmosfera.
Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 76
- 798 523 542

K awalerka tanio - od maj /
czerwiec 2009 w Jeleniej Górze /
Cieplice. - 519 379 715

Tanio lokal us ł ugow y 3 0 m2
- lokal 30 m2, przy ul. Wolności
- ogrzewanie gaz, nowa stolarka,
parking - 513 098 128

Kawalerka lub m2 - 1 lub 2
pokojowego umeblowanego w
Piechowicach, Wojcieszycach lub
Cieplicach - 792 212 725

Ul . Konopnickiej - atrakcyjna
lokalizacja, główny deptak, około
350 m2 - 508 240 825

Kawalerka lub pokój - pilnie
szukam kawalerki lub pokoju w
domu jednorodzinnym tanio kawalerka do 400 zł. - 790 880 189

Umeblowana kawalerka - około
40m2, stałe łącze internetowe,1
miejsce parkingowe w spokojnej
dzielnicy willowej. Mieszkanie
ciepłe, w cenie najmu ujęta jest
opłata za wszystkie media-1000
zł miesięcznie, kaucja 500 zł - 516
218 935
Wynajmę - 3 pokoje na Zabobrzu (Różyckiego) pierwsze piętro
- 796 292 545
W ynajm ę - p o m i e s z c z e n i e
o powier zchni 50m2 lub 80m2
pod warsztat lub do współpracy
pomieszczenie znajduje się w
Pilchowicach od 1 marca - 788
318 598
Wynajmę - lokal 300 m2 w Kowarach. Budynek z rampą załadowczą. Oprócz dużej hali sprzedaży
lub produkcji 3 pomieszczenia
biurowe. 2 na parterze i jedno na
piętrze - 514 600 101
W ynajmę - 30 0 m 2 Kowar y
lokal, hala - ns - 514 600 101
Wynajmę 2 lokale - pierwszy na
parterze 80 m2 - 5 000 zł za m-c
tylko dla firm sieciowych lub instytucji bankowych drugi na 2 piętrze
- 60 m2 - 1 000 zł za m-c oferta dla
każdego - 514 600 101
W ynajm ę 2 l u b 3 p o ko j o we
- w Jeleniej Gorze. Jedno 2 pokoj owe, 5 3 m 2 z a 70 0 zl /m - c , i
dr ugie 3 p okojowe, 70 m2 z a
1000 zl/m-c. Mieszkania są od
zaraz do zamieszkania. - 0049
1707810422
W ynajm ę 5 4 m 3 n a K i e p u r y
- dwa pokoje plus balkon, parter
- 507 125 023
W ynajm ę pokój - Studentka
UE szuka osoby lub 2 osób do
2 pokojowego mieszkania na ul.
Morcinka. Czeka od zaraz w pełni
umeblowany pokój z aneksem
kuchennym, T V, Internetem, w
któr ym może mieszkać 1 lub 2
osoby - 793 616 113
Wynajmę pokój - dwóm spokojnym / uczennicom -studentkom /na
Zabobrzu - 075 71 302 68
W ynajm ę w K a r p a c z u - D o
wynajęcia pomieszczenia: 1)na
salon fryzjersko – kosmetyczny ok.
90 m2; 2) na odnowę biologiczną
ok. 120 m2; 3) na działalność
usługowo – handlową: 30, 60 m2;
- 601 552 964

Kawalerka - 725 763 817

W ynajmę kawalerkę w Kowarach za rozsądne pieniądze - 664
974 775
Leśna - - szukam w trybie natychmiastowym mieszkania lub kawalerki lub pokoju do wynajęcia - 515
704 094
Lokal na sklep - w centrum Jeleniej Górze. - 608 613 065
Mieszkanie - w cenie do 900
zł w centrum lub okolicy - 692
441 852
Mieszkanie 2 pokoje - od lutego
mieszkanie na Z abobr zu II, 2
pokoje 600 zł + Media - 661 763
146
M ies zkanie 2 p okojowe - 4
studentów wynajmie mieszkanie 2
pokojowe w niewygórowanej cenie
w Jeleniej Górze - 605 152 111
Okolice Cieplic - Poszukuję
m i e s zkani a d o w y naj ę c i a 2- 3
pokojowego w okolicy Cieplic i
Sobieszowa. - 601 825 643
Pilne - szukam mieszkania do
w ynajęcia niedrogo w Jeleniej
Górze - 665 799 111
Pilne mieszkanie 2-3 pokojowe
- blisko centrum do 700 zł + media!
- 605 925 019
Pilnie mieszkanie - mila i uczciwa
rodzina z wieloma atutami bardzo pilnie potrzebuje mieszkania
jakiegokolwiek nawet do małego
remontu, obie osoby są pracujące. do 500 zł + rachunki - 609
973 851
Pilnie szukamy mieszkania Trójka studentów pilnie poszukuje
mieszkania minimum dwupokojowego do wynajęcia na terenie
Jeleniej Góry do kwoty 800 zł. Nie
stwarzamy problemów - 506 943
378; 721 115 340
Pilnie wydzierżawię - lokal pod
bar najlepiej z ladą bufetową - 500
870 034
Pilnie wynajmę - mieszkania w
Piechowicach - 785 419 139
Pokój 1os. studentce - W Jeleniej
Górze z dostępem do Internetu,
najlepiej w mieszkaniu studenckim. Spokojna i bezkonfliktowa.
- 697 591 910
Poszukuję do wynajęcia - domu
na wsi - 509 208 877

Zabobrze III - 3 pokojowe - na
Kiepury, nieumeblowane, koszt
1100 zł/m + liczniki woda i prąd,
ogrzewanie elektryczne, kaucja
- 501 167 262

P o s zukuj ę m i e s z k a n i a - 2
pokoje w Jeleniej Górze do 1000 zł
od marca telefon - 728 217 439

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ

Przyjezdny - od 1 marca planuję sobie u ł oż yć ż ycie bliżej
gór, dlatego też powoli zaczynam
się rozglądać za kawalerką lub
pokojem w przystępnej cenie - 665
186 190

Firma h a n d l owa p o s z u ku j e
lokalu użytkowego o pow. 10015 0 m2 w centrum miasta w
dobrej lokalizacji handlowej
- 666 842 977 e-mail: 7-mila@
wp.pl
2 pokojowego mieszkania - w Jeleniej Górze okolice Małej Poczty
w cenie 500 zł + opłaty osoby
pracujące - 781 562 674
2 studentki, bez nałogów szukają
mieszkania do wynajęcia w Jeleniej Górze najlepiej na Zabobrzu
do 280 zł + opłaty - 606 884 751
Kawalerkę w Jeleniej Górze
lub okolicach, w dobrym stanie,
tanio, najlepiej umeblowaną - 725
120 423

P o s zukuj ę m i e s z k a n i a - 2
pokojowe w Jeleniej Górze tanio
- 781 562 674

Stoisko, lokal - na punkt przyjmowania zamówień na pieczątki.
- 603 699 159
Szukam do wynajęcia - 2 pokoje
do wynajęcia, tanio (minimum 3
lata) Jelenia Góra - 501 769 143
Szukam garaż - na Karłowicza w
cenie do 130 zł - 608 295 319
Szukam mieszkania – 2, 3 pokojowego w okolicy Cieplic Sobieszowa. - 601 825 643
Szukam pokoju - studentka uniwersytetu ekonomicznego szuka
pokoju blisko uczelni ania141200@
wp.pl - 723 133 299
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Wydzierżawię - chętnie - solarium - 500 870 034
Wynajem z możliwością kupna
– 2 pokojowego mieszkania w
Jeleniej Górze do 50m z możli wo ś c i ą p óź niejs ze g o kupna,
najchętniej Zabobrze (za realna
cenę), kontakt mailem kayade@
wp.pl lub tel - 508 454 386
W ynajm ę d w up o ko j o we - w
Jeleniej Górze ( okolice: centrum,
Zabobrze, Kadetów ) - 665 759
305

