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Pobili człowieka na śmierć, są poszukiwani
Policjanci wykonali portrety
pamięciowe dwóch młodych
mężczyzn, którzy w nocy z 2 na
3 stycznia, w Karpaczu, pobili
ze skutkiem śmiertelnym mieszkańca województwa lubelskiego.
Pierwszy z nich ma z wyglądu
20-25 lat , około 174 cm wzrostu,
włosy blond, jest krępej budowy
ciała. Mężczyzna ten w rozmowie
często używał słowa „ziomek”.
Drugi z poszukiwanych ma z
wyglądu około 20-24 lata, około
170 cm wzrostu, ciemne włosy
postawione na żel i jest szczupłej
budowy ciała. Mężczyzna miał
posiadał bardzo charakter ystyczny pasek z diodami, które
wyświetlały napis „Szczęśliwego
Nowego Roku 2009”.

Poszukiwani prawdopodobnie
przebywali w Karpaczu w dniach
od 28 grudnia 2008 roku do 3
stycznia 2009. – W związku z
powyższym prosimy wszystkie
osoby, które znają tych mężczyzn
lub posiadają jakiekolwiek informacje, które przyczynią się do
ustalenia ich tożsamości o pilny
kontakt z Sekcją Kryminalną Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze ul. Armii Krajowej 22 - I
piętro osobiście bądź telefonicznie pod numerem 075/75-20-115,
075/75-20-231 lub pod numer
alarmowy policji 997 – apeluje
nadkom. Edyta Bagrowska z KMP
w Jeleniej Górze.

(tejo)

Grypa ścina z nóg
Tłum pacjentów z objawami grypy czeka w kolejce na
przyjęcie do lekarzy. W Jeleniej Górze medycy odnotowują trzy razy więcej zarażonych wirusem. Jak nie dać
się choróbsku? Nie bierz antybiotyków i leż w łóżku!

Godna zauważenia peregrynacja artystyczno-historyczna,
którą wymyślił Dariusz Miliński, twórca zaczarowanego zakątka i Zamku Legend Śląskich
w Pławnej Dolnej pod Lwówkiem, będzie kolejną atrakcją nie t ylko do oglądania,
lecz także do przemyślenia.
Chodzi o „Krąg przesiedleńców”, instalację rzeźbiarską
autorstwa czeskiego artysty,
która symbolicznie nawiąże
do dziejowych losów Polaków
i Niemców zamieszkujących do
1946 roku ziemie dolnośląskie.

Ówcześni mieszkańcy zostali,
wówczas dziejowo zmuszeni
do opuszczenia swojej małej
ojczyzny i znalezienia sobie
miejsca w zdruzgotanych wojną Niemczech. Z kolei Polacy,
którzy tu przyjechali, zastali
niespot ykane na ziemiach,
gdzie przeby wali wcześniej,
warunki cywilizacyjne. Niejednokrotnie nie docenili tego
dziejowego daru…

(tejo)

Więcej - strona 4.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

(Angela)
Jak rozróżnić grypę od przeziębienia? Jak zwyciężyć wirusa?
Czytaj na stronie 18.

KRÓTKO Z MIASTA

I REGIONU
Procentowe raporty

Magistrat przypomina handlowcom, którzy sprzedają
napitki i trunki, o obowiązku
złożenia w terminie do dnia
31 stycznia 2009 r. pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Ponieważ 31 stycznia to
sobota, oświadczenia należy
wysyłać odpowiednio wcześniej. Od dochodu osiągniętego
za sprzedany alkohol będzie
zależna wysokość koncesji,
którą handlowcy będą musieli
uiścić za ten rok.

Piątkowa premiera „Sztuki
dla dziecka” pióra czołowego
dramaturga Krytyki Politycznej, miała być hitem afiszow ym Teatru Dramatycznego
im. Norwida. Okazała się niewypałem nie tylko nie dla dzieci, lecz także dla dorosł ych.
Demirski, autor całkiem udanych przedstawień: „Był sobie
Polak, Polak, Polak i diabeł”,
czy też „Śmierć podatnika”,
pracuje jako dramaturg rezydent w Teatrze Rozmaitości w
Warszawie i należy do kółka
wzajemnej adoracji utworzonego przy Wojtku Klemmie,
p.o. kierowniku artystycznym
jeleniogórskiej sceny. Póki co
współpraca przynosi rozczarowanie.
Więcej - strona 14.

Prowadząc postępowanie
w sprawie skradzionego po
włamaniu w Jeleniej Górze
volkswagena passata policjanci
trafili do tzw. dziupli, gdzie na
gorącym uczynku demontażu
łupu złapali mężczyznę, który
trudnił się paserką skradzionych aut. Sprawcę kradzieży,
39-letniego piechowiczanina,
złapano. Trafił na trzy miesiące
do aresztu tymczasowego. Za
kradzież z włamaniem grozi
mężczyźnie kara do 10 lat pozbawienia wolności. 44-letni
paser został objęty dozorem
policyjnym. Do celi więzienia
może trafić nawet na pięć lat.

MINUS TYGODNIA

Paweł Demirski
dramaturg

insp. Zbigniew Ciosmak
komendant miejski
policji w Jeleniej Górze

siarczystych mrozach nastąpiło
gwałtowne ocieplenie.
Ja k mówi A licja Muszka ,
jeleniogórska pediatra, grypę
chara kter yzuje g wa ł towny
początek choroby: wzrost temperatury ciała od 38 do 40 st.
C, któremu mogą towarzyszyć
dreszcze. Gorączka utrzymuje
się 2-3 dni, ale może też około
tygodnia. Bóle mięśni i stawów
mogą być dokuczliwe, a przy suchym kaszlu może się pojawić
niewielka duszność. Osłabieniu
towarzyszą kaszel, ból gardła i
katar. Grypa potrafi „ściąć nas
z nóg”.

Wpadka złodzieja
i pasera

Krąg przesiedleńców w Pławnej

PLUS TYGODNIA

W ok r e sie c z t e rolet n ic h
rządów Zbigniewa Ciosmaka
jeleniogórscy stróże prawa z
roku na rok poprawiają statystyki. I choć według sondaży
w województwie dolnośląskim
poczucie bezpieczeństwa jest
średnie, w stolicy Karkonoszy
i okolicach sprawy mają się lepiej. Z formacji nieprzystępnej
policja „wyszła na ludzi” w dobrym tego zwrotu znaczeniu.
Jest mniej przestępstw, ale to
nie znaczy, że można bez obaw
w yjść po zmroku na spacer
po mieście. Przed nasz ymi
mundurowymi, mimo niewątpliw ych sukcesów, w yzwań
wciąż jeszcze sporo.

– Ilość zachorowań wzrosła
lawinowo – alarmują lekarze,
którzy ze względu na tak wielu
pacjentów musieli częściowo
ograniczyć wizyty domowe.
Praktycznie nie sposób ustrzec
się kontaktu z wirusem. Niewykluczone,
że w tym roku pojawi się epidemia tej
choroby, o której we
wszystkich mediach
ostrzegano już od kilku lat. Lekarze oceniają, że w Jeleniej Górze
zgłasza się do nich z
grypą trzy razy więcej
pacjentów niż w analogicznych okresach
latach poprzednich.
Zachorowaniom
sprz y ja pogoda: po

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŒ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk
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Łowca zboczeńców namierzył pedofila
Nie wiadomo, jak skończyłby
się internetowy romans 13-latki
z Wrocławia, gdyby jej rozmów
nie podejrzała matka dziewczynki.
Treść pogaduszek znacznie wykraczała poza ogólnie przyjęte normy
obyczajowe, zwłaszcza w relacjach
pomiędzy nastolatkami – było nie
było – wciąż jeszcze dziećmi. Otwarcie
rozmawiali o seksie i o przesyłaniu
sobie „nagich zdjęć”. Kontaktowali
się nie tylko przez popularny komunikator internetowy Gadu Gadu.
Nastolatka przekazała swojemu
„przyjacielowi” numer telefonu komórkowego. Znajomy wrocławianki
bez skrupułów wysyłała jej sms-y
oraz zaprosił ją na randkę do Jeleniej
Góry i… zaproponował podwiezienie
samochodem.
Zdesperowana matka, kiedy odkryła podejrzany flirt córki, nie udała
się jednak z prośbą o pomoc na policję, ale opowiedziała o przygodach
córki swojej znajomej. Z kolei jej
kolega z pracy znany jest z „amatorskiego” polowania na sieciowych
zboczeńców i kilka razy pomagał
policjantom w namierzeniu internetowych maniaków. Tak było i tym
razem. Mężczyzna, dzięki dostępnym
możliwościom technicznym, ustalił,
że 13-letnia wrocławianka korespondowała z internautą z Wojcieszyc pod
Jelenią Górą.
O sprawie powiadomiono policję.
Specjaliści do walki z przestępczością internetową wskazali adres IP
należący do 25-latka z wymienionej

ZAGROŻENIA W SIECI
Siedem przykazań
Policja radzi

I. Uświadom dziecko, że w
sieci znajdują się treści, których powinno unikać. Ustal
z nim zasady korzystania z
Internetu. Najgorszą rzeczą,
jaką możesz zrobić to zakaz
korzystania z sieci. Zakazany
owoc kusi najbardziej.
II. Warto mówić dzieciom
o czterech prostych zasadach
bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu:
III. Nigdy nie wiesz, kto
siedzi po drugiej stronie
IV. Chroń swoją anonimowość. W Internecie lepiej nie
podawać imienia i nazwiska,
od tego jest tzw. nick, czyli
sieciowy pseudonim.
V. Jeśli chcesz się spotkać z
kimś poznanym w sieci, to w
miejscu publicznym.. Oczywiście, w przypadku dzieci,
rodzice powinni wiedzieć, z
kim i gdzie się ono spotyka.
VI. Jeśli coś Cię zaniepokoi,
zawstydzi, czy przestraszy,
powiedz o tym dorosłemu.
VII. Dużą pomocą dla rodzica mogą być programy
f i lt r ują c e , k t óre blok ują
strony zawierające pornografię, przemoc, wulgarne
słownictwo, narkotyki i inne
szkodl iwe treści, a t a k że
uniemożliwiają korzystanie
z czatów i komunikatorów.

Fot. KMP

Mieszkaniec podjeleniogórskich Wojcieszcyc podawał się
za 15-latka, choć był o 10 lat starszy. Za pośrednictwem komunikatora internetowego uwiódł 13-letnią dziewczynkę
z Wrocławia i zaprosił ją na seks do Jeleniej Góry.
wsi. Mundurowi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o składanie
zakazanych propozycji nieletniej
w domu. Został aresztowany. Jego
komputer zabezpieczono do sprawdzenia, czy nie ma w nim żadnych
plików o treściach pornograficznych
lub pedofilskich. Policyjni fachowcy
sprawdzą także listę adresów i stron,
z którymi się łączył. Póki co policja
nie udziela więcej informacji.
Jeśli potwierdzą się podejrzenia, mieszkaniec Wojcieszyc stanie
przed sądem, który będzie mógł go
skazać nawet na 12 lat pozbawienia
wolności.

(tejo)

Seks dzieci w sieci to norma
– Kampania uświadamiająca
dzieciom zagrożenia płynące z
Internetu trwa od kilku lat i wydaje się zupełnie nieskuteczna.
Dlaczego?
– Ze zwykłej zasady przekory i
rosnącej popularności informatyzacji
najmłodszych. Z Internetem zaprzyjaźniają się już dzieci w przedszkolu. Drugo, trzecioklasiści mają swoje profile
na naszej klasie, swobodnie posługują
się komunikatorami internetowymi
i wiele spraw załatwiają dzięki nim.
Im dziecko starsze, tym skala potrzeb
rośnie. Także tych intymnych. Sieć

ROZMOWA Z KINGĄ BAGAN, SOCJOLOG KULTURY

daje im złudną możliwość realizacji
niektórych zachcianek związanych
z okresem dorastania, a jeszcze niedojrzała wyobraźnia nie dopuszcza
myśli, że przy drugim komputerze
może siedzieć zupełnie ktoś inny niż
ten, za kogo się podaje. Kampanie
uświadamiające zagrożenie są w tym
przypadku mało skuteczne.
– Jak zatem postępować z nastoletnim dzieckiem, aby uniknąć
kłopotów, w jakie wpadła bohaterka tekstu?
– Nie dopuścić do tego, aby dziecko
izolowało się od świata przed kompute-

rem. To pierwszy krok do wpadnięcia
w pułapkę sieciowych zagrożeń. Zaczyna się od niewinnych gier. Prędzej,
czy później skończy się na czatach,
czy komunikatorach. Dziecko, które
nie jest wystarczająco zaangażowane
w realny świat, nie ma przyjaciół,
stroni od ludzi, jest bardzo podatne
na internetową ułudę. Często samo
prowokuje i szuka zaczepki w rozmowie o cyberseksie. Z ostatnich badań
wynika, że coraz więcej nastolatków
przeżywa inicjację seksualną właśnie
w Internecie i przez sieć utrzymuje
regularne „stosunki” z partnerem,

Już

otwarte

którego nigdy nie widziało na oczy i na
dobrą sprawę nie wie, kim jest.
– Czy należy więc takie zjawisko przyjąć za normę?
– Broń Boże! Ale jego masowość
zaczyna nabierać niepokojących
rozmiarów, które świadczą o pewnym
trendzie społecznym a także o bierności w wychowaniu przez rodziców.
Kiedyś córki zwierzały się mamom ze
swoich pierwszych miłości. Dziś czynią
to chętniej zupełnie nieznanej osobie, z
którą kontaktują się za pośrednictwem
Internetu. A rodzice cieszą się, że syn
lub córka siedzą grzecznie w domu

i nie włóczą się po knajpach. Ale to
stanowczo za mało na rodzicielską
troskę.
– Jakie z tego wnioski?
– Nie wolno stawiać na komputer
jako podstawę rozrywki. Zamiast spędzać popołudnia przed ekranem, niech
dziecko zaprasza do siebie koleżanki
i kolegów, tak jak było to przed laty.
Niech chodzi do kina na normalne
randki a nie bawi się w cyberseks za
pośrednictwem Internetu.
– Dziękuję za rozmowę.
(tejo)
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WYDARZENIE TYGODNIA

Jest dobrze, może być lepiej

Wyróżnieni nagrodzeni
Podczas narady rocznej wyróżniono statuetkami i listami pochwalnymi się policjantów
i pracowników cywilnych KMP: Ewę Szpalę, Agnieszkę Nawrocką, Alicję Zdrojewską,
Małgorzatę Jankiewicz, Renatę Pilarską, Rafała Gulę i Zdzisława Kozdębę.
Komendant główny insp. gen. Andrzej Matejuk wyróżnił podinsp. Artura Krawczyka,
nadkom. Marka Urbańskiego, asp. Bogusława Kurzawskiego i asp. Piotra Jurczyka.
W kategorii „Najlepszych dzielnicowych” nagrody odebrali sierż. Łukasz Klimczak, mł.
asp. Paweł Paliński oraz mł. asp. Sławomir Wiktorski. Najlepszymi funkcjonariuszami
drogówki zostali asp. Marek Palczak, sierż. sztab. Kacper Krauze oraz asp. Bogusław
Górnisiewicz.
Sierż. Jana Koźmę oraz asp. sztab. Jana Maja wyróżniono w kategorii najlepszego
policjanta pionu ochronnego. Wyróżnienia – wszystkie wręczone przez szefa policji
dolnośląskiej insp. Zbigniewa Maciejewskiego oraz komendanta miejskiego insp.
Zbigniewa Ciosmaka – dostali też funkcjonariusze innych pionów, między innymi,
operacyjnego i dochodzeniowego.

Policjanci słuchają referatu podinsp. Zbigniewa Markowskiego.
Spadek przestępczych statystyk w porównaniu do lat
ubiegłych i jednocześnie wzrost liczby śmiertelnych
ofiar wypadków drogowych – oto bilans podsumowanych
uroczyście w ubiegły wtorek minionych 12 miesięcy w
Komendzie Miejskiej Policji podczas narady rocznej.
W konferencji wzięli udział
przedstawiciele służb mundurowych, górskiego i wodnego
ochotniczego pogotowia ratunkowego, Karkonoskiego Parku
Narodowego oraz Aeroklubu Jeleniogórskiego i innych instytucji i
organizacji.
– Kiedy byłem prezydentem
miasta, dochodziło do spektakularnych i mrożących krew w

M i n iony rok w obszer nej
prezentacji omówił zastępca
komendanta miejskiego policji
podinsp. Zbigniew Markowski.
Prz y pom n ia ł najwa żn iejsze

Podinsp. Markowski wspomniał też inicjatywach policji
dla popraw y bezpieczeństwa
w różnych miejscach: między

Stanisław Burnos (w środku)
wśród wyróżnionych policjantów z 997.

żyłach zdarzeń. Pseudobiznesmeni ostrzeliwali się pod hotelem
Baron, a mojemu gościowi z
Niemiec, podczas rozmów w siedzibie Euroregionu Nysa złodzieje
ukradli samochód. Dziś z satysfakcją stwierdzam, że mieście jest
nieporównywalnie bezpieczniej
– mówił poseł Marcin Zawiła,
pierwszy szef Jeleniej Góry po
transformacji ustrojowej.

Narkotykom mówią: nie!
Policjanci zabezpieczyli w minionym roku 936 cm sześć. polskiej heroiny, 13 kg słomy
makowej, 64 sadzonki konopi indyjskich, 902 gramy marihuany, 1, 164 kilogramy
amfetaminy, 581 sztuk tabletek clonazepanum. Łączna wartość zabezpieczonych
środków odurzających to 110 tysięcy złotych.

Podinsp. Zbigniew Markowski

wydarzenia, w tym wręczenie
sztandaru komendzie miejskiej.
Zebrani obejrzeli krótki film
z c eremon i i. Z . Ma rkow sk i
wspomniał też o statystykach,
z k t ór yc h w y n i k a z n a c z ny
spadek zagrożenia przestęp czością. Było mniej podjętych
dochodzeń, zanotowano mniej
cz y nów k a ra l nych. Rozbito
ga ng z łod z iei sa mochodów
działający w regionie jeleniogórskim.
Jedyny m n iepokoją c y m
elementem jest wzrost liczby
ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych. W 2008 roku zginęło 18 osób. Sporo, ale mniej
niż rok temu było też kolizji i
wypadków. Policjanci podkreślają, że jest to cena rozwoju
motoryzacji przy jednoczesnym
braku rozwoju infrastruktury
drogowej. Do pogorszenia się
sytuacji przyczyniają się też
alkohol oraz brawura wśród
kierujących.

innymi, o patrolach, które pilnują porządku na stokach narciarskich, o współpracy z policją
czeską. Podkreślił też, że statystykom, choć są najkorzystniejsze
od lat, do doskonałości dużo
brakuje, a policjanci nie ustaną
w wysiłkach, by w regionie i w
mieście każdy czuł się możliwie
jak najbezpieczniej. – Mieszkamy w terenie, w którym sezon
turystyczny trwa praktycznie 10
miesięcy w roku. Przyjeżdża tu
rocznie ponad dwa miliony gości.
Jest co robić – usłyszeliśmy.
– Cieszy, że moja praca jest
zauważona i doceniona – mówi
Stanisław Burnoswyróżniony
przez szefów, który na co dzień
pracuje na stanowisku kierowania, czyli telefonie alarmowym
997. Sam najlepiej wie, na jakie
interwencje muszą jeździć funkcjonariusze. Jest też tzw. policjantem pierwszego kontaktu: ze
zgłaszającym i dysponuje patrole

na miejsce zdarzeń. – Największą
bolączką są pijani zgłaszający,
którzy nierzadko w obelżywych
słowach nas znieważają – dodał.

Za to poseł Marcin Zawiła w
ciepłych słowach pochwalił policję
za zmianę wizerunku. – Jesteście
lubianą służbą i to widać. Bardzo
dobrze procentują wasze akcje skierowane do najmłodszych – dodał
parlamentarzysta. Policjantom za
ofiarność i dobrą służbę podziękował prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski. Z racji ubiegłorocznego 900-lecia miasta podarował
grafikę ilustrującą to wydarzenie,
a policjantki z garnizonu jeleniogórskiego dostały od szefa miasta
wiązankę kwiatów. Za pracę dziękował też – w imieniu starosty i
rady powiatu – przewodniczący
rady Zbigniew Jakiel. – Życzę wam,
abyście mogli się obyć bez broni w
waszej służbie – powiedział.
Czy przedstawiony raport z
bezpieczeństwa jest zgodny z odczuciami ludzi? Z badań opinii społecznej wynika, że Dolnośląskie jest
jednym z najmniej bezpiecznych
regionów Polski.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

Kia dla Mysłakowic

Cenniejszy podarunek dostali policjanci z rewiru dzielnicowych w Mysłakowicach. Wójt
gminy Zdzisław Pietrowski wręczył im – na ręce komendanta Ciosmaka – kluczyki do
nowiutkiego radiowozu marki Kia.
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TEMAT TYGODNIA
RYTM TYGODNIA
Płonie sadza
przez niedbalstwo

Nieczyszczone przez kominiarzy kominy to większe
r yz yko samozapalenia się
zalegającej sadzy. Nie ma dnia
dla strażaków bez interwencji
przy gaszeniu tego rodzaju pożarów. W minionym tygodniu
walcz yli z płonącą sadzą,
między innymi, w Janowicach, Szklarskiej Porębie oraz
Jagniątkowie. Lokatorzy nie
zdają sobie sprawy, jak wielkie niebezpieczeństwo czyha
na tych, którzy zaniedbują
obowiązkowych przeglądów
w kominach. Wiąże się ono
także z możliwością zatrucia
ludzi tlenkiem węgla.

Przyszła odwilż,
rzeki w korytach

Mimo roztopów nie ma
zagrożenia powodzią w podgórskich rzekach, zwłaszcza
w Kamiennej. Wszystko dzięki wykonanym w ubiegłym
roku pracom melioracyjnym
w korycie cieku od Cieplic aż
do ujścia do rzeki Bóbr. Mimo
sporego spływu mas wód z
topniejącego śniegu, w minionym tygodniu poziom nurtu
rzeki nie przekroczył nawet
stanów alarmowych. Z reguły
o tej porze roku występowały
groźne zimowe podtopienia i
powodzie. Najpoważniejsza
wydarzyła się 2000 roku.

Egipskiej ciemności
na Łysej Górze

Poważna awaria energetyczna pozbawiła w piątek
prądu części mieszkańców
gminy Jeżów Sudecki. Zasilania zabrakło, między innymi,
na popularnej nartostradzie i
w mikrostacji sportów zimowych na Łysej Górze w Dziwiszowie. Przyczyną awarii był
szalejący wiatr, który zerwał
sieć. Pracownicy pogotowia
energetycznego długo lokalizowali miejsce uszkodzenia.
Zasilanie wróciło dopiero po
kilku godzinach.

Zeszła lawina

Pierwsza w tym roku lawina o szerokości 150 metrów
zsunęła się ze zboczy Kotła
Szrenickiego. Wszystkie kotły
górskie są wyłączone z ruchu
t ur yst ycznego. Dlatego w
momencie zejścia law i ny
nikogo nie było w pobliżu.
Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, że lawiny
– z wła szcza po ost at n i m
ociepleniu – mogą schodzić
samoistnie. W Karkonoszach
obowiązuje drugi stopień w
pięciostopniowej skali zagrożenia lawinowego.

Strefa walczy
z kryzysem

Co najmniej sześć zezwoleń
na rozpoczęcie działalności
wyda w tym roku Kamiennogórska Specjalna Strefa
Ekonomiczna. Trwają starania o kolejną zmianę granic
terenów objęt ych ulgami.
Kilku inwestorom w tym roku
zakończą się wydane dziesięć
lat temu zezwolenia. Póki co
światow y kryzys ostro nie
daje się we znaki, ale trzeba na bieżąco monitorować
sytuację.

Dym dusiciel

Pieniądze nie cuchną
Swoje dokłada także ekonomia. Drożejące źródła energii ekologicznej nie zachęcają
ludzi do zmiany sposobu myślenia i ogrzewania mieszkań tak, aby nikomu to nie
szkodziło. A w Jeleniej Górze ponad 60 procent zabudowy pochodzi sprzed 1945 roku!
W większości są tam piece na węgiel, w których wielu mieszkańców pali, co się da.
Nie bez znaczenia jest też popularność kominków, montowanych głównie w domkach
jednorodzinnych. Wprawdzie spaliny z drewna, w którym się w nich opala, są mniej
szkodliwe od węglowych, ale równie uciążliwe dla naszego układu oddechowego.
zapewni ł, że kotłownia jest
modernizowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
– Zdaję sobie sprawę, że lokalizacja zakładu jest uciążliwa
dla mieszkańców i po części ich
rozumiem. Na to przedsięwzięcie
wydamy w sumie około 900 tysięcy złotych. To dla nas bardzo
duża suma i najlepszy przykład
na to, że nasi sąsiedzi i uzdrowisko nie są nam obojętni.

Zamiast korzystać z uzdrawiającej kuracji, goście stolicy
Karkonoszy wdychają fetor spalin, które wydobywają się
z kominów domów opalanych czymkolwiek. Smród bije
też w samych mieszkańców. Stężenie cuchnących dymów
w powietrzu w minionym tygodniu przekroczyło stan
alarmowy. Poprawę sytuacji przyniesie… wiosna.
Wo j e wó d z k i I n s p e k t o r a t
Ochrony Środowiska we Wrocławiu zaalarmował o przekroczeniu w Jeleniej Górze Cieplicach stanu alarmowego pyłu
zawieszonego PM10 w dniach
8 – 14 stycznia. Dolny Śląsk jest
na drugim miejscu, zaraz po Śląsku, w emitowaniu największej
ilości zanieczyszczeń powietrza
pyłami. Tymczasem pracownicy
urzędnicy odpowiedzialni za
ochronę środowiska tłumaczą,
że normy co prawda został y
przekroczone, ale i tak jest lepiej
niż w latach poprzednich.

Śmierdziało i śmierdzi

– Obecnie na terenie Jeleniej
Góry i Cieplic nie ma już zakładów przemysłowych, które
emitował yby tak dużą liczbę
zanieczyszczeń, jak w latach 80.
– usłyszeliśmy. Potwierdzają to
również mieszkańcy, którzy w
Jeleniej Górze mieszkają od lat.
– Pamiętam fetor z Celwiskozy: w powietrzu tworzyła się
ciemna chmura, która dusiła i
gryzła w gardłach tak, że nie
można było dosłownie oddychać
– mówi Tadeusz Szczepański z
Jeleniej Góry. – Wówczas emisja
siarczków węgla przekraczała
normę dziesiątki, a momentami
nawet setki razy. Kiedyś szedłem
ulicą Świerczewskiego, obecną
Sudecką w stronę ulicy 15 Grudnia czyli obecnej Bankowej i
w powietrzu wisiała cuchnąca
„wata” dymu.
Dziś – choć są to tylko wspomnienia, a przemysł druzgocący
środowisko w Jeleniej Górze
praktycznie padł – w stolicy Karkonoszy cuchnie dalej. Tyle że
jest to dym z kominów odprowadzających spaliny z poszczególnych mieszkań, których wciąż
znaczną większość lokatorzy
opalają we własnym zakresie.
Zanieczyszczone powietrze
jest szczególnie uciążliwe i odczuwalne przez osoby starsze, a
także skarżące się na dolegliwo-

Elki! Precz ze zdroju!
Miłośnicy Cieplic uważają, że do uzdrowiskowego fetoru swoje dokładają
kopcące „elki”, które w dzielnicy można
napotkać wyjątkowo często z racji
istnienia tu Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego. – Będziemy interweniowali i apelowali do szkół jazdy, by
wyjeżdżały z uzdrowiska – zapowiada
M. Turowska.

zakopconej dzielnicy. Zostawiając samochód na podwórku, co
rano zastajemy go przysypanego popiołem. Nie można też
wywiesić prania na dworze, czy
otworzyć okna w mieszkaniu, bo

ści dróg oddechowych. – Zima
w Jeleniej Górze jest dla mnie
koszmarem – mówi pani Maria,
która jest astmatyczką. Kobieta
nie wierzy w zapewnienia, że
stan czystości powietrza poprawił się. – Odkąd pamiętam, co
roku jest to samo – mówi.

W uzdrowisku
jak w kominie

Jak przekonują mieszkańcy
Cieplic, spory udział zanieczyszczania powietrza w Cieplicach
mają kominy spółdzielni „Zor-

W Jeleniej Górze ponad 60 procent zabudowy
pochodzi sprzed 1945 roku! W większości są tam
piece na węgiel, w których wielu mieszkańców pali,
co się da.
ka”, która powstała w 1950 roku
i mieści się na ulicy Dworcowej
w Cieplicach.
– „Zorka” już kilkanaście lat
obiecuje że to ostatni rok, że już
nie będzie kopcenia, smrodu
i czadu – powiedział nam pan
Artur. – My, pobliscy mieszkańcy
czujemy się, jakbyśmy mieszkali
na Górnym Śląsku w najbardziej

po chwili jest pełne smrodu.
Tymczasem pracownicy wyd zia ł u och rony środow i sk a
tłumaczyli nam, że spółdzielnia
posiada małe kotły, które nie
wymagają dodatkowych zezwoleń. A według obecnych danych
urzędu firma nie przekracza
dopuszczalnej emisji spalin.
Janusz Urzędowski z „Zorki”



Z dymu i popiołu

Ciepl icza n ie roz w ią za n ie
problemu w idzą jedna k n ie
w modernizacji kotłowni, ale
zamianie obecnego materiału
opałowego na gaz.
– Był okres że miasto dopłacało mieszkańcom, by likwidowali
piece i zakładali ogrzewanie
gazowe, między innymi po to
by w uzdrowisku było czyste
powietrze – mówią. – Cieszyliśmy się z tego, bo naprawdę
zwłaszcza zimą powietrze w
Cieplicach stało się czyste. Bardzo dużo mieszkańców się na
to zgodziło, ponieważ gaz był
tani, ale „Zorki” to nie dotyczyło.
Wówczas zaczęła palić trocinami
w nieprzystosowanych do tego
piecach i zwiększyła się ilość
w ydoby wającego się dymu i
popiołu.
– Jak usłyszeliśmy w zakładzie, nie było jednak możliwości
podłączenia gazu z powodu braku rury o takiej przepustowości,
która zapewniłaby ogrzanie
zak ładu. – Gdyby taka r ura
była, nie przeznaczalibyśmy
tak ogromnych pieniędzy na
modernizację kotłowni – mówi
Janusz Urzędowski.
Remont ma się zakończyć już
w tym roku, a jego efekty będzie
można ocenić w przyszłym sezonie grzewczym. Ale to nie tylko
„Zorka” smrodzi w Cieplicach.

Palą buty i ubrania

wają swoje domy. Ludzie palą
w piecach gumami, star ymi
ubraniami i czym tylko się da,
przez co ulicami uzdrowiska
nie można po prostu przejść,
bo można się udusić – mówi
Małgorzata Turowska, prezes
Stowarzyszenia Miłośników Cieplic. Czy sprawdzaniem opału
mieszkańców nie powinna zająć
się straż miejska? Jacek Winiarski, zastępca komendanta SM,
tłumaczy jednak, że łączyłoby
się z koniecznością wejściem do
mieszkań, a tego prawo zabrania
funkcjonariuszom.

Marzenie:
czyste powietrze

Ewa Tomera, naczelnik Wydzia ł u Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze zapewnia, że od
10 lat prowadzona jest walka o
zmniejszenie ilości emitowanych
zanieczyszczeń do otocznia. Jednym za sposobów jest program
dofinansowania w wysokości
500 złotych dla tych, którzy zrezygnują z ogrzewania swojego
mieszkania czy domu węglem
i koksem na rzecz ogrzewania
gazowego, elektrycznego czy
podpięcia się do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
– W ostatnich latach z tego
programu korzystało po około
80 osób rocznie, a w latach
wcześniejszych po dotacje zgłaszało się rocznie ponad sto osób
– mówi Ewa Tomera.
Urzędniczka podkreśla również, że duży wpływ na obecny
stan zanieczyszczenia powietrza
ma również fatalne położenie
geomorfologiczne. – Nasze miasto położone jest w kotlinie,
gdzie utrudnione jest wietrzenie,
dlatego to wszystko się u nas
osadza i funduje nam tak wysoki
stopień zanieczyszczenia – mówi
Ewa Tomera.

Angelika Grzywacz

– Są też indywidualni użytkownicy pieców, którymi ogrze-

Gromadzenie opału na zimę przy ul. 1 Maja. Teraz bardzo często ludzie chodzą tam w smogu wdychając trujące dymy.
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WYDARZENIA

wasze fotki Nasze Pociechy

A da œ

A da m

Ka mi la

Na początku kierowcy jeleniogórskiego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej byli bardzo niezadowoleni, mówili:
– Co to? Po tylu latach pracy
będziemy kontrolowani jak
w filmach? Jednak po kilku
miesiącach działania systemu lokalizacji pojazdów za
pomocą nadajników GPS,
już nikt nie protestuje.

Ka sia

Kubuœ

Madzia

Ma lin ka

Ma rys ia

Monika

Adam

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
Trwa nasza nowa zabawa. 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

Piaskarki strzeżone z nieba

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).

– Po co zakładamy satelitarny
system kontroli pojazdów? Po
pier wsze mamy pełną dokumentację co gdzie i kiedy robił
kierowca, po drugie mamy dokument, że zlecenie zostało wykonane, czy jechał optymalną
trasą i jakie jest zużycie paliwa
– wyjaśnia prezes MPGK. Michał
Kasztelan – Wszystkie pojazdy
a kcji zi mowej mają za montowane nadajniki GPS, więc
mamy opisaną każdą minutę
pracy pojazdu. Na podstawie
w ydr uków roz l icza my się z
urzędem miasta.
Mon it or z p o d g l ą d em n a
wszystkie pojazdy jest też w
Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów i dyżurny może na bieżąco
kor ygowa ć t ra sę przeja zdu
piaskarek i wysyłać je w miejsca
szczególnie zagrożone.
– Nie oznacza to jednak, że
drogi będą czarne, kiedy pada
śn ieg – mów i M. K a sz tela n
– zgodnie z przepisami najważniejsze drogi muszą być
od śn ieżone w c i ą g u t rzech
godzin po ustaniu opadów. I
my tak pracujemy. Zima w tym
roku dała nam trochę zarobić
więc pieniądze przeznaczamy
na modernizację taboru.
W tej chwili MPGK ma już
tylko nowe piaskarko-solarki.
Urządzenia sypią piasek zmieszany z solą i w trakcie rozsypywania polewają go solanką.

Gdzie dzwonić
Jeśli uważamy, że nasza ulica powinna
zostać odśnieżona lub posypana dla likwidacji lodu należy dzwonić pod czynny
całą dobę numer 075-64-20-118.

Michał Kasztelan na placu manewrowym MPGK.
Dzięki temu uzyskuje się ten
sam efekt zużywając dużo mniej
surowca.
– Kończą się też dyskusje, czy
praca była wykonana – mówi
prezes – wcześniej mieliśmy też
próby wyłudzenia odszkodowania. Dzwonił do nas człowiek,
że nasza piaskarka uszkodziła
mu samochód i ma na dowód
kilku świadków. Wcześniej kierowca musiał się długo tłumaczyć, czy doszło do potrącenia.
Teraz pytamy, gdzie to było i o
której. Sprawdzamy w ydruki
i wychodzi, że w tym miejscu,
o tej godzinie nie było żadnego
n a sz ego sa moc ho du. Je den
nadajnik kosztuje około trzech
tysięcy złotych, więc tylko na
tych oszczędnościach zwrócił
nam się częściowo koszt zakupu
systemu.
Oprócz piaskarek, nadajniki
GPS zamontowano również na
pojazdach do wywozu śmieci.
W tej chwili wyposażonych jest
w nie dwadzieścia śmieciarek.
System też dyscyplinuje kierow-

ców. W ciągu pięciu miesięcy
zaoszczędzono w ten sposób
prawie 5 tysięcy litrów ropy.
– GPS pokazuje nam, gdzie
kierowca tankuje, rejestruje
każde otwarcie korka wlewu paliwa. – tłumaczy M. Kasztelan
– w piaskarkach rejestrujemy,
kiedy pojazd sypał piasek, a
kiedy jedynie jechał z opuszczonym pługiem. W trudnych
warunkach pogodow ych samochody przejeżdżał y nawet
tysiąc kilometrów w ciągu doby.
Mamy kłopoty z odśnieżaniem
niektórych ulic. Na przykład
na początkowym odcinku ulicy
Sudeckiej, od skrzyżowania z

aleją W. Polskiego w kierunku
Bankowej parkujące po lewej
stronie pojazdy uniemożliwiają
przejazd pługom. Tak bywa też
na uliczkach osiedlowych, gdzie
samochody parkują praktycznie całą dobę. Dzięki now ym
zakupom sprzętu i zmianom
organizacyjnym jesteśmy coraz
lepiej przygotowani do obsługi mieszkańców – zapewnia
prezes.

Marek Komorowski

Rozpiera siła
Wielkim problemem w naszym mieście jest niszczenie w centrum plastikowych koszy
na śmieci przez młodzież wracającą z dyskotek i pubów. Jak mówi prezes Kasztelan, co
weekend MPGK wymienia pięć takich koszów. Każdy kosztuje z montażem około 200
złotych. W ciągu roku przedsiębiorstwo wydaje na ten cel ponad 50 tysięcy złotych.
Tę kwotę płacimy my wszyscy w wyższych cenach usług. Czasami powracający z
dyskoteki mają jeszcze inne pomysły. Latem na pracującą w nocy zamiatarkę wskoczył
pijany wyrostek i zaczął na niej tańczyć. Reszta towarzystwa otoczyła pojazd i biła mu
brawo, a kierowca bał się nawet wyjść z kabiny.