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Citroen Xsantia2.0 hdi 1999,
nowy wypust Diesla Wersja Eksklusiv. Wszystko oprócz skór,
kombi srebrny. Cena do uzgodnienia. Warto - 725 139 506
Mitsubishi Colt 1.3 benzyna
z gazem, 91 rok, koła zimowe,
ważne przegląd i oc, stan bdb.
Cena 2400 do uzgodnienia - 722
092 427
Peuqeot 405 1 .9 - części z
demontażu - 500 058 370
Ford Eskort – silnik ze skrzynią
biegów, rozruszniki, alternator,
półosie, felgi z letniki oponami,
inne akcesoria: fotele, szyberdach – roczniki 1991, diesel 1.8
– 501 038 525
Fiat 126 p – silnik kompletny
ze skrzynią biegów, sprawny
technicznie zamienię na motorower lub motocykl do 125 cm
WSK lub inny - wartość 250 zł
– 605 857 016
Opel Kadett – 1992 rok, częś c i t a n i o – o p o ny u ż y w a n e
14 5x70x13 sz t . 2 t anio – 6 05
857 016
Ford Fiesta 1.3 benzyna, przebieg 135.000 rok produkcyjny
1993, radio, spoyler, sportowa
kierownica, dodatkowo światło stopu, nowe sprzęgło, po
wymianie zawieszenia, komplet
opon letnich na alufelgach i
zimow ych – cena 2200 – 698
135 409
V W Golf IV – 1.9 SDI, 68km,
czarny, 1999 rok, ABS, klimat y zacja, 3 dr z wiow y, zareje strowany – 075 76 46 334 i 693
773 782

Renault Clio 1998 rok, trzy
drzwiowy, czerwony, centralny
zamek + pilot, alufelgi, dodatkow y komplet kół zimow ych,
CD, elektryczne szyby, pojemność 1200 - cena 7000zł - 663
577 540

Audi B4 - 93 bardzo atrakcyjny
wygląd cena 4500 lub zamienię w
tej cenie - 669 595 967

M ercedeS 19 0 D i e s e l , r o k
1988, osobowy, kolor niebieski,
dodatkowy spoiler, wspomaganie kierownicy, centralny zamek
+ pilot, szyberdach, CD, cena
5000 zł - 663 577 540

Audi B4 1.9 td - 1994 rok, ciemny
zielony metalik, centralny zamek,
szyberdach, hak, bezwypadkowy.
Opłacony! - 507 088 692

Astra 1.7 tds kombi - Auto rok w
kraju w bardzo dobrym stanie bez
korozji, alufelgi, wspomaganie, 2
x airbag, abs, szyberdach, hak,
ekonomiczny nie wymaga wkładu
finansowego cena atrakcyjna - 725
120 474
Audi 80 B3 - rok produkcji 1987,
1,8 benzyna przebieg ok. 190.000
tys. szary metalik, zadbany, zarejestrowany, opłacony, pier wszy
właściciel Cena 4000 do negocjacji - 509 912 130 i 694 582 833
Audi 80 B4 - 1994 rok,1.9TD,
centralny zamek, szyberdach,
bezwypadkowy, ciemny zielony
metalik. Opłacony - cena 8900/do
negocjacji - 507 088 692
Audi 80 B4 na części - 1994 - 607
894 748
Audi 89 rok - 2000 zł - 1.8 - Stan
dobr y ubezpieczona, przegląd,
hak blokada skrzyni biegów - 075
71 26 058
Audi A4 sedan - Sprzedam Audi
A4 z instalacją gazową sekwencyjną, 1.6 pojemność, rok 1995,
A BS, klimatronic; 2 poduszki,
stan dobry; kolor zielony. Cena
ok. 12.000 możliwa negocjacja.
Do oglądnięcia w Jeleniej Górze
- 781 721 901
Audi A4.1.9-tdi combi - wyjątkowo
zadbane - w bardzo dobrym stanie
- jest ubezpieczone, zarejestrowane, nie wymaga żadnych nakładów finansowych, jestem osobą
prywatną, jedynym właścicielem
tego auta - 508 176 215
Audi A4.1.9.tdi - bardzo zadbane,
rok 1999, auto nie wymaga żadnych wkładów finansowych, dzisiaj
kupujesz dzisiaj jeździsz - zarejestrowane, ubezpieczone, super
stan, nie jestem handlarzem - 508
176 275

Audi B 4 - b a r dzo at r a kc y j ny
wygląd, Alu, nowe opony i dużo
nowych części polecam - tanio
- 669 595 967

Bmw 316 compact - rok produkcji
19 9 6 , p o j e m n o ś ć 1. 6 , c z ar ny
metalik, wspomaganie, 2 x airbag,
abs, centralny zamek, alarm, elektryczne szyby i lusterka, alufelgi,
szyberdach, CD, ważny przegląd
i OC - 793 212 533
Bmw e 30 - błotniki, lampy, wnętrze,
wszystkie części z rozbiórki - 609
246 405
Cezeta 350 - stan dobry, z opłatami, cena 1000 zł do negocjacji
- 791 244 062
Charade uszkodzone - w całości
lub na części 400 zł - 510 242 940
Citroen Xantia - 94 rok produkcji,
pojemność 1998 benzyna. Cena do
negocjacji - 508 269 977
Citroen Berlingo - 1,9 D - ciężar. 2
miejsca - poduszka powietrzna kierowcy, hak, wspomaganie kierownicy, ABS, centralny zamek. Nowe
wzmocn. opony. Wymieniony pasek
rozrządu wszystkie filtry i płyny.
Sprowadzony, nie zarejestrowany
- 695 513 335
Combo - uszkodzony - 94r,1.4i,
granatow y, hak, kratka, alarm,
zadbany, lekko uszkodzony - sprzedam lub zamiana na cały - 601
437 091
Citroen ax 1.0 kol. czerwony, rok
produkcji 1992, opłacony do lipca
2009, radio z mp3, 6 głośników,
hak, podświetlenie kabiny na niebiesko, stan techniczny dobry, spala
5l/100km, cena do uzgodnienia
- 725 677 265
Escort – 94 rok na chodzie z
przeglądem bez oc. 700pln - 667
556 883
Escort - 92 rok - 5 drzwiowy cena
700 pln - 667 556 883
Eskort gaz - 1400 pojemność,
opłacony, sprawny, 96 rok składak
- 698 925 671

Felicia kombi B + gaz - 1.3 mpi
benzyna + gaz 1997 rok produkcji,
stan dobry, w stałej eksploatacji,
ważne OC i przegląd, cena 4900
do negocjacji - 604 786 525 i 606
912 189
Felicja pickup za 5500 - 1998 rok
produkcji, 1.3 MPI, biały, cena do
negocjacji - 502 799 999
Fiat 126p - z 95 roku. Autko jest
wyrejestrowane. Fiat jest po małej
przygodzie, ale jeździ. Stan blacharki pozostawia dużo do życzenia, natomiast silnik jest w bardzo
dobrym stanie. Cena 250 zł - 792
661 611
Fiat 126p - elegant, technicznie
sprawny, opłacony do października,
łącznie z przeglądem, rok 89, kolor
czerwony, zadbany, cena 500 zł.
Jelenia Góra - 798 438 479
Fiat 126p za 250 zł - Sprzedam
wyrejestrowanego malucha z 95
roku. Auto na chodzie, stan blacharki w złym stanie - 792 661 611
Fiat Brava 1,8 16 v - sprowadzony,
uszkodzony (Auto na części) Cena
do uzgodnienia - 511 609 417
Fiat CC 900 - gaz rok 1993 biały
ważny przegląd i OC uchylane tylne
szyby, hak stan dobry, cena 1400 zł
- 504 33 43 80
Fiat Uno - 1.0 benzyna 93 rok, dwu
drzwiowy, na części, w dobrym stanie, za 700 zł do negocjacji. Jelenia
Góra - 889 316 608
Fiesta 2001 za 7300 - zarejestrowana, kupiona w polskim salonie,
serwisowana w ASO, książka bez
wypadkowo stan bdb., 1300, benzyna, biała - 603 182 814
Ford Escort 1.4 kat. ghia - 1992
rok, wiśniowy, wersja Ghia, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
centralny zamek, podgrzewana
przednia szyba, szyber dach, welurowa tapicerka, przegląd do08.09 ,
OC do 04.09, Cena to 2.000zł (do
negocjacji) - 667 085 802
Ford Escort kombi 1,8 td - rok
1994, przebieg 140 tys., 5 D, RM,
relingi, dodatkowe dwa letnie koła,
kolor turkusowy, stan dobry, silnik
stan idealny, możliwa zamiana na
inne kombi - 605 594 290
Ford Escort kombi 98 rok, 1.4 - na
części lub w całości - 722 515 785
Ford Escort mk vi - tanio 88 rok,
karoseria w lepiej niż dobrym stanie,

do wymiany zawieszenie przód, 5drzwiowy opłaty ważne do 12.2009,
cena 700 zł lub zamienię na.. GG
2641894 - 695 980 516
Ford Esc or t pickup zamiana
- przebieg 150 tys., 1,8diesel rok
1995 - sprzedam lub zamienię stan
b.dobry - 601 924 778
Ford Escort uszkodzony - 1,8 16V,
98 rok produkcji, uszkodzony lewy
przedni bok. na chodzie. Klimatyzacja, ABS, elektryczne lusterka,
wspomaganie, podgrzewane szyby,
2 x airbag, niebieski metalik - 605
675 897
Ford Fiest a - 919 6 sk ł adak,
pojemność silnika 1,1 benzyna,
3 drzwiowy, cena 600 zł, ważny
przegląd i oc - 691 181 779
Ford transit 2,5 d - 94 - 6 osobowy
biały 6500 zł do negocjacji - 693
085 742
Golf 3 1.4 + LPG tanio - zarejestrowany, 94 rok ekonomiczny,
nowy akumulator, koła zimowe,
wspomaganie, hak bardzo zadbany
nie wymaga wkładu finansowego
- 725 120 474
Golf 3 1.9 tdi kombi - rok produkcji 1996 w kraju od 02/2008,
0zarejestrowany, ważny przegląd
i OC, wspomaganie kierownicy,
elektr yczny szyberdach, welur,
elektryczne światła, stan dobry
cena 7900 do negocjacji - 604
786 525
Golf 3 tdi kombi 1996 - zarejestrowany z ważnym przeglądem i
oc cena 7500 do negocjacji - 604
786 525
Golf 4 z salonu w PL- rok 2002
rok, pojemność 140 0, 5 dr z wi
grafit, zakupiony w salonie u Grabowskiego, nigdy nie palono, stan
idealny. Cena 20,5tys zł. - 693
458 700
Golf II - 19 89, 1,3 benzyna,
ważny przegląd i OC, ekonomiczny,
bordowy metalic, stan bdb, 1700 zł
- 669 367 214
Golf II - 1988/1989 1,3 benzyna,
zarejestrowany, opłacony, ekonomiczny, granatowy, stan bdb. Cena
1700 zł - 669 367 214
Golf III - pojemność 1,4 benzyna,
3 drzwiowy, 1994 rok, prg przebieg
145 tys., wspomaganie, 2 poduszki
powietrzne, szyberdach, alufelgi,
2 komplety kół, czerwony, zare-

jestrowany, stan techniczny bdb.
Cena 5900 zł. do negocjacji - 691
995 838
Honda Civic 1,4 el lus - pęknięta
chłodnica, deska rozdzielcza jest
zniszczona i manetki do włączania
świateł i wycieraczek są urwane, a
tak po za tym wszystko działa oc i
przegląd ważne - 695 652 073
Hyndai Atos - zarejestrowane w
Polsce przebieg 85.000 km, auto
posiada: centralny zamek, dwie
poduszki powietrzne, elektryczne
szyby, duży szyberdach, wspomaganie kierownicy, radio cd blaupunkt, - 502 780 559
Lancia Dedra - rok 1991, pojemność 2000 benzyna, zarejestrowany, ważne OC, brak przeglądu,
elektr yczne szyby, elektr yczne
lusterka. Cena 900 zł - 888 551
829
Maluszek - 126p elegant, 96 rok,
na chodzie, ma ważny przegląd,
brak oc. Stan dobry, cena 600 do
negocjacji - 792 876 442
Mazda 626 - 1994 rok, 1.8 pojemno ś ć, benz yna, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby i
lusterka, zielony metalik, cena 4300
- 509 902 542
Mercedes 190 ideał - 2,0 benzyna
+ gaz, 1985 rok. Silnik chodzi idealnie. Blacharka też w stanie bdb. Bez
żadnego wkładu finansowego. Do
uzgodnienia - 4200 - 609 078 282
Mercedes 190E - + gaz 89 rok
czarny, wspomaganie, elektryczne
reflektory, szyberdach, szeroka
listwa, zarejestrowany, ważny przegląd, oc, stan bardzo dobry okazja
- 781 955 603
Mitsubishi Lancer - 5 drzwiowy
- lekko uszkodzony przy lampie
- 660 725 384
Mondeo GT - rok 96, pierwsza
rejestracja 97 – hatchbek, wersja
GT 115KM, przebieg 112 tys., elektryczne szyby, szyberdach, ABS,
wspomaganie, aluminiowe felgi,
fioletowy metalic, kubełkowe fotele.
Stan auta dobry. - 509 362 908
Mondeo kombi - z demontażu silnik, skrzynia, klapa, maska i inne
- 603 265 722
Motorower Simson - na chodzie
cena 600 zł - 609 243 506
Multpila 1,6 16v ben/gaz 12.2001 rok, do wymiany alternator
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cena 10.000 (do negocjacji) - 600
610 292
Nissan 8 osób - rok 2000 - zarejestrowany na 8 osób pełna elektryka,
klimatyzacja, ABS - pełne wyposażenie, stan idealny, cena 17.900
- 515 680 739
Nissan Primera - 2.0 D SLX rok
produkcji 1992. Pełna elektryka,
szyberdach, centralny zamek. Zarejestrowany i ubezpieczony. Cena
1300zł do negocjacji - 509 124 935
Opel Kadett gaz - rocznik 1987,
sedan, kolor srebrny, jeździ bez
żadnego problemu, cena 400 zł
- 505 309 744
Opel Astra 1,7 - diesel rocznik
1993, 3 drzwiowy kolor - granat.
Wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, hak holowniczy, szyberdach - 504 134 878
Opel Corsa 1,4 joy - 1993 rok,
161.000 km /oryginalny przebieg/,
niebieski morski metalic, welurowa
tapicerka, szyberdach, hak, zarejestrowany i ubezpieczony, zadbany,
parę miesięcy w kraju - 790 215
333
Opel Tigra 1.4 - rok produkcji 1995,
garażowany, instalacja gazowa.
Cena 5500 PLN z możliwością
negocjacji - 502 695 400
Opel Vectra - rok produkcji 1991,
pojemność 1.6 benzyna ważne OC
i przegląd, po wymianie rozrządu
i oleju, w pełni sprawny, centralny
zamek, szyberdach, wspomaganie,
cena 2300 zł do negocjacji - 517
910 457
Opel Vectra 1,8i gaz – GL (sedan)
Rok prod.1991. Przebieg 288 tys.
km. Instalacja gazowa. Wspomaganie, immobiliser, hak holowniczy,
radio. Cena 1500 zł - 507 815 765
Opel Omega - kombi 2.0 benzyna, 5 drzwiowy, niebieski metalik,
poduszka powietrzna, ABS, centralny
zamek, elektryczne ustawianie foteli
i lusterek, wspomaganie kierownicy,
welurowa tapicerka. Cena 3500
- 513 153 676
Panda 2004 gaz - pojemność 1,1,
niebieska, karta pojazdu, II właściciel, bezwypadkowy, centralny
zamek, poduszka powietrzna, garażowany, oryginalne pokrowce i gumy,
koła letnie i zimo, przegląd-VI, OCVII, radio, cena 14.800 do negocjacji
- 692 071 754
Peugeot 206 - 1,9 D rok produkcji
maj 2000, sprowadzony XII 2008,
zarejestrowany w Polsce, II właściciel przebieg 96 tys. km srebrny
metalik, stan super cena 6000 EUR
- 695 986 906
Peugeot 306 - uszkodzone drzwi
i przedni zderzak, auto z 1995 roku,
na chodzie, twardy dowód, OC i
przegląd silnika z 2001 roku, cena
3200 zł - 787 233 050
Peugeot 806 - rok produkcji 1998,
2100 tdi., 8 osobowe, cena ok.13000
stan dobry - 509 496 916