Miejsca na markety zatwierdzone
Tydzień temu pisaliśmy o wątpliwościach jeleniogórskich
radnych w sprawie zatwierdzenia listy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i wpisaniu ich
do studium kierunków rozwoju naszego miasta. Opisany
przez nas stan zmienił się w ciągu zaledwie kilku dni.
– Nie uważam, że powinno być
aż tyle lokalizacji i że powinny
być umiejscowione w pobliżu
centrum miasta – mówił radny
Krzysztof Mróz.
Jednak po trzech posiedzeniach
komisji rozwoju, na ostatnim
spotkaniu 21 stycznia, szóstka
radnych zdecydowała o zaakceptowaniu listy przedstawionej przez
prezydenta, jednak ze znaczącymi
zmianami.
– Po pierwsze z listy zawierającej piętnaście propozycji skreśliliśmy dwie lokalizacje – wyjaśnia
przewodniczący komisji rozwoju,
Wiesław Tomera – pierwsza to
teren przy Rakownicy, naprzeciwko stacji benzynowej Preem.
Druga to baza PKS przy ulicy
Wolności, obok stacji benzynowej
Müller. PKS bardziej jest zainteresowany terenem obecnego

dworca autobusowego. W tym
miejscu stanie galeria handlowa,
jest już konkretny inwestor. W
tym miejscu zostaną stanowiska
dla przyjeżdżających i odjeżdżających. Natomiast zniknie plac
parkingowy i manewrowy. Baza
autobusów zostanie wybudowana
przy wyjeździe z Jeleniej Góry
w kierunku Zgorzelca, za stacją
benzynową Lotos. Tam PKS ma
spory teren na własność. Skreśliliśmy też część terenu przy ulicy
Spółdzielczej, ze schroniskiem
dla małych zwierząt. Natomiast
została lokalizacja po drugiej
stronie drogi.
Natomiast na listę dopisano
dwie inne lokalizacje. Pierwsza
to ulica Jasna i miejsce pod pasaż
Grodzki. Druga to teren przy ulicy
Konstytucji 3 Maja, za wiaduktem
nad drogą do Dziwiszowa, po

prawej stronie obwodnicy. Tam był problem
z urządzeniem dojazdu,
ale irlandzki inwestor
po wykupieniu gruntów od działkowców
będzie miał możliwość
skomunikowania swojego terenu z ulicą Ogińskiego.
– Jasna i Pasaż Grodzki musi się pojawić na
tej liście, skoro inwestor ma już pozwolenie
na budowę – tłumaczy
W. Tomera – Czym innym jest spór o prawidłowość sprzedaży, a
czym innym zapis w
studium.
Wiesław Tomera
– To musi być przyjęte, chociażby dlatego,
kupcy sprzymierzeni z Wspólnym
że wszystkie już wybudowane i od lat działające Miastem. Po uchwaleniu tego
hipermarkety nadal nie są zapi- dokumentu problem marketów
sane w studium. Utrzymywanie mamy rozwiazany na lata, a intego stanu byłby idiotyzmem. Za westorzy dokładny ogląd sytuacji
prezydentury Józefa Kusiaka taki – mówi inny radny.
wpis do studium uniemożliwili
Mar
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Fot. rylit

Fot. Konrad Przezdzięk

Na podbój zimowej laby

Ferie na półmetku. W Książnicy
Karkonoskiej wypoczywające w
mieście dzieci „podróżują” dookoła
świata poznając poszczególne lądy
i kraje. Sobieszowski „Muflon” zaproponował zabawę w „tancerzy
ognia”, w której prawdziwe płomienie zastąpiła bezpieczna włóczka.
Młodzieżowy Dom Kultury postarał
się nie tylko o zajęcie uczestników

zimowiska tradycyjnymi grami i
zabawami. Było spotkanie z poetką
Wiesławą Siemaszko-Zielińską, a na
dziś (poniedziałek) przewidziano
ognisko. Pogoda zrobiła się raczej
jesienna, więc wypoczynek upłynął w
pierwszym tygodniu ferii w domowej
atmosferze.

(tejo)

Cenne nagrody za świet(l)ne fotografie

Robiliście zdjęcia podczas trzech dni Karkonoskiego Festiwalu Światła w Cieplicach?
Pochwalcie się nimi. Możecie wygrać cenne nagrody i zapełnić album fotografiami z
Waszym nazwiskiem.
Oceniane będą: pomysł, wykonanie, technika oraz wrażenie
artystyczne. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone wartościowymi
nagrodami a 50 zdjęć, które przejdą
do finału zostaną opublikowane
w oficjalnym albumie Karkonoskiego Festiwalu Światła 2009.
Konkurs fotograficzny otwarty jest
dla wszystkich.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie fotografii na

konkursową skrzynkę internetową
kfs.iluminacja@gmail.com lub
zarejestrowanie się na stronie internetowej do dnia 16.02.2009 roku.
Wszystkie informacje dotyczące
wielkości, jakości i przyjmowanych
formatów nadsyłanych zdjęć oraz
wszystkie pozostałe szczegóły
dotyczące konkursu znajdują na
oficjalnej stronie festiwalu:
http://www.karkonoskifestiwalswiatla.pl, Regulamin: http://

docs.google.com/View?docID=dck3hrv9_48sr66wn6&revision=_latest.pl

(RED)

Nagrody przewidziane
w konkursie:
za I miejsce - nagroda o wartości 1500zł
za II miejsce - nagroda o wartości 1000zł
za III miejsce - nagroda o wartości 500zł
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WIADOMOŒCI

„Piętnastka” nie zwolniła – zarzeka się dyrekcja MZK

Całe zamieszanie wynikło po dwóch artykułach na portalu

www. jelonka.com. Pasażerowie
internauci „chórem” sprzeciwili
się „spowolnieniu” autobusu.
– Tyle się zmieniło, że niewiele
się zmieniło. A jeśli nastąpiły
zmiany, to z korzyścią dla pasażerów, którzy teraz do piętnastki
będą mogli wsiąść na siedmiu
przystankach, na których do

wiele sygnałów, że pasażerowie
chcą wsiadać i w ysiadać na
prz yk ład prz y sądzie i prz y
urzędzie skarbowym – usłyszeliśmy. – Grożono nam sądem i
odszkodowaniami – powiedział
dyrektor Woźniak.
Dyrekcja MZK podkreśla, że
zmiana nie w ydłużyła czasu

Marek Woźniak dodał także,
że na pewnych odcinkach piętnastka i tak spóźniała się, choćby
w al. Wojska Polskiego, gdzie
tworzą się korki. To, że będzie się
tam zatrzymywała, na przykład,
przy sądzie, w żaden sposób nie
wpłynie na rozkład jazdy. A więk-

Hubert Papaj podkreślił, że argumentacja
miejskiego przewoźnika nie jest zgodna
z prawidłami matematyki.

Jerzy Łużniak, Marek Obrębalski,
Marek Woźniak
Gmach JEW
w remoncie

pon iedzia ł k u autobus
nie zatrz ymy wał się
– mów i ł dy rek tor
Woźnia k „odpyt y wa ny ” pr z ez
Marka Obrębalskiego i Jerzego
Łużniaka , pre zydenta miasta i
zastępcę.
Dyrektor Woźniak
zapewni ł, że piętna st k a od d aw na
n ie m ia ła st at usu
linii prz yspieszonej
ani pospiesznej. – Po prostu nie
zatrzymywała się na pewnych
przystankach. Postanowiliśmy
to zmienić, bo otrzymywaliśmy

Bracia handlowali „działkami”

Trwają prace modernizacyjno-budowlane w zabytkowym
budynku przy ul. Obrońców
Pokoju. Obiekt związany z energetyką od początku swego istnienia, wypięknieje. Koszt: kilka
milionów złotych. Prace są koniecznością nie tylko ze względu na coraz gorszy stan siedziby
Jeleniogórskich Elektrowni
Wodnych. – Spółka z racji dużej
liczby zatrudnionych i obszaru
działania (cały Dolny Śląsk)
potrzebuje nowych powierzchni
biurowych – dowiedzieliśmy
się w zarządzie JEW. Aktualnie
trwają prace rozbiórkowe części
obiektu. Później przyjdzie kolej
na modernizację i rozbudowę.
Po remoncie budynek nabierze nowego wymiaru. Gmach
został zbudowany na potrzeby
energetyki na przełomie XIX i
XX wieku.

(tejo)

Policjanci Sekcji Kryminalnej
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Jakuszycach w związku
ze zwalczaniem przestępczości
narkotykowej zatrzymali dwóch
braci w wieku 22 i 28 lat podejrzanych o posiadanie oraz o sprzedaż
środków odurzających.
Stróże prawa przeszukali ich
mieszkanie. Znaleźli łącznie
ponad 200 porcji marihuany,
ponad 60 działek
amfetaminy, dwie
wagi elektroniczne,
pieniądze pochodzące
ze sprzedaży narkotyków oraz lufki do
palenia marihuany.
W mieszkaniu tym
zastali również trzy
osoby, które potwierdziły, że wielokrotnie

Lech Gęca z Cieplic walczy od lat z sąsiadami, którzy zalewają go nieczystościami z nielegalnie podłączonych rur.
Na sam widok i zapach zastane
w mieszkaniu przy ul. Jagiellońskiej
może zrobić się niedobrze. Dwa z
trzech pokojów Lecha Gęcy są doszczętnie zalane fekaliami. Ścieki
sąsiadów z piętra wyżej rozlały się na
około pół kuchni.
– Pracuję w Muzeum Przyrodniczym na nocne zmiany co drugi dzień.
Kiedy przychodzę z pracy, muszę po
ciemku nabierać wodę z kranu, bo
sufit jest cały zalany, łącznie z gniazdkami od prądu i boje się, żeby mnie

nie zabiło – mówi Lech Gęca. – To jest
obrzydliwe, ale to wszystko z sufitu
kapie mi na ubrania i do zlewozmywaka. Kilka razy w ciągu dnia muszę
przebierać się, bo przecież smród jest
nie do wytrzymania. O tych zalań
zgniły już parapet i podłoga, co jakiś
czas muszę kupować nowe sprzęty
– opowiada ciepliczanin. Smrodu nie
sposób wytrzymać.
Budynek postawili Niemcy nie
przewidując w nim pionów kanalizacyjnych. Jeszcze kilkanaście lat temu

Przegląd musi być
O sytuację lokatora z Jagiellońskiej zapytaliśmy dyrektora technicznego Zakładu
Gospodarki Lokalowej „Południe”, Wiesława Kazimierskiego. Twierdzi, że o fekaliach
nic nie wie, choć Lech Gęca uważa, że jest odwrotnie, bo z nim o tym rozmawiał.
– Mowa była tylko o rurach z wodą pękniętych podczas siarczystych mrozów – mówi
Kazimierski.
– Czy ZGL „Południe” otrzymał raport sporządzony przez sanepid? – pytamy. Pan
dyrektor początkowo stwierdził, że żadnego raportu nie ma. Chwilę później zmienił
jednak zdanie i powiedział, że owszem jest, ale nieczytelny. – Poza tym nie za wiele z
niego wynika, bo musi być potwierdzony przeglądem technicznym mieszkania – dodał
zachęcając lokatora do ustalenia terminu wizji.

kupowały od braci narkotyki.
Sprawcy zostali zatrzymani w
policyjnym areszcie. Za posiadanie oraz handel środkami
odurzającymi grozi im nawet
do 10 lat pozbawienia wolności.
Wobec dealerów 18 stycznia 2009
roku Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania.

(tejo)

przejazdu, co zasugerowali internauci, głównie
nasi Czytelnicy. Jak to jest
możliwe, żeby autobus
jechał tyle samo, choć
zatrzymuje się częściej?
– Czas ustawiony dla piętnastki był bardzo luźny.
Przy tworzeniu rozkładu
jazdy czasy „międzyprzystankowe” były zaokrąglane do pełnych minut,
nawet jeśli w rzeczywistości
były krótsze. Powstała nadwyżka
czasowa, a kierowcy często byli
posądzani, że jeżdżą zbyt szybko
i przed czasem, a z tym walczymy,
bo to gorsze niż opóźnienie – argumentował szef MZK.

Odlotowa skarpetka
z „haszem”

Blisko 40 porcji haszyszu
ukrył w skarpetce 20–letni
jeleniogórzanin. Za posiadanie
środków odurzających grozi mu
kara do trzech lat więzienia.
Policjanci uzyskali informację, że 20-latek może posiadać
większe ilości narkotyków. Mając to na uwadze zatrzymali go
na jednej z ulic w Jeleniej Górze.
Mężczyzna zachowywał się nerwowo. Jak się później okazało,
powodem zdenerwowania były
ukryte w skarpecie narkotyki.
Zatrzymany oświadczył, że
zamierzał wykorzystać środki
odurzające na własne potrzeby.
Jeleniogórzanin trafił do policyjnego aresztu. Za posiadanie
środków odurzających grozi
mu nawet do 3 lat pozbawienia
wolności.

(tejo)

lokatorzy załatwiali się w sławojkach.
Ale z czasem lokatorzy postanowili „zaprosić” do siebie cywilizację.
Nieżyjąca już sąsiadka Lecha Gęcy
samowolnie poprowadziła rury kanalizacyjne na zewnątrz budynku po
ścianie. Teraz za każdym razem, kiedy
szambo jest pełne lub gdy pojawia się
mróz, wszystko zatrzymuje się w rurach i wylewa się na ściany budynku,
wprost do mieszkania lokatora spod
jedynki. Podobna sytuacja jest z rurami
doprowadzającymi czystą wodę.
Pomijając estetykę wykonania,
zasady bezpieczeństwa i brak odbioru
technicznego tego przedsięwzięcia,
żadna z rur wypuszczona na zewnątrz
nie została zabezpieczona przed mrozem. – Zalewany jestem kilka razy
w roku. Kto odbierał to podłączenie?
Gdzie był nadzór budowlany? – pyta
zdenerwowany Lech Gęca. Choć od
niemal ośmiu lat monituje ze sprawą
po urzędach, a odpowiedni raport
przedstawiony w ZGL wykonał sanepid, nic się nie zmieniło.

(Angela)

sza ilość przystanków to
większa liczba pasażerów i zysk
dla firmy oraz dla nich – uzupełnił Marek Woźniak.
Marek Obrębalski podkreślił, że cała sytuacja wynikła z
pewnego niedoinformowania,

co spowodowało lawinę protestów i list przewodniczącego
rady miasta Huberta Papaja
skierowany bezpośrednio do
niego. – Dziękuję Jelonce, że tak
szybko go opublikowała, bo pan
Papaj wysłał mi pismo na mojego
prywatnego maila i dowiedziałem się o nim z mediów
– uzupełnił prezydent
Jeleniej Góry.
Trzej panowie zdementowali też stanowczo pogłoski o
zamiarach likwidacji linii nr 15. – Nie
ma takiej opcji – kategorycznie uciął Jerzy
Łużniak. – Piechowice,
które współfinansują
linię, nie zrezygnowały z niej, choć mają
swój wewnętrzny autobus – wtrącił Marek
Woź n ia k . Za st ępca
prezydenta podkreślił
także, że miasto będzie
się przyglądało, jak piętnastka będzie kursowała w
rzeczywistości i czy decyzja MZK
była trafna.

Konrad Przezdzięk
O MZK czytaj także na str. 13

WYJAŚNIENIE
W naszym artykule sprzed tygodnia „Kto szefem „Norwida”?” napisaliśmy, że Tadeusz
Wnuk w konkursie na dyrektora sprzed dwóch lat startował razem z Wojtkiem Klemmem i przegrał. To nieprawda. Tadeusz Wnuk wziął udział w poprzednim konkursie, a
w ostatnim zasiadał w komisji. Bardzo przepraszam pana Tadeusza za błąd.
Konrad Przezdzięk

Studzienki do wymiany
Na c a ł e j d ł ugo ś c i u l ic y
Wroc ławsk iej prowa d zone
są n apraw y zapa d n ięt ych
studzienek kanalizacyjnych.
Montowa ne są nowe p ł y t y
odcią żające prz y studzienkach kanalizacji burzowej.
Fragmenty jezdni wyłączane
są z użytku. Przed zaporami
co jakiś czas tworzą się więc
korki. Prace rozpoczęł y się
przy wyjeździe z Maciejowej
w stronę Wrocławia.
Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze tłumaczą, że zapadnięte
studzienki to wynik natężone-

go ruchu tirów i ciężarówek.
Natomiast wielu kierowców,
szczególnie samochodów ciężarow ych śmieje się z t ych
argumentów. Twierdzą, że jest
to zwykła niedoróbka firmy
która wykonywała generalny
remont ulicy kilka lat temu.
Nie zamontowano studzienek,
k t óre w y t r z y m a ją ba rd zo
intensy wny ruch samocho dów ciężarow ych dużej niż
3-4 lata.

(Angela)

Cuchnąca sprawa

Lech Gęca zgromadził już pokaźne archiwum pism
w sprawie rur kanalizacyjnych.

Fot. Angela

Sam prezydent miasta z zastępcą pofatygowali się na
środową konferencję prasową dotyczącą zamieszania
wokół linii nr 15, którą miejski przewoźnik „spowolnił”.
– Spowolnienia nie było, a czas przejazdu piętnastką nie
zmienił się – zapewnił Marek Woźniak, szef Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego.
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Sto dni w galopie
Studniówka jest imprezą wyjątkową, która (ta właściwa) zdarza
się tylko jeden raz w życiu i nie
sposób jej zapomnieć. No, może
niektórym się to udaje. Ale co
tworzy właściwą niezapomnianą
studniówkową atmosferę? Sala,
muzyka, schabowy czy koślawy
polonez?
Zagadkowy uczeń o wiele
mówiącym aliasie Czesław o imprezie organizowanej na sto dni
przed maturą słyszał od samego
września. Jednak ledwo zdążył
zamrugać oczami 25 tys. razy i
studniówka nadbiegła kłusem
z prędkością trzech kulawych
rysi, dwóch szczerbatych Rysi i
czterech łysawych Rysiów. Jej szaleńczemu zbliżaniu się, któremu
towarzyszył donośny tętent trzęsący szybami nie przeszkodziła
nawet dwudziestokrotna zmiana
planów, ani srogie ostrzeżenie
władz placówki edukacyjnej,
według którego najmniejsza nawet próba zuchwałej konsumpcji
napojów wyskokowych skończy
się przeniesieniem do szkoły
wieczorowej.
Jak nakazuje tradycja, studniówkę należy rozpocząć tańcząc
poloneza. W przypadku zabawy
Czesławowej nie było inaczej.
Taniec nie wypadł najgorzej
– pomyliło się jedynie około dziesięciu osób, co jest nadzwyczaj
niskim wynikiem w stosunku
do prób organizowanych na sali
gimnastycznej, gdy połowa przyszłych maturzystów obracała się
zgodnie ze wskazówkami zegara,
druga natomiast w kierunku
odwrotnym.
W zabawie studniówkowej
oprócz (co jest dość oczywiste)
uczniów, uczestniczą również
nauczyciele, o ile nie zmoże ich
choroba lub też... nie mają innych, niewątpliwie ważniejszych
planów.
Gdy wszyscy uczniowie wraz
z wyjątkowo zabawowym Czesławem zasiądą do stołu i ustawią baterię surowo zakazanych
butelek pod obrusem, zaczyna
grać kapela ewidentnie pachnąca biesiadą. Muzycy nie są
kaktusami i też muszą sobie
zrobić co jakiś czas przerwę w
celu nawilżenia swoich organów
i strun. Głosowych.

Z wielką pompą ciśnieniową nadbiega obiad na rękach
kelnerów (to nie obiad biegnie,
lecz kelnerzy). Co głodniejsi
wciągają wątpliwej urody schabowego upstrzonego szarawymi
kropkami (prawdopodobnie
pieczarkami) wytwarzając w
swoich otworach gębowych
podciśnienie jak w przypadku
spaghetti, co powoduje wizytę
pieczarek na talerzach sąsiadów.
Po sympatycznym kotleciku
(gwarancja zdrowia!) można
wrócić do tańców.
Według kolejnej tradycji Czesław musi zjeść kawałek tortu,
bo inaczej (o zgrozo!) nie zda
matury. Wyżej wymieniony więc
czem prędzej kłusuje w stronę
olbrzymiego ciasta, plącząc się
w podwiązkach koloru krwiście
czerwonego tworzących istną
pułapkę na samym środku sali.
Jak się okazuje, cechą charakterystyczną ciasta jest wizerunek
patrona na nim nadrukowany.
Czesław dostał kawałek oka
pisarza, który zjadł szeleszcząc
papierem i mlaskając, a zamlaskawszy obleśnie oblizał usta.
Gdy zmorzył go sen (wywołany oczywiście zmęczeniem po
tańcach, bo czymże innym?),
Czesław oparł się na stole, od
czasu do czasu podnosząc głowę.
Gdy podniósł ją za pierwszym razem, zobaczył tańczących księży.
Chciał do nich dołączyć, lecz był
zbyt słaby. Za drugim natomiast
było o wiele gorzej. Czesio zauważył jakiegoś maturzystę,
który przemierzał salę w butach
z ogromniastym obcasem i w
żółtawej spódnicy. Wszystkiemu
towarzyszyła pieśń „już za rok
matura”. Czesław przestraszony widokiem dziwnego pana
(dziwnej pani?) i pocieszony
jednocześnie perspektywą, że
ma jeszcze rok do egzaminu,
udał się do autobusu a następnie
do domu.
Aby było jasne – nie krytykuję organizacji poszczególnych
studniówek (nie daj Boże!), ani
nawet muzyki czy przemiłego
schabowego. Nikt nam nie zapewni dobrej zabawy, o ile sami
nie umiemy się bawić.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Za miejskie nie je

Podczas przerwy przeznaczonej na posiłek w trakcie
sesji naukowej poświęconej
dziedzictwu przyrody na 50lecie Karkonoskiego Parku Narodowego, spotkaliśmy Oliwera
Kubickiego, prezesa Stowarzyszenia „Stop Korupcji”, kiedy
objadał się frykasami w kuchni
szklarskoporębiańskiego hotelu
Bornit. Tymczasem na początku
stycznia na raucie prezydenta
miasta wieńczącym rok 2008 O.
Kubicki nawet nie wziął talerza
do ręki a smakowitości z kuchni
hotelu Mercure omijał szerokim
łukiem. Powód? Prezes SSK
ma zasadę, że nie stołuje się za
miejskie pieniądze. Za ogólne
podatnicze zajada się za to ze
smakiem.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Panie dyrektorze, ja doskonale
pana rozumiem.

– Ale jeśli nadal będziemy mieli
sygnały o zwalnianiu linii MZK…

Wiekowe stoliki
i nie tylko

Sami pracownicy Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego nie
wiedzą, ile lat mają stoliki w sali
konferencyjnej budynku biurowca MZK przy ul. Wolności.
Meble, przy których obradują
przy różnych okazjach decydenci komunikacji miejskiej,
są nietypowe. Na niektórych są
bowiem… szachownice. Można
ewentualnie z nudów zagrać sobie w szachy lub w warcaby. Do
pełni szczęścia brakuje jednak
figur. Tych za to pośród personelu w MZK nie brakuje. Sam
dyrektor Marek Woźniak jest
tego przykładem: jest zatrudniony w firmie od 1979 roku i
w tym roku będzie obchodził
trzydziestolecie pracy! Obok
napisu „Oszczędzaj energię
energetyczną, wyłącz zbędne
urządzenia” widniejącego na
klatce schodowej biurowca
powinien zawisnąć jeszcze
jeden: „Chwała ludziom dobrej
roboty!”

– … będziemy musieli pomyśleć
o zwolnieniu… pana.

(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów
do zdarzeń, które mają miejsce w
rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.
Redakcja

Marek Woźniak, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Jerzy Łużniak,
anzol
zastępca prezydenta Jeleniej Góry

OKIEM NACZELNEGO 

Koszmar
uzdrawiający
Wydarzenia minionego tygodnia zdominowała grypa.
Zwyciężyła także moją barierę
odporności i padłem pod naporem silnej gorączki oraz łamania w kościach i mięśniach,
przy których „rozrywki” w sali
tortur wydają się igraszką. Powalił mnie ból głowy, któremu
nawet największy kac Rosjanina uraczonego wcześniej litrem
spirytusu, jawi się jako lekka
migrena.
Rozchorowa ło się niema l
pół miasta, więc w biedzie nie
czułem się osamotniony. W gorączkowej malignie chwyciłem
za słuchawkę telefonu wybierając numer „zaprzyjaźnionej”

przychodni. Usłyszałem sygnał
zajętości. Do trzech razy sztuka
– pomyślałem z ledwością, gdyż
gorączka – proszę mi wierzyć
– spowalnia wszystkie operacje
mentalne. Pomogło za piątym
razem.
– P r z yc ho d n i a , s ł uc h a m
– ozwał się ze słuchawki głos
zniekształcony wskutek jednoczesnego spożywania – jak
domniemy wam – bułki, być
może – z szynką. Zwierzyłem
się ze swoich dolegliwości dając
przy tym do zrozumienia, że
raczej ja do lekarza nie przyjdę,
bo nie mam siły. – Ale wizyty
domowe doktór robi w czwartki,
a dziś mamy piątek – z radością

objawił głos zwieńczywszy owo
zdanie haustem płynu wlanego
w jamę ustną.
– Psze prz yjechać, do nas
pacjenci to nawet z gorączką
„przyjeżdżajom”! – już perliściej
zachęcił głosik nieświadom
popełnionego błędu ortofonicznego. Rad nie rad, zamówiłem
taksówkę, zwlokł wszy wcześniej z wyra moje na pół żywe
ciało. I udałem się w podróż ku
uzdrowieniu.
Na dzień dobry zderzyłem się
z prychająco-kaszląco-narzekającym tłumem rozgorączkowanych bliźnich czekających
w tasiemcowej kolejce przed
gabinetem medyka. W tłumku
dochodziło co rusz do spięć
spowodowanych stanem pacjentów: zarówno fizycznym, jak i
duchowym. – Pan tu nie stał!
– zaskrzeczał staruszek wypychając z ogonka innego starusz-

ka. – Stałem! Tylko pana tu nie
było! – odparł ten drugi. – Proszę
mnie przepuścić, mam 40 stopni
gorączki – błaga niewzruszony
tłumek kobiecina. – A ja mam
40 i jedną kreskę i pani nie przepuszczę! – słyszy od hardego
pana po sześćdziesiątce. – Kto
ostatni? – pyta dziesiąta osoba
przede mną. – Żeby tu stanąć to
się zarejestrować najpierw trza!
– w yjaśnia mi dobrodusznie
chrypiący mężczyzna.
Podążam do rejestracji. – Dowód podać! – kapralsk i ton
umalowanej pielęgniarki odmłodzonej o lat 33 mimo mojego
kiepskiego stanu od razu stawia
mnie na baczność. – A książeczkę ma? – dodaje siostrunia.
– No, czy ma, pytam – nalega.
– Kto, ja? – dociekam. – Tak, tak
– słyszę w odpowiedzi. – A wiesz,
Krysiu, ta nasza Zosia, no wiesz
– szwagierka Wandy, co ci o niej

opowiadałam jak razem byliśmy
w Grecji, to wiesz, ta Zosia, to
ona nigdy na nic nie choruje,
złotko – tokuje pielęgniarka.
– No widzisz, skarbeńku, to
nie to co u nas, same chuchra
– dodaje druga pielęgniarka,
którą kątem oka zauważam.
– Nazwisko! – wyrywa mnie z
zasłuchania kolejna kapralska
komenda pani Krysi. – Poczeka,
to doktór przyjmie. Dużo ludzi,
ale szybko idzie – dodaje bez
cienia uczucia w głosie pani
pielęgniarka.
Zrezygnowany pomykam na
koniec kolejki. Fakt, że po mnie
prz yszło jeszcze k i l ka osób
jakoś mnie wcale nie pociesza.
– Panie, za komuny to nie do
pomyślenia było! Do człowieka,
to panie, lekarz przyjeżdżał na
każde skinięcie palcem. A tera?
Przyjedzie, jak mu pan posmarujesz! Inaczej męcz się człowieku!

– zwierza mi się ze swoich
sentymentalnych wspomnień
mężczyzna w długim szarym
płaszczu i kapelusiku. – Jak
pan niezadowolony, to idź pan
„prewatnie” – wtrąca siedząca
obok kobieta wyglądająca na
wiejską.
Z za zdrością obser w uję
pacjentów wychodzących z
gabinetu z pakietem recept na
najnowsze leki przeciwgrypowe, które z ekranu telewizora
są zdolne postawić na nogi
nawet mumię Tutenchamona.
Która to mumia we własnej
postaci również wychodzi od
lekarza siejąc panikę wśród
pacjentów. Zlewają mnie zimne poty i… budzę się we własnym łóżku. Już bez gorączki.
Okazało się, że koszmar o polskiej służbie zdrowia podziałał
wybitnie uzdrawiająco.

Konrad Przezdzięk
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Co po nas zostanie?

Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć jeleniogórzanie, w tym samorządowcy, architekci, przedsiębiorcy, twórcy, podczas kolejnej odsłony Obserwatorium
Karkonoskiego. Spotkania te w Biurze Wystaw Artystycznych, poświęcone ważnym sprawom naszego miasta i
regionu, trwają już od dwóch lat i zawsze wywołują żywą
dyskusję.
I tak było tym razem, a temat
brzmiał „Co po nas zostaje? Pytanie
urbanistyczne”. Dobrym wstępem
była promocja katalogu do wystawy
- Wokół Jeleniej Góry. Artyści tworzący w Jeleniej Górze i okolicach
zostawią po sobie dzieło wielkie,
które można obejrzeć w katalogu i
na ścianach BWA. Jednak sztuka to
uzupełnienie architektury, nadanie
jej sznytu. Czy zostawimy bo sobie
budowle które będą warte ozdobienia dziełami prezentowanymi na
wystawie?

każdego z nas? – pytał eseista, humanista i dziennikarz „Radia Wolna
Europa” oraz „Odry”.
Czy można pozytywnie ocenić
architekturę Zabobrza, osiedla XXlecia czy Orlego? Niemcy, którzy na
wschodzie też odziedziczyli osiedla
klocków, potrafią uczynić z nich
architekturę znośniejszą dla oka i do
mieszkania w nich. Są też przykłady
pozytywne, jak kaplice cmentarne
na nowym cmentarzu przy Sudeckiej i Cieplicach na Krośnieńskiej,
ale jest ich stanowczo za mało.

Klocki znośniejsze
dla oka

Perełki w chaosie

Andrzej Więckowski, który
dyskusję prowadził, na pytanie: co po nas zostaje?
– spróbował odpowiedzieć
esejem o filozoficznej i
kulturowej roli architektury. – Czy to co zostaje po
nas, wynika z zaniedbania
i zapomnienia, czy raczej
z praktyczności, dobrej
jakości i w końcu
urody budynków? Czy panująca wokół
nas brzydota
wpływa na
postrzegania
świata
przez

Ciekawy architektonicznie
będzie kościół parafii pod wezwaniem św. Franciszka
z Asyżu i Maryi Królowej
Polski przy ulicy Morcinka.
Budzi zainteresowanie nowa zabudowa
domami jednorodzinnymi
w całym
mieście.

Zbigniew Frąckiewicz

Ale już z punktu widzenia urbanistycznego na nowych osiedlach
panuje kompletny chaos. Żadnego porządku, domy stoją we
wszystkie możliwe strony, każdy
ma dach innego koloru, z innego
materiału, pstrokacizna kolorów
bije w oczy. Wie o tym każdy, kto
choć raz przeleciał samolotem nad
naszym miastem.

całym miastom) stracił na znaczeniu. Słabość urbanistów powoduje
chaotyczną zabudowę przestrzeni
miejskiej.

Jelonek ożywił,
a Krzywousty?

Ryszard Dzięciołowski przedstawił z kolei, co dalej się dzieje

Jeden z architektów powiedział, że słyszy czasami
od Niemców, Holendrów, dlaczego większość starej
Jeleniej Góry wygląda tak dramatycznie?
Czy podoba nam się życie w slumsach?
Nie potrafi przekonywująco im odpowiedzieć.
Architekt Jacek Godlewski mówił,
że urbanistyka świadczy o poziomie
cywilizacyjnym społeczeństw i ich
kulturze. Tymczasem my nawet
nie potrafimy utrzymać tego co w
spadku zostało nam po Niemcach,
którzy zostawili nam miasto w
dobrej kondycji.
Wojciech Drajewicz wspomniał
o rzymskiej koncepcji miasta i
o tym, że zawód urbanisty, tak
ważny przed `89 (nadawał kształt

po postawieniu rzeźby jelonka w
środmieściu. Dzieło Lewana Matidze,
Gruzina, scenografa Zdrojowego
Teatru Animacji, przyjęło się natychmiast i wypełniło pustą przestrzeń
przy połączeniu ulic 1 Maja i Piłsudskiego. Teraz do nowego, większego
przedsięwzięcia powołano fundację
Fundacja Ziemi Jeleniogórskiej Obeliscus. Pierwszym przedsięwzięciem
ma być postawienie pomnika Bolesława Krzywoustego. Monument

miałby stanąć pomiędzy aleją Jana
Pawła II i Wzgórzem Krzywoustego,
na zapuszczonych terenach nad
rzeką Kamienna. W tej chwili całość
to jedynie luźna koncepcja, która
dopiero nabierze kształtów.
– Czy taki pomnik jest nam potrzebny? – pyta Ryszard Dzięciołowski. – To będzie część naszej legendy
tych ziem. – Wiemy, że przez kilkaset
lat w ratuszu w Hirschbergu stał
drewniany posąg Krzywoustego
– mówi kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Jeleniej
Górze Ivo Łaborewicz. – Niemcy
sami powoływali się na polskiego
księcia jako założyciela miasta i byli
z niego dumni. My tym bardziej
powinniśmy być z niego dumni. Ja
też jestem członkiem fundacji i do
upamiętnienia jest więcej wielkich
jeleniogórzan, również Niemców.
Projekt pomnika opracował kontrowersyjny rzeźbiarz, Zbigniew
Frąckiewicz. Pomysł wywołał gorącą
dyskusję. Młody człowiek powiedział, że jego rówieśnicy nie
będą się identyfikować
z mrocznym czasem
„jakichś tam Piastów”.
– A dla mnie silni i
zwycięzcy Piastowie
to powód do dumy
– ripostował prezes
fundacji Radosław
Pluciński – pomnik
oświetlony światłem
lasera byłby odniesieniem do Karkonoskiego Festiwalu Światła i
miejscem które zapamięta

każdy przejeżdżający przez nasze
miasto.

Lepsza secesja

Jednak zabrakło próby odpowiedzi na pytanie ogólne: – Co po
nas zostanie? – Jeśli tylko pomnik
Krzywoustego, a w tym czasie miałyby się rozsypać kolejne secesyjne
kamienice, które odnowione byłyby
dumą miasta, to lepiej ratować kamienice – mówił inny dyskutant. Za
miesiąc ciąg dalszy obserwatorium
na ten sam temat.

Marek Komorowski

Fot. Konrad Przezdzięk
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Rusza nasz rok wielkiego Juliusza!
W Karkonosze Juliusz Słowacki
przyjechał w maju 1848 roku razem ze swoją przyjaciółką, dziennikarką Zofią Mielęcką z Kamińskich. W góry dotarli z Wrocławia,
gdzie poeta czekał na swoją
matkę Salomeę. Podróż zajęła im
wówczas prawie 10 godzin. Dwie
spędzili w
pociągu,
z którego
w Świebodzicach
przesiedli się
do dyliżansu,
jadą cego

przez Bolków prosto do Jeleniej
Góry. Poeta chorował już wówczas
na gruźlicę. W związku z czym
nie zdecydował się na dłuższą
wycieczkę po Kotlinie Jeleniogórskiej i na pewno nie był na
Śnieżce. Niemniej jednak
przedstawił swojej towarzyszce wcześniej
napisany wiersz o
pastereczce z Pornic nad Oceanem
At la nt yck i m.
Na zachowanej
kartce zamieszczona jest również adnotacja „Riesengebirge” (po niemiecku Karkonosze).
To dowód, że był
u stóp Gór Olbrzymich.

Popiersie Wieszcza stanie w Bibliotece Kolegium
Karkonoskiego (na zdjęciu - niżej).

Minął się z Rozalią

Histor yczny kontekst tamtych lat z regionalnego punktu
widzenia jest świetnie znany,
choćby dzięki ostatniej reedycji
„Warbrunn i okolice jego…”,
przewodnika pióra Rozalii Saulson. Pierwszej polskiej broszury
tego typu, napisanej po polsku
i dla Polaków. Pozycja opuściła
wrocławską drukarnię Korna
w 1850 roku, kilka miesięcy
po śmierci Słowackiego, który
zszedł w następstwie gruźlicy
niedługo po tym, jak nacieszył
ocz y w idok iem Ka rkonosz y
oraz ich okolic. Wieszcz nie
miał więc szans zapoznać się
z dziełem Saulsonowej, choć
niemal się z nią „minął”.
Wykluczyć jednak nie można,
że z racji suchot, otarł się o cieplickie wody. Szpital gruźliczy
„Wysoka Łąka” (Hohen Wiese) w
Kowarach miał dopiero powstać
w latach 20. XX wieku… O ile
jednak Ryszardowi Kniclowi
udało się odnaleźć nazwisko
autorki „Warmbrunn i okolice
jego…” w księdze kuracjuszy, o
Słowackim słowa tam nie ma.
Wieszcz był też już najpewniej
zbyt słaby, aby pozostawić jakikolwiek ślad swojej wizyty na
piśmie. Choćby tak, jak uczyniła
to księżna Izabela Czartoryska
w swoich wspomnieniach „Dyliżansem przez Dolny Śląsk”,
napisanych zresztą po francusku. Można przypuszczać,
że Słowacki zapoznał się z
tą poz ycją, w ydaną w roku
1816.

Słowacki najprawdopodobniej
się zatrzymał. Nieznane jest
dokładne miejsce jego pobytu
i nazwa hotelu, mogło to więc
być w samym centrum, ale i
na obrzeża ch m ia st a . Dość
prawdopodobny wydaje się być
pobyt w Cieplicach – potwierdza dr hab. Henryk Gradkowski,
rektor Kolegium Karkonoskiego
i znawca romantyzmu.
Należy także wspomnieć o
samej towarzyszce wieszcza,
Zofii Mielęckiej Węgierskiej,
k tóra była osobą o bujny m
życiu towarzyskim: dwa razy
wychodziła za mąż. Gradkowski: – Źródła podają, że była
niezbyt urodziwą, ale niezwykle błyskotliwą i inteligentną
kobietą, która przyciągała do
siebie wiele uczonych i ważnych
wówczas osób.