Renault Clio 1,2 - rok 1999, pierwsza rejestracja 2002; 3 drzwiowy,
granatowy, garażowany, opony letnie
i zimowe na felgach, blokada skrzyni
biegów, bardzo dobrze utrzymany
- 510 001 773; 608 249 236
Renault Clio 2001 - 1.4 benzyna
klimatyzacja centralny zamek elektryczne szyby, lusterka wspomaganie
abs, sensor deszczu, stan idealny,
sprowadzony - 609 437 664
Renault Exprees pickup z 1995
rok, 1,9D, auto posiada fotele i zarejestrowane jest na 5 osób, idealne
ekonomiczne autko do działalności.
Cena okolo3400 - 793 901 588
Renault Laguna - 1996 rok,
benzyna, ABS, centralny zamek,
immobiliser, alufelg i+ opony zimowe,
klimatyzacja, 2 air-bagi, elektryka,
przyciemnione szyby, bezwypadkowy - 502 068 070
Renault Laguna 1 - pojazd po
wypadku, brak przednich lamp i
chłodnicy, kolor czarny, silnik2.0
benzyna, rok 95, elektryczne szyby,
komp. Cena 2000zł. Jelenia Góra
- 798 438 479
Renault laguna kombi - i rok produkcji 1997 lub zamienię na mniejszy
- 691 454 497
Renault Laguna za 1500 zł - 95
rok - 2.0 benzyna, elektryczne szyby
i lusterka, pojazd po wypadku, do
wymiany lampy przednie, chłodnica,
maska do klepania wraz z nadkolem
lewym, silnik jest w idealnym stanie.
Cena 1500 zł, lokalizacja - Jelenia
Góra - 795 262 779
Renault Master - ciężar. - blaszak, biały,3 os., przegroda celna,
buda 360x175x185 cm, hak, koła
16, ładowność 1650 kg, zwykły
diesel 2,5 l, w eksploatacji, rocznik
1992, RM, do małych poprawek
blach./lakier., Cena wyj. 7.400 zł.
- 607 699 099
Renault Megane Coupe - 1,9 TDI,
2001 rok, poduszki powietrzne, radio
CD, wspomaganie, alarm, klimatyzacja, zadbane, stan idealny. Polecam
- 516 722 318
Renault Scenic 1.9 dti - rok 1999,
179 tys, 4 PP, ABS, klimatyzacja,
dwa elektryczny szyberdachy, elektryka, centralny zamek, alufelgi, hak,
i inne dodatki, radio sterowane w
kierownicy, welur tapicerka zarejestrowany 16.900 - 605 996 335
Renault Trafik 1.9 dci - rok 2004
105 km srebrny metalik, zarejestrowany na 9 osób, klimatyzacja, ABS
- pełne wyposażenie, stan idealny,
cena 39.900 zł - 605 180 519
Seat Ibiza 1.4tdi 2006 rok - model
po liftingu, przebieg 28 tys.km,
błękitny metalik elektryczne szyby,
alufelgi 16, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, 4 x air bag, klimatyzacja, ABS, immobilizer, RM SONY,
sprowadzony - 604 837 827
Seat Toledo 1,9 d - 1992 rok - 790
215 333

Peugeot boxer 99/01 tanio w 2001 zarejestrowany, 2,5TDi,
poduszka powietrzna, przebieg 290
tys., radio, kolor biały, stan bardzo
dobry. Cena 18 tys. brutto - 601
924 778

Silnik Ford Escort USA - silnik ze
skrzynia biegów,wraz z półosiami
+komputer do sterowania wtryskiem
- 516 722 318

Przyczepa kempingowa - WILK
4 miejsca sypialne, lodówka, zlewozmywak, kuchenka, ogrzewanie
gazowe, stan techniczny b. dobry
- 880 098 319

Skoda Felicja koła zimowe - Skoda
Felicja koła zimowe - 693 828 283

Przyczepa z hamulcem - zarejestrowana, ładowność w dowodzie
500kg na wahaczach z plandeka,
hamulcem i kołem zapasowym
110cm x 170 cm cena: 1200 zł do
negocjacji - 725 120 474
Punto - 1.1 - 1995 rok opłacony, w
ciągłej eksploatacji - cena 2000 zł.
- 506 591 519
Punto 1996/97 - zarejestrowany,
zielony metalik 1.1 benzyna, 2
poduszki powietrzne, elektryczne
szyby, centralny zamek atrakcyjny
wygląd w cenie auta ubezpieczenie
wykupione na rok do 01,2010, 5200
do uzgodnienia - 603 182 814
Punto 98/99 - Srebrny, zarejestrowany, 5 drzwi, 1,2 benzyna
wspomaganie kierownicy, 2 poduszki
powietrzne, ABS, elektryczne szyby,
centralny zamek stan. BDB 7900 do
uzgodnienia - 603 182 814
Renault 11gtd - samochód osobowy 1.6 diesel 1986 sprawny technicznie. Badania do 15.05.2009. Pali
5l/100km - 603 845 853
Renault 19 1.7 . 94 rok - w całości
lub na części. Uszkodzona chłodnica, elektryczne szyby, lusterka z
kierunkowskazami Bez opłat 1000
zł - 695 299 304
Renault 21 turbo 4x4 - moc:175
km, hak, elektryczne szyby, alarm,
centralny zamek, welur, cena 4700
pln do małej negocjacji - 609 590
201

Simson-50 - stan dobry 900 zł lub
zamiana na auto - 665 930 993

Skuter - yuki shotgun 50 2007 rok
cena 2500 zł - 664 942 206
Suzuki gsx 750f - Motocykl po
wypadku, z opłatami do maja. Uszkodzona rama, silnik pali bez zarzutów.
Posiadam do niego druga ramę,
którą mogę dorzucić. Cena jaka mnie
interesuje kolo 2000 do negocjacji.
- 783 219 941

kolizji). Stan części bardzo dobry!
- 660 686 553
Vectra B combi - silnik 20 diesel
- 603 072 815
Vectra z gazem - opłacona za 800
zł - 603 265 722
Vectra z gazem - składak, 97,
przegląd do 30.01, oc do marca,
wspomaganie, alufelgi, stan dobry,
1000zł – 510242940
Volkswagen t4 8 osobowy - VW
T4 VAN z 1995, 2,4 diesel, zielony,
ogrzewanie postojowe WEBASSTO,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, szyberdach, przyciemniane
szyby, hak, alarm, immobiliser.
Jest w bardzo dobrym stanie. - 608
357 268
VW 1,9 td 94 rok - czerwony, 2
drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach w b. dobrym
stanie bez korozji 5200 zł - 880
098 319
VW Golf - 1989 rok, pojemność 1300,
3 drzwiowy, kolor czarny, bez śladu
korozji. Instalacja gazowa 1,5 roczna
- stan ogólny dobry. Opony zimowe
+ letnie. Cena 3.600 do negocjacji.
- 669 085 848
VW Golf III - 93 rok, sprowadzony
z Niemiec, pierwszy właściciel w
Polsce, elektryczne szyby, odsuwany
dach, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, poduszki powietrzne,
felgi aluminiowe, nowy pasek rozrządu. - 691 436 009
VW Golf III - pilnie - 1993 rok pojemność 1,4 zadbany, czarny, bez
korozji, opony stal. i alu. po remoncie
silnika, przegląd do IX.2009r. w kraju
od 2 lat, pilnie sprzedam ze względu
na wyjazd, cena 5300 do negocjacji
- 668 12 44 12
VW LT 31 camping/zamienię - Camping, duży, 200 tys. przebiegu, ropa
2,4TDi, oryginalny carman, bogate
wyposażenie, stan idealny sprzedam
lub zamienię na samochód osobowe,
cena 37 tys. - 601 924 778
VW Passat 1,9tdi kombi - 97 rok,
klimatyzacja, Radio, blokada skrzyni
biegów, granatowy, zadbany, kierowca niepalący - 604 399 352
Vw passat kombi b3 - 1992 rok, 1.9
TD, kolor granatowy, przegląd, OC,
alufelgi 14’’,hak, centralny zamek,
wspomaganie, nie wymaga wkładu
finansowego, eksploatowany przez
kobietę, cena 4350 zł - 507 761
908
VW Polo - rok 1992, pojemność
1050cm, LPG, kolor czarny, 2 kpl.
kół (letnie + zimowe), stan dobry,
cena do uzgodnienia, auto w ciągłej
eksploatacji - 607 820 731
VW Polo 95 rok - 1.4 benzyna, 95
rok, cena 6500 zł do negocjacji - 724
146 698
VW T4 Multivan - 2,5l benzyna + gaz
1997 ABS, 2 x Air Bag, Klimatyzacja
3 strefy, centralny zamek, alarm,
halogeny, 7 osób, rejestrowany jako
ciężarowy. Alufelgi, przyciemniane
szyby, przebieg 176000 - cena 18500
do negocjacji. - 600 610 292
VW transporter uszkodzony - t4
po wypadku rok produkcji 1992,
przebieg 183 000, pojemność 1,9
diesel, klimatyzacja, ABS, podgrzewany fotel kierowcy, silnik igła, biały,
przyciemniane szyby CENA 3,800 zł
- 663 569 905
VW T4 Carawelle - 92 rok, 2,5
benzyna automat srebrna bogate
wyposażenie 8 miejscowa przedłużana. - 505 092 579
Wartburg - Sprzedam auto marki
wartburg, silnik WW, gaz. Proszę
o kontakt po godz. 18.00 - 075 64
280 73

96 Ford Eskort gaz - ospojlerowany,
opłacony do lipca, centralny alarm,
pół zbiornika gazu i benzyny 900
zł lub inne propozycje lub zamiana
- 698 925 671

Yamaha dt 175 kros - kolor niebieski, zatarty wał korbowy, drugi silnik
na części - Jelenia Góra - cena 1100
zł - 798 438 479

VW Golf III - 1994 rok, 1,4 2 lata w
kraju, stan dobry, bez korozji, po
remoncie silnika, cena do negocjacji
- 668 124 412

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Tipo 93 z gazem - pojemność 1,4,
benzyna + gaz, ważny przegląd i
OC, 5 drzwiowy, zielony metalic,
bardzo ekonomiczny pali 8 litr gazu
w zimie, bez korozji, Cena 1950 zł
- 695 721 451
Toyota Camry tanio - w bardzo
dobrym stanie - 600 807 867
Toyota Corolla 1998 rok - czarny
metalik, 3-drzwiowa, kupiona w
salonie w kraju, ABS, el.szyby, klimatyzacja, RO + zmieniarka CD na
6płyt, dodatkowo kpl.opon letnich na
alufelgach. Cena 12.500 do negocjacji. - 606 33 23 83
Toyota Yaris - rok produkcji 2002,
pojemność 1000 c, zielony butelkowy, ABS, 2 poduszki, komputer,
wspomaganie, serwisowany, radio
- 509 160 813
Vectra a 2.0 gt z gazem - na
części z instalacją gazową (auto po

Kupię każde auto, również powypadkowe - posiadam wiele części
zamiennych do różnych aut, nowe
lub z demontażu - 604 899 303
- 698 707 299
Mercedesa 123 może być uszkodzony - 723 865 808
Każde auto w rozsądnej cenie
kupię. Również za wyrejestrowanie – 669 022 821
Kupię auta powypadkowe - 663
393 415

MOTORYZACJA
CZĘŚCI-SPRZEDAM
2 koła zimowe 185/70r13 - Daytona
winter 185/70r13 z felgami do vw
- 693 828 283
Akumulator 60 ah - jest ok. był
mi potrzebny do odpalania kartinga
- 792 852 093

Alfa romeo 146 - z demontażu 1.6
boxer. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 510 522 968

Mercedes 124 - wszystkie części z
demontażu od 10 zł posiadam też do
innych marek - 787 233 050

Alufelgi - i 15’ 4x100 białe z oponami letnimi - 502 025 494

Mercedes mb 100 - Silnik kompletny, zawieszenia, szyby, drzwi,
maska, gril i inne - 880 098 319

Alufelgi z oponami r18 - opona
225/40, model do audi a4, a6, wvb5,
b6 - cena 1200 zł - 606 609 115
Audi A4 1,9 tdi silnik - silnik z
osprzętem lub bez w b. dobrym
stanie - 880 098 319
Bagażnik VW Polo - Cena 25,00
- 667 268 964
Bmw e-36 - silnik nie kompletny 1,6
m40, komputer, przepływomierz,
alternator, pompa wody, pompa
wspomagania, spoiler na tylną klapę,
felgi stalowe, elektryczne lusterka
oryginalne, reflektory, halogeny
- 607 756 616
Charade - wszystkie części z
demontażu - 603 265 722
Chrysler Saratoga - Sprzedam
części używane do samochodu
Chrysler Saratoga 2.5 rok produkcji
1991. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 510 522 968
Cinquecento - z demontażu Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
Citroen Xantia 1.9 td - kombi 1.9
turbo diesel. Modele od 93 do 97.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 721 721 666
Corsa B - wszystkie z demontażu
- 510 242 940
Daewoo Tico - 99 rok, wszystkie
części z demontażu - 693 828 283
Escort 1,8 96 rok - drzwi, szyby,
skrzynia biegów, zawieszenia i inne
- 880 098 319
Escort 1.6 16v - Tanie części
- 725 784 283
Favorit Skoda - części z demontażu Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522 968
Felgi aluminiowe 16 - Rozstaw
5x112, stan bardzo dobry, jedna z
zadrapaniem widoczna na zdjęciu.
Cena 1000 zł. - 785 689 495
Felgi stalowe do Bmw 15 - komplet
e-36,e-34. - 607 756 616
Fiat CC - maska, drzwi, klapa, silnik1100, głowica 700, 2 felgi, plastiki
i wiele innych - 508 764 585
Fiat Cinquecento - silnik1100, drzwi,
klapa, maska, głowica700, szyby,
lusterka, światła tył, plastiki i wiele
innych - 508 764 585
Fiat Ducato 2,5 td 93rok - Skrzynia
biegów, zawieszenia, przekładnia
kierownicza, szyby, części blacharskie przodu - 880 098 319
Fiat Tipo - 1,4 DGT wszystkie części
- gaz - 504 835 321
Fiat Uno 96 rok 1,4 - Półosie, rozrusznik, zawieszenia, klapa zderzak,
błotnik, stacyjka, komputer i inne
- 880 098 319
Focus 1,6 01 rok - Maska, klapa,
zawieszenia, szyby, szyberdach,
komputer sprzęgło, stacyjka, zamki,
podnośniki szyb i inne - 880 098
319
Ford Escort - części z demontażu
do samochodu Różne modele i roczniki. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968
Ford Escort Fiesta - wszystkie części z demontażu od 10 zł posiadam
też do innych marek - 787 233 050
Ford Escort kombi 96 rok 1.4
- powypadkowy na części, bądź w
całości - 721 582 636
Ford Escort kombi 98 -1,4 - powypadkowy na części lub w całości
- 722 515 785
Ford Escort silnik - diesel - 792
852 093
Ford Mondeo - z demontażu 1993.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 721 721 666
Golf 3 - całe wnętrze w bardzo
dobrym stanie do 3d za niewielką
kasę wraz z siedzeniami (bez podgrzewania) - 510 289 093
Golf 4 1,9 tdi silnik - silnik, skrzynia
biegów, zawieszenia, tapicerka i inne
- 880 098 319
Golf II - używane różne modele i
roczniki. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 510 522 968
Golf III - części - z demontażu 3
i 5-drzwiowy, Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki. - 510 522 968
Hyundai sonata II - z demontażu
rok od 93 do97. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki. - 721 721 666
Ibiza 96 rok 2,0 gt - Zawieszenia,
kokpit, półosie, klamki, zamki, szyby
drzwiowe, podnośniki elektrycznych
szyb lusterka, zamki, przepływomierz - 880 098 319
Mazda 626 - 2.0 –16V.Rok od 92 do
96.(mam również starsze modele).
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968