Pomnika nie będzie, ale będzie… popiersie oraz Biblioteka
im. J. Słowackiego. Budynek
już jest i służy od dwóch lat
Kolegium Karkonoskiemu na
terenie campusu przy ul. Podchorążych. Ale Rok Wieszcza
to specjalna okazja, aby ko legia l ną k sią żn icę och rzcić
nazwiskiem poety. Z tej okazji
zapla nowa no równ ież sesję
naukową „Słowacki wczoraj i
dziś”. O tym, czy poeta może
jeszcze trafić do współczesnych
Polaków i dlaczego, mówić będą
sławy wśród badaczy literatury,
m. in. Profesorowie: Mieczysław
Ing lot , K rz ysztof Bi l i ńsk i z
Uniwersytetu Wrocławskiego,
Zbigniew Sudolski z Uniwers y t e t u Wa r -

Zamiast pomnika

Jak dotąd nie udało się zrealizować pomysłu rektora Gradkowskiego, który w 1998 roku
zaproponował, aby z racji przypadającego wówczas Roku Mickiewiczowskiego postawić w Jeleniej
Górze pomnik dwóch wieszczów:
Mickiewicza i Słowackiego. – Powstał Komitet Organizacyjny,
którego byłem członkiem.
Rada miasta podtrzymała
pozytywną opinię, ale
niestety na wykonanie nie było środków
– ubolewa dziś
dr hab. Gradkowski.

szawskiego, Marek Piechota i
Jacek Luszczyna z Uniwersytetu
Śląskiego i inni.
– Słowacki, choć żył zaledwie
40 lat, wpisał się znacząco w
kształtowanie polskiej kultury.
Cały czas mówi się za mało o
udziale Słowackiego i Mickiewicza, czyli dwóch wielkich
twórców, dla przetrwania kultury polskiej oraz o ich zasługach dla literatury. To m. in.
dzięki nim wciąż posługujemy
się polszczyzną. Wiele ich idei
jest ponadczasowych – konkluduje Henryk Gradkowski.
Pozostaje mieć nadzieję, że
oprócz pożywki dla ducha huma n ist ycznego ś w iat ka badaczy, studentów i wielbicieli
poezji romantycznej, owiana
mrokiem tajemnicy wycieczka
Słowackiego do „Hirschbergu
i okolic jego…” przyczyni się
także do rozsławienia imienia
naszego miasta w Polsce i nie
tylko.

Konrad Przezdzięk
Anna Pisulska

Fot. Konrad Przezdzięk

Mało znany, a godny nagłośnienia fakt, to odwiedziny
w Kotlinie Jeleniogórskiej autora „Kordiana”. Jeden z
trójcy romantyków wieszczów był w dawnym Hirschbergu
niedługo przed śmiercią w podróży ze swoją ukochaną.
Kulisy tamtej wizyty, niestety, nie są znane, ale warto ją
wypromować w tym roku ogłoszonym przez Sejm Rokiem
Juliusza Słowackiego.

Ważny
dla nas

– Temat podróży Słowackiego w Karkonosze podejmuje wielu
znanych badaczy. Z pewnością ma to znaczen ie
dla samych jeleniogórzan,
bo właśnie w ich mieście

Juliuszada we Wrocławiu
9 stycznia Sejm RP przyjął uchwałę o ogłoszeniu 2009 Rokiem Słowackiego. Obchody
związane z rocznicą narodzin i śmierci Juliusza Słowackiego na Dolnym Śląsku odbywać
się będą pod nazwą Juliuszada. Pilotować im będzie IX Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Obecnie trwają przygotowania związane z organizacją wszelkich uroczystości, które obejmować będą wykłady dotyczące znaczenia
twórczości poety w kulturze polskiej, jego biografii, konkursy i wiele innych.

Organizacją obchodów Roku Słowackiego
w Jeleniej Górze zajmie się Henryk Gradkowski.

Nie sposób było Go nie zauważyć. Postawny, pogodny,
był duszą naszego górskiego środowiska. W góry trafił
w sposób naturalny, jak każdy z naszego pokolenia. Z
rodzicami, z paczką kolegów, z którymi się wychowywał, gdy jeszcze mieszkał w Jeleniej Górze. W pięknym
domu na Jagiełły, z rozległym widokiem na Karkonosze. Kiedyś, prawie pół wieku temu najpierw zabierali
nas tam rodzice. Potem każdy wydeptywał już swoje
ścieżki. Tak się po prostu spędzało czas.
Ze swoimi darem zjednywania sobie sympatii w każdym środowisku,
szybko, jeszcze w czasach szkolnych,
poznał karkonoskie schroniska i ich
bywalców. Nic w tym dziwnego, że
został ratownikiem. Najmłodszym
w dziejach ratownictwa górskiego
w Karkonoszach. Gdy kończył 18 lat,
miał już za sobą pierwsze szkolenia,
i udział w akcjach. Potem już tak

jak, każdy z nas, złożył przysięgę i
dostał wymarzoną odznaka z błękitnym krzyżem. Ci, którzy Go znali,
wiedzieli, że nie lubił wykonywać
bez potrzeby zbędnych ruchów.
Obdarzony intuicją, doświadczeniem,
znajomością terenu i wyszkoleniem,
zmieniał się, gdy trzeba było działać
szybko i sprawnie. Wcześnie stał się
Postacią. Kimś, o kim z czasem mówi-

li także ci, którym wcześniej nie dane
było spotkać Go osobiście. Nierzadko
bywałem świadkiem komicznych
sytuacji, gdy niedzielny narciarz lub
turysta opowiadał podkolorowane
anegdoty o Nim, nie mając pojęcia, że
właśnie poznany sympatyczny ratownik jest… bohaterem opowiadanej historii. Przez ponad 30 był aktywnym
uczestnikiem i współtwórcą historii
karkonoskiego GOPR-u.
Szukając zdjęć do ilustracji wspomnienia o Nim, świadomie wybrałem nie te z czasu pracy w pogotowiu.
Te znamy wszyscy. Wybrałem to
nietypowe. Sprzed niespełna dwóch,
kiedy z niegdysiejszego człowieka
gór, stawał się człowiekiem czynu w
biznesie. Tak, ten mężczyzna w okularach, pochylony nad komputerem,
to także On.

Wierzę, że na swój ostatni, najważniejszy dyżur, na który odprowadzimy Go w najbliższy wtorek,
wyruszy w goprowskim swetrze z
odznaką. Spocznie obok swojego
Ojca, na cmentarzu w Karpaczu,
mając tuż przed sobą Śnieżkę i Kocioł
Łomniczki.
Byłeś szczęściarzem. Z tych, co
to nie da się ich nie lubić. Na myśl
o Tobie, na hasło Kargul rzucone w
towarzystwie, od razu widziało się
uśmiech na twarzach tych, którym
dane było poznać Go osobiście. Którym niejednokrotnie pomogłeś, ot tak
zwyczajnie. Z odruchu serca. Serca,
które przestało bić przedwcześnie.
Odszedłeś na dyżur, tam gdzie
już wcześniej poszli nasi. Wiem Jędruś, że tam w niebiańskiej dyżurce masz już należne Ci miejsce.

Fot. Jacek Jaśko

Odszedł Andrzej „Kargul” Juszczyk

Jacek Jaśko,
Kopaniec,
26 stycznia 2008

Msza święta za duszę Zmarłego odbędzie się jutro (wtorek, 27 stycznia) o godz.
9 w Karpaczu. Początek uroczystości
żałobnych o godz. 13.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WYDARZENIA

Fot. MARCIN KASZUBA

Po tragedii w Pławnej pomóż pogorzelcom
– Ratowałem rodzinę, wyciągałem z okna dzieci. To szok,
co tutaj się działo: cały dom stał w płomieniach strażacy
robili wszystko, co mogli, aby ugasić pożar i wydostać
ludzi z płonącego domu. Było za późno: mój szwagier i
jego kolega spalili się żywcem – to dramatyczna relacja
świadka żywiołu, który w nocy z piątku na sobotę pod
Lwówkiem zabił dwie osoby.
Mimo błyskawicznej reakcji na
nocne zgłoszenie pożaru w Pławnej,
strażakom z Lwówka, Milęcic i Lubo-

ubrania, wszystko się spaliło. Rano
pojechałem do Lwówka i kupiłem dla
dzieci ubrania, pomogli mi sąsiedzi,

Jeśli ktoś okaże zainteresowanie, prosimy dzwonić pod
numer telefonu 667-486-812. Można przywieźć potrzebne
artykuły lub środki finansowe do Pławnej Górnej nr 105.a

Dom w Pławnej nie nadaje się do zamieszkania.

Mercedesem w rowerzystę
Kierujący mercedesem wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej uderzył w 75–letniego rowerzystę. Sprawca
tłumaczył, że się zagapił. Nieuwaga kosztowała go
mandat i punkty karne.
Do zdarzenia doszło w Sobieszowie w piątkowy poranek.
22- letni kierowca mercedesa
wyjeżdżał z ulicy Ogrodowej
na ulicę Bronka Czecha, którą
podążał 75-letni rowerzysta.
Prowadzący pojazd nie zachował szczególnej ostrożności na
drodze, wymusił pierwszeństwo
i potrącił starszego pana jadącego
na rowerze.
Sprawca tłumaczył policji,
że nie zauważył rowerzysty,

któremu na szczęście nic poważnego się nie stało. Przewrócił się
i stłukł sobie nogę. Zdarzenie
zostało zakwalifikowane przez
policję jako kolizja drogowa.
Policja przypomina rowerzystom
o konieczności zakładania stroju,
który ułatwi kierowcom dostrzeżenie ich na drodze.

(Angela)

Rozśpiewane Mysłakowice
Za sprawą chóru, który powstał przy parafii w Mysłakowicach, ludzie przychodzą do kościoła nie tylko po to,
żeby się pomodlić, ale wysłuchać koncertów.
Zespół powstał dzięki inicjaty wie Joanny Moryc, rodowitej góralki, pochodzącej
z Beskidu Śląskiego, na co
dzień muz yka Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. – Kiedy przyjechałam w
Karkonosze zaczęło mi brakować muzyki, stanowiącej
nierozłączną część mojego
życia. Pomyślałam, że można
to zmienić poprzez założenie
lokalnego chóru. Nie było to
jednak proste przedsięwzięcie, ale udało się – mówi pani
Joanna.
Zasłużone oklaski mysłakowicki chór dostał w minioną
sobotę. Wraz z kwartetem
wokalnym z Jeleniej Góry oraz
chórem kameralnym z Cieplic
w ystąpił w Mysłakowickim
Wieczorze Kolęd.

– Mam nadzieję, że ta k i
wieczór będzie odby wał się
co roku, najpierw spróbujemy
w Mysła kowicach, później
odwiedzimy sąsiednie miejscowości. Każdy sposób na
muzykowanie jest dobry, bo
w spól ne śpie wa n ie zbl i ża
ludzi i czyni świat lepszym –
uśmiecha się Joanna Moryc.
C hór w My s ł a kow ic a c h
zdobył już popularność wśród
lokalnej społeczności, o czym
świadczyła duża liczba słuchaczy na sobotnim koncercie. Można więc liczyć na to,
że inicjatywa Joanny Moryc
faktycznie odniesie sukces, a
Mysłakowice staną się śpiewającą wioską.

Nieletni rozrabiaka

Na ponad pięć tysięcy złotych
wycenili pokrzywdzeni szkody, jakie wyrządził im 15-letni
przestępca. Złapała go policja.
Chłopak odpowie przed sądem
rodzinnym. Podejrzewany jest
o szereg przestępstw przeciwko
mieniu. Pod koniec grudnia
ubiegłego roku dwukrotnie
wybił szybę wystawową w jednym z jeleniogórskich sklepów,
włamał się do jednego z kiosków
oraz próbował włamać się do
jednej z jeleniogórskich kwiaciarni. Nastolatek przyznał się
do popełnionych przestępstw.
Nie wiadomo, czy jego rodzina
pokryje straty poniesione przez
poszkodowanych. Sprawca
może trafić co najwyżej do
placówki opiekuńczo-wychowawczej.

(tejo)
Bilety do „animacji”
w innym miejscu

Zdrojowy Teatr Animacji
informuje o zmianach lokalizacji biura promocji i kontaktu.
Widzowie mogą kupić bilety w
budynku przy ulicy Parkowej 1
w Cieplicach, a nie jak dotychczas w Teatrze im. Norwida
przy ulicy Wojska Polskiego 38.
Ponieważ nie zostały tam podłączone jeszcze wszystkie media,
widzowie do odwołania mogą
rezerwować bilety dzwoniąc na
numer telefonu komórkowego
601 365 503. Placówka jak na
razie nie posiada również adresu e-mail, ale – jak zapowiada
Elżbieta Łożnikow z ZTA, niebawem się to zmieni.

(Angela)

Ania

mierza nie udało się zapobiec śmierci
dwóch osób. Sześć, w tym troje dzieci,
szczęśliwie ewakuowano.
– Cała rodzina została bez dachu
nad głową, wszyscy mieszkają ze
mną. Z dymem poszedł cały dorobek
życia: dokumenty, pieniądze, meble,

którzy przynosili pieniądze, odzież
i żywność – dodaje mieszkaniec
Pławnej Górnej, który zatroszczył się
o pogorzelców.
Poszkodowani dziękują burmistrzowi Lubomierza Wiesławowi
Ziółkowskiemu, który przybył na

miejsce tragedii zaraz po przyjeździe
straży pożarnej. Samorządowiec
błyskawicznie zorganizował pomoc,
sam zebrał wśród swojej rodziny
ubrania dla dzieci i niezbędne wsparcie, wszystko przekazał lokatorom
spalonego domu i obiecał, że jeszcze
pomoże.
– Nie stać nas na nic. Prosimy
ludzi dobrej woli o każda pomoc.
Rodzina została bez dachu nad głową.
Potrzebujemy niezbędnych środków
do życia, ubrań, żywności i pieniędzy
– apelują mieszkańcy. Ich dom nie
nadaje się do zamieszkania, spłonęły
nawet stropy. Postępowanie, które ma
ustalić przyczyny i okoliczności pożaru, prowadzi Prokuratura Rejonowa
w Lwówku Śląskim.
Marcin Kaszuba

Bez grosza i z wirusem
Z nieuleczalną chorobą i kłopotami finansowymi od lat
boryka się Henryka Bestydzyńska, samotna matka z Jeleniej Góry. Kobieta nie ulega i walczy, żeby wystarczyło jej
sił na wychowanie dziecka, przynajmniej do osiemnastego
roku życia. Ale jest ciężko
Kobieta do niedawna korzystała z
pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale od października
ubiegłego roku, po przywróceniu
funduszu alimentacyjnego, otrzymuje środki stamtąd. Oznacza to, że
jej dochody przekraczają minimum
określone dla korzystających z
pomocy socjalnej i nie należy się
jej stałe wsparcie. Pani Henryka jest
zdesperowana i nie potrafi poradzić
sobie ze wszystkimi przeszkodami
losu.
Mieszkanka Jeleniej Góry od
wielu lat walczy z wirusem wątroby
typu C, którym najprawdopodobniej zaraziła się kilkanaście lat
temu. Nie wiadomo jednak, w jaki
sposób doszło do zakażenia. Istnieją przypuszczenia, że nabawiła się
go będąc dzieckiem w szpitalu, w
którym leżała z powodu żółtaczki.
Drugim, uciążliwym schorzeniem
jest wada słuchu, która towarzyszy
jej od najmłodszych lat życia. Henryka Bestydzyńska mimo złego
stanu zdrowia robi wszystko, żeby

uratować siebie i córkę od nędzy,
jaka im grozi. Podkreśla, że nie
może podjąć pracy ze względu na
dokuczające jej choroby.
– Do niedawna dostawałam pieniądze z MOPS, ale od października
otrzymuję tylko 64 złote dodatku
rodzinnego. W wyjaśnieniach napisano mi, iż od października znów
dostaję alimenty i moja sytuacja
finansowa znacząco się poprawiła.
Nikt nie bierze pod uwagę tego,
że jestem w wyjątkowo trudnym
momencie życiowym, a renta i
alimenty nie wystarczają nawet
na pokrycie podstawowych potrzeb
związanych z kupnem leków i
wyżywieniem – mówi Henryka
Bestydzyńska.
Jeleniogórzanka nie dostawała
alimentów przez kilka lat. Jej
konkubent winien jest córce
30 tysięcy złotych, których najprawdopodobniej już nie odda.
Obecnie nie wiadomo nawet,
gdzie przebywa. Bezradny
jest nawet komornik. Od

Każda sytuacja jest wyjątkowa
– Ustawa mówi jednoznacznie, że zapomogę przyznaje się osobom, u których dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 351 złotych. Przez co Henryka Bestydzyńska
automatycznie z mocy ustawy nie kwalifikuje się do uzyskania tego rodzaju pomocy
– mówi Elżbieta Pietrasz, zastępca dyrektora MOPS. – Niemniej jednak dostawała
zapomogi celowe i w dalszym ciągu może się o nie starać, a biorąc pod uwagę fakt,
że od lat korzysta z usług MOPS, doskonale o tym wie. Nie można jednak powiedzieć,
że pracownicy socjalni lekceważą i źle traktują ludzi, którzy do nas przychodzą. Każda
sytuacja jest wyjątkowa, trzeba jednak do nas przyjść i spokojnie wytłumaczyć

października ubiegłego roku powrócił zlikwidowany 1 maja 2004
roku Fundusz Alimentacyjny , w
związku z czym Henryka Bestydzyńska znów dostaje alimenty
(450 złotych) na córkę. Z rentą i
dodatkiem rodzinnym miesięcznie
otrzymuje ponad 1000 złotych i w
świetle prawa nie należy się jej już
żadna pomoc socjalna. Może się
starać o zapomogi, przysługujące
osobom w wyjątkowej sytuacji, o
czym zainteresowana wie, bo już
korzystała z takiej pomocy. Dostawała także dodatek mieszkaniowy
w wysokości 170 złotych, który
straciła w sierpniu, ponieważ nie
regulowała ani bieżącego czynszu
ani zaległych opłat.

Anna Pisulska

Henryka Bestydzińska

Szambowóz narozrabiał
Na krajowej drodze nr 3 na
wysokości zajazdu Łojewski w
Wojcieszycach w miniony czwartek z przejeżdżającego pojazdu
należącego najprawdopodobniej
do oczyszczalni ścieków w Piechowicach, wylała się cuchnąca
substancja. Chwilę później nadjechał samochód osobowy prowadzony przez ciężarną kobietę.
Gdy zobaczyła, jak jadące z naprzeciwka samochody wpadają
w poślizg na rozlanej mazi – aby
nie podzielić ich losu – „uciekła”
na pobocze i wjechała do rowu.

Strażacy przystąpili do usuwania
śliskiego wycieku, a policja zaczęła regulować ruch wahadłowy.
Jednak nie uchroniło to przed
kolejną kolizją. Kierowca jadący
za szybko, za późno zareagował
na sygnały policjanta, wpadł w
poślizg i uderzył w pojazd stojący
w kolejce. Stróżom prawa udało
się unormować sytuację po około
dwóch godzinach. Pomagali też
strażacy. Poszkodowanej ciężarnej na szczęście nic się nie stało.

(Mar)

• 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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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WIADOMOŒCI
Przenosiny jeleniogórskiej straży
miejskiej z budynku znajdującego
się na zapleczu ulicy Pijarskiej do
nowej siedziby przy Armii Krajowej zapowiadane są na lato. W
budynku, w którym znajdzie też
siedzibę Centrum Zarządzania
Kryzysowego, prawie ukończono
pierwszy etap prac. Wymieniono
instalacje wodne, elektryczne, CO i
kanalizację oraz wyremontowano
pomieszczenia piwniczne, parter
oraz dach. Wstawiono też nowe
okna. Piwnica została pogłębiona o
70 cm i zaadaptowana na pomieszczenia socjalne. Na parterze znajdą
się pomieszczenia przeznaczone
na monitoring, recepcję, centralę
ewidencji pojazdów i kierowców,
a także dyżurka i pomieszczenia
dla strażników. Prace pochłonęły
dotychczas około 550 tysięcy złotych. Trzeba będzie wydać jeszcze
co najmniej drugie tyle na pozostałe roboty. Ich końca można się
spodziewać na przełomie czerwca
i lipca.

„Orlik” powstanie w Piechowicach
Jeszcze w tym roku przy piechowickiej „jedynce” rozpocznie się budowa kompleksu boisk w Piechowicach
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Z tej
perspektywy już się cieszą i młodzi, i starsi.
Program skierowany jest do
wszystkich gmin w całej Polsce, jego
głównym celem jest umożliwienie
dzieciom i młodzieży uprawiania
sportu na bezpiecznym i nowoczesnym boisku. Z tej możliwości skorzystała już Jelenia Góra i w listopadzie

2008 roku uroczyście otwarto „Orlik”
przy Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących.
Boisko, z którego obecnie korzysta
piechowicka młodzież i dzieci, jest
w bardzo złym stanie. Dlatego też
budowa „Orlika” z pewnością ucieszy

wszystkie osoby, którym duch sportowy nie jest obcy. O tym, że tego typu
inwestycje sprawdzają się i przynoszą
ogromną radość świadczy olbrzymie
obłożenie „Orlika” w Jeleniej Górze.
Przejeżdżając obok Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
nawet w nocy widać osoby, grające
w piłkę nożną.
Gmina Piechowice o budowę kompleksu boisk w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” stara się
od początku 2008 roku, teraz czeka

Anna Pisulska
Bezpieczeństwo na lata

W ramach programu powstanie boisko do gry
w piłkę nożną, w miejscu obecnego asfaltowego oraz drugie przeznaczone do siatkówki
i kosza. Nie zabraknie także zaplecza sanitarnego oraz bieżni lekkoatletycznej.– Wszystkie
elementy boiska będą wykonane z tworzywa
sztucznego, gwarantującego bezpieczeństwo
osób korzystających z niego oraz odpornego
na warunki atmosferyczne – mówi Jarosław
Bumażnik.

(Mar)
Nocny napad
na kobietę

Dwóch bandytów zaczaiło się na
wracającą z pracy jeleniogórzankę.
W minioną środę w nocy starszy
sprawca napadł na kobietę, zastraszył nożem i zabrał jej wartego 1500
złotych laptopa. Młodszy stał na czatach. Przestępcy uciekli. Na szczęście
nie na długo. Pokrzywdzona natychmiast powiadomiła o przestępstwie
policję. Przekazała również rysopis
napastników. Oficer dyżurny do
poszukiwań wysłał kilka patroli.
Mimo próby ucieczki, bandytów
złapano. 28-letni jeleniogórzanin
trafił do policyjnego aresztu. Za
rozbój z użyciem niebezpiecznego
narzędzia grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od
3 lat. Nieletni został umieszczony w
Policyjnej Izbie Dziecka w Wałbrzychu, a za popełnione przestępstwo
odpowie przed Sądem Rodzinnym
i Nieletnich.

(tejo)

jedynie na pozwolenie na budowę,
które powinna uzyskać w najbliższym czasie.
- Liczymy na to, że otrzymamy je
najpóźniej w lutym bieżącego roku.
– powiedział Jarosław Bumażnik z
piechowickiego magistratu. Boisko w
Piechowicach jest potrzebne, ponieważ obecne, asfaltowe jest w bardzo
złym stanie i zagraża bezpieczeństwu
dzieci, które z niego korzystają.
Zgodnie z ideą programu kompleks boisk będzie czynny do późnych
godzin wieczornych i dostępny dla
wszystkich mieszkańców Piechowic.
Zatrudniony zostanie także trener,
który będzie służył radą i czuwał nad
bezpieczeństwem osób przebywających na „Orliku”. Budowa ma się
zakończyć po kilku miesiącach.

Wicepremier Grzegorz Schetyna pudłuje honorowego
karnego podczas otwarcia „Orlika” w Jeleniej Górze.

Pomogą nie tylko dziecku
Dzieci z Jeleniej Góry bawiły się na balu karnawałowym
zorganizowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Wiele w tym zasługi studentek z Kolegium Karkonoskiego,
które w tej instytucji odbywają praktyki zawodowe.
Dzieci świetnie się bawiły podczas
karaoke, konkursów i tańców, w których
towarzyszyły im praktykantki i rodzice.
Organizowanie tego typu imprez nie
należy do zadań statutowych ośrodka.
– Angażujemy się w pracę placówki i
wspólnie z interwentami realizujemy
wiele pomysłów – mówi jedna z praktykantek i jednocześnie współorganizatorka balu.

Ale ze wsparcia OIK może skorzystać
każda osoba, która boryka się z różnego
rodzaju problemami życiowymi. W ten
sposób nie będzie czuła się samotna i

Zoom zbliża się

Ponad 240 filmów z całego
świata wpłynęło na Międzynarodowy Festiwal Filmowy
„Zoom - Zbliżenia”. To wydarzenie kulturalne zaliczane do
wąskiego grona największych
i najważniejszych tego typu w
Polsce. Odbędzie się w Jeleniej
Górze od 17 do 22 lutego 2009.
W ramach festiwalu odbywają
się polsko-czeskie warsztaty
filmowe dla młodych twórców
(17-22.02.2008) oraz międzynarodowy konkurs filmowy.
W warsztatach biorą w nich
udział 24 osoby z Polski i Czech,
które pracują w trzech mieszanych narodowościowo grupach
pod opieką międzynarodowej
kadry instruktorów. Każda z
grup realizuje własny film pod
kierunkiem swojego lidera.
Jednym z nich będzie Piotr
Matwiejczyk, popularny reżyser
kina niezależnego. W ramach
warsztatów będzie również
działała młodzieżowa telewizja
festiwalowa. Zakwalifikowane
obrazy będzie można obejrzeć
w kinie Marysieńka od 19 do
21 lutego. Międzynarodowemu jury będzie przewodniczył
aktor oraz autor i producent
Międzynarodowego Festiwalu
Scenarzystów „Interscenario”
– Robert Gonera.

(Mar)

pozostawiona samej sobie. W placówce
pracują specjaliści, którzy od lat zajmują
się pomocą ludziom znajdującym się w
kryzysie. – Bywa, że bliskie osoby nie
potrafią nam pomóc, albo same potrzebują pomocy. W takiej sytuacji zawsze
najlepsi są ludzie z zewnątrz, zwłaszcza
odpowiednio wykształceni i przygotowani na każdą ewentualność – mówi Maria
Karpińska, dyrektor instytucji.
Ania

Fot. ANIA

Stróże miasta
przed przeprowadzką
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Formy pomocy oferowane w ośrodku to, między innymi: terapia indywidualna lub rodzinna,
poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, sprawowanie opieki nad osobami dorosłymi
całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od godziny
8.00 do 20.00 (tel. 075 6439100 ). Telefon interwencyjny czynny od poniedziałku do piątku
od 20:00–08:00 natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo: 607-550-484.

Ikarusy pojadą w odstawkę
Najbardziej wysłużone przegubowce z taboru Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego dożywają swoich dni. Poważniejsza awaria oznaczać będzie ich wyeliminowanie
– zapowiada dyrekcja MZK, która jednocześnie planuje
zakup pięciu używanych pojazdów.

D wa przeg ubowe i k a r us y
jeżdżące w barwach MZK pamiętają jeszcze schyłkowe lata
PRL, a na liczniku mają miliony
kilometrów. Już raz rozeszła się
wieść, że pojadą na złomowisko.
Wiadomość okazała się jednak
plotką , bo ikarusy – choć o

częściej wtedy, kiedy nikt jej się
nie spodziewa. Miejski przewoźnik zdaje sobie z tego sprawę
i już planuje zakup pojazdów,
które mogłoby ikarusa zastąpić.
W budżecie miasta na 2009 rok
przeznaczono na ten cel milion
złotych. – Zakupimy za to pięć

Pierwszy miejski ikarus na drogach Jeleniej Góry
pojawił się w latach 80. minionego wieku z herbem…
Warszawy. Został wypożyczony z tamtejszego MZK.

Stan taboru miejskiego przewoźnika jest jednak daleki od ideału. W zajezdni nie ma
praktycznie nowych pojazdów. Te, które kiedyś były nowościami, dziś zestarzały
się i już niczym nie imponują. Większość to wciąż wysłużone i bardzo awaryjne
jelcze. W dobrej kondycji jest też zakupione osiem lat temu niskopodłogowe volvo.
Rzeczywiście: na tym tle najlepiej spisują się używane MAN-y, których w barwach
MZK jest kilka, w tym jeden przegubowy.

przestarzałej konstrukcji
– to pojazdy prawie nie
zdarcia. Jednak i na
węgierskie autobusy
przyjdzie kres. – Dożywają swoich dni. Każda następna poważna
awaria będzie oznaczała ich eliminacje z
ruchu – mówi Marek
Woź n ia k , dy rek t or
MZK.
Awa r ia
zdarza
się n a j -

uż y wanych pojazdów. Jeden
przegubow y, dwa midi i dwa
minibusy – usł yszeliśmy od
Marka Woźniaka. Najpewniej
będą to pojazdy marki MAN i
Mercedes.
Miejski Zakład Komunikacyjny już dwa lata temu zrezygnował z kupowania nowych autobusów. Są znacznie droższe.
Zdecydowano, że – podobnie
jak to się dzieje w miastach
wielkości Jeleniej Góry – tabor
zostanie odnowiony pojazdami
używanymi. MZK wprowadza
też strategię ob -

sługiwania połączeń strategicznych łączących odległe punkty
mia sta duż ymi autobusami.
Pojazdy o mniejszej pojemności
wyjeżdżają na linie dojazdowe
z podjeleniogórskich miejscowości.

Konrad Przezdzięk

Jutro sesja budżetowa
Aby do zakupu kolejnych używanych
„nowości” doszło, uchwałę budżetową
w zaproponowanym przez prezydenta
kształcie przegłosować muszą radni w
najbliższy wtorek (27 stycznia).

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

26 stycznia 2009 r.
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WYDARZENIA

– Ucz y n i l i śmy pier wsz y
k rok w jubileusz 300 -lecia
naszej świątyni – powiedział
ks. prałat płk Andrzej Bokiej,
proboszcz Sanktuarium Podw yższenia Krzyża Świętego
podczas mszy odprawionej
przez ks. bpa Tadeusza Płoskiego, ordynariusza polowego
Wojska Polskiego. Obchody
zacnej rocznicy potrwają aż 10
lat! – Trzeba mieć na względzie
fakt, że 240 z tych lat to okres,
kiedy w świątyni modlili się
ewangelicy. Nie można o tym
zapomnieć przy okazji tego
jubileuszu – mówi ksiądz Andrzej. – Obecnie rozmawiam
z księżmi ze wspólnot ewangelickich Edwinem Pechem
z Karpacza oraz Wiesławem
Suchorabem z Cieplic, o ich
udzia le w obchoda ch, bez
czego sobie nie w yobrażam
uroczystości – dodaje. Pragnieniem prałata jest, aby w roku
jubileuszowym w Sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Święte-

go odbywały się nabożeństwa
z okazji świąt protestanckich,
które w wielu przypadkach
nie są znane katolikom. Nie
można też wykluczyć udziału wiernych ewangelików z
Niemiec, których przodkowie
Kościół Łaski w ybudowali i
przez kilka pokoleń w nim się
modlili. – Dlatego nie mogę
jeszcze podać pełnego kalendarza wydarzeń – mówi ksiądz
Bokiej.
Pewne jest, że w ramy obchodów wpisze się wydanie
okolicznościowego znaczka
pocztowego, monografii, filmu, do którego głosu komentatora użyczy aktor Teatru
Jelen iogór sk iego Ta d eu sz
Wnuk. Będzie także w ybity
okolicznościowy, jubileuszow y medal. Kulminacyjnym
momentem będzie tegoroczny
odpust Krzyża Świętego, 14
września.

(tejo)

Trzysta lat łaski

Ks. Andrzej Bokiej z biskupem polowym Tadeuszem Płoskim.

„Sztuka dla dziecka”, bo taki
tytuł nosi owo dzieło, powstawało
w wielkich bólach, chociażby
dlatego, że nie było pieniędzy na
jego przygotowanie pod koniec
ubiegłego roku. Prezydent jednak
znalazł jakieś „zachomikowane”
130 tysięcy i sztuka powstała.
Wyreżyserowała ją Monika
Strzępka, jedna z modniejszych
reżyserek teatralnych. Napisał – Paweł Demirski, etatowy dramaturg
warszawskiego Teatru Rozmaitości
i związany z lewicową „Krytyką
Polityczną”. Jak wieść teatralna
niesie, napisał część „Sztuki” przy
stoliku w kawiarni w gmachu
„Norwida”, a po kolejne rozdziały
schodził posłaniec, żeby je natychmiast zanieść na scenę. Ten

pośpiech widać aż nadto podczas
prapremiery.
Chaotyczne sceny, upaćkane
rozdeptywanymi ciepłymi lodami, ozdobione kałem w pielusze
dziecka-spadochroniarza i na
twarzy Królowej. Gęsto przetykane wulgaryzmami, które nie
mają żadnego sensu w biegu
akcji. Mówiono, że było ich zbyt
dużo w przebojowym „Testosteronie”, gdzie mają uzasadnienie
wynikające z treści sztuki. Tutaj
takiego uzasadnienia nie dostrzegłem, a „mięcho fruwa” po scenie
nieustannie.
Zapowiedzi były bardzo obiecujące. – Political fiction. Horror
buffo i czarna komedia o Europie,
w której spełnił się najczarniejszy

W dwóch zdaniach
Niestety, pewnym jest, że ekipa pana Klemma nie widzi już sztuki bez wymiocin z
pogryzionych jabłek, ani bez ekskrementów, którymi po obliczach mażą się aktorzy.
Doszło do tego, że teatr trzeba będzie omijać, bo śmierdzi jak... wiadomo co.
Konrad Przezdzięk

scenariusz. Nazistowskie Niemcy
wygrały wojnę i zjednoczyły
podbite kraje. 70 lat później, na
drzewie jednego z europejskich
miast pojawia się zaplątane w
spadochron dziecko.
Dziecko, dość wyrośnięte zresztą, pojawiło się w spadochronie
zwieszonym na drzewie, ale cała
reszta mało przypomina tę zapowiedź. Dlaczego w Europie (chyba
raczej Germanii) zjednoczonej teutońskim porządkiem i organizacją,
panuje typowo socjalistyczny syf i
bałagan? Dlaczego rzeczywistość
nawiązuje garściami do dzisiejszej
popkultury i polityki, która była
śmiertelnym wrogiem nazistów?
(Białoruski przemytnik przebrany
za fauna czy serial „Seks w wielkim mieście”?). Do tego rok 68 i
denazyfikacja, czyli a rebours bunt
zachodniej młodzieży przeciwko
powojennemu skostnieniu. W
Polsce był to jednak głównie rok
wypędzenia polskich obywateli
narodowości żydowskiej i nikczemna postawa wielu Polaków. I rok
napaści „bratnich” armii Układu
Warszawskiego na Czechosłowację. Takich chybionych skojarzeń
jest bez liku.

Fot. rylit

Sobieszowskie laury za najlepsze kadry

Aneta Kula zdobyła podwójną nagrodę w konkursie fotograficznym „Fotografia Roku” organizowanym po raz
siódmy przez MDK „Muflon” w Jeleniej Górze.
Plon konkursu, na który składają się zdjęcia wykonane podczas
konkursów miesiąca organizowanych przez „Muflon” w ciągu
całego ubiegłego roku, można
było zobaczyć podczas środowego

wernisażu wystawy wieńczącej to
przedsięwzięcie.
Jurorzy mieli spory problem z
wyborem. Na wystawę zakwalifikowano pracę trzydziestu trzech
autorów. Jak powiedział Janusz Ja-

remen, jeden z jurorów, brano pod
uwagę w ocenie prac zgłoszonych
do konkursy ich temat, przemyślenia autora, kreatywność, starając
się wykluczyć przypadek, który
mógł mieć wpływ na powstanie
fotografii.
Nagrodę za fotografię roku otrzymała Aneta Kula, która również
otrzymała II nagrodę. Z pierwszej nagrody ucieszył się Robert
Pietraga, a z trzeciej – Krzysztof
Bartosiewicz. Jury przyznało też
kilka wyróżnień oraz dyplomy za
uczestnictwo w konkursie.
– Fotografią na poważnie zajmuje się od dwóch lat i staje się ona jej
pasją – mówi laureatka. Pochodzi z
Olesna Śląskiego, a w Jeleniej Górze
znalazła się z racji kontynuowania
nauki w Policealnym Studium
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze na kierunku
fotograficznym.

(rylit)

Wielka szkoda, że tak niewiele
wynika z doskonałej gry większości aktorów i aktorek. Jak zawsze
niezawodny Włodzimierz Dyła,
Piotr Konieczyński, Małgorzata
Osiej-Gadzina w roli Leni Riefenstahl czy Marcin Pempuś w

roli Dziecka z kupą w majtkach,
to tylko najbardziej widoczne postaci. Cały zespół mógł stworzyć
śmiało nazistowski horror, wyszedł spektakl, w którym niezwykle zabawnym momentem jest
rozbijanie pomidora na głowie

strażnika. Pomidor rozbryzguje
się na siedzących w pierwszym
rzędzie. Ubaw po pachy, prawie
jak w Monty Pythonach.

Marek Komorowski

Kruche eko-cuda u Hauptmannów
Nietypowe szklane dzieła
można podziwiać w Domu
Carla i Gerharta Hauptmanów w
Szklarskiej Porębie. Swą niecodzienną formą i oryginalnością
zachwyciły wszystkich gości,
którzy spotkali się w miniony
piątek podczas wernisażu. Eksponaty są dowodem, że można
tworzyć i jednocześnie dbać o
ochronę środowiska, powstały
bowiem na „EKOGLASS FESTIWAL”.
Od 22 do 28 września w Leśnej Hucie w Szklarskiej Porębie
przebywali światowej sławy
artyści z tzw. wrocławskiej
szkoły szkła, czyli prof. Zbigniew Horobowy i prof. Małgorzata Dajewska oraz twórcy
młodszego pokolenia, doktor
Mariusz Łabiński, Marzena
Krzemińska i Igor Wójcik. – Ideą
tego artystycznego wydarzenia
była dbałość o ochronę środo-

wiska naturalnego człowieka
i walka z jego postępującym
zanieczyszczaniem poprzez
przedstawianie możliwości
recyklingowego wykorzystania
stłuczki szklanej do ponownego w ytopu – wspomina o
celach „EKOGLASS FESTIWAL”
dr Przemysław Wiater, kustosz
szklarskoporębskiego oddziału
Muzeum Karkonoskiego.