Mitsubishi Lancer - części auto
po rozbiórce - są: drzwi, klapa tylna,
silnik itp. - 660 725 384
Mondeo kombi - różne z demontażu - 510 242 940
Na części - Ford scorpio 96 rok 2.5
na chodzie ,brak opłat, cena ok. 600
zł lub zamiana na coś, czekam na
propozycje - 785 659 511
Nexia 97 rok - silnik 1,5 sedan - 798
864 128
Nissan sanny - Odsprzedam części do samochodu DISEL - 693
655 337
Nowy akumulator - centra 50A,
nowy cena 170 zł. na gwarancji
- 609 243 506
Nowy rozrząd Golf III - do golfa
NOWY nie wypakowany rozrząd do
VW golfa III 1.9 TDi AFN 110km - 150
zł - 697 103 586
Nubira części - różne z demontażu
- 603 265 722
Omega b - kombi, 2.0, benzyna, 95
rok, zielony metalik, na części, karoseria cała, w silniku puka panewka
- 606 508 723
Omega b kombi - wersja angielska,
sprzedaż na części, karoseria cala,
1000 zł za silnik kompletny + komputer z okablowaniem. Silnik sprzedaje
jako uszkodzony- stuka panewka
- 606 508 723
Opel Astra I i II - wszystkie części z
demontażu od 10 zł posiadam też do
innych marek - 889 177 436
Opel Calibra 2.0-16v - Posiadam
części z demontażu do samochodu
Opel Calibra 2.0–16V. Kolor czerwony. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 721 721 666
Opony - 135-70-13-120 zł - 601
472 183
Opony letnie w dobrym stanie za
nie wielkie pieniądze rozmiar opon
165/65/13 - 721 320 946
Opony 175/70 r 13 - Good year,
nieużywane, cena 400 zł. - 504
594 254
Opony 4 szt- 100 zł - 175/70/14
stan dobry - 609 243 506
Opony letnie - w bardzo dobrym
stanie komplet rozmiar 165/65/R13
- 721 320 946
Opony zimowe - oponki na felgach
13’ stan db. cena za komplet 400 zł
rozstaw 4x100 - 697 103 586
Opony zimowe - opony zimowe z
felgami 165/70 r14 4 szt. 300 zł stan
b.dobry - 693 085 742
Opony-13 - 135-70-13 -4 szt-120 zł
- 601 472 183
Peugeot 205 - 1990 rok - części,
dokumenty, opłacony - 665 930
993
Peugeot 306 99 rok - po lifcie wszystkie części z demontażu - 693
828 283
Peugeot 309 - części - 1,4 rok
produkcji 91, benzyna + gaz - 601
384 219
Peugeot 309 tanio - w całości
lub na części - rok produkcji 94,
benzyna i gaz przegląd do lipca
- 609 279 479
Peugeot 405 - używane - Kombi
1.6. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522 968
Peugeot-205 - 1990 rok - 601
472 183
Polonez Caro - 1994 rok wszystkie
części - 601 472 183
Renault 5 na części - silnik 1.0
przestawiony zapłon. Sprzedam w
całości lub na części - 697 103 586
Renault Twingo - części z demontażu rok 1993. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki - 510 522 968
Renault Clio - Sprzedam części
używane do Renault Clio I silnik 1.4,
5 drzwiowy. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki - 510 522 968
Renault r5 - posiadam trochę
części, fotele, kanapy, szyby, plastiki
i dużo dożo więcej - 697 103 536
Scorpio 95 rok - Silnik 2,9 ,skrzynia biegów, automat, drzwi, szyby,
zawieszenia, klapa i inne - 880
098 319
Sierra - części - używane do
samochodu Ford Sierra. Różne
modele i roczniki. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
Silnik Corsa - 1990 rok silnik stan bardzo dobry, pojemność 1.2
benzyna - 601 472 183
Silnik VW golf 2 - 1600 pojemność
- diesel, kompletny ze skrzynią 5 biegową + półośki - 669 085 848
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Silnik, katalizator - Ibiza 92 rok
- silnik z osprzętem, katalizator i
inne części z demontażu (szyby
przyciemnione, lampy, zderzak, siedzenia od seata malaga, seat ibiza
92 rok, 1200cm3, przebieg 189 000
dzwonić, pytać - 796 180 884
Seat Ibiza 92 rok - lampy, szyby
(przyciemnione), lusterko lewe, zderzak tył i inne - 796 180 884
Skoda Felicja - 99 rok, wszystkie
części - 693 828 283
Sprzęgło Audi 2,5tdi - sachs
kompletne do Audi 100, a6 2,5TDI
kompletne z tłumikiem drgań cena
650 zł cena sklepowa 970 zł - 691
385 830
Subaru Justy - z demontażu 1.0
- 4WD. 5-drzwiowe. Rok produkcji
1991. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510 522 968
Subaru Legacy - z demontażu 1.8.
Rok prod. 89-93. Typ silnika: EJ18S
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968
Subaru Leone - sedan i Kombi.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968
Suzuki Maruti - części z demontażu Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510 522 968
Sz-waka - GG12121439 - 663
562 307
Tico - części - z demontażu Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968
T ico - r o k 9 3 , 1, 6 b e n z y n a ,
elektryczne szyby, szyberdach z
niemieckim brifem - 607 756 616
Toledo Seat - rok prod. 1993.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522 968
Toyota Corolla - z demontażu d
1.3-12V, 1.6-16V, 1.8D, 1987-91,
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522 968
Toyota rav4 - 2000 rok, wszystkie części z demontażu, koła na
stalowych felgach mod - 3 drzwi
cabrio - 512 428 711
Vectra A - 2.0 4x4. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
Volvo 440/460 - pozostałości
po moim aucie: koła - alufelgi +
zapas, blachy uzbrojone, kier. z
airbag i napinaczem, kolumna
kierownicza ze stacyjką + kpl.
kluczy, zamków i wiele innych.
- 606 104 186
VW 1,9 tdi silnik - SILNIK 90 105
110 KM z osprzętem lub bez - 880
098 319
V W polo 6n - 1994 - 1999 rok
- 886 418 051
Wzmocnienie czołowe - oraz
w zmocnienie zder zaka pr zed niego do Nissana Almery - 96-98
rocznik za 60zł - 075 71 302 68