Fot. rylit

Miała być futurystyczna komedia, wyszedł popkulturowy
kicz. To najkrótsza ocena sztuki, która po raz pierwszy
została wystawiona na dużej scenie jeleniogórskiego
Teatru im. C.K. Norwida w miniony piątek.

Fot. ARCHIWUM TEATRU

Omijaj sztukę, bo śmierdzi!

Wystawa szklanych form
wzbogacona jest o film i fotografie, ilustrujące wrześniowy
plener. Powrócił też mniej
pozytywny aspekt dotyczący
zamykania hut, który jak się
okazuje ma znacznie większy
wymiar, bo europejski. Wystawa czynna jest do 15 marca.

(Ania)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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INFORMATOR
Nie lada gratkę dla miłośników malarstwa przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
5 lutego o godzinie 16:30
odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja
Boj-Wojtowicza pod tytułem
Spotkanie Człowiek – Człowiek. Oryginalne portrety
będzie można obejrzeć do
7 marca 2009 roku.
Andrzej Boj-Wojtowicz urodził
się w 1959 r. w Głubczycach.
Ukończył Państwową Wyższą
Szkołę Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jego twórczość podziwiają
miłośnicy sztuki nie tylko w
Polsce, ale i za granicą m. in. we
Włoszech, Niemczech, Szwecji,
USA i Czechach. Artysta prowadzi
warsztaty plastyczne dla dzieci i
młodzieży w Polsce i Niemczech
oraz malarsko – muzyczny projekt „Portrety bluesa”.

Przede wszystkim
spotkanie człowieka
z człowiekiem

Wystawa w BWA przedstawi
por t ret y, st a now ią c e próbę
zgłębienia człowieczeńst wa.
Opisując wystawę autor przytacza słowa T. Mertona – „okazja
do poznania się bliżej ludzi z
różnych tradycji religijnych,
wspólnot, różnych profesji. To
świadectwo wzajemnego sza-

Portrety w BWA

cunku, tolerancji, otwartości
i dobrej woli. Myślą przewodnią jest spotkanie człowieka
z człowiek iem, py tanie o to
kim jesteśmy, zrozumienie iż
odnajdywanie siebie odbywa się
w innych i przez innych”.
Malując obrazy autor wykorzystał swoje długoletnie doświadczenie przez co wystawa
stanowi swego rodzaju dialog
ze sztuką portretową. Artysta
wykonał je mieszaną techniką,
wykorzystując częściowo farby
własnej produkcji. Twarze ludzi
uwiecznił na deskach, kartonach i płótnie.

Widoczne charaktery

Wystawa pełni także funkcję
edukacyjną dla osób interesujących się sztuką i tych, które
dopiero zapoznają się z jej
t ajnik ami. Ar t y st a malując
p o r t r et u w y p u k l a ł t wa r z e ,
reszta obrazu ma przedstawiać
bardziej ducha człowieka niż
jego realne kształty, dlatego też
są one rozmyte. W ten sposób
Andrzej Boj-Wojtowicz wprowadza nieco melancholijny
nastrój obrazów. Można wręcz
powiedzieć, że w portretach
widoczny jest charakter osób
portretowanych.

Powinniśmy zobaczyć

Na wystawę warto przyjść chociażby po to, żeby oderwać się od
szarzyzny życia codziennego i dać
się ponieść kojącej sztuce, która
zabierze nas ze sobą w wir niespodziewanych i niecodziennych przygód. Można też po prostu między 5
lutego, a 7 marca w wolnej chwili
wejść do BWA i obejrzeć prace Andrzeja Boj-Wojtowicza, wtedy sami
ocenimy czy było warto, a może
wrócimy do galerii ponownie, już
nie sami? Biuro Wystaw Artystycznych czynne jest od poniedziałku
do piątku od godziny 9.00 do 17.00
i w sobotę od 10.00 do 16.00.

Kino Marysienka

Kino Lot

„Jestem na tak”, film wyreżyserowany przez Peytona Reed. Carl Alle, główny bohater filmu nie może pogodzić
się z odejściem żony. W związku z czym unika kontaktów z ludźmi. Sytuacja diametralnie się zmienia po spotkaniu
z kolegą, który namawia go do wstąpienia do stowarzyszenia „Jestem na tak”. W ten sposób zostaje zmuszony do pogodzenia się ze wszystkim, co przyniesie los i wplątany w wir śmiesznych sytuacji. Tą historię poznamy przychodząc
do kina do czwartku o godzinie 16:30.
„Młode Wino” w reżyserii Tomáša Bařina. To opowieść o oszuście imieniem Honza, który wraz ze swoim przyjacielem Jirką oszukują na mieszkaniach i samochodach. Sytuacja zmienia się, gdy bohater dowiaduje się o ciężkiej
chorobie dziadka. Postanawia spełnić jego największe marzenie życiowe, jakim jest podróż dookoła świata. Sam
zostaje, żeby pilnować dziadkowej winnicy. Okazuje się, że w ten sposób realizuje również swoje pragnienia i poznaje
prawdziwych ludzi. Film obejrzymy do czwartku o godzinie 18:30.
„Opowiedz mi o deszczu” , film wyreżyserowany przez Agnes Jaoui. Główna bohaterka Agathe Villanova jest
pewną siebie kobietą o radykalnych, feministycznych poglądach. Kiedy przyjeżdża do rodzinnego miasteczka jej
przyjaciel z dzieciństwa z kolegą postanawiają nakręcić o niej film pod tytułem „Kobiety sukcesu”. Dochodzi jednak
do wielu nieporozumień, przez które każdy z nich będzie musiało zmienić swoje spojrzenie na świat. Tą przedziwną
historię poznamy, jeżeli do czwartku o godzinie 20.15 dotrzemy do kina.

„Opowieści na dobranoc”
w reżyserii Adama Shankmana.
To fantastyczna opowieść o urzeczywistnianiu się nierealnych
marzeń, swego rodzaju wytworów wyobraźni. Główny bohater
Skeeter Bronson, pracownik
hotelu, wieczorami opiekuje się
siostrzeńcami, którym opowiada
niesamowite historie. Ku jego
zdziwieniu opowieści w cale nie
są nierealne. Seans wyświetlany
będzie do czwartku o godzinie
16.00, 18.00 i 20.00.

Ostatnia szansa

Osoby, które nie obejrzały
jeszcze Wystawy zbiorowej
„Wokół Jeleniej Góry”, mają
ostatnią szansę, żeby nadrobić tą stratę. Do 31 stycznia
ekspozycję można oglądać w
Muzeum Karkonoskim oraz
Galerii BWA. Muzeum pokazuje
część historyczną, BWA sztukę
współczesną. Wystawa związana jest z obchodami 900-lecia
Jeleniej Góry.

Fotografia stycznia

Miejski Dom Kultury „Muflon” zaprasza na podsumowanie konkursu fotograficznego
„Fotografia stycznia 2009”.
Uroczystość, na której nastąpi
wręczenie nagród i wyróżnień
laureatom odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 18.00.

Bajkowy bal

Karnawał na gorąco to
propozycja dla najmłodszych
jeleniogórzan na zabawę w
Krainie Bajek. W ramach programu zaplanowano gondole
artystyczne, weneckie maski,
egzotyczne wykonywanie strojów, tańce oraz kwiaty z nektarem. Cena od osoby wynosi 12
złotych. Pobawić można się od
27 stycznia do drugiego lutego.
Rezerwacje pod nr telefonu 601
966 386.

Na narty jak za dawnych lat
Miłośnicy narciarstwa, którzy chcieliby cofnąć się
w czasie, mogą w najbliższą sobotę, wziąć udział w
doskonałej zabawie. Na stoku Karpatka – Panorama
odbędzie się zabawa na nartach w stylu retro. Mile
widziane będą stare narty i odpowiednie stroje.
– Chcieliśmy wyciągnąć ludzi z
domu i zorganizować coś razem z
nimi. Mamy nadzieję, że wyjmą z
zakamarków stare narty typu Rysy
lub Polsport, w każdym bądź razie
starsze niż sprzęt „carvingowy”
i przyjdą w sobotę na stok. Nie
wymagamy umiejętności narciarskich, wystarczą dobre chęci i odpowiedni nastrój – mówi Mariusz
Delekta, właściciel stoku.
Spotkanie zacznie się prezentacją uczestników, przedstawieniem
historycznego rysu narciarstwa w
Karkonoszach. Potem przejazd na
deskach oraz konkursy tematyczne dla dzieci. Na koniec zostanie
wyłoniony zwycięzca, czyli osoba
z sprzętem narciarskim najbardziej
retro. Każdy z uczestników zabawy
otrzyma karnet na wyciąg narciarski, który będzie mógł wykorzystać
do końca bieżącego roku.

BRENDA BOYKIN – „ Chocolate & Chili”
wydawnictwo: Chin Chin Records
Ta ciemnoskóra na wskroś wokalistka
pochodząca z Kalifornii a dokładnie z
Oakland zaczynała jak większość murzyńskich uzdolnionych muzycznie dzieci
od śpiewania w chórze kościelnym. Już
jako dorastająca dziewczyna sięgała po
nagrania wielkich wokalistek Niny Simone i Elli Fitzgerald. Te wzorcowe nagrania
na długo pozostały w jej uszach. Jako wokalistka zaczynająca własną karierę nie
zapominała o twórczości wielkich dam
jazzu, co zresztą słychać w jej nagraniach
zwłaszcza podczas frazowania. Jednak
nie poszła drogą wielkich wokalistek a
szkoda, bo posiadła umiejętność nie tylko

frazowania, ale także zachwycający głos,
który znakomicie pasowałby do znacznie
innego bardziej standardowego repertuaru. Tymczasem jej repertuar na płycie
„Chocolate & Chili” przesiąknięty jest
nowymi współczesnymi dokonaniami
muzyki klubowej tzw. Chili ( jak złośliwi
twierdzą muzyki nijakiej), choć preparowane elektronicznie instrumenty przypominające orkiestrowe brzmienie nie
trafiają pod jazzowe strzechy. Jak słychać
muzyka klubowa rządzi się innymi prawami a do takiego schematu klubowych
brzmień zdążyła się już przyzwyczaić
Brenda Boykin. Amerykańska wokalistka

JAREK ZAWADZKI – „Frequently Asked Questions”
wydawnictwo: Walk Away Records/ Studio 7
Album ten jest zbiorem utworów,
które już swego czasu poznaliśmy na
płytach zespołu Walk Away. I to nie
przypadek, bowiem Jarek Zawadzki
związany był z tym zespołem przez
jakiś czas. Jego brat Krzysztof Zawadzki
to założyciel i podpora tej supergrupy
lat 80-tych, kiedy elektryczny jazz
przeżywał swój renesans. Dzięki zagranicznym kontaktom udało się
Krzysztofowi Zawadzkiemu zapraszać
do swoich projektów wielkie amerykańskie jazzowe nazwiska. Wśród nich

znaleźli się nieodżałowani już muzycy:
saksofonista tenorowy Bob Berg,
gitarzysta i wokalista Hiram Bullock
. W nagraniach Jarka Zawadzkiego
pojawiła się niemal cała amerykańska
czołówka z udziałem trębacza Randy’ego Breckera, basisty Deana Browna,
saksofonisty tenorowego Billa Evansa,
saksofonisty altowego Erica Marienthala, gitarzysty Franka Gambale’a
i perkusjonisty Luisa Ribeiro. Dzięki
nim udało się przeżyć niepowtarzalne
chwile zarówno podczas słuchania jak

i oglądania ich na koncertach. Ocalając
te nagrania od zapomnienia Jarek
Zawadzki skompilował je na jednej
płycie zatytułowanej „Frequently Asked
Questions” na której pomieścił 10 kompozycji w tym 8 własnego autorstwa.
Całość otwiera „Ptasia grypa” będąca
kompozycją gitarzysty Deana Browna,
który przed laty wiele wniósł do muzyki
granej zarówno z Marcusem Millerem,
Davidem Sanbornem i The Brecker
Brothers. Tym razem w otoczeniu
polskich muzyków ( Grzegorz Grzyb
(perkusja), Mirosław Wiśniewski (
bas elektryczny) Jarek Zawadzki (inst..
kl, klarnet basowy, sax. ten.) stworzyli

Organizatorami imprezy są
KS Grań, Stacja Narciarska
Karpatka-Panorama, Szkoła
Narciarska Supernarty.pl.
Zabawa na nartach w stylu
Retro od lat cieszy się ogromnym
powodzeniem wśród mieszkańców regionu. Przede wszystkim
dlatego, że w organizowanych
konkurencjach nie istotna jest
rywalizacja i umiejętności narciarskie, ale dobry humor i
wena twórcza zawodników.
Świetnie prezentują się panowie
w wełnianych swetrach i panie
w długich spódnicach – Celem
zabaw y jest wcią gnięcie do
zabawy mieszkańców regionu
i turystów oraz przypomnienie
sobie, jakim sprzętem dysponowaliśmy kiedyś – mówi Mariusz
Delekta.

Intryga na scenie
Teatr im. Kamila Cypriana
Norwida zaprasza w tym tygodniu na spektakl „Intryga
miłości” w reżyserii Katarzyny
Raduszyńskiej. Sztuka traktuje
o żądzy władzy, pysze, zawiści, bezmyślności i egoizmie.
G łówn i bohaterow ie, ż y ją
w świecie, w którym panuje
sztywna hierarchia, każdy zna
swoje miejsce. Zmienia się to
jednak w momencie, gdy ktoś
za wszelką cenę chce osiągnąć
cel, nie bacząc na innych.
Spektakl będzie wystawiany o
godzinie 19.00 od czwartku do
soboty, 29, 30, 31 stycznia.
W Zdrojowym Teatrze Animacji obejrzymy spektakle:

to opowieść detektywistyczna
dla najmłodszej publiczności.
W sztuce zachwyca zwłaszcza
scenografia wykonana przez
Joannę Hrk oraz muzyka nawiązująca do filmów sensacyjnych. Na spektakl możemy
zabrać swoje pociechy w najbliższy wtorek, 27 stycznia o
godzinie 11.00.
„Wiel k i Teatr Legend
Karkonoszy”. Nie lada gratka
dla miłośników regionalnej
historii, którzy chcieliby poznać liczne podania i legendy.
Spektakl w reżyserii Bogdana
Nauki możemy oglądać w najbliższą środę i czwartek, 28 i 29
stycznia o godzinie 11.00 .

„Porwanie kaczątek”,
inscenizacja Lidii Lisowicz

Nowości ze świata muzyki
serwuje nam 14 utworów będących mieszanką niemieckiego NuJazzu, Lounge &
Electro Scene rządzonego obecnie przez
autorów, producentów i kompozytorów
m.in. Gecko Tunera, Club des Belugas,
Moca, Jojo Effect, Detlefa Hoellera. Album
otwiera kompozycja „Be my Lover” a
zanim podążają kolejne utwory, taneczny
„Ride Rich Rhythm”, nastrojowy tytułowy
„Chocolate & Chili”, Wonderful”, w
którym udziela się trębacz Reiner Winterschladen z zespołu Nighthawks. „Love is
In Town”, „Talk with your Hands”, „State
Side Blues”, „Across the Stars”, „He doesn’t
Know”, „Moaning”, „Listen to the Beat”,
„Freudom Song”, „Rockabye Me”. Żeby
jeszcze było mało dsostajemy akustyczną

15

„Zen czyli uwaga
absolutna”

Andrzej Patlewicz
i mocno zremiksowaną utrzymaną jednocześnie w klimacie bossa novy wersję
utworu „Be my Lover”.

Osoby interesujące się religią
mogą przyjść na forum Klubu
Religioznawczego „Kastalia”, na
którym obecni będą m. in. członkowie „Wspólnoty Bez Bram”. Jest
to również okazja do wysłuchania
koncertu gry na japońskim bambusowym flecie shakuhachi. Spotkanie odbędzie się w najbliższą
środę, 28 stycznia o godzinie 17.00
w budynku przy ulicy Komedy
Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze.

Spotkanie miłośników
kina

polską szkołę elektrycznego jazzu.
Tytułowa kompozycja Zawadzkiego
„Frequently Asked Queestions” została
nagrana z tragicznie zmarłym w 2002
roku saksofonistą tenorowym Bobem
Bergiem, który współpracował w swoim życiu z Horace Silverem, Milesem
Davisem, Chickiem Coreą.

Empik w Jeleniej Górze proponuje w tym tygodniu spotkanie
dyskusyjne z cyklu „Historia Filmu”, które poprowadzi Urszula Liksztet. Poznamy na nim informacje
dotyczące historii kinematografii,
ilustrowane slajdami. Jest to propozycja na czwartkowy wieczór,
29 stycznia, godzina 17.00.

Czekoladowy jazz

Koncertu zespołu Tabu Duo,
wykonującego muzykę nazywaną
smooth light jazz możemy wysłuchać w czwartek, 29 stycznia o
godzinie 17.00 w Galerii Czekoladowej. Jest to świetna okazja na
spędzenie miłego wieczoru we
dwoje przy czekoladzie i zmysłowej
muzyce.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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„To „mili” ludzi wybudowali Auschwitz”
Z jednej strony człowiek renesansu, z drugiej jeden z
najprzystojniejszych aktorów Hollywood. Maluje, fotografuje, pisze poezję, zna kilka języków. Na swoim koncie
ma zarówno ambitne projekty i artystyczne filmy jak
„Historia przemocy” Davida Cronenberga czy „Ewangelia wg Harry’ego” Lecha Majewskiego, ale również takie
„perełki” jak „Hidalgo - ocean ognia”. Dzięki jednej roli
- Aragorna we „Władcy pierścieni” - Viggo Mortensen stał
się rozpoznawalny na całym świecie.
Aktor opowiada między innymi o swoich dwóch najnowszych filmach: „Apaloosa” i „Good”.
Czy zainteresowanie malarstwem i fotografią pomaga w
pracy aktora?
Viggo Mortensen: Myślę, że w
moim przypadku dużą rolę odgrywa
moje zainteresowanie fotografią.
Jako fotograf mam świadomość
kamery, myślę podobnie jak operatorzy. Wiem też, jak to wszystko
wygląda, więc grając w filmie staram się wpasować w obraz.
Czy któryś z filmów, w których
pan zagrał, jest panu szczególnie bliski?
Viggo Mortensen: Nie mam swojej
ulubionej roli czy filmu. Większość
filmów, w których gram, traktuję
bardziej w kategorii doświadczenia,
ludzi, których poznałem, miejsc,
które zobaczyłem. Wiem, że niektóre moje filmy są lepsze, inne gorsze,
ale w każdym jest coś, co lubię.
Najnowszy pana film, „Good”,
to dość nietypowy obraz o nazistowskich Niemczech. Jak
przygotowywał się pan do roli
Johna Haldera?
Viggo Mortensen: Wiele czytałem
o tamtych czasach, bo przecież
każdy z nas ma już ukształtowane wyobrażenie tamtego okresu.

Więcej rozmawiałem z moją rodziną , która mieszkała wtedy w
Danii, byli okupowani, spotykali
Niemców. W końcu natrafiłem na
książkę napisaną przez Niemca i
Amerykanina, socjologa i historyka, która była zbiorem wywiadów
z różnymi ludźmi pamiętającymi
II wojnę światową. Ukazywała
ona różne punkty widzenia, ludzi
stojących po różnych stronach
bariery. „Good” pokazuje jedynie
ludzi podejmujących decyzje, nie
ocenia ich. Prowokuje, bo mówi,
że wszystko, co robimy, ma swoje
konsekwencje i wpływa na innych,
bo nie żyjemy w izolacji.
Kiedyś wspomniał pan o swojej początkowej niechęci do
języka niemieckiego.
Viggo Mortensen: Tak. Spędziłem
kilka tygodni w Niemczech , nie alienowałem się, spędzałem sporo czasu
z moimi niemieckimi przyjaciółmi.
Zresztą ja bardzo cenię tę kulturę.
Podziwiam niemieckich artystów
- kompozytorów, poetów. Lubię ten
kraj i jego krajobraz. Jednak zdałem
sobie w pewnym momencie sprawę,
że nie przepadam za dźwiękiem
niemieckiej mowy. To dziwne, bo
lubię uczyć się języków, a niemiecki

przecież ma wiele wspólnego z
angielskim. Gdy już mogłem czytać
i pisać po niemiecku, pomyślałem,
że teraz powinienem spróbować
mówić w tym języku. Nie chciałem,
miałem wewnętrzny opór. Okazało
się, że to kwestia psychiki - mojego
pokolenia czy pokolenia moich
rodziców, którzy wojnę przeżyli.
Niemiecki nasuwa nam złe skojarzenia. Dopiero gdy raz wybrałem się
na koncert Mahlera do filharmonii,
coś się we mnie przełamało. Przebywałem coraz więcej z tymi ludźmi
i zacząłem zwalczać to dziwne
uczucie. Pewnie gdybym nie robił
tego filmu, nigdy bym w sobie tego
nie przepracował.
O czym zatem jest „Good”?
Viggo Mortensen: To nie jest
film o Niemczech czy Niemcach.
To opowieść o ludziach, którzy
muszą podejmować różnego rodzaju decyzje - te duże, i te małe. To
właśnie nagromadzenie różnego
rodzaju wyborów sprawia, że żyjesz
i wpływa ma życie innych. I często
jest właśnie tak, że to ci dobrzy, mili
i inteligentni ludzie najbardziej szkodzą przez swoją pasywność. Myślą,
że coś jest nieistotne, że ich decyzje
nie mają na nic wpływu. To „mili” ludzi wybudowali Auschwitz, to „mili”
ludzie byli tam strażnikami.
Czy odwiedził pan niemieckie
obozy jenieckie?
Viggo Mortensen: Tak, chciałem tam pojechać ze względu na
zakończenie filmu. Choć byłem już
tam wcześniej, ale zdecydowałem,
że jeszcze raz pojadę do Krakowa i
Auschwitz. Ale nie tylko. Jak szalony
oglądałem mapę Polski i chciałem
zobaczyć wszystkie miejsca, w

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 30.01.2009.
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.”

których były obozy niemieckie. Odwiedziłem też Dachau w Niemczech.
Pewnego razu pojechałem wiosną
do Treblinki. Tam teraz praktycznie
nic nie ma. Jest tylko piękny las i
skała upamiętniająca cierpienia
wszystkich ludzi, którzy tam zginęli. Był weekend, wokół mnie
pusto. Obszedłem teren, starałem
wyobrazić sobie, co się tam stało.
W pewnym momencie usiadłem i
spojrzałem w niebo. Świeciło słońce,
latały ptaki. Uświadomiłem sobie, że
zarówno ci ludzie, którzy tak wiele
tu wycierpieli, jak i strażnicy patrzyli
w to samo niebo, że nie wszystko
można przedstawić w czerni i bieli.
I to chyba jest właśnie takie poruszające w „Good”.
„Apaloosa” to film zupełnie
inny. Western zrealizowany w
bardzo klasycznym stylu. To
też drugi po „Pollocku” obraz w
reżyserii Eda Harrisa, z którym
tworzy pan na ekranie duet
dwóch rewolwerowców. Z Harrisem spotkał się pan wcześniej
w filmie „Historia przemocy”
Davida Cronenberga. Jak wygląda praca z reżyserem-aktorem?
Viggo Mortensen: Akurat w przypadku Eda - bardzo dobrze. Oczywiście nie ma zasady, że każdy aktor
będzie dobrym reżyserem. Jeśli jest
to typ aktora, który zwraca uwagę
na wszystko dookoła i na każdego,
gdy jest on świadomy technik
filmowego opowiadania, to będzie
dobrym reżyserem. Jeśli żyje tylko
własnym ego i przygotowaniami
do sceny, w której chciałby świecić
najjaśniej, to z pewnością nie będzie
się nadawał do tej funkcji. Taka osoba jest zbyt zadufana w sobie, zbyt
pewna siebie, nie będzie widziała

całości. Ed jest doskonałym aktorem
właśnie dlatego, że jest świadomy
tego, co go otacza i lubi pracować
z ludźmi, a to są cechy, jakie potrzebuje dobry reżyser.
A czy kiedykolwiek myślał
pan o reżyserowaniu?
Viggo Mortensen: Tak. Omal nie
zrobiłem czegoś kilka lat temu. Mam

też kilka pomysłów, ale muszę poczekać na inny okres w moim życiu,
gdy będę mniej zajęty. Nie mogę robić filmu i jednocześnie promować
tego, w których właśnie występuję.
Promocja zajmuje zwykle wiele
czasu, jest się w nieustannej podróży
po całym świecie.
Dziękuję za rozmowę.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Siedzą dwa szczury i jedzą taśmę
filmową. Jeden mówi:
- Dobry ten film.
- No, ale książka była lepsza.
W zimowy wieczór gajowy złapał
w lesie złodzieja, który kradł ścięte
drzewo.
- Co kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę
dla królików!
- Chcesz mi wmówić, że króliki jedzą
drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę
nim w piecu...

- A zła?
- Będą w twoim wieku.

-No wiesz, tragedia! Chcieli starego
wyciągnąć na ryby!

- Jasiu, gdzie twój tatuś?
- Wyjechał w ważnej sprawie służbowej na 6 miesięcy, ale jak będzie się dobrze sprawował, to wróci
wcześniej.

Do księgarni wchodzi kobieta i pyta:
-Czy dostanę książkę „Idealny mężczyzna”?
-Nie, działu science fiction nie prowadzimy.

Przychodzi koń do baru i mówi:
- Proszę piwo bez soku.
Barman na to:
- Bez jakiego znowu soku?
- Może być malinowego - odpowiada
koń

Przychodzi córka po lekcji do domu
i mówi:
-Tato, twój ojciec pochodzi od małpy?
-Chyba twój oburza sie ojciec.

- Kto to jest prawdziwy narciarz?
- Człowiek, którego stać na luksus
połamania nóg w bardzo znanej
miejscowości górskiej przy pomocy
bajecznie drogiego sprzętu.

Siedzi ojciec z synem. Syn mówi
do ojca:
-Podobno Twój tata był głupi...
-Chyba Twój!-odpowiada ojciec z
oburzeniem.

- Dlaczego chirurg zakłada maseczkę
przed operacją?
- Żeby go pacjent na ulicy nie rozpoznał.

W przedziale pociągu jadą: dziewczyna, chłopak oraz ksiądz i skracają
sobie podróż rozwiązywaniem krzyżówek. Jedną gazetę trzyma ksiądz,
a drugą - taką samą - dziewczyna.
W pewnej chwili dziewczyna pyta
chłopca:
- Czy wiesz co to jest: „część ciała
kobiety” na pięć liter, pierwsza „P” i
ostatnia „A”?
- Pięta - odpowiada chłopak
Ksiądz, czerwieniąc się:
- Czy ktoś z państwa ma gumkę do
mazania?

W sali operacyjnej pielęgniarka zwraca się do lekarza:
- Panie doktorze, to już trzeci stół
operacyjny, który pan zniszczył w
tym miesiącu. Proszę nie ciąć tak
głęboko.
Po wybuchu jądrowym na uschniętym
kikucie ocalałego drzewa siedzą dwa
szympansy.
- Masz coś do jedzenia? - pyta samiec.
Samica podaje mu jabłko.
- O nie - protestuje samiec. - Nie
będziemy tej idiotycznej historii powtarzać od początku!
Mąż długo nie wraca do domu. Żona
bardzo się niepokoi:
- Gdzież on może być? Może sobie
jakąś inną kobietę znalazł? - mówi do
przyjaciółki.
- Ty zaraz myślisz o najgorszym. Może
po prostu wpadł pod samochód.
Syn zwraca się do ojca, który właśnie
kończy 80 lat:
- Tato, mam dla ciebie dwie wiadomości: dobrą i złą.
- Zacznij od dobrej.
- Na twoje urodziny przyjdą striptizerki.

W szkole Pani na lekcji plastyki mówi
dzieciom , żeby narysowały obrazek
związany z wiosną.
Pani podchodzi do Krzysia i wstawia
5 z uśmiechem i tak całej klasie , aż
doszła do Jasia który miał czystą
kartkę i się pyta
- Jasiu a czemu twoja kartka jest
pusta?
- A nie prawda , bo jest osioł i łąka
- mówi Jaś
- A gdzie jest łąka - pyta się nauczycielka
- A osioł zjadł - odpowiada Jasio
- A gdzie jest osioł - pyta nauczycielka
- A najadł się i poszedł - mówi Jaś
Spotykają się dwie dżdżownice, jedna
pyta drugą:
-Co tak głośno było wczoraj u ciebie?

Idą mrówka i słoń przez pustynię, nagle słoń przewraca się i upada prosto
na mrówkę.
-Oj, przepraszam, nie chciałem mówi.
-Nic nie szkodzi, mnie też mogło się
to zdarzyć.
W restauracji:
-Kelner! W mojej zupie pływa mucha!
-I co mam zrobić? Kąpielówki podać?
Tato, dlaczego ten pociąg ‘zakrencowywuje’
-Synku, nie mówi się ‘zakrencowywuje’ tylko zakręca.
-OK. No to dlaczego.
-Bo mu się szyny wygły synku.
Jasio wraca z Zakopanego po kilkuletnim pobycie w USA. Gdy odpoczął,
ojciec mówi:
-A tera, Jasiu wyniś łobornik.
-What?
-Łot krów i świń.
Jasio wraca z imprezy do domu spóźniony 2 godziny.
Tata czeka z pasem i mówi:
-Obiecałeś, że wrócisz o 22, a jest
już po północy! Pamiętasz co ci
obiecałem?
-Tak, tato. Że jak się spóźnię, to dasz
mi lanie.
-I co teraz?
-Skoro ja nie dotrzymałem swojej
obietnicy, to ty też nie musisz.
Przed sądem stoi facet.
-Czy to prawda, że oskarżony sprzedawał sok poziomkowy w butelkach,
twierdząc, że to eliksir młodości? - pyta

sędzia Anna Maria Wesołowska.
-Tak, wysoki sądzie.
-Czy oskarżony był już wcześniej
karany?
-Tak, w 1298, w 1665 i w 1826 roku.
Mały żółwik wchodzi na drzewo. Skacze z gałęzi, macha łapkami i...bum
o ziemię. Ponownie wchodzi skacze,
macha, macha i bum o ziemię. Obserwując to, pani dzięciołowa mówi
do dzięcioła:
-Może już najwyższy czas, żeby mu
powiedzieć, że jest adoptowany?
Archeolodzy odczytali kamienna
tablice jako Mojżesz miał dostać od
Boga.
Okazało sie ze jest tam tylko jedno
przykazanie:
„Nie z czasownikami piszemy osobno np: nie zabijaj, nie kradnij, nie
cudzołóż..”
Do wędkarza łowiącego ryby nad jeziorem podchodzi nieznajomy facet.
- Biorą?
- Nie bardzo.
- Złapał pan coś?
- Jednego.
- I co pan z nim zrobił?
- Wrzuciłem do wody.
- Duży był?
- Taki jak pan. I tez mnie w****iał
Dziewczyna wypytuje chłopaka na
pierwszej randce.
- Jasiek, a masz jakieś nałogi?
- Ależ skąd!
- A masz jakieś hobby?
- Tak, lubię roślinki.
- A jakie?
- Chmiel, tytoń, konopie...
Rozmawia dwóch kolegów:
- Czy znasz moja żonę?
- Znam.
- A ile byś mi za nią zapłacił?
- Ani grosza.
- Dobra. Umowa stoi.
- Jakie są wiry na rzece w Wąchocku?
- Takie, że jak koń sołtysa pił wodę to
mu łeb ukręciło...

HOROSKOP
BARAN
Nie zrażaj się niepowodzeniami. Po nich przyjdą
sukcesy i to szybciej, niż ci się wydaje. Wreszcie ktoś
doceni twoje starania i spotka cię zasłużona nagroda.
Twoja cierpliwość i staranność zaprocentuje, nie
rezygnuj więc z dążenia do celu.

WAGA
Za dużo czasu spędzasz przed telewizorem. Daj
odpocząć swoim oczom. Lepiej spędź trochę czasu
na powietrzu razem z przyjaciółmi. Może spacer albo
wypad do lasu? Poświęć trochę czasu na relaks i nie
forsuj się zbytnio. Musisz zregenerować siły.

BYK
Nie daj się sprowokować! Zachowaj zimną krew
nawet w najbardziej stresującej sytuacji. W dłuższym
okresie będzie to miało lepszy skutek niż przesadne
okazywanie negatywnych emocji. Szczególnie jeśli
dotyczy to osób, które mogą mieć duży wpływ na
twoje życie.

SKORPION
W tym tygodniu czeka cię emocjonalna huśtawka.
Określ jasno swoje uczuciowe priorytety i trzymaj
się ich konsekwentnie. Sytuacja wyjaśni się już za
kilka dni i wszyscy będą zadowoleni. W finansach
możliwa poprawa sytuacji pod koniec tygodnia.

BLIŹNIĘTA
To dobry okres dla twojego życia uczuciowego.
Nie hamuj zbytnio swoich emocji – szczególnie tych
pozytywnych. Pozwól, aby twoje uczucia do osoby,
którą kochasz, odżyły ze zdwojoną siłą. Będzie to
mieć pozytywne skutki dla ciebie.
RAK
Możliwa zmiana pracy, awans oraz zastrzyk
finansowy. Postaraj się wynagrodzić swoim bliskim
te dni, w których praca była dla ciebie najważniejsza.
Nie pozwól im myśleć, że ich zaniedbujesz. Troska o
wasze wzajemne relacje jest bardzo wskazana.
LEW
Pieniądze szczęścia nie dają, ale dają poczucie bezpieczeństwa. Nie zaniedbuj finansów, bo może cię to
wpędzić w kłopoty. Nie popadaj jednak w skrajności.
Zadbaj o najbliższych i daj im to, czego potrzebują.
Będzie to dla nich szczególnie ważne.
PANNA
Nie wpadaj w panikę – niewielkie opóźnienie to
nie koniec świata. Zainteresowane osoby na pewno
ci to wybaczą. Zresztą przecież odrobisz zaległości
błyskawicznie. Staraj się uspokoić i zobaczyć swoje
problemy we właściwych proporcjach.

STRZELEC
W tym tygodniu ciesz się życiem. Nie szukaj w
ludziach wad, lecz zalety. Nie bądź pesymistą – każdy
problem można jakoś rozwiązać. Pamiętaj również o
tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Nie wszystko zależy od ciebie, więc nie zamartwiaj
się niepotrzebnie.
KOZIOROŻEC
Każdy jest kowalem własnego losu. Każda nasza
decyzja ma wpływ na naszą przyszłość. Zachowaj
rozwagę i trzymaj się z daleka od fałszywych przyjaciół. Nie słuchaj bezkrytycznie wszystkiego, co
mówią ci inni – dobrze przemyśl każdą decyzję.
WODNIK
Troche więcej optymizmu! W tym tygodniu gwiazdy generalnie będą ci sprzyjały. Może to moment,
w którym fortuna się odwróci i przyniesie lepsze
chwile. Życie masz jedno, więc nie marnuj go na
rozpamiętywanie straconych szans.
RYBY
Najbliższy tydzień jest dobry na inwestycje.
Jednak przemyśl dokładnie swoje decyzje – będą
skutkować przez długi czas. Pod koniec tygodnia
możliwe niewielkie problemy zdrowotne, ale nie
powinno to być nic poważnego. Nie zaszkodzi trochę
o sobie zadbać.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
Nadciśnienie tętnicze

PORADNIK PACJENTA
To jedna z najczęstszych chorób w krajach wysoko rozwiniętych, tzw. plaga współczesnej cywilizacji.. Najczęściej
ujawnia się po 40-tym roku życia. Bardzo często pacjenci
nie wiedzą o tym, że choroba ich dotyczy, przebiega bowiem
często bez żadnych objawów klinicznych prowadząc do
takich powikłań, jak przerost mięśnia sercowego, zawał
serca, udar mózgu, niewydolność nerek.