RÓŻNE
SPRZEDAM
HURT odzieży używanej,
naprawdę ładny towar - 2,50 kg
- Jelenia Góra - 606 128 693
Kuchenka gazowa z piekarnikiem 50 zł - stan dobry - 605
496 451
Drewno kominkowe - transpor t gratis oraz br ykiet do
kominków - nadaje się również
do piecy, w ysoko kalor yczny
– t ransp or t grat is - 6 67 718
531
D rewno k o m i n k o w e o r a z
drewno do pieca (świerk) - 667
718 531
Tanio bardzo mało używane
łóżeczko dziecięce, k tóre
można przemienić w tapczanik
- 600 329 727
K omoda s o s n o w ą L u d w i k
Filip i odraza ją odnowię wedle
życzenia - 517 891 848
W ó zek t r z y f u n k c y j n y d l a
dziecka używany tylko przez
rok, stan b. Dobry, 300 zł. - 600
391 015
Korto qranit koła wozu młocar nia na kó ł kach, 19 0 0 rok
- 500 058 370
Klacz 10 lat - spokojna 500
058 370
Tanio głośniki samochodowe,
bassowe. Kolumny głośnikowe
3 drożne Onkoyo – wieża, TV
color – 075 75 33 921, 692 046
727
Drewno rozpałkowe, świerkowe, po ł upane w wią z kach
2 ,5 0z ł/sz t . Pow y żej 5 0 sz t .
Dowóz gratis Jelenia Góra i
okolice - 605 857 016

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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REKLAMA
SPORZĄDZAMY

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
• LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
• LOKALI I BUDYNKÓW USŁUGOWYCH
• BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

BUI „ATAREX” – 58-500 Jelenia Góra; ul. Sobieskiego 82a/60

Tel./fax 075 7645845; kom. 601 918482; e-mail: bauprojekt@telvinet.pl

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

Millennium
KREDYTY

Halny

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

Do wynajęcia pomieszczenia
na biura, pracownie,hurtownie,
magazyny, warsztaty, garaże.

Tel: 0-601-750-147

ul. Wolności 59

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

AU T O H A N D E L

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

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

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

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

kuchnia polska

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

Serafin

RAMY

ROBERT

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

KUPUJ MIESZKANIE
KREDYTUJEMY 100% CENY

HOTEL

firma handlowa

WOJCIECH CHADŻY

sp. z o.o.

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

AUTO KOMIS

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

AUTO - CAMPING PARK

• 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

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

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

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

Powiększenia z dawnego świata
W szczegółach może nie tkwi „diabeł”, ale na pewno
sporo można w nich podpatrzeć. Zwłaszcza na zdjęciach analizując ich powiększenia. Dziś wycieczka w
przeszłość śladem spostrzeżeń często pomijanych
przez oglądających fotografie dawnej Jeleniej Góry oraz
uwiecznione na nich miejsca, które przecież ostały się
do dziś.
Który to rok? Nie wiadomo.
Pewnie początek XX wieku. Na
pewno jest godzina piętnasta i
cztery minuty wskazywana przez
ozdobny uliczny zegar wieńczący
elewację kamienicy, w której od
połowy 19. stulecia mieścił się zakład zegarmistrzowski (najpierw
Fritza Hampela, później – Heinricha Mentzela. Raczej ciepła pora
roku. Leniwa Schiladeuerstrasse
(dziś Konopnickiej).
Zdyscyplinowani przechodnie
kroczą dystyngowanie chodnikami. Nobliwe małżeństwo: on coś
jej czyta na głos nie patrząc na
drogę. Ona – zdaje się nie zwracać specjalnie uwagi na partnera,
lub w skupieniu słucha.
Para z córką. Dziecko, które
jako jedyne na obrazku, wnosi
trochę żywiołowości podskakując na trotuarze. Dwie damy,
pewnie przyjaciółki. Panowie w
surdutach.
Mijają bez większego zainteresowania witryny składu
materiałów lnianych Haehnela
oraz sklep z towarami różnymi
Central Bazar. Przechodnie na
zakupy nie przyszli: nie mają
żadnych toreb, jedynie parasolki, chyba przeciwsłoneczne. W
oddali zatrzymuje się dorożka.
Jeszcze dalej sunie jeden z nielicznych wówczas automobilów.
Śródmiejska popołudniowa
sielanka, której czas odmierza
wspomniany zegar, obrazek niemal wyidealizowany w porównaniu z dzisiejszym zabieganiem.
Ale prawdziwy.

Odwiedziny na rynku

Markt, czyli plac Ratuszowy:
epoka mniej więcej ta sama,
sądząc po strojach dwóch dam
zmierzających ku ratuszowej
przybudówce, siedmiu kamieniczkom kupieckim, zwanymi

także „Siedmioma Domami”.
Na ich parterach – wytworne
sklepy i punkty usługowe. Od nasłonecznionej strony (jest letnie
popołudnie) nieco ochłody i cienia dają modne wówczas i praktyczne markizy zamontowane w
wielu kamienicach: zarówno nad
witrynami jak i oknami.
Jedynie dwie kamienice od
strony magistratu mieszczą biura urzędników, dla których w
ratuszu zabrakło miejsca. Ale
– jeśli zdjęcie zrobiono przed
1910 rokiem – wciąż mieszkają
tam kupcy, którzy na parterze
prowadzili, rozbudowane o kilka
metrów w głąb Marktu, sklepy.
Nie widać jeszcze charakterystycznego łukowatego łącznika,
którym można przejść z głównego gmachu magistratu do jego
przybudówki.
Za to w tle majaczy się wejście
do ratuszowych podziemi, do
restauracji Rathaus Keller, która
pod magistratem działała blisko
200 lat. Z przyczyn nieokreślonych przybytek zamknięto.
Nobliwe panie raczej tam nie
idą: gośćmi piwnicy byli raczej
mężczyźni. Legenda głosi, że
na piwo przechodzili tamtędy
rajcy miejski, znudzeni sesjami.
Korzystać mieli z tajnego przejścia… Jak to legenda, pewnie
część prawdy zawiera. Związaną
zwłaszcza z konsumpcją przez
ówczesnych samorządowców
złocistego trunku.
Piwnice pozostały zamknięte
do 2004 roku, kiedy otwarto
tam „Piwnicę rajców”. Wcześniej
jedno z pomieszczeń dawnego
wyszynku służyło… funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, którzy zainstalowali tam
odbiorcze urządzenia podsłuchowe podłączone do telefonów
niektórych mieszkańców placu

Ratuszowego jak i (podobno)
urzędników pracujących w magistracie.
Centralkę rozebrano dopiero
na początku XXI wieku podczas
remontu piwnicy przeprowadzonego przy okazji robót wykopaliskowych w ratuszowych
podziemiach.
Bohaterki zdjęcia nie myślą
na pewno o aż tak odległej przyszłości. Udają się – być może do
jednego z najwytworniejszych
salonów fryzjerskich (dla pań
i panów), zakładu rodziny Wecke.
Salon, oprócz finezyjnych
fryzur, miał w ofercie mydła
najlepszych gatunków i najwytworniejsze pachnidła.
Mniej więcej tam, gdzie znajdowało się wejście do wspomnianego przybytku, jest dziś dziwna
konstrukcja z bruku, wykonana
podczas remontu nawierzchni
placu Ratuszowego przeprowadzonego pod koniec XX wieku.

Droższa dorożka

Oprócz tramwajów, szybkim
i w miarę wygodnym – choć
droższym – środkiem transportu
były dorożki. Oczywiście w ciepłych porach roku. Zimą bywały
zastępowane saniami.
Często znajdują się one w
kadrach fotografii obrazujących dawne miasto. Dorożkarze
działali na własny rachunek.
Mieli kilka miejsc postojowych
(między innymi blisko dworca
głównego) skąd wozili głównie
spieszących się klientów, którym
nie chciało się czekać na tramwaj, lub wybierali się tam, dokąd
tory nie prowadziły.
I choć linia wiodła ku hotelowi
Drei Berge (dzisiejszy Hotel Europa) na Banhofstrasse (1. Maja),
podróżni – którzy chcieli się tam
zatrzymać na noc – często wybierali właśnie konny transport.
Pewnie zdarzali się także klienci, którzy dorożką wybierali się
na zakupy do pobliskich sklepów.
Wszelkiej marki tytonie, cygara i
papierosy w niewielkim salonie
tytoniowym, a tuż obok (tam,
gdzie dziś jest salon Empik-u oraz
sklep z odzieżą) piętrowy skład
z towarami do wyposażenia
mieszkań, głównie z meblami i
akcesoriami kuchennymi, należący do nijakiego Jentego.

Był fryzjer, jest fryzjer

Jadąc tramwajem w stronę
dworca po przebyciu kilkuset
metrów dawni jeleniogórzanie
znajdowali się w miejscu, które
przez następujące lata niewiele
się zmieniło.
W tym samym miejscu jest
fryzjer damski i męski, tyle że
do 1945 działający pod szyldem
Georga Langera (zachował się
nawet identyczny, jak w chwili
powstania zakładu w 1901 roku
jego układ i być może – późniejsza część wyposażenia. Dalej
– dawny rzeźnik z masarnią na
zapleczu rozbudowaną przez
właściciela Juliusa Riesela.
Jeszcze dalej – w kamienicy o
charakterystycznych płaskorzeźbach na fasadzie, które przedstawiają… baranka paschalnego
(trudno jednoznacznie wskazać
powód takiej dekoracji, być może

była to tylko ozdoba wymyślona
przez projektanta?) – działał
sklep kolonialny prowadzony
przez kupca o słowiańsko brzmiącym nazwisku: Karl Kuba.
Nie ma już cienia, które dawały latem rosnące po przeciwległej
stronie ulicy wiekowe kasztanowce. Część wycięto jeszcze
przed 1945 rokiem, pozostałe
– za polskich czasów.

Mała wielkomiejskość

Zdjęcie wykonane z balkonu
dawnego Cesarskiego Urzędu
Pocztowego, z którego fotograf
wycelował obiektyw w stronę zachodnią dawnej Banhofstrasse,
pokazuje jeleniogórską wielkomiejskość z początku wieku.
Mijają się tramwaje, szerokie
herbrandy – wbrew przebarwieniu na kolorowanym zdjęciu
były czerwone, a nie zielone.
Widać dorożki oraz słynny zegar
(podobny znajduje się niemal w
tym samym miejscu do dziś).
Jednak ludzi – jak na taką wielkomiejskość – niewielu.
Na sfotografowanym odcinku
doliczyłem się 17 osób. Zapewne
są jeszcze pasażerowie tramwajów z wagonami doczepnymi
zajmujący miejsca wewnątrz
pojazdu.
Architektura niezmienna,
przeznaczenie – inne. Po lewej
drogeria Ludwika Gutmanna, w
której można było kupić „artykuły opatrunkowe”. Widząc po
reklamie tej placówki, dostępne
w niej były także gorsety, specjalne korekcyjne i ortopedyczne
aparaty oraz maszyny – w tym
protezy rąk i nóg.
Gutmann zajmował się także
produkcją i sprzedażą rękawiczek. Firmę i sklep reklamował
widoczny z daleka czerwony
krzyż oraz wielka atrapa rękawiczki powieszona nad oknami
wystawowymi.
Sąsiednia kamienica była z
XIX wieku własnością rodziny
Guentherów. Najpierw seniora – jeleniogórskiego sędziego
śledczego, a potem – juniora
Hermanna, handlowca, który
w przyziemiu urządził skład z
alkoholami i towarami kolonialnymi.
Ostatnim niemieckim właścicielem nieruchomości był
Johannes Kusnierczyk, Austriak
o śląskich korzeniach, który
osiedlił się w Jeleniej Górze, a
w sklepie otworzył drogerię z
artykułami różnymi.
Obydwie kamienice zostały
gruntownie wyremontowane
pod koniec lat 90-tych minionego
wieku (wyburzono rozpadające
się kondygnacje, które postawiono od nowa). Zachowane zostały
tylko fasady budynków.
W jednym z nich – po przemianach ustrojowych siedzibę
znalazł Zarząd Regionu NSZZ
„Solidarność”, do drugiej wprowadził się Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków.

Kawiarnia z dentystą
na piętrze

Na koniec jeszcze jedno spojrzenie w powiększeniu na jeleniogórski świat z początku
naszego stulecia. Tym razem

wędrujemy na Warmbrunnerplatz (dziś Niepodległości).
Ujęcie – jak na tamte czasy
– bardzo ożywione. Przed jedną
z bardziej okazałych secesyjnych
kamienic Korte i Preisera, u bram
kawiarni i restauracji Centralnej, czekają panowie w strojach
wyjściowych. Dwaj pochłonięci rozmową, może o biznesie?
Dwaj zauważyli fotografującego
i – podobnie jak stojący obok
młodzieńcy, przypatrują mu się
z atencją.
Tylko jeden pan dziarskim krokiem zmierza do wspomnianego
przybytku. Może na obiad? Może
na kawę?
Raczej nie do mieszkania Carla
Grundmanna, jednego z najbardziej „wziętych” dentystów tamtej
epoki, który mieszkał tuż nad
restauracją, a w pomieszczeniu
w narożniku kamienicy (bardzo
jasnym dzięki trzem wysokim
oknom) urządził swój gabinet
stomatologa.
A co w tym czasie robią panie?
Wystarczy rzut oka na przeciwną
stronę placu. Kłębią się w swych
drapowanych sukniach przed
wystawą domu towarowego
Heinricha Thiemanna. Pewnie
sycą oczy widokiem eleganckich
ubrań i wyrobów z wełny.
Dwupiętrowy dom towarowy
oferował także bogatą kolekcję dywanów, wykładzin oraz mebli.
Po 1945 roku działały w nim
rozmaite restauracje z lokalnym

„kolorytem”. Była Grota, później
– chyba najdłużej – Stylowa.
Odczuwalna z daleka ze względu
na fetorek wydobywający się
z kuchni i znana z tak zwanych dansingów, zwanych także
potańcówkami. W ich trakcie
można było nie tylko potańczyć,
ale i… solidnie oberwać. Lokal
był, bowiem, miejscem częstych
bójek i awantur.

Ożywić wyobraźnię

Dziś przez opisane miejsca
nawet wycieczki przechodzą w
pośpiechu dążąc ku tradycyjnym
punktom zwiedzania.
Kto zwróci uwagę na baranka
paschalnego na elewacji domu?
Kto zastanowi się, jaka była przeszłość dawnego zakątka?
Bo przecież sam przewodnik
nie powie, gdzie kiedyś był sklep
z wełną, skład z pończochami,
księgarnia, czy jubiler. A takie
tam istniały. Zresztą chyba mało
kogo to obchodzi…
Mimo wszystko taką wędrówkę polecamy, pzostawiając kilka
powiększonych dawnych fotografii bez opisu, aby ożywić
wyobraźnię współczesnych jeleniogórzan.

(tejo)
Ciąg dalszy cyklu w kolejnym numerze ...
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