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

Co to jest nadciśnienie tętnicze?
Dr Monika Mikulicz-Pasler: To
choroba układu krążenia charakteryzująca się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem krwi powyżej
normy, prowadzącym do powikłań
sercowo-naczyniowych i nerkowych.
Zgodnie z zaleceniami Światowej
Organizacji Zdrowia i Towarzystw Kardiologicznych, granicą normy jest 139
dla ciśnienia skurczowego („górnego”)
oraz 89 dla ciśnienia rozkurczowego
(„dolnego”). Jeśli więc przy kilkukrotnym pomiarze ciśnienia tętniczego
wynik jest wyższy niż 140/90 mm Hg,
wówczas stwierdzamy nadciśnienie
tętnicze i konieczne jest wdrożenie
leczenia. Za optymalne uważa się
ciśnienie skurczowe poniżej 120, a
rozkurczowe poniżej 80 mm Hg.
Co sprzyja ujawnieniu się nadciśnienia tętniczego?
Głównymi czynnikami ryzyka są
wiek (powyżej 65 r. życia choruje
na nadciśnienie ok. 50% osób), płeć
męska, obciążenie rodzinne, cukrzyca,
wysoki poziom lipidów we krwi, palenie papierosów, niewielka aktywność
fizyczna, nieodpowiednia dieta z nadużywaniem soli, otyłość, stres.
Skąd poznać, czy pacjent ma
nadciśnienie tętnicze?
Rozpoznanie opiera się na pomiarze wartości ciśnienia. Z tego względu
rozpoznanie następuje często z opóź-

nieniem i czas jego trwania jest trudny
do określenia. Nadciśnienie tętnicze nie
wywołuje żadnych typowych objawów.
Jedynie w zaawansowanym ciśnieniu
mogą występować uporczywe bóle
głowy, głównie w okolicy potylicy oraz
znużenie, uczucie niepokoju, drażliwość, uczucie niemiarowej pracy serca,
zaburzenia snu i potencji. Druga grupa
objawów wynika z choroby naczyń
w przebiegu nadciśnienia tętniczego.
Należą do niej krwawienia z nosa,
krwiomocz, zaburzenia widzenia,
objawy niedokrwienia mózgu, bóle
wieńcowe i niewydolność serca.
Czy wskazane jest samodzielnie
mierzenie ciśnienia tętniczego
krwi?
Oczywiście. Ciśnienie wykazuje
dużą zmienność, stąd rozpoznanie i
kontrola terapii wymaga dokonania
wielokrotnych pomiarów. Większa
ilość pomiarów jest konieczna do
postawienia diagnozy i ustalenia
właściwego leczenia. Pomiar ciśnienia
tętniczego, jest jednym z nielicznych
badań, które pacjent może wykonywać sam. Nie jest to badanie trudne.
W porozumieniu z lekarzem należy
zakupić specjalny aparat do mierzenia ciśnienia – na rynku obecne są
tradycyjne i elektroniczne aparaty.
Należy unikać tzw. aparatów nadgarstkowych, które wykazują zbyt dużo
błędnych wartości i nie są zalecane.
Wszystkie pomiary należy notować
w specjalnym zeszycie i okazywać

lekarzowi w trakcie wizyty.
Co to jest ciśnienie skurczowe i
rozkurczowe?
Serce działa jak pompa, z każdym
skurczem wyrzucając pewną objętość
krwi do aorty, skąd płynie ona do
wszystkich naczyń organizmu. Ponieważ przepływ krwi ma charakter
pulsacyjny, w trakcie każdego skurczu
serca, ciśnienie w naczyniu cyklicznie
się zmienia. Jego najwyższą wartość
określamy mianem ciśnienia skurczowego, a najniższą – rozkurczowego.
Ciśnienie tętnicze jest wypadkową
pojemności minutowej serca oraz
całkowitego oporu obwodowego
i odpowiada sile, która sprawia że
krew znajdująca się w naczyniach
przepływa przez naczynia krwionośne
do obwodu, „naciskając” równocześnie
na ścianę naczynia.
Czy nadciśnienie jest niebezpieczne?
Zbyt wysokie ciśnienie działając
długo i przewlekle, powoli uszkadza
ścianę naczyń doprowadzając do
zmian w ścianie naczyń (głównie nerkowych, mózgowych, wieńcowych),
przerostu mięśnia sercowego i jego
niewydolności. Przy bardzo wysokiej
wartości może uszkodzić ścianę naczynia, doprowadzając np. do wylewu
krwi do mózgu.
Czy można wyleczyć nadciśnienie?
Nadciśnienie tętnicze może być tzw.
pierwotne i taka jest zdecydowana
większość (około 95 % przypadków).
Może być też wtórne, którego bezpośrednia przyczyna jest znana i jest
objawem współistniejącej choroby. Nadciśnienie może towarzyszyć
chorobom nerek, zwężeniu tętnicy

nerkowej, innym chorobom naczyń
lub chorobom gruczołów dokrewnych,
jak choroby tarczycy. W tej grupie
chorych istnieje możliwość wyleczenia
nadciśnienia przez usunięcie jego
przyczyny, np. rozszerzenie tętnicy
nerkowej. Ważną rolę odgrywają tu
czynniki dziedziczne. Odpowiadać
za to mogą m. in. geny zwiększające
wchłanianie sodu w nerkach, co
sprzyja podwyższonemu ciśnieniu.
Tutaj leczenie jest długotrwale, polega
na wyeliminowaniu czynników ryzyka
i leczeniu farmakologicznym.
Jak zapobiegać ciśnieniu lub
wspomagać terapię ?
Zmiana stylu życia istotnie obniża
wartości ciśnienia tętniczego u osób
z ciśnieniem podwyższonym i może
częściowo zapobiegać rozwojowi
choroby u tych osób, które mają tzw.
obciążenie genetyczne czyli rodzinne.
Najważniejsze elementy leczenia niefarmakologicznego to: normalizacja
masy ciała, przestrzeganie odpowiedniej diety, w tym nienadużywanie
alkoholu, ograniczenie spożywania
soli, ograniczenie spożywania tłuszczów, zaprzestanie palenia tytoniu i
zwiększenie aktywności fizycznej.

dr nauk med.
Monika Mikulicz-Pasler
specjalista kardiolog

Poradnia Kardiologiczna
KCM

Nie daj się grypie i przeziębieniom
Coraz więcej osób chorujących na przeziębienie i grypę
odnotowują przychodnie i szpitale w całej Polsce. W tyle
pod względem liczby chorych nie pozostaje również Jelenia Góra, w której medycy odnotowują trzy razy więcej
zarażonych wirusami grypy i przeziębienia niż w latach
poprzednich. Jak ustrzec się przed chorobą i jak z nią
walczyć?
Grypa jest chorobą zakaźną dotyczącą wszystkich ludzi. Świadczy
o tym chociażby fakt, że każdego
roku na tę z pozoru niegroźną chorobę zapada ponad dziesięć procent
populacji na całej kuli ziemskiej.
Człowiek dorosły chory na grypę zaraża bowiem innych zwykle
przez 5 do 7 dni. Natomiast dzieci,
a także osoby dorosłe z upośledzoną
odpornością, mogą zakażać innych
przez kilka tygodni, także w okresie
bezobjawowym. Stąd praktycznie
nie sposób ustrzec się kontaktu z
wirusem. Niewykluczone, że w tym
roku pojawi się epidemia tej choroby,
o której we wszystkich mediach
ostrzegano już od co najmniej dwóch

lat. Dotychczas w Jeleniej Górze lekarze oceniają, że zgłasza się do nich z
grypą trzy razy więcej pacjentów niż
w latach poprzednich.
Tymczasem grypa lekceważona
przez pacjentów, często błędnie utożsamiana z przeziębieniami, stanowi
duże zagrożenie dla naszego zdrowia
a nawet życia.
– W przebiegu przeziębienia i
grypy, czyli podczas wirusowych
zakażeń górnych dróg oddechowych, są pewne wspólne symptomy,
które jednak występują w różnym
nasileniu: gorączka, bóle głowy, ból
gardła, mięśni i stawów, katar, kaszel,
ogólne osłabienie – wylicza lek. med.
Paweł Eberhardt. Pojawienie się

Jak leczyć przeziębienie i grypę?
Podstawową zasadą jest pozostanie w domu i przebywanie w stałej temperaturze. Poza
tym należy zażywać leki. - W przypadku grypy, jak i przeziębienia leczy się je objawowo,
czyli jeśli występuje wysoka gorączka bierzemy leki przeciwgorączkowe, na kaszel
– przeciwkaszlowe itp. – radzi Alicja Muszka. Ponadto należy pić dużo ciepłych płynów
oraz herbatę litową z sokiem malinowym. Można też leczyć się mlekiem z miodem i
czosnkiem oraz pić siemię lniane na kaszel. Jeżeli przez około dwa - trzy dni objawów
nie udaje nam się złagodzić lub gdy się one dodatkowo nasilają, należy skorzystać
z pomocy lekarzy, który zadecyduje o dalszym leczeniu i ewentualnym podaniu
antybiotyku. Pamiętajmy jednak, że nieuzasadnione przyjmowanie antybiotyków
niszczy florę bakteryjną organizmu, powodując dodatkowe obniżenie jego odporności.
A nadużywanie antybiotyków sprzyja uodpornieniu się bakterii na ich działanie, a wtedy
środki te nie pomogą nam, kiedy rzeczywiście będziemy ich potrzebowali.

nietypowych objawów, jak duszność,
nudności, wymioty i wysypka może
wskazywać na inne tło choroby lub
powikłania.

Łamie gorączka

Jak mówi Alicja Muszka, jeleniogórska pediatra, grypę charakteryzuje gwałtowny początek choroby:
wzrost temperatury ciała od 38 do
40 st. C, któremu mogą towarzyszyć
dreszcze. Gorączka utrzymuje się 2-3
dni, ale może też około tygodnia. Bóle
mięśni i stawów mogą być dokuczliwe, a przy suchym kaszlu może się
pojawić niewielka duszność. Osłabieniu towarzyszą kaszel, ból gardła
i katar. Generalnie, grypa potrafi
„ściąć nas z nóg”. W przypadku grypy
bez powikłań pacjenci powracają do
zdrowia po około tygodniu. Zdarza
się, że objawy ogólnego zmęczenia
i osłabienia mogą utrzymywać się
jednak do kilku tygodni.

Męczące kichanie

Przeziębienie zwykle trwa krócej,
a gorączka rośnie zwykle powoli i
rzadko przekracza 38 st. C. Głównymi objawami są katar i kichanie.
Pojawia się stan zapalny błon śluzowych nosa, co wiąże się ze zwiększonym wytwarzaniem śluzu czyli z
katarem, przekrwieniem, drapaniem
i pieczeniem w gardle i bólami głowy.
Znacznie rzadziej niż w przypadku
grypy pojawi się kaszel.
Przeziębienie, to rodzaj infekcji,
czyli zakażenia wirusowego, które
dotyczy głównie błony śluzowej
górnych dróg oddechowych, czyli
nosa i jego obu zatok, okolic nosa

i gardła oraz krtani - wyjaśnia lek.
med. Paweł Eberhardt. Wywołują go
pospolite wirusy, powszechnie występujące w środowisku człowieka.
Zakażenie przenosi się drogą kropelkową. Krople zakażonego śluzu
unoszą się w powietrzu wokół osób
kichających i mogą być wdychane
przez innych ludzi. Czasem osiadają
na skórze i przedmiotach. Dlatego wirusy mogą rozprzestrzeniać się przez
podanie ręki lub wspólnie używane
przedmioty np. klamki, ręczniki.
Dodatkowo przeziębieniu sprzyja
wyziębienie ciała. Następuje wtedy
obniżenie odporności tkankowej i
łatwiej dochodzi do inwazji wirusa.
Okres jego wylęgania trwa od 1 do
kilku dni.

Angela

Jak się ustrzec przed przeziębieniem i grypą?
Lekarze zalecają regularną aktywność fizyczną, która usprawnia także układ
odpornościowy. Pamiętać jednak należy, że wyczerpujący wysiłek, przegrzanie lub
wychłodzenie organizmu zmniejszają odporność. A w czasie infekcji intensywny
wysiłek fizyczny jest wręcz przeciwwskazany. Ponad to przez cały rok należy odpowiednio się odżywiać. Jesienią i zimą do urozmaiconej diety warto dodać witaminy i
mikroelementy dostosowane do potrzeb wynikających z wieku, płci i stanu zdrowia.
Co więcej? Należy unikać szczelnie zamkniętych pomieszczeń, szczególnie dużych
zakładów pracy, wielkich biur, sklepów itp. Czyli tych miejsc, gdzie gromadzi się duża
liczba ludzi. Tam jest najłatwiej o złapanie wirusa.
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Prawnik radzi
Europejskie ubezpieczenie
zdrowotne

Moja córka pracuje legalnie
w Irlandii i tam odprowadzane
są od jej wynagrodzenia składki
na ubezpieczenie zdrowotne.
W najbliższym czasie wybiera
się na urlop do Polski. Gdyby w
tym czasie chciała skorzystać
w Polsce z opieki zdrowotnej,
to musi za to płacić, czy może
jej irlandzkie ubezpieczenie
będzie tutaj ważne z racji tego,
że Polska również należy do
Unii Europejskiej? – Krystyna
Bielecka
Osoba podlegająca ubezpieczeniu
społecznemu w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej,
Szwajcarii, Islandii albo Norwegii,
która planuje pobyt w Polsce, powinna zaopatrzyć się w instytucji
odpowiadającej polskiemu NFZ (w
przypadku Irlandii jest to Health
Service Executive) w dokument
potwierdzający jej uprawnienia do
publicznych świadczeń zdrowotnych – European Health Insurance Card (EHIC) czyli Europejską
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ). Dokument ten uprawnia
do świadczeń zdrowotnych nie-

zbędnych podczas pobytu w innym
państwie, uwzględniając rodzaj
tych świadczeń i przewidywany
czas pobytu. Kiedy jednak celem
podróży jest odbycie za granicą
zaplanowanego leczenia, wówczas
należy wystąpić do wspomnianej
instytucji o zgodę na takie leczenie
w innym państwie członkowskim.
Do tego celu służy formularz E 112.
Osoba korzystająca w Polsce z zaplanowanych zabiegów bez takiego
zatwierdzonego formularza, jest
traktowana jako pacjent prywatny,
zobowiązany do pokrycia pełnych
kosztów leczenia. Takie same procedury dotyczą pracowników, podlegających polskiemu ubezpieczeniu
zdrowotnemu. W zależności od
tego, w jakim celu planują wyjechać
poza granicę Polski, powinny zaopatrzyć się w NFZ w EKUZ lub złożyć
formularz E 112.

Umowa o dożywocie

Chciałbym przekazać wnuczce swoje mieszkanie na własność, zajmując tam do mojej
śmierci jeden pokój. Boję się
jednak, że kiedyś może mnie
spotkać to, o czym tyle się słyszy
w telewizji, że wnuczka wyrzuci

mnie z domu i na stare lata nie
będę miał się gdzie podziać. Słyszałem , że w takim przypadku
zabezpieczeniem może być
umowa dożywocia. Na czym
dokładnie polega ta umowa i z
kim oraz w jaki sposób należy ją
zawrzeć? – Edmund z Cieplic
Opisana przez Pana sytuacja
faktycznie wskazuje, że najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się być
zawarcie z wnuczką umowy o dożywocie. Zasadniczo, umowa ta polega
bowiem na przeniesieniu własności
nieruchomości na rzecz nabywcy w
zamian za dożywotnie utrzymanie
zbywcy. Innymi słowy, na mocy tej
umowy, zawieranej przed notariuszem może Pan przenieść własność
mieszkania na rzecz wnuczki,
w zamian za co, jako jego nowy
właściciel powinna ona przyjąć
Pana jako domownika, dostarczać
wyżywienia, ubrania, mieszkania,
światła, opału, zapewnić Panu
odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie, a w ostateczności,
sprawić Panu własnym kosztem
godny pogrzeb. Oczywiście, umowę
tę można odpowiednio dostosować
do Pana potrzeb i oczekiwań, dotyczących chociażby tego, z których

pomieszczeń może Pan swobodnie korzystać, albo w jaki sposób
opłacane będą rachunki. Niemniej,
prawo dożywocia wyrażone w
takiej umowie jest niezbywalne,
co powinno zminimalizować Pana
ewentualne obawy na przyszłość.
Jeżeli natomiast po zawarciu umowy, zarówno Pan, jak i wnuczka
dojdziecie do wniosku, że wasze
wspólne mieszkanie pod jednym
dachem z różnych względów nie
jest jednak możliwe, sąd na żądanie
jednego z was zamieni wszystkie lub
niektóre uprawnienia wyrażone w
umowie na dożywotnią rentę w
odpowiedniej wysokości. W wyjątkowych sytuacjach, sąd może nawet
rozwiązać umowę o dożywocie,
przywracając tym samym własność
nieruchomości poprzedniemu
właścicielowi lub zapewniając jemu
dożywotnią rentę, odpowiadającą
wartości tej nieruchomości.

Pisemna propozycja zmiany stanowiska pracy

Jestem zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony w firmie produkcyjnej. Na
początku tego miesiąca pracodawca w rozmowie zapropo-

nował mi przejście na inne stanowisko pracy, które jednak nie
do końca zgodne jest z moimi
kwalifikacjami. Mam mu dać
odpowiedź do końca stycznia.
Boję się, że jeżeli odmówię, to
zostanę zwolniony. Co w takiej
sytuacji mogę zrobić? – Stały
czytelnik
Ustną propozycję pracy na innym stanowisku i w warunkach,
które nie odpowiadają Pana kwalifikacjom może Pan odrzucić bez
żadnych prawnych konsekwencji.
Zmieniając dotychczasowe warunki
zatrudnienia, w tym stanowisko i
zakres obowiązków, pracodawca
zobowiązany jest przedstawić Panu
wypowiedzenie zmieniające na
piśmie, w którym jednocześnie
poza propozycją nowych warunków
musi pouczyć Pana o możliwości
nieprzyjęcia takiej oferty. Dopiero
wówczas, przed upływem połowy
przysługującego Panu okresu wypowiedzenia może Pan ustosunkować się do takiego pisma poprzez
złożenie pracodawcy oświadczenia
o przyjęciu, bądź też odrzuceniu
zaproponowanych warunków. W
razie ich nie przyjęcia umowa o
pracę rozwiąże się z upływem prze-
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widzianego okresu wypowiedzenia.
Z kolei brak złożenia przez Pana
takiego oświadczenia w odpowiednim terminie może być uznane
przez pracodawcę jako akceptacja
złożonej propozycji.

Mariusz Gierus
prawnik
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)

20

Najbardziej spektakularny rozwój urbanistyczny Jeleniej Góry w minionym półwieczu dokonał się na północ od śródmieścia stolicy Karkonoszy. To właśnie tu, na żyznych polach uprawnych należących do niegdysiejszej wioski
Straupitz (Strupice), zbudowano nowoczesne osiedle mieszkaniowe Zabobrze. Bryły blokowisk nie do poznania zmieniły wiejsko-sielski krajobraz jeleniogórskich przedmieść w szarość betonowego osiedla ożywionego licznymi
terenami zielonymi. A jeszcze w latach 30. minionego wieku rozciągał się tu krajobraz łąk i pól z horyzontem zamkniętym Karkonoszami i ledwie widocznym zarysem zabudowań dawnego Hirschbergu. Dziś na tych terenach
mieszka ponad 30 tysięcy jeleniogórzan, czyli około jednej trzeciej całej miejskiej populacji.

Fot. Marek Tkacz
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Szczypiornistki dały radę

Marta Gęga zdobyła bramkę niemal
równocześnie z końcowym gwizdkiem

Kolejny świetny występ
w wykonaniu Moniki Odrowskiej

rozbijając ataki rywalek - grając
szybko i zdecydowanie. W wyniku
tego zawodniczki z Koszalina
zaczęły popełniać błędy. Po brutalnym faulu na Marcie Gędze w
37 minucie, która wychodziła na
czystą pozycję - grały w potrójnym
osłabieniu. To był sygnał dla podopiecznych Zdzisława Wąsa, aby
grać jeszcze konsekwentniej. W
41 minucie na tablicy wyników
widniał remis po 24 i cały mecz
zaczynał się na nowo, lecz w lepszej sytuacji były jeleniogórzanki,
które „wracając z dalekiej podróży”, szły za ciosem zdobywając
kolejne bramki.
Świetny mecz rozgrywała Monika Odrowska, która była utrapieniem dla koszalińskiej obrony,
rzucając celnie i mocno z nawet
najtrudniejszych pozycji, w całym
meczu zdobywając siedem bramek. W obronie jeleniogórzanki
również spisywały się bardzo dobrze. Dzięki doświadczeniu Anny
Fursewicz, przechwytom Agnieszki Koceli, skutecznym obronom
Agnieszki Szalek jeleniogórzanki
wyszły na już na dwupunktowe
prowadzenie 27:25, ale rywalki
nie odpuszczały. W 48 minucie
po nerwowej grze, po kilku wykluczeniach zarówno z jednej jak
z drugiej strony znów był remis
tym razem po 30. Atmosfera w
hali przy ul. Złotniczej sięgała
zenitu, żadna z drużyn nie mogła
być pewna wygranej
„Co odskoczymy w ynikiem
to tracimy bramki. Agnieszka
obroń coś!” błagał swoją bramkarkę Zdzisław Wąs. Nerwy dosięgały nie tylko trenera, ale i
same zawodniczki. Przy stanie
po 31, sędziowie za niesportowe
zachowanie wysłali na ławkę kar
Monikę Odrowską i jedną z zawodniczek Koszalina i zrobiło jeszcze
bardziej emocjonująco. Na trzy
minuty przed końcem było po 36
i rzut karny miały zawodniczki z
Politechniki. Zdenerwowany Zdzi-

sław Wąs, zmienił bramkarki – w
miejsce Agnieszki Szalek weszła
Ola Baranowska i natychmiast
odwdzięczyła się trenerowi broniąc „karniaka”. To był kluczowy
moment tego spotkania, ponieważ
dzięki temu jeleniogórzanki nie
pozwoliły osiągnąć rywalkom
przewagi. Później zrobiło się po
37 i na około 40 sekund przed
końcem to jeleniogórzanki miały
piłkę po swojej stronie. Nasze długo rozgrywały, jakby zapomniały
o upływającym czasie. Na zegarze
tylko trzy sekundy do końca i
sędziowie dyktują rzut wolny dla
Jeleniej Góry. Koleżanki odgrywa-

ją do Marty Gęgi, a ta atomowym
strzałem pokonuje po raz ostatni
w tym meczu koszalińską bramkarkę i to Jelenia Góra triumfuje
w tym spotkaniu.
Carlos Astol Jelenia Góra – AZS
Politechnika Koszalińska 38:37
(18:19)
Carlos Astol: Agnieszka Szalek
Aleksandra Baranowska, Marta
Gęga 9, Monika Odrowska 7, Anna
Fursewicz 6, Mirella Kaczyńska 5,
Sabina Kobzar 4, Agnieszka Kocela 3, Marta Oreszczuk 3, Marta
Dąbrowska 1

Mateusz Banaszak
Fot. Robert Ignaciak

wykazując ambitną walkę i chęć
sprawienia miłej niespodzianki.
Rywalki przyjechały do Jeleniej
Góry pewne zwycięstwa i swoich
niebywałych umiejętności. Po 13
minutach przyjezdne z Koszalina
prowadziły różnicą trzech bramek
10:7 i szybko chciały powiększyć
przewagę. Jednak pośpiech się
nie opłacił, bo w obronie czujne
były jeleniogórzanki , które dzięki
skutecznym przechwytom zdołały
zniwelować dzielącą je stratę. W
pierwszej połowie tak jak i w całym meczu świetnie spisywały się
Mirella Kaczyńska, Sabina Kobzar
i Marta Gęga oraz Monika Odrowska i to dzięki tym zawodniczkom
Fot. Robert Ignaciak

To był mecz na jaki czekali
kibice w Jeleniej Górze od wielu,
wielu kolejek. To co zrobiły podopieczne Zdzisława Wąsa w tym
meczu, zasługuje na oklaski i słowa
największego uznania. W końcu
jeleniogórzanki pokazały „pazur”
w swojej grze rozprawiając się z nie
byle kim, bo z czwartą ekipą ekstraklasy żeńskiego szczypiorniaka.
Pierwsza połowa spotkania
nie zapowiadała wielkich emocji.
Jeleniogórzanki od początku grały
dobrze, dotrzymując kroku wyżej
notowanemu rywalowi. Po ośmiu
minutach gry było 6:6, a jeleniogórzanki wydawały się być dobrze
przygotowane do tego pojedynku,

Carlos potrafił odeprzeć atak rywala. W samej końcówce z dobrej
strony pokazała się Agnieszka
Szalek, która obroniła rzut karny
i jeleniogórzanki schodziły na
przerwę przegrywając zaledwie
jedną bramką 18:19
Druga połowa spotkania na
długo zapisze się w pamięci jeleniogórskich kibiców. W ciągu
trzydziestu minut jeleniogórzanki
udowodniły, że potrafią stanąć
na wysokości zadania, grą przypominając drużynę z czasów
świetności.
Niestety, zaczęło się źle dla
jeleniogórzanek, które grając w
osłabieniu (dwuminutowa kara
dla Sabiny Kobzar) przegrywały
już różnicą czterech bramek 19:23.
Wtedy jeleniogórzanki uważnie
słuchały wskazówek trenera „
Uważajcie na Szafulską! Uważajcie na nią” , które okazały się
bardzo cenne. Jeleniogórzanki
poprawiły swoją grę obronną,

Bohaterka spotkania zdobyła dwie nagrody,
wygrała mecz i zakład z trenerem

Trener Zdzisław Wąs po spotkaniu:
Jak pan podsumuje to spotkanie? Czy zwycięstwo mogło być bardziej okazałe?
- „Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa moich dziewczyn. W końcu młodość
wygrała z doświadczoną drużyną i z tego jestem najbardziej zadowolony, bo utarliśmy
nosa jednej z lepszych drużyn w ekstraklasie. Czy można było wygrać wyżej? Owszem,
gdyby moje bramkarki broniły na poziomie 30% tak, jak to było w poprzednich spotkaniach. To są młode bramkarki , to ich pierwszy sezon w rozgrywkach tak wysokiej
rangi i dopiero nabierają doświadczenia, więc nie należy mieć do nich pretensji.
Bramkarka jest jak „wino” im starsza tym lepsza, myślę że z czasem będzie coraz
lepiej i to nie tylko w bramce.”

Ciekawe ferie z Mos-em
Od 16 stycznia w szkołach trwa przerwa związana z feriami zimowymi. Czy uczniowi się nudzili podczas pierwszego, wolnego od nauki
tygodnia? Raczej nie.

Miejski Ośrodek Sportu zadbał , aby
żaden odpoczywający od nauki – uczeń
nie musiał się nudzić i zaplanował szereg
imprez sportowych, w których młodzież
może rywalizować w różnego rodzaju
rozgrywkach sportowych.
Oprócz gier i zabaw , młodzież może
zmierzyć się z rówieśnikami w takich
dyscyplinach jak siatkówka, piłka nożna,
koszykówka, karate, pływanie, saneczkarstwo, biathlon, strzelanie z łuku
narciarstwo – w których każdy chętny
może wziąć udział. Zmagania rozpoczęły
się w poniedziałek 19 stycznia i potrwają
do końca miesiąca.
Sportowy tydzień rozpoczął się od zajęć
na lodowisku przy ulicy Moniuszki. W
pierwszej części dzieci i młodzież szkolna
została podzielona na 2 drużyny A i B
.Zawodnicy uczestniczyli w kilkunastu
grach i zabawach wykazując się bardzo
dużym zaangażowaniem i wolą walki za
co po zakończeniu zawodów zostali nagrodzeni przez organizatorów drobnymi
upominkami. W drugiej części zajęć z

dziećmi odbył się turniej hokeja na lodzie
w których brały udział 3 osobowe drużyny
chłopców i dziewcząt. W ciągu całego tygodnia, dzieci mogły rywalizować ze sobą
podczas różnego rodzaju rozgrywek. W
ciągu pierwszego tygodnia ferii pojawiło
się sporo młodzieży z różnych szkół:
„Nie pojechałem nigdzie na ferie,
wolałem zostać w Jeleniej Górze. Bałem
się tylko, że będę się nudził, a jednak
zostałem mile zaskoczony. Każdego dnia
można robić coś ciekawego związanego
ze sportem” – mówi jeden z uczestników
Ferii z MOS-em.
Pierwszy tydzień zakończyły zawody
organizowane na trasy biegowych i stoku
narciarskim w Jakuszycach
Drugi tydzień również zapowiada się
ciekawie.
Terminarz drugiego tygodnia ferii dostępny jest na naszej stronie internetowej
www.jelonka.com.

Mateusz Banaszak

Fot. Robert Ignaciak

Jeleniogórzanki wygrały na własnym parkiecie z czwartą
drużyną tabeli – KU AZS Politechniką Koszalińską 38:37,
w kolejnej odsłonie rozgrywek ekstraklasy żeńskiej
piłki ręcznej. Zwycięstwo w ostatnich sekundach meczu
zapewniła koleżankom powracająca do formy Marta
Gęga , która atomowym strzałem w okienko pokonała
koszalińską bramkarkę.
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Osłabione Sudety

Kamila Włostowska znów najlepsza
Podczas zawodów drugiej edycji Dolnośląskiej Ligi
Międzyuczelnianej w pływaniu które odbyły 13 stycznia
2009 r. we Wrocławiu zawodniczka reprezentująca jeleniogórski Uniwersytet Ekonomiczny odniosła kolejny
sukces.
Kamila Włostowska we Wrocławiu nie miała sobie równych.
Pływaczka na swoim koronnym
dystansie 100 m stylem dowolnym, wyprzedziła o prawie pięć
sekund swoją najgroźniejsza
rywalkę z AWf-u Joannę Kostecką
stając na najwyższym stopniu
podium.

Kamila świetnie spisała się
również na dystansie 50 m stylem
grzbietowym, gdzie zajęła czwarte
miejsce.

Mateusz Banaszak

Sukces zawodnika MKS Karkonosze
Bardzo dobrze spisał się Piotr
Skowron wygrywając bieg techniką klasyczną na 3 km podczas
zawodów o Puchar Bieszczad
(Eliminacje do XV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży, Mistrzostwa
POZN w Narciarstwie Biegowym

17.01.2009) rozgrywanych w
Ustianowej Górnej .
Piotr Skowron wygrał spośród
57 zawodników startujących w zawodach i prowadzi w klasyfikacji
generalnej Pucharu Polski

Srebrna Maja sięga
po zwycięstwo
Piotr Tarasewicz nie jest już zawodnikiem Sudetów
Sudety Jelenia Góra, pod
wodzą Ireneusza Taraszkiewicza przystępują do
kolejnego meczu ligowego
ze stratą dwóch graczy,
których nieobecność może
zaważyć na wyniku spotkania z siódmą drużyną tabeli
– MKS Dąbrowa Górnicza.
Po porażce w Zielonej Górze, gdzie
nie grał lider drużyny – Tomasz
Wojdyła, nie ma dobrych wieści dla

sympatyków jeleniogórskiego zespołu KS Sudety. Absencja Wojdyły,
wydaje się być nieuchronna w kolejnym spotkaniu, ponieważ kontuzja
stawu skokowego nadal dokucza
naszemu najlepszemu zbierającemu
w naszej drużynie.
To nie koniec złych informacji.
W niedzielę nie zagra również
Piotr Tarasewicz, który oficjalnie
przestał być zawodnikiem zespołu
ze stolicy Karkonoszy. To wielka
strata dla drużyny, która nie może
się otrząsnąć z pasma porażek.

Niepewny jest występ Tomasza Wojdyły
w kolejnym spotkaniu ligowym
Jeleniogórzanie sześć razy z rzędu
schodzili z parkietu pokonani , a
ostatnie zwycięstwo Sudetów miało
miejsce 6 grudnia 2008 w Jeleniej
Górze, wtedy „nasi” rozprawili się
z ekipą Żubrów Białystok 74:54.
Tym razem w Dąbrowie Górniczej
jeleniogórzanie znów nie będą mieli
łatwego zadania.
Zespół z Dąbrowy to bardzo
ambitna drużyna, złożona zarówno
z doświadczonych jak i młodych i
perspektywicznych zawodników,
którzy tworzą naprawdę zgraną

drużynę. W poprzedniej kolejce
górnicy rozprawili się z Polonią Warszawa 66:62 – drużyną z pierwszej
trójki i dzięki temu z 31 punktami
zajmują siódme miejsce w tabeli
. Miejmy nadzieję, że tym razem
górnicy zmuszeni będą dopisać na
swoje konto 10 porażkę w lidze.
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę
w hali „Centrum” w Dąbrowie
Górniczej – początek spotkania o
godzinie 17:00. Relacja z tego meczu
w kolejnym wydaniu gazety.

Mateusz Banaszak

Akademicy jadą na turniej
To już jutro. Akademicy z niecierpliwością oczekują na swoje
występy w Akademickich Mistrzostwach Regionu, które odbędą się
w Legnicy.
Do zawodów zgłosiło się aż siedem uczelni, które będą rywalizować
o zajęcie pierwszego miejsca, które
daje prawo gry w finale. W związku
z tym, że nie zgłosił się żaden organizator do II edycji , decyzją Komisji ds.
UKF Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS nie będzie drugiej

Fot. Archiwum

Siatkarze AZS Kolegium
Karkonoskie wystąpią w
A kademickich Mistrzo st wach Regionu Dolne go Śląska. Już jutro podopieczni Wojciecha Lary
zmierzą się z najlepszymi drużynami Dolnego
Śląska, tylko zw ycięzca
przejdzie do kolejnej fazy
rozgrywek.

Siatkarze jadą do Legnicy po zwycięstwo

edycji w tym roku akademickim.
Zwycięzca awansuje do Finału DLM,
który odbędzie się w marcu 2009 r.
we Wrocławiu.
Drużyny zostały podzielone na
dwie grupy A (4 zespoły) i B (3
zespoły). W grupie A na pozycji
pierwszej jest rozstawiona PWSZ
Legnica jako zwycięzca z ubiegłego
roku, a w grupie B na miejscu
pierwszym – KK Jelenia Góradrugie miejsce w ubiegłym roku.
Pozostałe pięć zespołów zostanie

do losowane w dniu zawodów.
Akademicy poważnie podchodzą do
zawodów. Każdy chce jak najlepiej
wypaść na legnickim terenie
Kamil Krężel: „Będę grał na swoim terenie przed legnicką publicznością, więc będę chciał z drużyną
pokazać się jak z najlepszej strony.
W legnickiej drużynie grają sami
moi koledzy z którymi znam się
od lat, ale kolegami są tylko poza
boiskiem bo w trakcie meczu nie
ma przyjaźni ani taryfy ulgowej”
Jakub Nowotny:” Traktujemy te zawody bardzo poważnie, mierzymy
w zwycięstwo bo chcemy przejść
dalej.
Prawdopodobnie jesteśmy
wymieniani w roli faworytów,
ale o zwycięstwo będzie ciężko.
Myślę, że jeśli się zmobilizujemy, wygramy bez problemów”
Drużyna pod wodzą Wojciecha Lary
jedzie do Legnicy w składzie: Jakub
Nowotny, Kamil Krężel, Piotr Sozański, Andrzej Kałużny, Przemysław
Cisek, Jerzy Tabaka, Kacper Dyl,
Michał Stanowski, Tomasz Rogala,
Kamil Ziobro, Mateusz Strzelczyk.
Drużyna akademików wcześniej
rozegrała mecz kontrolny z Olimpią
Kowary. Co prawda jeleniogórzanie przegrali ten mecz 2:3, ale z
poziomu byli zadowoleni trener i
zawodnicy. Swoją grą , wygrywając
sety z Olimpią do 18 i 12 pokazali że
są gotowi do rywalizacji z najlepszymi drużynami naszego regionu.
Powodzenia!

Podczas uroczystej gali Sportu Akademickiego, która
odbyła się w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym GEM
we Wrocławiu wybrano Najlepszych Studentów– Sportowców Dolnego Śląska. Pierwsze miejsce w tym prestiżowym plebiscycie zajęła najlepsza obecnie kolarka w
Polsce, związana z Jelenią Góra – Maja Włoszczowska.
Konkurs został zorganizowany
przez Dolnośląską Organizację
Środowiskową AZS w Centrum
Sportowo - Rekreacyjnym GEM,
przy ulicy Baudouina’a de Courtenay 16. W wyniku debaty
Kapituła pod przewodnictwem
dr Zdzisława Paligi postanowiła
nagrodzić najlepszych studentów
– sportowców minionego roku.
W organizowanym już po raz
siódmy Konkursie na Studenta
– Sportowca Akademickiego na
Dolnym Śląsku pierwsze miejsce
zajęła studentka Politechniki
Wrocławskiej - Maja Włoszczow-

ska . Maja zajęła pierwsze miejsce
wspólnie z pozostałymi medalowymi zdobywcami z Pekinu – studentem AWF Wrocław - szpadzistą
Tomaszem Motyką i wioślarzem
Pawłem Rańdą.
Swoją obecnością Uroczystą
Galę zaszczycili - przedstawiciele
wrocławskich uczelni, Urzędu
Miasta i Urzędu Marszałkowskiego
oraz Dowódca Śląskiego Okręgu
Wojskowego, a także licznie przybyli dziennikarze i sympatycy
sportu.

Mateusz Banaszak

KONKURS

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
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Dramat koszykarek trwa
Jeleniogórzanki pod wodzą nowego szkoleniowca Miodraga Gajicia przystąpiły do walki o ligowe punkty po
przerwie świątecznej. W mocno okrojonym składzie,
w nienajlepszych humorach jeleniogórzanki nie mogą
zaliczyć do udanych występów ligowych . Obydwa mecze
nasze koszykarki przegrały.
W środowym pojedynku „nasze” nie były w stanie nawiązać
walki z ósmą drużyna tabeli
przegrywając na własnym parkiecie 54:90.
Jeleniogórsk ie kosz ykark i
bez Katariny Ristic, Magdaleny
Gawrońskiej i Małgorzaty Babickiej oraz pod wodzą nowego
trenera Miodraga Gajica nie
sprostały wyzwaniu i poniosły
druzgocącą porażkę.
Od początku było wiadome,
że dla jeleniogórzanek będzie
to ciężki mecz, przede wszystkim ze względu na okrojony
skład, nienajlepszą atmosferę
w drużynie i wśród kibiców w
związku ze zmianami personalnymi oraz zupełnie nową
koncepcję szkoleniowca – Miodraga Gajicia
Te i inne mankamenty dowodziły, że jeleniogórzanki mogą
przegrać spotkanie przeciwko
Dudzie, tylko nikt się nie spodziewał, że porażka będzie aż
tak dotkliwa. Brak rozgrywającej, zmusił Miodraga Gajica do
wpuszczenia na plac gry Natalię
Niewrzawę, dla której był to
pierwszy w ystęp w barwach
Finepharmu od pierwszych minut. Początek od razu pokazał,
że w tym meczu może dojść do
pogromu, lecz nikt w Jeleniej
Górze a zwłaszcza kibice nie
chcieli o tym słyszeć - żywiołowo dopingując zawodniczki.
Zaczęło się fatalnie dla podopiecznych Miodraga Gajica,
które po 3,5 minuty od rozpoczęcia przegrywały siedmioma

punktami 3:10.
Później wzięły się do pracy
Joanna Szymczak - Górzyńska i
Ryan Coleman, które skutecznymi rzutami zmniejszyły przewagę rywalek do 4 punktów 16:20.
Niestet y, w szerega ch Dudy
rozegrała się Ashley Shields i
to po jej celnej trójce równo z
syreną leszczynianki schodziły
na przerwę prowadząc 27:16.
Dr uga k wa r t a w yg l ą d a ł a
o wiele gorzej niż pier wsza.
Jeleniogórzanki nie potrafiły
zdobyć punktów, często gubiąc
piłkę lub pudłując z najlepszych
sytuacji rzutowych. Z minuty
na minutę uwidoczniała się
słaba skuteczność jeleniogórzanek, a zwłaszcza Holie Meredith, która w całym spotkaniu
( będąc na parkiecie ponad 30
minut) tylko dwukrotnie trafiła
(2x3pkt w IV kw.).
Koleżanki po 5 minutach od
rozpoczęcia drugiej odsłony
meczu wyręczyła dopiero Ryan
Coleman, celnie trafiając za
dwa punkty i było 18:31.Swoje
punkty w tej kwarcie dołożyły
jeszcze Ma gda lena Skorek i
Joanna Sz ymczak – Górz yńska, lecz było to za mało, aby
móc myśleć o zw ycięstwie w
tym meczu. Zwłaszcza, że w
szeregach r y walek świetnie
grał y takie indy widualności
ja k Edy t a K r ysiew icz , Ma rtyna Koc, Ashley Shields czy
Agnieszka Makowska, która w
drugiej kwarcie wręcz ośmieszyła nasze koszykarki, mijając
je jak slalomowe tyczki i celnie

rzucając w tej samej akcji za
dwa punkty. Do końca jeleniogórzanki nie potrafiły znaleźć
lek a rst wa na uspraw n ien ie
swojej chaotycznej i bez pomysłowej gr y, przegr y wając do
przerwy 25:47.
Po zmianie stron niewiele
się zmieniło. Jeleniogórzanki
próbowały dorównywać kroku
r y walkom, ale t ylko te drugie celnie rzucał y. Przewaga
ry walek po 24 minutach gry
w y nosi ł y ju ż 30 pun k tów i
było jasne, że jeleniogórzanki
przegrają ten ważny dla losów
play – off spotkanie. Po faulu
technicznym J. Szymczak – Górzyńskiej rywalki prowadziły
już różnicą 40 punktów, a kibice
zaczęli wychodzić z hali przy ul.
Sudeckiej.
W czwartej kwarcie na park iec ie pojaw i ł a rezer wowa
piątka Dudy, dzięki czemu jeleniogórzanki był y w stanie
naw ią zać wa l kę. Za sprawa
celnych rzutów Ryan Coleman,
Magdaleny Skorek i podwójnym
trafieniom Holie Meredith za
trzy punkty, jeleniogórzanki
wygrały tą partię 22;16, jednak
tego dnia było to za mało, aby
odnieść cenne zwycięstwo
Pier wsza wrażenie trenerskie:
Trener Miodrag Gajic swojego pierwszego sprawdzianu
n ie za l icz ył poz y t y w n ie. W
sumie tr udno się dziwić, ze
składu ubyły trzy bardzo ważne i potrzebne zawodniczki,
które był y filarem druż yny.
W pierwszym składzie oprócz
doświadczonych zawodniczek,
które zawodziły w tym meczu
skutecznością , pojawiła się
Natalia Niewrzawa, która zdobyła zaledwie dwa punkty ( dwa
osobiste). Miodrag dał szansę
gry wszystkim rezerwowym za-

wodniczkom, oprócz kontuzjowanej Joanny Kędzi i Agnieszki
Balsam. Trudno mówić o dobrym w ystępie rezerwow ych
z których tylko N. Niewrzawa
zdobyła punkty. Jak Miodrag
Gajic tra kt uje zawodn iczk i,
które grają poniżej oczekiwań?
Trenerowi ani na chwilę nie puściły nerwy, każdą zawodniczkę
nawet po nieudanym zagraniu
nagradzał brawami, lub próbował tłumaczyć błędy.
AZS Finepharm KK Jelenia
Góra – Duda Super Pol Leszno (16:27, 9:20, 7:27, 22:16)
AZS - Ryan Coleman 21, Magdalena Skorek 14, Joanna Szymczak Górzyńska 11, Holie Meredith 6, Natalia Niewrzawa 2
W drugim – sobotnim meczu
jeleniogórzanki znów przegrały. Tym razem na wyjeździe z
drużyną Cukierków Odry Brzeg
73:84.
Sobotnie spotkanie świetnie
rozpoczęło się dla podopiecznych Miodraga Gajicia, które
po celnych rzutach Magdaleny
Skorek i Nata l i i Niewrzaw y
prowadziły 6:0. Rywalki niemal
nat ych m ia st odpow iedzia ł y
tym samym , a później za sprawą Of y Tul i k i h i h i fo i E l i z y
Gołumbiewskiej, doprowadziły
do remisu 10:10.
Obie ekipy grały nieszczelnie w obronie, czego efektem
była wysoka skuteczność z obu
stron. Po ponad 5 minutach gry
było już 19:14 dla Cukierków i
udało im się tą przewagę utrzymać do końca pierwszej kwarty,
przede wszystkim za sprawą
byłej zawodniczki Finepharmu
– Ma gda leny Gaw roń sk iej ,
która zdobyła w tej części meczu
osiem punktów.
W kolejnych odsłonach przewaga Cuk ierków wra sta ła z
każdą minutą, a przewaga uwidoczniła się przede wszystkim
w walce pod koszami. Trafiać
zaczęła Amber Petillon, a wśród
jeleniogórskich zawodniczek
coraz częściej zawodziły - Magdalena Skorek i Ryan Coleman,
przez co jeleniogórzanki schodziły na przerwę przegrywając
38:52.
Po zmianie stron podopieczne
Jarosława Zyskowskiego utrzymywały bezpieczną przewagę,

Holie Meredith w walce o piłkę
nadal dominując zwłaszcza pod
koszami (40:26 w zbiórkach w
cał ym meczu). Prz yjezdnym
udało się zmniejszyć straty dopiero w końcówce, ale i tak nie
miało to większego znaczenia w
końcowym rozrachunku.
Drugie bardzo dobrze spotkanie po przenosinach z Jeleniej Góry zagrała Magdalena
Gawrońska, zdoby wczyni 16
punktów. Po odejściu kluczowych zawodniczek ciężar gry
w Finepharm AZS KK wzięły
na siebie Magdalena Skorek i
Ryan Coleman. Obie nie zeszły
z parkietu ani na moment, co
też odbiło się w ich skuteczności
z gry.
W sobotnim spotkaniu na
parkiecie pojawiła się nowa

rozgry wająca jeleniogórskiego zespoł u– Ma xann Reese.
Maxann przybyła do Jeleniej
Gór y z A mer yki, ma 31 lat i
177 cm wzrostu, występowała
min. w Sparcie Praga, Iowa
City, Michigan State, gdzie była
gwiazdą swojej drużyny. „Flashy” („rzucająca się w oczy”),
bo taki przydomek nosi Maxann
w swojej karierze najwięcej sukcesów odniosła jako juniorka,
zaskakując swoją grą podczas
wa żnych spotkań ligow ych,
zdobywając imponującą liczbę
punktów.
W meczu przeciwko Cukierkom, A mer yk a n k a spęd zi ła
na parkiecie ponad 22 minuty,
zdobywając w tym czasie siedem punktów.
Jak donoszą jej poprzedni
t renerz y - jej sposobem na
skuteczną grę jest ogromna
mobilizacja podczas każdego
spotkania oraz umiejętność
gry na najwyższych obrotach,
przez co zawodniczka z meczu
na mecz staje się co raz lepsza.
Miejmy nadzieję, że gra Maxann
równie dobrze będzie wyglądać
w spotkaniach polskiej ekstraklasy, a dzięki temu nasz zespół
otrząśnie się z kryzysu.
Cukierki Odra Brzeg – Finepharm A ZS KK Jelenia Góra
8 4:73 (2 8:22 , 24:16 , 17:14 ,
15:21)
Finepharm: Ryan Coleman 21,
Magdalena Skorek 16,Agnieszka
Kret 9, Holie Merideth 8, Maxann Reese 7, Joanna Szymczak
– Górzyńska 6, Dorota Arodź 3,
Natalia Niewrzawa 3, Joanna
Kędzia, Dorota Wójcik

Mateusz Banaszak
Maxann Reese - nowa rozgrywająca jeleniogórskiego zespołu

Natalia Niewrzawa w środę zagrała
od pierwszych minut
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

				

2008-01-16 0.00 - 2009-01-23 03.00

DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
TOWARZYSKIE
Angela - komfort i przyjemność
- 514 807 039
Mam 27 lat - szukacie pana do
towarzystwa - wiek do 50 lat - 783
207 984
Młody 23 lata dla pań - tylko
wyjazdy gwarantowana dyskrecja
- 501 478 317
Miły 30 latek dla pań - dyskrecja
tylko wyjazdy - 785 691 833
Miły 48 lat - pozna małżeństwo
z Panią Bi lub Panią Bi. J.Góra
rozmowa z Panią. Zapewniam i
oczekuje dyskrecji - 607 495 461
Nie uprawiałaś seksu i się boisz?
- 793 149 117
Niecodzienne doznania Przyjdź, a przekonasz się - 519
569 160

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

Przeglądy okresowe
instalacji gazowych
oraz wszelkie usługi
hydrauliczne
501 666 098
lub 508 647 464

szybko i efektywnie – Deuter
sp. zo.o

zura i terakota - panele, podłogi
- tynki, regipsy, - 609 335 334

Szybko i dokładnie - 607 403
946

Remonty mieszkań - Remonty
mieszkań - 603 455 968

Złota rączka - remonty mieszkań, dachy, tynki, posadzki,
regipsy, gładzie, płytki, malowanie, kanalizacja, woda, docieplenia, elewacje, tarasy - 662 142
682 i 075 71 30 572

158363. 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

Malarz do wynajęcia - prace
malarskie i pokrewne - 792 462
031

Remonty mieszkań - biur sklepów. Kompleksowe remonty - 511
229 449

Masz dość pseudofachowców
- kompleksowe w ykańczanie
domów, apartamentów, mieszkań, gwaranc ja w ykonanych
usług - 506 140 864

Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele - 691
936 900

Glazura, gładzie, malowanie,
panele oraz inne prace - tanio i
solidnie - 511 752 773
Hydrauliczne - C.O, woda,
gaz, odbiory - 609 172 300 i 692
316 255
Malowanie - ogólnobudowlane - 609 172 300 i 075 242 66
Mieszkania - remonty, łazienki,
regipsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele wiele innych solidnie i szybko - 880 992 649

Ścinanie drzew - ciecie krzewów,
ogrodzenia - 519 166 674
Łazienki kompleksowo - tanio i
solidnie - 608 425 553

Wykonam prace remontowe
w domu i mieszkaniu - glazura,
terakota, panele, zabudowy,
gipsy, gładzie, tynki dekoracyjne
- solidnie z gwarancją - 660
181 055

Brukarstwo - Firma brukarska
przyjmuje zlecenia na ten rok - 792
618 355

Usługi budowlane – remonty,
budynki od podstaw – 606 302
633

Dachy od A do Z - Dachy od A do
Z - 603 455 968

Remonty mieszkań, biur, sklepów – tanio, sprawnie i fachowo
– 606 302 633
159581. Remonty - Usługi remontowo budowlane w zakresie: - gla-

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

159583. Wykończenia wnętrz
- Nie uważasz ze czas najwyższy
na remont, oferujemy państwu
szeroki zakres usług remontowo
budowlanych w zakresie: panele,
tynki, regipsy, glazura itp. szybko,
tanio i solidnie - 607 190 004

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Dachy - Fornal budowa - i remonty
dachow pokrycia ciesielki obróbki
rynny - 603 365 411

Docieplenia, elewacje - Firma z
doświadczeniem w branży wykona
prace dociepleniowe kompleksowo
- 661 334 123
Elektryka, remont mieszkań
- wykonuje nowe instalacje elektryczne w domkach mieszkaniach,
oraz kompletne remonty mieszkań:
elektryka, hydraulika, glazura - 661
813 117
Gładzie, regipsy, panele hydraulika, elektryka, łazienki,
kompleksowo - 506 140 864
Glazura płytki, łazienki hydraulika - gładzie, malowanie, remonty
biur, hoteli, pensjonatów, mieszkań, fachowo i solidnie zdjęcia do
wglądu - 509 362 908
Glazura, gładzie, - malowanie
oraz inne prace tanio i solidnie
- 608 425 553
Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o. wod-kan, gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak
Jelenia Góra - 696 484 516
Instalacje sanitarne i grzewcze - Ogrzewanie podłogowe,
łazienki - 501 092 475
Instalacje telefoniczne - i
komputerowe, naprawy kabli telekomunikacyjnych - 602 152 887
K a f elkowanie - ł a z i e eeeeenki kompleksoooowo - 506
140 864
Kompleksowo roboty remontowe - hydrauliczne, elektryczne.

Mieszkania, remonty łazienki
- regipsy, zabudowy malowanie
podłogi oraz wiele innych. Solidnie i szybko - 880 992 649
Montaż pieców c.o. - kuchenek
gazow ych, pr zeróbki gazowe
oraz wszelkie prace hydrauliczne
- 508 647 464
Ocieplenia - przyjmiemy zlecenia na ocieplenia domów - szybko
tanio i solidnie - 607 190 004
Ocieplenia budynków - adaptacja poddaszy, tynki ozdobne,
gładzie, płytki, panele, regipsy,
przeróbki elektryczno hydrauliczne Niskie ceny - 667 106
084
Ocieplenia domków - wełna
lub styropianem, ocieplenia poddasza, kompleksowe remonty
- 667 106 084
Profesjonalne układanie
glazury - 516 137 331
Remonty - usługi remontowo
budowlane w zakresie: - glazura i
terakota - panele, podłogi - tynki,
regipsy, - 609 335 334
Remonty - od A do Z - 601
614 784
Remonty - szybko, tanio, solidnie - 609 035 133
Remonty - sufity, tynki, - zabudowy, glazura, terakota itp. Solidnie - 506 623 977
Remonty Świerzawa - i okolice kompleksowe wykończenia
mieszkań i usługi ogólnobudowlane zdjęcia do wglądu - 691
273 914
Remonty i wykończenia - Wykonuję wszelkie prace remontowe i
w y ko ń c zeni owe, g war antuj ę
profesjonalne i solidne wykonanie, wieloletnie doświadczenie
w branży za granicą. - 607 911
544
Remonty kompleksowo - docieplanie budynków oraz usługi
hydrauliczne, solidnie i z gwarancją - 510 193 501
R emonty k o m p l e k s o w o fachowo - 500 199 232
Remonty mieszkań - Malowanie, gładzie, regipsy, panele - 691
936 900
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

Remonty mieszkań - biur sklepów - 511 229 449
Remonty mieszkań domów biura - tynki maszynowe i regipsy,
malowanie, glazura, panel itp.
ogólnobudowlane - okolice Jeleniej Góry - 609 173 963
Remonty mieszkań od A do
Z - Świerzawa i okolice - 691
273 914
Remonty mieszkań panele
- malowanie inne prac rożnego
rodzaju - 691 273 914
R emonty mieszkań, biur Kompleksowe remonty mieszkań, biur, pensjonatów. Glazura,
panele, tynki, g-k, malowanie.
INSTA L AC JE. Fachowo i na
czas. Rachunki. Dobre ceny. - 723
048 638
Remonty sklepów - Kompleksowe remonty. Możliwość realizacji (soboty niedziele lub w nocy).
- 511 229 449
Remonty wykończenia - hydraulika płytki elektryka - 885 742
245
Roboty ziemne - wykopy przyłącza, oczyszczalnie, nowa koparkoładowarka, tanio, sprawnie
- 605 541 654
Samodzielne wykonawstwo
- T.B z uprawnieniami bud. 52 l.,
Doświadczenie - 793 612 633
Szybko solidnie w cenie 10 PLN
- za 1m2 łącznie z listwami wykończeniowymi. W razie potrzeby
pomogę przestawić meble - 695
833 175
Tynki maszynowe - glazurnictwo, regipsy, renowacja mieszkań
- 501 181 304
T ynki maszynowe, gipsowe
- cementowo-wapienne, tanio,
solidnie. Posiadamy referencje
- 513 711 673
Tynki maszynowe-agregatem
- Tynki maszynowe-agregatem
- 661 334 123
Tynki, gładzie, posadzki - kafle,
malowanie, tapety – solidnie
dobra cena - 515 780 164
Układanie glazury - projektowanie łazienek oraz inne remonty
- 723 958 492
Układanie paneli podłogowych
- Układanie paneli podłogowych
- 695 833 175
Usługi budowlane - Remonty
mieszkań - 695 350 853
Usługi dekarskie - Wykonujemy: nowe pokrycia dachowe,
remonty starych dachów, więźby
dachowe, elewacje i docieplenia
- 500 062 371
U s ługi e l e k t r yc zn e - o r a z
remonty kompleksowo. Tanio,
szybko, solidnie - 724 038 531

Usługi elektryczne - wykonywanie instalacji, sytuacje awaryjne
- 602 125 856
Usługi hydrauliczne - instalacje
wodne, gazowe, co, awarie - 602
125 856
Usługi ogólnobudowlane - i
hydrauliczne - 510 193 501
Usługi ogólnobudowlane elektryczne profesjonalnie - 880 371
701
Usługi remontowo - budowlane
- 600 994 431
Usługi remontowo-budowlane
- kompleksowe w ykończenie
wnętrz, docieplenia budynków
- 725 659 396
Usługi remontowo-budowlane
- wykończenia wnętrz - 504 172
577
Usługi stolarskie - schody, okna,
drzwi - 509 318 410
W ykończenia wnętrz - nie
uwa ż asz ze czas najw y ższ y
na remont, oferujemy państwu
szeroki zakres usług remontowo
budowlanych w zakresie: panele,
tynki, regipsy, glazura itp. szybko,
tanio i solidnie - 607 190 004
W ykonam instalacje - elektryczne, alarmowe, monitoring
wizyjny, domofonowe - 516 052
788
Wykonam kompleksowe wykończenia - mieszkań i usługi ogólnobudowlane zdjęcia do wglądu
- 691 273 914
Wykonany usługi remontowo
- budowlane oraz meble, szafy
wnękowe, pod zabudowę, meble
kuchenne, projektowanie i pomiary
- 665 248 427
Wykonuje remonty mieszkań
- tynki ozdobne, gładzie, panele
podłogowe, hydraulika, kanalizacja, wylewki, płytki, sufity podwieszane oraz różne inne przeróbki
- 601 614 784
Wykonujemy usługi - dekarsko
ciesielsko-blacharskie montaż
obróbek blacharskich, wstawiamy
okna dachowe itp. - 693 788 140
W ykonujemy w s z yst k i e roboty budowlane kompleksowe
wykańczanie wnętrz - 506 140
864
Wynajem rusztowań - powiat
kamiennogórski - 501 181 304
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: ar tfotomedia@
gierus.pl
Fotografia ślubów, wesel,
chrztów, komunii, fotografia
katalogowa zbiorów, katalogowa wyrobów, makrofotografia, fotografia prezentacji firm,
fotografia biznesowa – 509
185 464

WA¯NE TELEFONY

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

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

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki		
Izba przyjęć			
Pogotowie Ratunkowe		

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

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

75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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USŁUGI
SPRZĄTANIE
Sprzątanie mieszkań - biur,
klatek schodowych, mycie okien,
czyszczenie Karcherem dywany,
tapicerka, żaluzje pionowe - 607
155 751

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
Edukacja Nauka Profesjonalna
- nauka gry na pianinie i na instrumentach klawiszowych, korepetycje z zasad muzyki i kształcenia
słuchu - 608 700 184
J.niemiecki - praktyczna pomoc
w nauce u Państwa w domu - 509
908 822
Język angielski! - przygotowanie
do matury, zaliczenia, egzaminy.
Korepetycje na wszystkich poziomach - 609 647 074
Język polski - matura - absolwentka polonistyki pisze prezentacje maturalne i udziela korepetycji.
Kontakt: malwina-b3@wp.pl lub
GG 12518955 - 501 237 824
Korepetycje - obsługa komputera - ms Orfice, OpenOffice, ms
windows, ms server 2003/2008.
Sieci LAN - komputeryjg@o2.pl
- 606 778 233
Korepetycje matematyka
- zakres materiału szkoła podstawowa i gimnazjum. Cena 20 zł/h
plus (ewentualny koszt dojazdu)
- 880 816 343
Pisanie prac z języka polskiego
- w podstawówce i gimnazjum.
Cena od strony A4 10-15 zł, cena
do uzgodnienia - 697 266-951
Studentka filologii germańskiej
- udzieli korepetycji z języka niemieckiego - 697 932 139
Uczennica 3 klasy - technikum
potrzebuje korepetycji z matematyki – pilne - 661 813 199
Udzielę korepetycji - z języka
polskiego, ekonomii, biologii. Młodzieży z podstawówki, gimnazjum

- cena do uzgodnienia - 697 266
951

USŁUGI
MUZYCZNE
Usługi muzyczne – wesela,
zabawy, muzyka – prowadzenie
na żywo – lata 60-2008 – „Muzyk
Orkiestra” – 692 046 727
Barthez Zespół Muzyczny Wesela zabawy taneczne studniówki, świetny wokal, oświetlenie,
bogaty repertuar - 697 866 500
Duet męsko - żeński - na wesela,
studniówki i inne imprezy, doświadczenie i profesjonalizm, akordeon
i saksofon przy różnych okazjach
- 505 906 325
Duet muzyczny Carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
Muzyczne umilanie rozwodów
- Profesjonalna orkiestra na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą
zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym - 603
560 398
Muzyczny duet - Muzyczny duet
- wesela, imprezy - 609 851 863
Profesjonalna orkiestra - na
każdą okazje. W skład zespołu
wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym
- skład m.in.Sax akordeon żeński
- 603 560 398
Summy Swoi-Band - Zawodowi
muzycy- obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewnia profesjonalna oprawę Twojej zabawy
studniówki wesela Pomyśl już teraz
- 603 560 398
Zespół Crazy Dance - wesela i
inne imprezy, profesjonalnie - 665
209 669
Zespół muzyczny - wesela,
wieczorki taneczne oraz karaoke
- 603 785 794
Zespół muzyczny FART - muzyka
na żywo, saksofon, akordeon - 609
272 704
Zespół Prestiż - Wesela - Kompleksowa oprawa muzyczna wesel
studniówek i innych imprez. Profesjonalnie i niedrogo - 517 900
425
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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 – (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 - parkietów,
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
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul: Karłowicza
25 Jelenia Góra - zakład czynny

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

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 31.01.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

26 stycznia 2009 r.
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pon-pt 10-17 sobota 10-13 - 603
835 483 i 075 64 215 98

wyroby garmażeryjne z dowozem.
Kowary - 513 019 690

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

Cyfra PLUS - 50% - montaż i
instalacja anten, Wolności 52 - 500
183 269

Karcher – profesjonalne
czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dywanów, rolet,
tapicerki samochodowej, wystawiam rachunki – 609 600 807 i
075 642 03 15
Rozliczenie roczne PIT 28 w
siedzibie podatnika i sprawdzenie prowadzonych ewidencji
– 507 540 459
P omagamy o d z y s k i w a ć
odszkodowanie, od poszkodowanych nie pobieramy opłat
– Kancelaria Teodorowski Wojtaszak – przedstawiciel Jelenia
Góra 0 691 959 915
15 lat na rynku - biuro rachunkowe,
biegły rewident, doradca podatkowy - 607 100 870
Anteny satelitarne sprzedaż
- montaż, regulacja sygnału itp.
- 506 623 977
Biuro usług księgowych - Prowent poprowadzi KPiR, ryczałt,
kadry i place, płatnik, rozliczenia
roczne, vat od materiałów budowlanych, kh. - 509 677 922
Catering - Organizacja imprez
okolicznościowych, domowe
obiady, posiłki regeneracyjne,

Domowe naprawy komputerów
- Usuwanie problemów ze sprzętem komputerowym. Archiwizacja
i odzyskiwanie danych - 782 846
115
Ekogroszek miał z Czech
- transport okolice Jeleniej Góry
także sprzedaż na worki odbiór
osobisty - 505 374 362
Jeżeli zostałeś poszkodowany
- w wypadku w ostatnich 10 latach
jako kierowca, pasażer, pieszy lub
straciłeś bliską osobę zadzwoń
- 607 800 188
Konfiguracja, instalacja pomoc w zakupie komputerów,
serwerów i innych urządzeń komputeryjg@o2.pl - 606 778 233
Montaż anten - ustawianie anten,
naprawa oprogramowania w komputerach, strzyżenie żywopłotów
- 727 228 299
Montaż mebli - solidnie i fachowo
- 509 982 680
Naprawa, modernizacja komputerów - Kopie bezpieczeństwa.
Usuwanie wirusów. komputeryjg@
o2.pl - 606 778 233
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
Pomagamy odzyskać odszkodowania - od pokrzywdzonych
nie pobieramy opłat. Kancelaria
Teodorowski Wojtaszak. Przedstawiciel - 691 959 915
Przegrywanie kaset - Video na
płyty DVD, niedrogo GG 7320490
lub pod telefonem - 783 032 886
Rozliczenia roczne - aktualnie
PIT 28 ze sprawdzeniem prowadzonych ewidencji z dojazdem do
klienta - 507 540 459
Sieci LAN, projektowanie doradztwo, instalacja. Konfiguracja
urządzeń sieciowych w tym WiFi
- bezprzewodowe. komputeryjg@
o2.pl - 606 778 233
Sprzątanie Karcher - mycie
okien, pranie wykładzin, sprzątanie
mieszkań i biur wszystko po atrakcyjnej cenie, wystawiam rachunki
- 504 133 294
Sprzątanie klatek schodowych - sprzątanie po budowach
- posiadamy specjalistyczny sprzęt
- odkurzacze przemysłowe, myjki,
ceny do uzgodnienia!! - 512 016
271
Strony internetowe - Projektowanie, przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama
w Internecie. Faktury VAT - 695
299 500
Szkolenie psów - bez karania
- 662 149 167
Tanie domowe obiady - gotowane
na miejscu i na wynos ul. Cieplicka
74 szkołą nr 6 - 502 108 290
Usługi krawieckie - magiel koło
Małej Poczty podwijanie, skracanie, przeróbki, profesjonalnie,
szybko, tanio zapraszamy od 9-17
- 693 876 535
Wesela, komunie - stypy, przyjęcia - Nasza klasa. Tanie domowe
obiady. Zaprasza hotel Cieplice
- 503 021 190

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

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

Okazja ! Sprzedamy 3 pokoje - 109 m2
blisko Centrum w dzielnicy Stare Miasto.
Tylko 250.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
Sprzedamy atrakcyjne mieszkanie z garażem okolica Palcu Ratuszowego.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501357-406 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Przewozy autokarowe - kraj
i zagranica. Bezpieczeństwo
i profesjonalizm w konkurencyjnych cenach - glbus@op.pl
- 500 855 556
„MPT” Przewozy Regionalne
- obsługa lotnisk Praga, Wrocław,
Berlin. F-ra VAT, e-mail maklarite@
vp.pl - 75 71 740 25, 607 763 204
BUS 8 osób z kierowcą - Dowozy
na lotniska szkolenia itp. - 602
320 204

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

Indywidualne przewozy lotniska - wesela i dokąd tylko chcesz
- bus 7 osób - 691 792 108
Lotniska przewozy - Praga
– Berlin – Wrocław - Katowice
- 505 092 579
Przewóz samochodów - + kompleksowe usługi transportowe
- 601 150 585
Przewozy na narty do Czech
- Harachow – Rokitnice - Janskie
Laznie – Liberec - 505 092 579

Niebywała okazja! Działka 3147 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Wspaniałe widoki . Tylko 125.000,- zł.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

Przewozy osób - do (z) Wiedeń,
Brno, wynajem busów 8, 16, 23
- osobowych - 601 78 97 50
Sprzedamy małe mieszkanko na poddaszu.
Atrakcyjna dzielnica Jeleniej Góry.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; biuro 075/ 643 60 52

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
Do wynajęcia 1-2-3 pokojowe mieszkania
w Karpaczu.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 502-045638 ; 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

Przewozy osobowe - Speed
codzienne transfery na lotnisko
- 516 336 158
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

Usługi transportowe
- przeprowadzki
- Mercedes Sprinter
- kontener 400x210x210
+ winda - szybko, tanio,
solidnie - 517 507 275

Transport bus kraj - zagranica
1,5T 24H - 601 822 425
Transport przeprowadzki tanio i solidnie - 503 004 482
Usługi transportowe - przeprowadzki itp. BUS (maxi) - 509
787 234

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Noworoczne postanowienie? Pomogę zrzucić zbędne kilogramy
w oparciu o zdrowe suplementy.
Sukces gwarantowany, bez efektu
jo-jo - 691 967 676
Profesjonalna kinezjologia
- gimnastyka mózgu, rytmika,
logopedia, terapia dla wszystkich
dzieci - zajęcia prywatne - 513
021 592
Profesjonalna stylizacja
paznokci - metodą żelową. Zapraszam - 500 110 415
Profesjonalnie paznokcie
żelowe - naturalny wygląd - gwarancja 4 tygodnie. Gabinet ul.
Poznańska 26a - 606 975 441
Studniówka i kosmetyczka!
- Makijaż studniówkowy - 45 zł,
manicure – 35 zł, oczyszczanie
– 80 zł. Salon kosmetyczny, ul.
Konopnickiej 1, wejście od kościoła
Pankracy Zaprasza! - 600 427
099
Wszystko do paznokci - obniżka
cen do końca stycznia - 691 492
599
Zabiegi pielęgnacyjne - jeżeli
dbasz o swój wygląd, bądź masz
problem z cerą to skorzystaj z
naszych zabiegów w promocyjnej
cenie - 603 072 736

Pensjonat Willa
Zakopianka zaprasza
do GABINETU MASAŻU
- 511 783 352

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Przyjmę sprzęt wędkarski Przyjmę sprzęt wędkarski - 785
535 620
Przyjmę telewizor plazmowy - za
darmo najlepiej 50 cali gwarancja
mile widziana, mało używany i na
chodzie - 728 217 438

Kupię Yorka (szczenię), miniaturkę po małych rodzicach o
czarno-złotym umaszczeniu z
Jeleniej Góry lub Okolic. Pilne
CENA do 700 zł - 792 017 047
Papuga - przyjmę lub kupię za
niewielką opłatą papużkę nimfę
- 515 470 851
Szukam świnki morskiej - samczyka, w wieku od 7 miesięcy do
dopuszczenia z samiczką - 500
137 808

ZWIERZĘTA
ODDAM
159310. Do oddania w dobre ręce
- dwa duże, bardzo ładne dwumiesięczne mieszańce: czarna suczka
i beżowy podpalany piesek - 698
133 715 664 466 175
158412. Oddam 3 mies. koteczkę
- podrzucono kotkę w mróz. Jest
już odżywiona. Wie, gdzie jest
kuwetka i miseczka i najwygodniejsze łóżko w domu. Niestety
jest konflikt interesów, bo w moim
domu są już 3 koty - 693 295 845
158482. Oddam 4 m-c kocurka
- w dobre ręce jest udomowiony,
szczepiony i odrobaczony - 600
490 835
158668. Oddam pieska - w dobre
ręce małego 3 miesięcznego pieska. Zadbany, szczepiony. Piesek
jest mieszańcem - 075 75 51 518,
698 133 715
158096. Oddam w dobre ręce Oddam około 8 tygodniową suczkę
w dobre ręce. - 512 248 638
Króliczek miniaturka - w dobre
ręce (samica) Ma ona ok. pół roku,
jest bardzo żywa, przyjazna dla
dzieci. Istnieje możliwość dowozu
króliczka - 723 456 722
Oddam 2 koty - dachowe. Wykastrowane i zaszczepione. Jeden
Rudy drugi Ciemny. Możliwość

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

TV i monitor - Przyjmę sprawny
telewizor oraz monitor do komputera. Wystarczy sms, ja oddzwonię
dziękuję - 512 466 814

ZGUBIONO
Aparat kodak w taxi - zostawiono
w Sylwestra aparat fotograficzny
Kodak w taxi Śnieżka, prosimy
znalazcę o zwrot - 609 437 778
Zgubiono dokumenty w czarnym portfelu w okolicy sklepu
Jubilat - znalazcę proszę o kontakt
- 500 247 775
Zgubiono dokumenty - zgubiono
brązowy skórzany portfel z dokumentami, dowód rej. BMW, prawo
jazdy dowód osobisty - znalazcę
proszę o kontakt - 602 273 267

Dwie sąsiadujące działki budowlane w Szklarskiej Porębie
o powierzchniach 2180 mkw oraz
2331 mk w z pr zyległ ym terenem
z i e l o n y m o p o w i e r z c h n i 16 3 3 4
m k w. N i e r u c h o m o ś ć o b j ę t a j e s t
planem zagospodarowania pr ze s t r z e n n e g o: m o ż l i w a z a b u d o w a
jednorodzinna, wielorodzinna, pensjonatowo- usługowa. Szeroka pan o r a m a n a K a r ko n o s z e. L e k k i e
nachylenie terenu. Spokojna okolica
o zabudowie rozproszonej. Cena:
79 0.0 0 0, Katar zyna Leszczak, 0
601 622 219, 075 64 45 605, www.
celdom.pl

Zgubiono klucze - w drodze
na wyciąg w Szklarskiej Porębie
zgubiłem klucze na niebieskiej
smyczy. Bardzo proszę o zwrot
- 609 443 326
Zgubiono klucze! - w okolicy
Teatru, Urzędu Miasta zgubiono
klucze. Dwa od samochodu oraz
dwa od mieszkania połączonych
ze sobą materiałowym paskiem
z metalową sprzączką. Proszę o
kontakt GG 1068882 - 509 439 490
/ 785 368 085

ZNALEZIONO
Nokia n95 - znaleziono telefon
- 785 599 801
Stafford terier - 18 stycznia
na ul. Wolności - koło sklepu
„Biedronka” znaleziono suczkę
stafford teriera w czarno-brązowe
pręgi właściciela proszę o kontakt.
- 880 387 318

ZWIERZĘTA
KUPIĘ
Koń - konia w dobrej cenie - 609
438 936

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

wzięcia jednego kota. PILNE! - 601
566 565
Oddam królika - miniaturkę wraz
z klatką. Szaraczek kudłaty 5 miesięczny - 607 448 593

ZWIERZĘTA
SPRZEDAM
158049. 6 tygodniowe owczarki
niemieckie - czystej rasy, zaszczepione, odrobaczone do odebrania
od 26 stycznia 200 zł. - 511 968
455 075 71 30 260
158022. CANE CORSO – błękitne,
płowe, - psy obronno-stróżujące,
możliwy dowóz szczeniaczków
do nowych właścicieli, rodzice
do oglądnięcia na miejscu - 693
093 473
158947. Owczarek niemiecki
suczka - urodzona 11 grudnia odrobaczona, zadbana, śliczna gorąco
polecam GG3523768 - cena do
uzgodnienia - 691 049 699
157733. Suczka york - najpiękniejsza w całej Polsce 1 kg jako
dorosła typu laleczka 3500 zł
dwumiesięczna po szczepieniach
- 512 212 950
Akwarium 60 litr - akwarium
z rybkami, roślinami, pompka z
filtrem, korzenie 300zł - 887 954
100, 075 61 20 528
Beagle suczka cudna śliczna (6
miesięcy) z aktualną książeczką
o kompletem szczepień. Pies
nie gryzie rzeczy domowych, ma
swoje zabawki, załatwia się na
zewnątrz - 609 443 326
Husky - 2 miesiące. Cena 350 zł.
- 512 306 892
Kameleon + terrarium - do
sprzedania mam 28cm samca
kameleona jamieńskiego. Zdrowy
i bardzo ładny - sprzedam wraz z
terrarium za 230 zł do negocjacji.
Do gadziny posiadam dokumenty
GG5432313 - 513 484 802

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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OG£OSZENIA
Klacz sp Korrida-P 8 lat gniada
ponad 180 cm w kłębie, (w rodowodzie Kwartet xo, Parysów xx) klacz
chodzi pod siodłem, jest odważna
w terenie, odrobaczana, rozczyszczana, paszport - 605 059 552
Młode ptaszniki - kędzierzawe i
czerwonoodwłokowe, ok. 5 wylinki,
15 zł/sztukę. Jelenia Góra - 608
359 043
Owczarek niemiecki – roczna
suka -wszystkie szczepienia krótkowłosy - Nowogród Bobrzański
- 695 431 675
Owczarki niemieckie - 8 tygodniowe czystej rasy czarne podpalane po rodowodowych rodzicach
grubej kości mocnej budowy. Cena
250zł - 791 982 008
Suczka - york ojciec 100% matka
50% mieszana podpalana - 076 87
75 989 i 669 411 374
Sznaucery miniaturowe - bardzo ładne szczenięta po rasowych rodzicach kolor p i sól oraz
czarno srebrne zaszczepione
odrobaczone cena 400 zł Złotoryja
- Możliwy dowóz - 768 775 481
509 826 780
Yorczki miniaturki - chłopca i
dziewczynkę rasy York zaszczepione odrobaczone badane przez
weterynarza po mamie 1800
wesołe, wypieszczone - 692 464
305
Yoreczki - szczeniaki rasy York
terier , pieski są odrobaczone
i zaszczepione, jedzą i piją już
samodzielnie, nie mają rodowodu
. Cena za pieska do 1000 zł za
suczkę do 1100 zł - Cena do negocjacji - 726 148 343
York - czarno podpalana suczka
4miesięczna. Zaszczepiona. Cena
300 zł Pielgrzymka - 076 87 75 989
669 411 374
York - krycie miniaturka 1,8 kg
czeka na suczkę krycie 200 zł,
Jelenia Góra gabiiza@o2.pl - 502
538 844
York - krycie - 2-letni, zadbany,
piękny piesek rasy YORK pokryje
Panią tej samej rasy. Cena do
negocjacji - 725 023 729
York - szczeniaki - szczeniaki
po ślicznych rodzicach po 1000zł
rodzice można obejrzeć na miejscu
Jelenia Góra - 075 64 612 39

PRACA
DAM PRACĘ
Gastronomia w Karpaczu
zatrudni na stanowisko kucharza odpowiedzialną osobę - 075
761 81 60
Zatrudnię do baru EPOKA w
Jeleniej Górze barmankę - 401
163 973
158417. Flash programista - Portal
fruli.pl poszukuje programistów
Flash. Wymagania: umiejętność
tworzenia animacji z wykorzystaniem actions scripts. Port folio
lub/oraz CV, proszę przesyłać
na adres: praca@fruli.pl - 781
514 704
158423. Grafik www - Portal fruli.
pl poszukuje grafików komputerowych. Wymagania: umiejętność
tworzenia i optymalizacji grafik dla
WWW. Port folio lub/oraz CV, proszę przesyłać na adres: praca@
fruli.pl - 781 514 704
158694. Opieka w Niemczech
- Agencja Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa 4b, 59-800
Lubań, godz. 8-16. Praca legalna,
dobre zarobki. Zapraszamy do
biura. - 075 724 89 60
Zatrudnię kucharza do pizzerii
w Jeleniej Górze - 606 991 160
100 zł 4 razy w roku - Szukam
osoby, która zbierze 400 pustych
opakowań po papierosach na

terenie Jeleniej Góry. Opakowania odbieram osobiście i obrazu
dokonuję zapłaty. e-mail: info@
wolontariat.bydgoszcz.pl - 505
215 215
Agencja ochrony - Krajewski
BIS zatrudni pracownika z terenu
Szklarskiej Poręby oraz Leśnej i
okolic. Praca na stałe - 605 097
861
Avon - poszukuję osób chętnych
do współpracy - zostań konsultantką firmy Avon - wpisowe gratis,
ciekawe programy motywacyjne,
szkolenia kosmetyczne. Zadzwoń
- pomogę Ci wystartować - 606
736 939
Avon zobacz sam(a) - Lubisz
kosmetyki? Chcesz kupować
je taniej lub mieć je za darmo?
Chcesz zarabiać pieniądze? Interesują cię szkolenia? Lubisz dostawać prezenty? Zadzwoń - 667
268 964
Avon zostań konsultantką - Firma
Avon zapewnia: wpisowe tylko 0
zł tylko u mnie wspaniale nagrody
- GG 12499228 –
Biuro nieruchomości - Zatrudnimy osoby z Jeleniej Góry, powyżej 25 lat, posiadające samochód
oraz umiejętności obsługi komputera. Aplikacje - CV i LM na e-mail:
biuro@stepien.org.pl
Biznes dla każdego - Chcesz
sobie dorobić, a może zarobić?
Sprzedawaj wysokiej jakości produkty perfumowane oraz bogaty
asortyment chemii gospodarczej
firmy FM GROUP WORLD i zarabiaj 43% marży! - 697 701 969
Cukiernik - Najlepsza cukiernia
w Karpaczu, zatrudni cukiernika.
Super atmosfera i wynagrodzenie
- 608 347 475
Dam pracę - Hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni kucharkę - 501
700 433
Dam pracę - Przyjmę do stałej
pracy w Jeleniej Górze, osobę
z umiejętnością obsługi COREL
E-mail: info@tele-market.pl - 693
100 000
Dekarza - z doświadczeniem od
zaraz - 503 102 213 880 845 446
Dla web designer’a - zatrudnię od
zaraz. Portfolio proszę przesyłać
na adres mariusz@computerexpert.pl - 516 035 035
Doradca ds.ubezpiczeń. Nasze
oczekiwania: wykształcenie min.
średnie, dyspozycyjność. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie CVmailem:joanna_borowska@
cu.com.pl - 756 465 050
Elektronik - Sklep z elektroniką zatrudni osobę po szkole elektronicznej. Mile widziana obsługa
kasy fiskalnej - 604 187 373
Firma budowlana przyjmie majstra - 507 445 930
Firma budowlana przyjmie murarzy - 507 445 930
Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni fizjoterapeutę - 501 700
433
Fryzjer, fryzjerka - lub wydzierżawię miejsce w centrum Jeleniej
Góry - 792 607 377
Fryzjerka - fryzjer - zatrudnię doświadczonych w dobrze
prosperującym salonie na ZABOBRZU, praca stała na dwie zmiany
wysokie zarobki, współpraca z
doświadczoną kadrą zawodową
ruch ciągły - 508 176 215
Fryzjerzy - wysokie zarobki
praca stała - 665 107 420
Gastronomia - pilnie zatrudnię
Panią do pracy w gastronomii w ok.
Szklarskiej Poręby. Zapewniam
dojazd do pracy z Jeleniej Góry
- 512 176 068

J.niemiecki, j.angielski - praca
przy komputerze - 607 752 292
Kelnerek/kelnerów - do
restauracji - pizzerii na terenie
Jeleniej Góry. Zapewniamy dobre
warunki pracy i umowę o pracę.
- 604 848 769
Kelnerkę - Pizzeria Carlitos
na Zabobrzu zatrudni kelnerkę.
Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. CV wraz ze zdjęciem
prosimy przesyłać na e-maila
carlitosjg@op.pl
Kierowca / magazynier - z kat.
B oraz magazyniera. Branża spożywcza. - 604 288 193
Kierowców - dwóch kierowców
do rozwożenia pizzy na terenie
Jeleniej Góry. Wymagana znajomość miasta, oferujemy dobre
warunki pracy, umowę o pracę.
Zapewniamy samochód służbowy
- 604 818 769
Klinkier - Praca za granica
od zaraz murarz-klinkier. Super
zarobki - 501 418 553
Konserwator - Karpacz pensjonat, umowa o prace dla
konserwatora oferty meilem pensjonat500@wp.pl
K oordynator d o s p r a w
restrukturyzacyjno - rozwojowych przychodni stomatologicznej.
Wykształcenie ekonomiczne lub
pokrewne – CV + zdjęcie - kontakt@supradent.com.pl - 075 64
60 999
Kosmetyczka - Hotel „ Sasanka”
zatrudni - 075 75 28 000
Kowary - okolice, pilnie - mężczyzna 25 lat sumienny, średnie z
maturą, obsługa komputera, kurs
spawacza „MAG” podejmie pracę
od zaraz na terenie Kowar, Karpacza lub okolic. - 513 317 044
Księgowa dodatkowo - Podejmę
współpracę z doświadczoną księgową. Mogą być osoby na rencie
lub emeryturze - 660 431 347
Kucharka - kucharz - pensjonat
w Karpaczu przyjmie osobę do
gotowania na umowę o pracę.
Ofert meil pensjonat500@wp.pl
Kucharz - Jesteś kucharzem
-zarejestruj się w CRK Centrum
Rekrutacji Kadr Jelenia Góra ul.
Wiejska 29, biuro@crk-kadra.pl
075 75 43 965, 605 661 481
Kucharz Karpacz - Hotel Malachit Medical Spa w Karpaczu pilnie
zatrudni kucharza na pełny etat.
Praca od zaraz - 075 7616 615
Męska ręka do pensjonat Potrzebny pan do odśnieżania (jest maszyna), pomocy w
przygotowaniu pokoi, drobnych
napraw, wskazana wysoka dyspozycyjność, atrakcyjne wynagrodzenie, praca w Szklarskiej
tylko w lutym - 075 61 38 383
Metaloplastyka - Firma
zatrudni pracowników fizycznych. Wojcieszyce k/Jeleniej
Góry - 075 76 93 127, 509 977
265
Monitoring - Szukam chętnej
osoby do wykonania monitoringu, nie firmy, osoby prywatne
- 609 760 840
Network engineer JG - Jelenia Gora-Senior N/W engineer
needed–IP, Firewalls, W000/3,
Exchange, Routers, crisis management, monitoring tools– V
strongEnglish Mail CV and salary
req to : tonyh@advancedfieldsolutions.com – 0035312136100
Odwożenie z przedszkola
- szukam osoby do odwożenia
mojej 3-letniej córki z przedszkola do domu między godz. 14
a 15. Mieszkamy na Zabobrzu III,
a córka chodzi do przedszkola K.
Puchatka. Mogę zapłacić 150 zł.
- 792 073 440

Ofertowanie - Praca przy
sporządzaniu ofert instalacji nisko
prądowych - 661 961 701
Opieka dla pielęgniarki - Szukamy pani pielęgniarki z dobrym
niemieckim do opieki nad 100-letnim dziadkiem z rakiem pęcherza,
o.Hamburga - 075 64 722 42
Opieka nad dzieckiem - poszukuje pani najlepiej na emeryturze
z Zabobrza do opieki nad 5-latkiem
- 665 248 504
Opiekunka niemowlaka - Poszukuję opiekunki, chętnie starszej
miłej Pani do opieki nad dzieckiem,
na kilka godzin dziennie. Email:
odachowska.joanna@gmail.com
- 660 680 955
Opiekunki do Niemiec - praca
przy opiece osób starszych, wymagany język niemiecki - 509 908
822
Organista - Parafia Św. Katarzyny w Poddębicach (archidiecezja Łódzka) zatrudni organistę.
nadnerem@interia.pl - 508 077
234
Oriflame 90 zł na start - Zapraszam do Regionalnego Biura
Oriflame w Jeleniej Górze - ODK
Zabobrze 1p. - pon, śr. i pt. od
16.00 do 18.00. Szczegóły na
miejscu lub meilem ori333@tlen.
pl 601 470 303
Oriflame wpisowe 0 zł - tylko
u mnie wspaniale nagrody - Bon
na twoje własne zakupy za darmo
- szkolenia kosmetyczne + marketing GG 12499228
Osoby do inwentaryzacji - 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
Płace - Kowary - Zatrudnimy w
szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach do działu płac i księgowości
- 075 64 58 839
Pilnie - korepetycje z matematyki
- pilnie potrzebne korepetycje z
matematyki dla studentki ekonomii
(1 rok) - 695 828 601
Pokojowa Karpacz - Hotel
Malachit Medical Spa Hotel w
Karpaczu pilnie zatrudni pokojową
na pełny etat. Mile widziane osoby
z Karpacza. Praca od zaraz - 075
76 16 615
Pomoc domowa w Warszawie
- zatrudnię panią do prowadzenia
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domu i opieki nad dziećmi. Wiek
obojętny. Osoba inteligentna,
lubiącą dzieci. Zapewniam mieszkanie i opiekę socjalną - 693 021
858
P omoc k u c h e n n a - H o t e l
„Sasanka „ zatrudni - 075 75 28
000
Pomoc kuchenna - do pizzerii
- mile widziane doświadczenie
- 509 768 934
Pomoc kuchenna na ferie Ośrodek Wczasów Dziecięcych
MARGO w Bukowcu zatrudni
energiczne osoby do pracy w
kuchni. Atrakcyjne zarobki. Wymagane doświadczenie i aktualna
książeczka sanepidu. margobukowiec@interia.pl - 075 718 30 94
Pomoc kuchenna od zaraz - do
pizzerii; mile widziane doświadczenie w gastronomii - 509 768 964
Poszukuję opiekunki - Poszukuję opiekunki dla 7-mio miesięcznego dziecka - 505 643 090
Praca - Masz doświadczenie w
marketingu a Twoje dochody Cię
nie satysfakcjonują? Zadzwoń
- 607 800 188
Praca - 4 osoby, przebojowe,
pewne siebie, chcące osiągnąć
sukces, zdeterminowane na stanowisko: konsultant - 607 800 188
Praca - masz Internet? Lubisz
rozmawiać? Chcesz przy tym
dobrze zarabiać to zadzwoń - 793
355 015
M i ę dzynarodowa F i r m a
Odnowy Biologicznej poszukuje
5 osób do współpracy. Minimum
średnie wykształcenie. - 669 409
218
Praca dla kucharza - 665 501
228
Praca dla osób z grupą do sprzątania lub dozoru - 606 141 098
Praca dodatkowa - Jeżeli lubisz
kosmetyki, chcesz dorobić lub
osiągnąć sukces zapraszam do
poznania wiodącej firmy kosmetycznej - 501 727 013
Praca dorywcza na ferie - Informacje możesz uzyskać na e-mail:
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anna_pospieszalska@prokonto.pl
- 676 556 456
Praca na rzecz OFE - AKWIZYCJA OFE Za każdą umowę do
OFE powyżej 20 zł składki z ZUSu płacę od 300 zł do 600 zł plus
1,5 % od kapitału klienta - 063
244 59 09
Praca w biurze - Niemiecka firma
w Jeleniej Górze zatrudni Panią
z doświadczeniem do pracy w
biurze. Praca samodzielna. Znajomość j.niemieckiego obowiązkowa
w mowie i piśmie - 501 418 553
Praca w kawiarni - zatrudnię
kelnerkę oraz pomoc kuchenną w
kawiarni w Jeleniej Górze. (Wiek
nie ma znaczenia.) - 609 110 477
Praca w OFE - Poszukujemy
Kierowników zespołów sprzedażowych z doświadczeniem w
sprzedaży OFE. Wysokie prowizje
dla Twojego zespołu i nadprowizja
dla Ciebie. - 075 64 713 02 lub
605 970 044
Praca w sklepie turystycznym w
Karpaczu na ferie oraz weekendy.
Osoby zainteresowane prosimy o
wysłanie CV na adres:agent42@
euromark.pl lub 697 868 330
Praca w wolnym czasie - Branża
Wellness. Praca dodatkowa dla
osób ambitnych, komunikatywnych, niezadowolonych z obecnych dochodów. Współpraca z
międzynarodową firmą. Gwarantuję przeszkolenie i pomoc - 691
96 76 76
Pracownik obsługi e-mail
- zatrudnię osoby do pracy w
domu. Jeśli posiadasz komputer
i doświadczenie w Internecie,
pomożemy Tobie zarobić. W celu
uzyskania szczegółów skontaktuj
się z zuzaf3@o2.pl
Produkcja i montaż mebli
– prawo jazdy do 30 lat. Doświadczenie nie. Kasa 1 miesiąc 1000 zł
- drugi 1100 - trzeci 1200, później,
co pół roku o 100. Soboty płatne
i nadgodziny 10 zł. 200-300 zł w
miesiącu dodatkowo. Umowa o
pracę - 504 200 245
Programista - Zatrudnimy
programistę. Praca na terenie JG.
5 + lat doświadczenie J2ME,C

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

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
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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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ASP, .NET, SQL, Web Srv Integration CV w języku angielskim(tylko)prosimy wysyłać na adres:
tonyh@advancedfieldsolutions.
com – 0035312136100
Przedstawiciel - Kancelaria Odszkodowawcza nawiąże
współpracę z doświadczonymi
pośrednikami - przedstawicielami,
wynagrodzenie - prowizja - 075
76 76 256
Przedstawiciel handlowy Agencja reklamowa zatrudni P.H.
Wiek minimum 25 lat. Prawo jazdy
kat. B min. 2 lata. Doświadczenie
mile widziane. CV proszę przesyłać na adres biuro@karkonoska.
com
Przedstawiciel handlowy Firma z grupy chemii gospodarczej
szuka przedstawiciela handlowego
z doświadczeniem. Zapewniamy
umowę o pracę, samochód służbowy oraz telefon. CV na adres:
dorbug@in teria.pl
Przyjmę pomoc domową - (najchętniej z Cieplic) - 603 868 700
Punkty partnerskie - Telefonia
Dialog S.A. poszukuje firm do
współpracy na zasadach Punktu
Partnerskiego na terenie Zgorzelca, Lubania i Kamiennej Góry
- email danuta.kutkowska@dialog.
pl - 605 221 281
Recepcjonistka - mam 20 lat
i posiadam wykształcenie średnie
wraz z matura. Proszę o kontakt
- 513 705 909
Reprezentant handlowy Telefonia Dialog S.A. poszukuje
kandydatów do pracy w charakterze Reprezentanta Handlowego,
umowa-zlecenie, wynagrodzenie
prowizyjne 2500-5000 zł brutto;
danuta.kutkowska@dialog.pl - 605
221 281
Sales administrator - based in JG
office.The candidate will work closely with our Irish sales team,based in Dublin.CV in English to
Ciara: ciaraw@advancedfieldsolutions.com – 0035312136100
Samodzielny kucharz - Hotel
„Sasanka” zatrudni - 075 75 28
000
Senior developer in JG - 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
Serwis niskich prądów - Praca
dla doświadczonego instalatora,
serwisanta instalacji alarmowych,
pożarowych itd. - 661 961 701

Prenumerata

Spawacz mig holandia - Adviser (Certyfikat nr 4867/1) dla
holenderskiego klienta poszukuje
wykwalifikowanych spawaczy rur
z ważnymi uprawnieniami. CV

prosimy przesyłać na e-mail: info@
advisergroup.pl - 077 44 25 577

godzinach 8-16 ( do ustalenia)
- praca2008@autograf.pl

Specjalista ds.marketingu Wymagania: -wykształcenie min.
średnie –doświadczenie 2 lata,
operatywny, sumienny - znajomości Excela -język angielski - gotowość do wyjazdów służbowych,
prawo jazdy kat. B - 601 058 026

Mężczyzna – wiek 41 lat
poszukuje pracy za granicą do
pracy sezonowej – pracowałem
w Holandii w rzeźni – nie obawiam się pracy fizycznej – 604
921 166

Sprzedawca - zatrudnimy do
pracy w sklepie na stanowisku
sprzedawca - 603 205 411
Stacja Paliw Lukoil zatrudni
„Pracownika Obsługi Stacji” CV
ze zdjęciem na adres: jetpl071@
jiffy.cz , lub w placówce: 58-506
Jelenia Góra al. Jana Pawła II 22
/k. Kauflandu - 075 753 18 00
Studentkę - do pracy od lutego
- 512 284 008
Szkoła Plejada - Asystent osoby
niepełnosprawnej - roczna szkoła,
która pomoże Ci szybko podjąć
pracę. Czesne mc 80zł. Załatwiamy praktykę, wydajemy darmowe zaświadczenia. Wstąp i
zobacz!!! - 075 648 83 85
Szukam opiekunki - do 2-latka,
ŚCIŚLE z okolicy ulicy Morcinka
w Jeleniej Górze, 2-3 godziny
dziennie od 14.00 do 16.,16.30.
- 605 274 196
Telemarketera - od zaraz
- 502 174 120
Telemarketera - potrzebna
osoba do sprzedaży Internetu.
Praca w dynamicznym zespole.
Oczekujemy zapału do pracy.
Wynagrodzenie prowizyjne. cv na
mail praca@jpkomputery.com.pl
- 075 64 20 210

Kobieta 43 lata poszukuje
pracy za granicą do opieki nad
starszą osobą – doświadczenie
20 lat pracy jako salowa – 725
595 577
St. oficer rez. WP posiadający
uprawnienia pełnomocnika ds.
ochrony informacji, dyspozycyjny – oczekuje ofert pracy
– 075 64 199 15
Podejmę pracę jako opiekunka
do dziecka w Cieplicach - godz.
8-16 do uzgodnienia - mogę
poprowadzić dom - 693 360 209
Zbrojarz cieśla szalunkowy,
malarz, regipsiarz, monter okien
szuka dobrego i uczciwego pracodawcy - 791 759 343
Profesjonalne prace remontowo budowlane - 661 895 452
Operator koparko-ładowarek,
doświadczenie, podejmie pracę
- Jelenia Góra i okolice - 602
506 276
Kierowca wywrotki, przewóz
rzeczy, podejmie pracę - 602
506 276
Ambitny szuka pracy - średnie
techniczne. Szybko przyswajam
wiedzę - 697 201 888
Młody, ambitny podejmie pracę
jako stróż - 725 867 776

Telemarketing - największa korporacja finansowa świata
zatrudni osobę (studentkę) do
działu telemarketingu. CV ze
zdjęciem prosimy kierować pod
adres: najlepszefinanse@aol.pl
- 663 928 070

Podejmę pracę jako hydraulik
- uprawnienia - 781 185 340

Tynki maszynowe PFT G4 Nawiążę współpracę z doświadczoną osobą lub ekipą - 608 357
268

16-latka szuka pracy - najchętniej na terenie Kowar, ale tez w
okolicach. Może być to roznoszenie ulotek - 510 238 536

Własna firma - Pomogę rozpocząć mały biznes w prężnie
rozwijającej się branży Wellness.
Zapewniam przeszkolenie - 691
96 76 76

17 latek podejmie się - każdy grosz
dla mnie się liczy. Najbardziej
pracowitość /czas okres ferii - 663
349 916

Wokalistka - Poszukuję muzykalnej dziewczyny umiejącej śpiewać - 503 441 079

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Praca biurowa - Jelenia Góra
- Podejmę pracę biurową - własna działalność, wykształcenie
wyższe informatyczne. Płaca,
jaka mnie interesuje to 1500 +
VAT - wystawię fakturę. Najlepiej
w Jeleniej Górze, Zabobrze w

15-latka szuka pracy - podejmę
pracę najchętniej na terenie Kowar,
ale tez w okolicach. Może być to
roznoszenie ulotek czy opieka nad
dzieckiem - 510 238 536

19 letni uczeń - od poniedziałku do
piątku do 14:00 - chętnie restauracja, bar - 515 176 575
20 latka na stałe - moje atuty to:
prawo jazdy kat B., znajomość j,
niemieckiego w stopniu średnim,
znajomość komputera oraz Internetu, odpowiedzialność, punktualność, oraz szybkie przyswajanie
wiedzy - 501 816 592
25 lat, doświadczenie w handlu
- prawo jazdy kat B (7 lat), znajomość urządzeń biurowych - 512
841 204

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!

Absolwent inż. środowiska
- Szukam pracy przy instalacjach
wod.-kan. Szybko się uczę - 662
002 464
Administrator - Windows
9x, xp, vista, 2003, 2008, iSCSI,
kopie zapasowe, bezpieczeństwo,
sieci LAN, konsultacje, doradztwo,
montaż, naprawa, czyszczenie
- 606 778 233
Ambitny - jestem studentem(
studia zaoczne) budownictwa na
Politechnice Wrocławskiej. Dotychczas pracowałem jako hydraulik
1,5 roku, wcześniej na budowie i
jako kierowca. Prawo jazdy kat B
- 661 522 201
Antyki - kierowca B - przy renowacji antyków-doświadczenie.
Rzeźba, intarsja itd. lub jako kierowca B. Dużo czasu. Wiek 45 lat.
Kontakt - mars408@wp.pl
Barman, kelner - mężczyzna z
dużym doświadczeniem podejmie
stałą pracę (Jelenia Góra i okolice)
mogę również poprowadzić lub
wydzierżawić restaurację - 695
943 795
Barmanka - Podejmę pracę
w barze na terenie Jeleniej Góry
(2 letnie doświadczenie, miła
aparycja, język angielski, średnio
zaawansowanym język niemiecki
- podstawowy) - 691 516 473

nie Jeleniej Góry. Dobra znajomość
j.niemieckiego - 793 447 101
Ekonomistka - w trakcie studiów szuka pracy. Proszę o kontakt
meilowy: Sonne-S2@wp.pl lub
telefoniczny - 793 447 101
Elektryk - zrobię, przerobię,
naprawię – 518 046 945
Fizyczna praca - szukam pracy
na budowie, w domu, w szkole itp.
mogę malować, sprzątać, rąbać
drewno itp. - 516 600 747
Fotograf szuka pracy - podejmę
pracę związaną z fotografią, posiadam wieloletnie doświadczenie
- 660 854 939
Gastronomia i hotelarstwo
- młoda, dyspozycyjna z dobrą
znajomością języka niemieckiego
z doświadczeniem w gastronomii
i w hotelarstwie poszukuje pracy
- 886 981 680
Gus sprawozdania – podejmę
pracę w charakterze administratora sprawozdań elektronicznych
do GUS - 607 851 098
Inżynier programista cnc podejmę pracę na stanowisku inżynier utrzymania ruchu, programista
CNC system FANUC, inżynier
procesu/projektu lub inne!! Znajomość EdgeCama, SolidWorksa itp
- 663 164 547

Biuro - Podejmę pracę w biurze
na terenie Jeleniej Góry, (doświadczenie w pracy z bazami danych,
biegła obsługa komputera, język
angielski, średnio zaawansowany,
język niemiecki - podstawowy,
wykształcenie średnie + matura)
- 691 516 473

Inspektor bhp - inspektor bhp
- 693 040 266

Budowlaniec 25 lat - podejmę
pracę na budowie. Od zaraz - 517
655 187

Kat. B - podejmę każdą prace
dorywczą, bądź stałą na stanowisku Kierowca - 725 525 640

Cały etat - mam 23 lata jestem
studentką w trybie zaocznym,
mile widziana praca w biurze - 696
468 075
Doświadczenie w handlu Szukam pracy na terenie Jeleniej
Góry, mam 22 lata doświadczenie
w bezpośredniej obsłudze klienta,
prawo jazdy kat. B szybko się uczę!
- 888 320 070
Doświadczenie w handlu,
kat. B - 25-latek poszukuje pracy
- obsługa urządzeń biurowych,
znajomość pakietu Office - 512
841 204
Doradca techniczno - handlowy
- inżynier, znajomość obróbki
metalu - 663 164 547
Doradca techniczno-handlowy inżynier, znajomość obróbki metalu
- 663 164 547
Dyspozycyjny - umysłową lub
fizyczną na terenie Jeleniej Góry
- 662 002 464
Ekonomistka - studentka
zaoczna poszukuje pracy na tere-

Każdą pracę od zaraz - 25 lat, kat
B, własne auto, doświadczenie w
budowlance - 517 655 187
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
Kierowca - posiadam kat. B,
znajomość języka niemieckiego i
angielskiego w stopniu komunikatywnym - 607 967 433
Kierowca - Podejmę prace
jako kierowca - własna działalność, samochód BUS maxi - 509
787 234
Kierowca - kategorie B,C,E
uprawnienia na wózki widłowe,
uprawnienia na przewóz rzeczy.
Dyspozycyjność 24h - 667 998
119
Kierowca - młody, dyspozycyjny, wiek 22 lata, prawo jazdy
kat B. najbardziej interesuje mnie
praca w logistyce - pilnie szukam
- 505 125 078
Kierowca - (kurier) - własna
działalność, samochód bus maxi
- 509 787 234

Kierowca - szukam pracy posiadam kategorie: B C D - 607
549 733
Kierowca B - młody, bystry
- szukam pracy za kółkiem - 663
360 629
Kierowca B - Młody 20 lat podejmie pracę najlepiej po godzinie 15
- 880 199 904
Kierowca B C - jako kierowca
lub inne propozycje, 22 lata, niekarany, po wojsku, dyspozycyjny
- 723 409 745
Kierowca B, C, E - pilnie
podejmę prace - 669 595 967
Kierowca kat. A B C E - kurs
na przewóz rzeczy, uprawnienia
na wózki widłowe, książeczka
sanepidu. Praca popołudniami,
wieczorami i w weekendy. Jako
kierowca, ale nie koniecznie - 507
287 927
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 - młody, ambitny
- jako kierowca najlepiej w hurtowni
- posiadam doświadczenie prowadzenia dostawczych aut - prawo
jazdy pięć lat - 793 630 878
Kierowca kat. B - od zaraz za
kółkiem - 725 180 843
Kierowca kat. B C+E - jako kierowca posiadam kursu na przewóz
rzeczy. Jestem sumienny i gotowy
do pracy od zaraz - mieszkam w
Jeleniej Górze. gonzo181@op.pl
- 605 450 812
Kierowca kat. B, C + widlak
- szukam dobrej stałej pracy jako
kierowca – dyspozycyjny, uczciwy
- 518 215 099
Kierowca kat. A B C D - kurs
na przewóz rzeczy, uprawnienia
na wózki widłowe, książeczka
sanepidu. Praca popołudniami,
wieczorami i w weekendy. Jako
kierowca, ale nie koniecznie - 507
287 927
Kierowca zawodowy - A B C D
E - podejmę pracę w zawodzie,
doświadczenie, uczciwość, wszystkie zezwolenia, wózki widłowe i
platformowe, ADR, długi staż na
terenie UE - 609 551 499
Kobieta podejmie pracę - 27 lat,
uczciwa i komunikatywna, lubiąca
wyzwania szuka stałej pracy - 788
901 121
Kobieta szuka pracy - (doświadczenie pracy w biurze i gastronomii) anna11123@wp.pl
Koparko-ładowarka - posiadam koparko-ładowarkę, podejmę
pracę lub wynajmę maszyny - 663
364 641
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Kosmetyczka - dyplomowana
kosmetyczka podejmę pracę w
salonie kosmetycznym dyspozycyjność od poniedziałku do piątku
- 695 184 912

Młoda, ambitna - ukończyłam
szkołę handlową, dobra znajomość komputera. Podejmę pracę
biurową. Emial agulec_85@tlen.pl
- 792 470 502

Od zaraz - Mężczyzna 25 l, średnie z maturą, kurs spawacza
„mag”, pracowity podejmie pracę
od zaraz na terenie Kowar lub
okolic - 513 317 044

Pilnie - młody, dyspozycyjny
prawo jazdy kat. C wykształcenie
średnie gastronomiczne, szukam
pracy nie koniecznie w zawodzie
- 695 430 099

Kowary okolice, pilnie - mężczyzna sumienny, średnie z maturą,
obsługa komputera, kurs spawacza „MAG” podejmie pracę od
zaraz na terenie Kowar, Karpacza
lub okolic - 513-317-044

Młoda, uczciwa, ambitna poszukuję pracy na terenie Kowar
lub okolic - pilnie - 781 951 973

Od zaraz - mężczyzna 22-lata,
podejmie prace od zaraz, z
wykształcenia mechanik samochodowy, prawo jazdy od 4 lat kat.
A i B, doświadczenie jako kierowca
busa - 505 309 744

Pilnie - Młoda kobieta pilnie
podejmie pracę jako opiekunka
osoby starszej w Niemczech, nie
znam języka, ale mam doświadczenie - 609 411 717

Kucharz - 22 lata uczciwy
sumienny – 661059795
Kucharz - w Jeleniej Górze lub
okolicach. Hotele, restauracje.
Kilkuletnie doświadczenie, własny
samochód. Tylko poważne oferty
- 503 067 399
Kucharz z doświadczeniem
- w prowadzeniu pensjonatu w
Karpaczu wraz z zamieszkaniem.
- 602 881 016

Młoda, uczciwa, ambitna Podejmę pracę mam wykształcenie zawodowe jestem uczciwą
pracowitą osobą - 781 951 973
Młody 21 lat, uczciwy - bez
nałogów. Wykształcenie niepełne
średnie, prawo jazdy kat. B od 3
lat-aktywny kierowca. Doświadczenie na stanowisku monter
systemów EAS, magazynier - 605
628 669
Młody ambitny 19 lat - na terenie
Jeleniej Góry i okolic najchętniej od
zaraz. Budowa itp. - 785 192 863

Kuchmistrz z praktyką - wieloletnia praktyka w gastronomii
w kraju i za granicą znajomość
kuchni śródziemnomorskiej czekam na konkretne propozycje
- 723 930 402

Młody, dyspozycyjny - Młody
student III roku administracji podejmie pracę w handlu/sprzedaży,
administracji, kancelarii. Posiadam doświadczenie w sprzedaży,
ochronie - 601 269 790

Lakiernik pilnie podejmie pracę
jako: lakiernik, pomocnik lakiernika, pracownik produkcji - 785
599 801

Młody, potrzebuję pracy - mam
19 lat, szukam pracy poza budową,
na kasie fiskalnej się nie znam.
Jestem osobą bardzo spokojną i
uczciwą - 660 981 624

Lakiernik samochodowy doświadczony i samodzielny lat
31 lakiernik pojazdowy podejmie
pracę. Długoletni staż pracy - 515
784 108
Licealista szuka pracy - chętnie
podejmę pracę od godz. 15:00 w
dni powszednie i do ustalenia na
weekendach. Szybko nawiązuję
kontakty i łatwo aklimatyzuję się w
nowej sytuacji - 608 786 900
Magazynier, kierowca - młody
25 lat podejmie pracę, prawo jazdy
kat. B od 6 lat uprawnienia na
wózki widłowe od 7 lat. Uczciwy,
bezkonfliktowy - 792 473 415
Młoda - dziewczyna wykształcenie zawodowe z zawodu
sprzedawca szuka pracy komunikatywna, uczciwa, dyspozycyjna
- 781 951 973
Młoda ambitna i sumienna
- Odpowiedzialna, pracowita,
komunikatywna o sympatycznej
aparycji, uczennica w klasie maturalnej zaocznej pilnie przyjmie
pracę - 665 24 8514
Młoda szuka pracy - Podejmę
prace wykształcenie zawodowe
uczciwa i komunikatywna lubiąca
wyzwania szuka pracy - 781 951
973
Młoda, ambitna - mam 22 lata,
wykształcenie średnie pomaturalne, znajomość komputera,
szukam pracy na pełen etat - może
być biurowa, w sklepie lub solarium
- 790 696 468

Młody, zdolny - najlepiej jako
kierowca na ferie oraz po feriach
(w godzinach popołudniowych)
posiadam prawo jazdy kat B - 609
849 448
Mężczyzna szuka pracy - mężczyzna podejmie pracę fizyczną
krzysiek3465@wp.pl
Na 1/2 etatu - kobieta, wykształcenie średnie, 28 lat - 602 731 965
Na ferie - mam 20 lat szybko się
uczę - 792 852 093
Na ferie - podejmę pracę - 721 114
596,518 156 389
Na ferie i weekendy - 2 dziewczyny 4 klasy technikum żywienia
poszukują pracy na okres ferii i
weekendy - 722 076 869
Na ferie zimowe - praca fizyczna
- kierowca kat b na okres ferii zimowych okolice Łodzi Kutna Łęczycy
- 693 348 490
Na ryneczku - Podejmę prace na
rynku - 507 972 442
Na weekendy i nie tylko - miła,
uczciwa, sympatyczna dziewczyna
19 lat, z wieloma atutami bardzo
pilnie przyjmie pracę jakąkolwiek
np. jako barmanka, ponieważ wielokrotnie pracowałam za barem.
- 665 248 514
Nauczyciel informatyki - 662
557 240
Ochrony p.poż - (zgodnie z
nowymi przepisami) podejmie
pracę w niepełnym wymiarze.
998straz112@gmail.com

Od zaraz - 26 lat, szukam dorywczej od 5.00 do 18.00 Jestem po
studiach, pracowałem 4 lata w
trzech hurtowniach o różnej branży
jako kierowca busów i magazynier
- przyjmowanie dostaw, obsługa
klienta - 660 685 399
Od zaraz do dyspozycji - Wykształcenie średnie, 4 lata w księgowości, 6 lat w windykacji. Podejmę
pracę od zaraz - 885 010 995
Odpowiedzialny - szukam
pracy rzetelny odpowiedzialny
komunikatywny. Proszę o kontakt
- 075 75 12 157
Operator koparko-ładowarki
- podejmę pracę na stanowisku
operatora koparko-ładowarki.
Posiadam uprawnienia. - 693
646 753
Operator lub każda inna poszukuje pracy jako operator
koparki koparko ładowarki lub
każdej innej - żeby pracować,
posiadam doświadczenie - pilne
Kategoria - 669 385 993
Płytkarz - najchętniej za granicą, papiery niemieckie lub na
miejscu za konkretne pieniądze
- 509 362 908
Piekarz - piekarz - lub innej
fizycznej, mam także uprawnienia
na wózek widłowy, szybko się uczę
i mam wielką chęć do współpracy
- 796 850 702
Piekarz od zaraz - mam 23 lata
i poszukuje pracy jako piekarz.
Pracowałem w piekarniach jako
piecowy i przy robieniu ciasta,
bardzo pilnie proszę o kontakt
- 796 850 702
Piekarz od zaraz - mam 23 lata
pilnie szukam pracy, jako piekarz
lub innej fizycznej, obowiązkowy,
szybko się uczę. Mam uprawnienia
na wózek widłowy - pracy szukam
w Jeleniej Górze - 796 850 702
Pilne - hydraulik - z doświadczeniem i z uprawnieniami pilnie
podejmie pracę. Spawanie c.o.,
miedź itp. - 781 185 340
Pilne, młody - szukam każdej
pracy (lakiernik samochodowy,
pomoc przy budowie itp.). Jestem
zainteresowany praktycznie każdą
pracą w Jeleniej Górze - 603 837
627
Pilnie - kobieta 26 lat - 609
411 717

Pilnie - szukam pracy fizycznej
- 516 600 747
Pilnie - w weekendy tylko Karpacz - 695 088 564
Pilnie - uczciwy, ambitny, pracowity pilnie poszukuje pracy
jakiejkolwiek, najlepiej stolarnia
lub budowa. Szybko się uczę - 725
489 563
Pilnie - kobieta 26 lat - oferty kierować na e mail malgochamala@
wp.pl - 609 411 717
Pilnie od zaraz - od zaraz, prawo
jazdy kat. B magazynier, sprzedawca, kierowca, ogólna budowlanka Michał 23 lata. - 788 420
821
Pilnie podejmę pracę - prawo
jazdy kat B - 609 654 791
Pilnie 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
- 663 500 837
Pilnie poszukuję pracy – dorywczej, 20 lat, panna, wtorek, środa,
czwartek, sobota po godz. 15.
- 725 525 649
Pilnie praca - młoda, ambitna,
prawo jazdy kat.B, dobra obsługa
komputera, dobra znajomość
języka niemieckiego podejmie
pracę w biurze lub na recepcji
- 607 274 028
Pilnie praca - młoda ambitna,
uczciwa, wykształcenie wyższe,
dobra obsługa komputera, prawo
jazdy kategorii znajomość, dobra
znajomość języka niemieckiego,
podejmie pilnie pracę na recepcji
albo w biurze - 607 274 028
Pilnie praca biurowa! - Posiadam
certyfikat ukończenia kursu- Księgowość komputerowa wraz programami księgowymi i elementami
kadr płac. Jestem osobą uczciwą,
pracowitą i zaangażowaną w
powierzone obowiązki - 512 489
740
Pilnie stałą pracę - 502 454 851
Pilnie szukam - pracy w handlu,
sklepy odzieżowe, drogerie itp.
Jestem po technikum handlowym.
Podejmę prace również jako kelnerka. prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera, j. niemiecki w stopniu
podstawowym. - 693 579 479

Pilnie szukam pracy - mam
21 lat jestem pracowitą kobietą.
Odbywałam praktyki zawodowe na
kuchni. Pracowałam w marketach
Kaufland oraz Lidl, także na liniach
produkcyjnych. Proszę o kontakt
- 511 298 966
Pilnie szukam pracy - kobieta 32
lata, wykształcenie średnie policealne, kilkuletnie doświadczenie w
biurowości. uczciwa, sumienna,
chętnie uczę się nowych zagadnień - 508 269 908
Pilnie szukam pracy - jako dekarz,
pomocnik cieśli - 516 089 287

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

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

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.

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 - 663 500 837

Pilnie szukam pracy! - Złota
rączka, umiejętności i doświadczenie budowlane, 12 letni staż pracy
jako magazynier, mistrz produkcji,
ślusarz. Wózki, p.j.kat B. Szukam
uczciwego pracodawcy! - 509
314 885

Pokojowa, gastronomia kobieta po czterdziestce, bez
nałogów, z wieloletnim doświadczeniem, podejmie stałą pracę, od
6 zł netto/godz. - 880 015 404

Pizzer - interesuje mnie praca
tyko w Jeleniej - 507 972 442
Podejmę każdą pracę - jestem
młody, szybko się uczę, najlepiej
jak by to była praca na budowie,
umiem robić ściany działowe i
sufity podwieszane z regipsów itd.
- 722 319 393
Podejmę pilnie - potrzebuje kasy
- sprzedawca, pomoc kuchenna,
sprzątaczka mam ważną książeczkę sanepidu i doświadczenie
- 886 788 186
Podejmę pracę - w biurze lub
jako recepcjonistka. Znam język
niemiecki i angielski, potrafię biegle obsługiwać komputer. Posiadam prawo jazdy kat. B - 781
176 774
Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny, prawo jazdy kat C,
po technikum gastronomicznym.
Podejmę pracę nie koniecznie w
zawodzie - 695 430 099
Podejmę pracę - w sklepie
spożywczym, chemicznym lub w
solarium na 1/2,lub na cały etat
- 785 134 369
Podejmę pracę - na 1/2 lub
na cały etat. Jestem pracowita i
szybko się uczę. Posiadam prawo
jazdy kat. B - 782 054 001

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.

Pomoc kuchenna od lutego
- szukam pracy głównie weekendy(reszta do ustalenia) jako pomoc
kuchenna na STAŁE, w Jeleniej
Górze, Zabobrzu bądź okolicach
ważne badania - 669 41 059
Pomocnik kuchenny - interesuje
mnie praca tyko w Jeleniej - 507
972 442
Pomocnik na budowie - jako
pomocnik mam 19 lat już robiłem
na budowie przez długi okres - 669
778 402
Pomocnik na budowie - doświadczenie w budownictwie, tartaku
- 882 800 245
Popołudniami pn- pt - odpowiedzialna, sumienna, pracowita,
komunikatywna o sympatycznej
aparycji studentka III roku pedagogiki podejmie pracę od poniedziałku do piątku od godz. 15.
- 664 72 40 66
Poprowadzę pensjonat - hotel,
restauracje w Karpaczu, Szklarskiej Porębie lub okolicach, dyspozycyjny z doświadczenie - 602
881 016
Posprzątam - doświadczona
w sprzątaniu biur, hoteli, pensjonatów, przychodni i mieszkań
prywatnych, szuka pracy. - 887
087 692

Podejmę pracę - dodatkową lub
na stałe - 793 212 533

Poszukuję - pilnie pracy dodatkowej do wykonywania w domu
- 725 525 649

Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny podejmie prace na terenie Jeleniej Góry. Wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat. B - 793
212 533

Potrzebna praca - dorywczej w
domu, mam małe dziecko. Praca
typu przepisać na komputerze,
składanie przedmiotów, cokolwiek
- 725 525 649

Podejmę pracę - młoda dziewczyna podejmie pracę w domu.
- 725 120 423

Potrzebuje pracy każdej przyjmę prace obojętnie, jaką
- pilne minimum 1000 zł, mam 27l
- 783 027 984

Podejmę pracę - umiejętności:
wystawianie faktur, prawo jazdy
kat.B, studia licencjackie w trakcie
zaocznie mgr, obsługa komputera b.dobra, obsługa programów
Corel, Subiekt, Insert. Kobieta
23 lata. Podejmę pracę - 660
410 044

Podejmę pracę - na cały etat,
praca biurowa itp. pracos1@
wp.pl
Podejmę pracę - Młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B - 793 212 533

Podejmę pracę - zawodowy
kierowca B,C,E podejmie pracę
- 609 303 991
470.000 - ok. Kamiennej Góry
Stylowy, uroczy dom z klimatem o pow.
113m2. Po remoncie kapitalnym, konstrukcja drewno i kamień.

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

Pilnie szukam pracy - sumienny,
rzetelny, nie palący, nie pijący
podejmie pracę na budowie jako
pomocnik albo przy regipsach.
Posiadam również inne umiejętności budowlane. Szukam uczciwego
pracodawcy - 509 314 885

Podejmę pracę - uczeń zaoczny,
doświadczenie w kontaktach z
klientem, znajomość języka angielskiego, obsługa komputera marcinkot11@wp.pl

369.000 – Jelenia Góra
Półka bliźniaka do remontu, 4 pokoje,
ogrzewanie koksowo-węglowe, działka
591m2.

Podejmę pracę na ferie - mam
17 lat bez zawodu. GG: 15528070
- 783 244 362

Podejmę stałą pracę - mam 24
lata, ukończone technikum gastronomiczne. Znajomość obsługi
komputera i urządzeń biurowych,
obsługa kasy fiskalnej - Kontakt:
aniajg2@poczta.onet.eu - 697
380 759

Podejmę pracę - podejmę pracę
najchętniej w godzinach od 7 do
15. Posiadam średnie wykształcenie, prawo jazdy oraz średnią
znajomość komputera - 728 325
325
670.000-ok. Lubania
Mściszów – malownicza posiadłość ze
stawem, liczne nasadzenia, wysoki standard wykończenia, działka 8400m2.

Podejmę pracę - wykształcenie
zawodowe stolarz, 4 lata monter
sieci wodno-kanalizacyjnej, praktyka na budowie - chętnie podejmę
pracę - 725 489 563

Pilnie szukam pracy - stałej lub
dodatkowej. Sprzątanie, pilnowanie dzieci, jako pomoc domowa.
Uczciwa, pracowita, sumienna,
dyspozycyjna prawo jazdy kat.B
- 695 045 336

Podejmę pracę - studentka
podejmie pracę w weekendy lub (i)
w tygodniu - 605 179 268
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.
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Podejmę pracę - mężczyzna 22
lata podejmie pracę w od zaraz na
terenie Jeleniej Góry.(np. Budownictwo) - 722 102 431

Praca - murarz + wykończeniówka - szuka pracy - 510 243
005
Praca - na terenie Jeleniej Góry
lub Cieplic, z zawodu jestem Technikiem żywienia - 695 139 130
Praca - młody podejmie każdą
pracę - posiadam prawo jazdy kat.
B jestem osobą uczącą się - 509
731 128
Praca biurowa - podejmę pracę
biurową (JG i powiat JG), studentka zaoczna, prawo jazdy kat.
b, obsługa komputera; ambitna
i pracowita - adres e-mail: stokrotka7551@wp.pl
Praca biurowa - doświadczenie
w administracji, obsługa urządzeń
biurowych, komputera. Prawo
jazdy kat B. - 607 396 142
Praca dodatkowa - posprzątam,
zrobię zakupy itp. Pilnie - 607
370 615
Praca na ferie – młody (17lat),
ambitny, posiadający książeczkę
sanitarna podejmie się pracy do 3
lutego - 782 185 697
Praca na ferie, weekendy - w
każdej branży na terenie J.Góry.
Zależy mi na dorobieniu - 507
696 974
Praca od zaraz - proszę dzwonić
- 567 987 678

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Piechowice
Dom w stanie surowym otwartym, z
garażem. Wszystkie media, dobrej klasy
materiały. Wygodna lokalizacja na spokojnym osiedlu.
Cena 299000. Nieruchomości Żebrowscy
0501736644

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

Praca popołudniami - studentka
III roku pedagogiki, pracowita,
uczciwa, kontaktowa, o milej aparycji, podejmie pracę od poniedziałku do piątku - popołudniami
- 664 724 066

ang. dobrze, podstawowo migowy
i niem. Książeczka sanepidowska
Agnieszka - 792 183 848

Praca w biurze - na terenie
Jeleniej Góry, posiadam doświadczenie, znajomość MS Orfice, j.
angielskiego - 695 426 089

Szef kuchni - pogotowie kucharskie. Potrzebujesz kucharza?
Zadzwoń - 503 428 355

Praca w biurze - Podejmę pracę
w biurze ( Technik Obsługi Ruchu
Turystycznego) - 501 426 726
Praca w biurze - Podejmę pracę
w biurze, znajomość języka angielskiego, ukończone studia wyższe
ekonomiczne - 697 763 308
Praca w handlu - szukam pracy,
najchętniej w sklepie spożywczym.
Mam doświadczenie zdobyte w
dużych jak i w małych sklepach
- 511 636 958
Praca w sklepie - podejmę
od zaraz w branży obuwniczej i
odzieżowej oraz innej, posiadam
książeczka sanepidowską, znam
podstawy kasy fiskalnej - 695
139 130
Praca w sklepie - w handlu na
terenie Jeleniej Góry lub Cieplic
- 695 139 130
Pracę w handlu - podejmę, dyspozycyjność 8.00-18.00 w Jeleniej
Górze - 516 371 761
Pracownik biurowy, znajomość
języka niemieckiego, w trakcie studiów (ekonomia: rachunkowość i
podatki; zaoczne) - 693 352 674
Prawo jazdy B - 26 lat, uczciwy,
komunikatywny otwarty na nowe
doświadczenia szuka ciekawej stałej pracy za sensowne pieniądze
- 792 696 386
Prawo jazdy kat.C - mam 24 lata,
wykształcenie średnie, gastronomiczne, szukam pracy nie koniecznie w zawodzie. - 697 884 677
Ratownik WOPR - podejmę
pracę - 602 879 792
Recepcjonista - wykształcenie
średnie Technik Obsługi Turystycznej, student zaoczny Turystyki,
znajomość języka niem. i ang.w
stopniu komunikatywnym - 607
967 433
Recepcjonistka - mam 20 lat
i posiadam wykształcenie średnie
wraz z maturą. Proszę o kontakt
- 513 705 909
Recepcjonistka - poszukuję
pracy na podanym stanowisku
oraz podobnych. Jestem młoda,
kreatywna, posiadam dyplom
technika hotelarstwa oraz prawo
jazy kat. B - 605 158 082
Rencistka - na 4 lub 5 godz.
dziennie. Poważne oferty proszę
- 669 324 698
Sprzątanie - pani solidna,
uczciwa z doświadczeniem, podejmie stałą pracę (sprzątanie biur,
itp) - 508 747 124
Sprzedawca - w markecie lub
sklepie, doświadczenie, znajomość
języka niemieckiego i angielskiego
w stopniu komunikatywnym - 607
967 433
Sprzedawca - miła i uczciwa
dziewczyna z wieloma atutami
- 665 248 514
Sprzedawca - mam 26 lat,
szukam pracy w tym zawodzie
- 509 296 581
Sprzedawca - kasjer - 22 lata,
prawo jazdy kat. B, operator wózka
widłowego, obsługa kas, doświadczenie w handlu - 663 277 124
Struż - podejmę pracę - 507
972 442
Student zaoczny, kat. B - mężczyzna 21 lat, student zaoczny,
znajomość komputera, miła aparycja, bez nałogów - 662 236 770
Studentka - fizjoterapii (st,
zaoczne III r) podejmie pracę.
Kelnerka, prace biurowe, recepcja,
sekretariat itp.(prawo jazdy kat B,j.

Studentka zaoczna - jednozmianowa w trybie natychmiastowym - 695 828 601

Szef kuchni, kucharz - Szukasz szefa kuchni lub dobrego
kucharza? Zadzwoń!!! Pogotowie
Kucharskie. Pomożemy natychmiast w nagłych wypadkach - 503
428 355
Szpachlarz - samodzielny lat
31 wykonam gładzie, suche tynki,
płytki, panele, malowanie itp.
Maciej - 516 468 883
Szukam pracy - mam 22 lata,
ukończyłam liceum ekonomiczno
– adm., szukam pracy na terenie
Jeleniej Góry lub okolic. alicjawitkowska@op.pl - 781 951 961
Szukam pracy - Kobieta lat 22
podejmie od zaraz każdą pracę w
Berlinie w charakterze opiekunki
do dzieci, sprzątania i gotowania
– 1787123355
Szukam pracy - student zaoczny
zarządzania, szukam pracy na
terenie Jeleniej Góry stałej na
umowę o pracę, prawo jazdy kat
B, pakiet Office, gotowy i chętny
do pracy - 694 334 454
Szukam pracy - stałej lub dodatkowej doświadczenie jako recepcjonistka, fakturzystka, znajomość
j. niemieckiego, sprzątanie prasowanie, pilnowanie dzieci - 508
910 244
Szukam pracy - podejmę pracę
biurową lub jako przedstawiciel handlowy. Wynagrodzenie
min.1200 zł netto - 510 167 688
Szukam pracy - młoda, ładna,
porządna, szuka pracy w sklepie
solarium bądź jako fakturzystka,
szybko się uczę, nawiązuję łatwo
kontakty, jestem ambitna (22 lata)
- 790 696 468
Szukam pracy - 19 latek szuka
pracy na wieczory, weekendy i
ferie. Posiadam prawo jazdy kat
B, szybko się uczę, jestem oddany
pracy, również szybko nawiązuje
kontakt z innymi. Proszę o telefony
- 792 724 807
Szukam pracy - młoda osoba
poszukuje pracy na budowie - 725
120 423
Szukam pracy - w kierunku
budowlanym (murowanie, malowanie, szpachlowanie itd.) - 880
377 216
Szukam pracy - solidny dobry
pracownik, mam 22 lata doświadczenie w handlu, szukam pracy
stałej na terenie JG, chętny do
pracy nie na 2 miesiące i zaraz się
zwolnię, prawo jazdy kat B, komunikatywny - 694 334 454
Szukam pracy - jako malarz
murarz tynkarz - pilne - 721 636
099
Szukam pracy - kierowca kat B,
j. niemiecki - 888 502 197
Szukam pracy - emerytowana
księgowa ze znajomością ewidencji i obrotu materiałowego podejmie
pracę w hurtowni lub innej instytucji
przy pracach porządkowych. - 691
536 458

czekam na ciekawe propozycje
- 601 880 135
Szukam pracy - młody - podejmę
każdą prace z małym doświadczeniem na budowie, docieplenia, sam
umiem robić - 721 636 102
Szukam pracy biurowej - dziewczyna 25 lat wykształcenie wyższe
inż. szuka pracy z godziwym wynagrodzeniem; dobra obsługa komputera (pakiet office), podstawy
Corel, samodzielność i komunikatywność, e-mail: Dolls128@interia.
eu - 600 532 121
Szukam pracy biurowej - znajomość obsługi komputera, ukończony kurs „obsługa sekretariatu
z podstawami kadr”, znajomość
języka niemieckiego. - 693 999
434
Szukam pracy na 1/8 etatu - Mam
31 lat, prawo jazdy kat B., dużo
ciekawych pomysłów i chęci do
pracy. Jelenia Góra - Krzysztof
- 606 681 760
Szukam pracy pilnie - poszukuje
pracy w ochronie lub przy wykończeniach - podejmę też inną,
jestem młody, dyspozycyjny - 511
970 546
Szukam pracy w Karpaczu dotychczas pracowałam jako
ekspedientka w sklepie oraz recepcjonistka, ale żadnej pracy się nie
boję - 723 341 303
Szukam pracy - doskonała znajomość komputera: budowy i oprogramowania (Windows, Internet,
MS OFFICE). Doświadczenie
w pracy jako ślusarz mechanik.
Praktyka w biurze planowania
produkcji. - 509 314 885
Szukam pracy- pilne - 19-latka
szuka pracy na weekendy, ferie
na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Posiadam prawo jazdy kat. B.
Szybko się uczę - 721 320 968
Technik elektryk - potrzebuje
zdobyć doświadczenie w tym kierunku - 698 509 635
Technik mechanik - jestem
młody, chętny do pracy, posiadam
prawo jazdy, pilnie podejmę pracę
niekoniecznie w zawodzie - 782
358 636
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
Tipserka - szukam pracy! wykształcenie średnie, po kursach:
przedłużania paznokci na żelach
Christrio oraz dyplom z zdobnictwa
metodą żelu kolorowego - 660
133 167
Uczennica - podejmę prace
od zaraz na okres ferii, potem
ew. weekendy. Jestem uczennica
pierwszej klasy liceum socjalnego.
Odpowiedzialna, komunikatywna,
uczciwa. Jestem otwarta na wszelkie propozycje - 668 029 812
Uczennica szuka pracy - szukam pracy na ferie od 19 do końca
stycznia, potem ew. weekendy.
Jestem uczennica liceum, pracowita, komunikatywna, ambitna,
uczciwa. Jestem otwarta na wszelkie propozycje GG 2592051

Wrzucę węgiel - wrzucę węgiel
na terenie Jeleniej Góry - 507
972 442
Wykształcenie średnie - kat.
B - średnie w kierunku usługowo
gospodarczym, książeczkę sanepidu więcej pod qku@interia.eu
Złota rączka - naprawy elektryczne, AGD, malowanie, gipsowanie itp. - 518 046 945

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Gospodarstwo rolne 5 h +
zabudowania - Oleczna-Podgórska (koło Lubomierza) - 607
495 752
Sprzedam 2 pokojowe - Kiepury okolice ZUS po remoncie,
50m2, bez pośredników - 669
595 990
3 pokojowe, 70m2, po generalnym 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
Trzy pokojowe 57m2 - ul: Norwida, mieszkanie słoneczne - sto
osiemdziesiąt tysięcy - Jelenia
Góra - 602 643 670
Bez pośredników kawalerkę
26m2 na Zabobrzu – 661 571
053
60m2, 3 pokojowe, 1 piętro,
suche, słoneczne w kamienicy,
własnościowe, uniwersalne, 3
piwnice, altana, wiata, strych,
podwórze, blisko wszystkich
mediów – 190 tys. – gotówka
– 504 695 448 JG
159392. 2 pokojowe - 32 m2, Zabobrze I, czwarte piętro, 125 000 zł.
- 602 732 135
159394. 95 000 zł mieszkanie 47 m2, pierwsze piętro, 2 pokoje,
bezczynszowe, z garażem i ogródkiem. Barcinek. - 667 219 752
158744. Dom - nowy, w pełni
wykończony, umeblowany w okolicach Jeleniej Góry. Powierzchnia
194m. zagospodarowana działka.
Zapraszam do zapoznania się z
ofertą. „BN” - 660 35 95 00
158347. Dom na wsi - 200 m2
powierzchni, 7600 m2 działki.
Gmina Mysłakowice - 667 219
752
159479. Dom w Jeleniej Górze
- pow. 150m. działka 500 m, 460
tys. Zapraszam do zapoznania się
z ofertą. „BN” - 660 359 500
159470. Dom w JG 290 tys. - w
zabudowie bliźniaczej, do remontu,
100m. działka: 870m. Zapraszam
do zapoznania się z ofertą „BN”
- 660 359 500
158780. Dom z duszą - W Szklarskiej Porębie Średniej na widokowej działce o powierzchni 10650
mkw. Nieruchomości CeLDOM,
Katarzyna Leszczak - 601 622
219
158342. Działka budowlana 35
zł/m2 - powierzchnia 1072 m2 i
1576 m2, w Radomierzu, pięknie
położone - 667 219 752

W czasie ferii 18-latek - podejmę
pracę w czasie ferii zimowych, 18
lat, na terenie Jeleniej Góry i okolic.
Czekam - 515 494 244

158733. Działka pod Chojnikiem
- 120 zł/m.2 media, ładny widok
na miasto i Zamek. Możliwość
podziału. Rychlewski Remigiusz
nieruchomości Żebrowscy. - 501
736 644

Wózek widłowy - doświadczony,
dyspozycyjny operator wózka
widłowego podejmie pracę - 075
75 217 61

159395. Działki budowlane - 1072
m2 i 1542 m2, w Radomierzu,
z pięknymi widokami. 35 zł/m2.
- 667 219 752

Szukam pracy - kobieta, 20 lat,
wykształcenie średnie ogólne,
matura, studiuje zaocznie w weekendy - 668 973 453

Wokalista - Podejmę pracę jako
wokalista w zespole jak najbardziej
weselnym itp. bankiety imprezy
okolicznościowe - proszę o kontakt
Mateusz - 721 326 093

158330. Kawalerka po remoncie
- 26 m2, wysoki parter, stan idealny. 117 000 zł, Zabobrze I. - 667
219 752

Szukam pracy - szukam dodatkowej pracy, posiadam prawo jazdy
kat B oraz własne auto (kombi)

Wokalista - poszukuje pracy
jako wokalista proszę o kontakt
Mateusz - 721 326 093

Szukam pracy - jako pomoc
kuchenna lub wszelkie prace
porządkowe - 790 548 262
Szukam pracy - szukam normalnej pracy 22 latka z małym
doświadczeniem handlowym - nie
akwizycja! - 880 875 734

158757. Kawalerka w Karpaczu
- 28m2 w nowym budynku, blisko
centrum - 606 405 109

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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158591. Komfortowe mieszkanie
w Wojcieszowie - 90m2, po kapitalnym remoncie, 3 pokojowe,
duża kuchnia z aneksem jadalnią,
balkon, CO gaz, piece kominkowe,
piwnica, strych, komórka, 180 tys.
lub zam. na mieszkanie w JG min
60m2, może być do remontu - 607
911 544
159071. M-3 na Mickiewicza ładne wyposażone mieszkanie w
nowo wybudowanej kamienicy.
Lokal położony na I piętrze z
balkonem. Sprzedaż z garażem i
pomieszczeniem gospodarczym.
Nieruchomości „Partner” - 728
266 672
158782. Mieszkalno - pensjonatowy - oryginalny dom w Szklarskiej Porębie Średniej, położony
w spokojnej okolicy na działce
7000 m2. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
158336. Mieszkanie 3 pokoje - 46
m2, wysoki parter do niewielkiego
remontu, Zabobrze I. 163 000 zł
- 667 219 752
159391. Mieszkanie 3 pokojowe
- po modernizacji, z ogródkiem,
okolica Małej Poczty. 218 000 zł
- 602 732 135
159393. Mieszkanie 3 pokojowe 68 m2, po remoncie, czwarte piętro
w bloku z windą, Zabobrze II. 240
000 zł. - 601 732 135
159331. Mieszkanie 42 m2 - 2
pokoje, trzecie piętro, podwyższony standard. Zabobrze III. - 667
219 752
158334. Mieszkanie 49 m2 - 2
pokoje, wysoki parter, do zamieszkania od zaraz. Zaboborze II. 170
000 zł. - 667 219 752
158341. Mieszkanie 78 m2 - 3
pokoje + kuchnia z jadalnią, po
remoncie. Piąte piętro w bloku z
windą na Zabobrzu II. 260 000zł.
- 667 219 752
158816. Mieszkanie w Karpaczu
- 2 pokojowe luksusowe z garażem
407 tys. PELKOM - 693 539 967
158735. Na agroturystykę - okolice Świeradowa. Dom wiejski z
częścią gospodarczą. Działka 0,86
ha. Tylko 270 tyś zł. Nieruchomości
Żebrowscy - 501 736 644
158325. Okazja dom 460 tys. Nowy Mysłakowice 120 m2 z garażem, ładnie zagospodarowana
działka. Altana. Zadbane, wysoki
standard. - 501 736 644
158476. Rola 8,36 ha 1,8zł - dwa
prostokątne kawałki w Dobkowie,
ok. 20 km od Jeleniej Góry. Doskonały dojazd, wszystkie dopłaty,
dodatek górski - nieruchomości
- 501 736 644
159065. Trzypokojowe na Kiepury
- mieszkanie o powierzchni 63 m,
II piętro, środkowe Nieruchomości
„Partner” - 728 266 672
158720. Zabobrze m-3 Kiepury
- mieszkanie trzypokojowe położone na drugim piętrze środkowe,
słoneczne z balkonem. Atrakcyjna
cena Nieruchomości „Partner” 728 266 672 i 075 649 50 40
3 pokojowe - okazja - parter - 52
m2, cena 170 tys. do negocjacji. N.
Euro-Dom - 601 540 292
55m za 130000 - mieszkanie w
bliskim centrum - 721 581 631
1/2 domu w Szklarskiej Porębie
- 250000 nieruchomości - 665
561 306
113000 dwa pokoje - Zabobrze I
- 662 112 344
135 tys. dom + działka - dom do
remontu, duża działka, okolice
Jeleniej Góry. Atrakcyjna cena,

33

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:
SYLWIA
Tel. 0 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
tylko 135 tys. N.Euro-Dom. - 695
384 914
2 mieszkania Park Sudecki - 60m,
36m - 511 089 923
2 pokoje parter 39m - Zabobrze
Elsnera nowe okna 145000 - 502
415 233
2 pokojowe 49m - na Zabobrzu
175000 - 500 122 448
2 pokojowe k/Żeroma - 37m2 rejon
Kochanowskiego. EuroDom N
- 500 242 903
2 pokojowe mieszkanie - 55 m2
167000 - 506 014 618
2 pokojowe Szklarska Poręba
- w nowym budynku, do własnego
wykończenia PELKOM - 693
539 967
2 pokojowe w Piechowicach,
39m2, po remoncie, ciekawa
aranżacja. Stan idealny! Dobra
cena 129 tys. N.Euro-Dom – 695
384 914

30 tys. mieszkanie - 2 pokojowe,
w ok. Bolesławca, do remontu.
Atrakcyjna cena, tylko 30 tys. N.
Euro-Dom. - 695 384 914
36,40 m2 - dwa pokoje Zabobrze I
- 662 112 344
4 pokoje w centrum - Jeleniej
225000 - 500 122 448
45 tys. mieszkanie - do remontu
- Okazja! N EuroDom - 075 75
25 045
50 tys. i 90 tys. mieszkanie 2 pokojowe, ogródek, garaż, ok. J.Góry,
cena tylko 90 tys. lub 2 pokojowe
w cenie 50 tys. N. Euro-Dom. - 695
384 914
550.000 zł - dom - nowy120m2,
działka 2300m2 do negocjacji
- 668 667 637
79000 kawalerka - ścisłe centrum
Jeleniej Góry - 662 112 344
86 metrowe 272.000 zł - NS - 508
240 832

2 pokojowe z ogródkiem - ładne
mieszkanie 52m2, po remoncie,
ogródek, spokojna okolica. N.EuroDom. - 695 384 914

95 tys. mieszkanie - 2 pokojowe,
47m2, całość do remontu, ogródek, garaż, ok. Jeleniej Góry - 695
384 914

2 pokojowe, 55 m2 - 167000 - 506
014 618

Agroturystyka - Dom mieszkalno-pensjonatowy, 2 stajnie,
budynek gospodarczy wszystko
na widokowej działce 0,5ha w
Szklarskiej Porębie. Polecam! Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219

2 pokojowe, Cieplice - z ogródkiem,
50m2, po remoncie, spokojna okolica, dużo zieleni, ładne widoki. N.
Euro-Dom. - 695 384 914
280.000 zł. dom 100m2 - ze stawem położony w okolicy Jeleniej
Góry 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
poddasze do adaptacji, działka
4000 m2 - 280 .000 zł. do negocjacji NJeldom - 668 667 637
3 pokojowe - po generalnym remoncie. W cenie meble kuchenne.
Cena 160000 - 506 014 618
3 pokojowe mieszkanie - Zabobrze
II, parter, 78m2, 263 tys - 721
326 079
3 pokojowe na Zabobrzu - Okazja
- 514 600 108
3 pokojowe, Cieplice - mieszkanie
3 pokojowe, I-piętro, Oś.20-Lecia
lub zamienimy na mniejsze 2 pokojowe w Cieplicach. - 601 540 292

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

Ścisłe centrum - 4 pokoje, po
remoncie kapitalnym, I piętro,
taras, garaż. Cena 355.000 zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Świeradów 3 pokojowe - I piętro
w bloku. Mieszkanie po remoncie
- 500 242 903
Atrakcyjna działka - pod
zabudowę w Szklarskiej Porębie
Średniej 20845 m2, Panoramiczny
widok na Karkonosze. Polecam!
Cena: 790.000 do negocjacji. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Atrakcyjna kawalerka - 27m2,
po remoncie, nowoczesny wystrój
wnętrza, Zabobrze. N.Euro-Dom.
- 695 384 914
Atrakcyjna nieruchomość
- w Szklarskiej Porębie Średniej.
Zabytkowy dom na widokowej
działce 10650 m2. Dobra cena.
Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Atrakcyjne mieszkanie - w
Sobieszowie 100m2 pilnie - 607
396 142
Ładne 3 pokoje - W okolicy centrum, po kapitalnym remoncie, 67

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

mkw, II piętro.Cena: 263500zł.Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Ładne 3 pokojowe - mieszkanie
111 m2 w kamienice blisko centrum
Jeleniej Góry - 695 303 242
Ładne mieszkanie na Zabobrzu
- 64m/2, trzy pokoje z balkonem
- 662 009 700
Bezpośrednio komfortowe
- 73m kominek Cieplice 299000
- 665 561 306
Blisko centrum - komfortowe
mieszkanie w spokojnej okolicy,
3 pokoje, 67 m2, po kapitalnym
remoncie. Cena 263.500 zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Cieplice 3 pokoje 1 piętro - 74
m środkowe ciepłe, słoneczne,
częściowo umeblowane, miejsce
parkingowe, zielona okolica, blisko
do centrum - 600 785 745
Dobra cena! - Mieszkanie 3
pokojowe, 70 m2 po kapitalnym
remoncie na IV piętrze wieżowca
na Zabobrzu II. Cena: 240.000zł.
Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Dom do remontu - w Wojcieszowie o powierzchni 200 mkw
na działce 1500 kw.Atrakcyjna
cena: 156000zł.Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Dom i 20 arów ziemi - w Siekierczynie koło Lubania Śl. Cena 120
tys. - 514 972 550
Dom jednorodzinny - w zabudowie szeregowej 140m/2 - 662
009 700

D om n a w s i G i e b u l t ó w - o
powierzchni 150m2. Wyremontowany, do zamieszkania od zaraz.
Cena 260 tys. - 887 283 091
Dom w Jeżowie - nowy do niewielkiego wykończenia, duża działka
510tys. PELKOM - 693 539 963
Dom w Jeleniej Górze - nowy
komfortowy bez pośredników - 605
541 654
Dom w JG - 290 000 - do remontu,
pow.100m, działka 870m. „B.Nieruchomości” - 660 359 500
Dom w Piechowicach - Nowy, do
zamieszkania, PELKOM - 693
539 967
Dom w Piechowicach - w spokojnej okolicy 320 m2 na działce 600
m2.. Cena 600 tys. Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Dom w Piechowicach - Dom w
Piechowicach - 514 600 101
Dom w Szklarskiej - w cichej i spokojnej okolicy do domu przynależy
działka 7000m z dużą ilością drzew
- 721 581 631
Dom w Wojcieszowie - 65 tys. zł.
- 514 600 108
Dom w Wojcieszowie - Powierzchnia całkowita domu ok. 200 m2.
Działka należąca do domu ma
powierzchnie 15 a. Cena 134000
zł. Zapraszam do obejrzenia Indom
- 664 499 814
Dom z gruntem 1ha - cena 90 tys.
- BN 693 056 760
Dom z halą produkcyjną - w
Jeleniej Górze, dla dwóch rodzin
PELKOM - 606 405 109

Dom135 tys. - parterowy z poddaszem użytkowym w trakcie
remontu z projektem budowlanym, poza Jelenią Górą, działka
1500 m2. Cena okazyjna. - 601
540 292
Dwa pokoje - Zabobrze I, 36 m2
- 662 112 344
Dwie działki w Zaciszu - po
15000m2 z pięknym widokiem na
Karkonosze. Wszelkie informacje
- 512 269 877
Dwupokojowe Kiepury - 53
m2 z dużym balkonem, PELKOM
- 606 405 109
Działka 38 zł/m - w Staniszowie,
8700 m - 660 35 95 00
Działka - 2500m2 - 508 240
832
Działka - Mysłakowice - Działka
siedliskowa 0,5h. Dojazd asfalt.
Media blisko - 693 307 360
Działka 10 337 m2 - Zachełmie.
Bez pośredników - 509 795 111
Działka – 38 zł.m2. - Działka w
Mysłakowicach z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową.
Pośrednikom dziękuję - 791 555
360
Działka budowlana - atrakcyjna
o powierzchni 1111 m2 w Jeżowie
Sudeckim, granicząca z Osiedlem
Zabobrze III, ogrodzona, uzbrojona. Cena: 115.000, CeLDOM,
Cezary Chalecki - 601 758 845,
075 64 45 605
Działka budowlana - w Łomnicy,
powierzchnia 6500 m2. Cena
130000 zł. - 504 891 144
Działka budowlana 1200 m2 Działka z widokiem na góry, plaska

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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i równa. Cena 99000 zł. Indom
- 664 499 814

ZŁ. DO NEGOCJACJI - 668 667
637

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 ki w D z i w i s z o w i e powierzchnia od 1600 do 1900 m2.
Cena 70 zł za m2 - 504 891 144

Działka Jeżów Sudecki - 1479m
w bardzo atrakcyjnym miejscu
- 721 581 631
Działka Jeżów Sudecki - 2500
m2 od strony Zabobrza - 662
112 344
Działka w Borowicach - o
powierzchni 2000m2 cena 85 tys.
bn - 693 056 760
Działka w Jeżowie - budowlana,
509 m2, uzbrojona. Cena: 58.000
zł. Nieruchomości CeLDOM,
Cezary Chalecki - 601 758 845
Działka w Jeżowie Sudeckim
- 1309m cena 85 zł m2 - 508
137 504
Działka w Jeżowie Sudeckim
- powierzchnia 1111 m2 Cena
112000 - 504 891 144
Działka w JG 65 zł/m - uzbrojona powierzchnia 2200 m2. w
cichej okolicy, jednocześnie blisko
centrum. Zapraszam „BN” - 660
359 500
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
Działka w Rybnicy - 120000
- 514 600 101
Działka w Szklarskiej - 1275m
z pięknym widokiem na góry - 721
581 631
Działkę w Górzyńcu - 2564m2,
budowlana z pełnym uzbrojeniem,
150000 PLN, PELKOM - 693
539 967
Działki budowlane - w Jeżowie
Sudeckim. 4000 m2, do wydzielenia, nie mniejsze niż 1000 m2. 70
zł/m2. - 667 219 752
Działki Stara Kamienica - całkowita powierzchnia 1,37 ha , z
pozwoleniem na budowę - 170.000

Działki w Jeżowie - 1500m2,
1200m2 - 90 zł/m2 do negocjacji.
NJeldom - 668 667 637
Działki w Karpnikach - działki
3000m2, 4000m2 w Karpnikach
- 40 zł. /m2 do negocjacji. NJeldom
- 668 667 637
Działki w Wojcieszycach - Działki
o powierzchni 3000 m2 w Wojcieszycach - 60 zł/m2 do negocjacji.
NJeldom - 668 667 637
Elsnera 2 pokoje - 39m parter
145000 do negocjacji - 502 415
233
Garaż przy ul. Podchorążych - w
kompleksie garaży. 16m2 12 tys.
- 509 318 410
Grunt rolny w Kałużnej - 5 tys.
m2 - w trakcie przekształcenia na
działki budowlane - woda, telefon,
wodociagi i kanalizacja w planach
gminy. Cena 18 zł/m2. - 889 452
893
Gryfów 2 pokojowe - mieszkanie
- tanio. Okazyjnie - 601 540 292

K awalerka w M i ł k o w i e 30m2,do remontu, 67000 PLN,
PELKOM - 693 539 967
Kawalerka, 27m2 - 1 piętro,
bez czynszowa, 80 tys. - 669
755 272

Mieszkanie 55m - część mieszkania w centrum Jeleniej Góry
około 55m cena do uzgodnienia
- 721 581 631

Lokal usługowy 18 m2 - 18 m2,
PARTER - Zabobrze III 52.000
zł.do negocjacji. NJeldom - 668
667 637

Mieszkanie 68m bez pośredników - c.o. etażowe, cena do
uzgodnienia - 501 108 178

Miłków 1,9 hektara - w Miłkowie
, widokową, przepięknie położoną.
- 601 540 292
Mieszkanie - 3 pokoje, 155.000
zł. - 723 143 566
Mieszkanie - własnościowe w
Mrzeżynie. Powierzchnia 110 m2+
balkon. Położone 5m od morza
- 793 339 983

Mieszkanie Cieplice - 50m2
po remoncie. Ciekawa aranżacja
mieszkania. Ogród. - 075 75 25
045
Mieszkanie dla każdego! - Duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie Kiepury 51,23m2
- 195000 po remoncie - 514 600
101

Mieszkanie 2 pokoje 39m - parter Zabobrze Elsnera 145000 do
negocjacji - 510 247 520

Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry 84m nadające się na np.
kancelarię - 721 581 631

Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze
- Elsnera bez pośredników 39m
145000 do negocjacji - 502 415
233

Mieszkanie w centrum - 97 m2,
4 pokoje, parter NJELDOM - 668
667 637

Mieszkanie 2 pokojowe - 55m2,
po kapitalnym remoncie, okolice
Cieplic, 161 tys. - 721 326 079

Kawalerka 26.6 m 2 - 1 p.
Zabobrze pośrednikom dziękuję
–

Mieszkanie 3 pokoje - 58 m2, I
p. Jelenia Góra Zabobrze III. Cena
210000 zł. - 504 891 144

Mieszkanie 2 pokojowe - rozkładowe, o pow. 54 m2 dobry
standard, po remoncie. Cena 190
000 zł. - 669 620 071

Kawalerka 90 tys. - 1 piętro,
27m2 - 695 400 566

Mieszkanie 3 pokoje 51m na 1 piętrze Jelenia Góra ulica
Malczewskiego cena 220 tys. do
negocjacji - 506 891 812

Kawalerka 99.000 zł. - 28 m2
- Zabobrze 99.000 zł. do negocjacji
- 668 667 637

Mieszkanie 3 pokojowe - 78m2,
parter, balkon, Zabobrze 263 tys.
- 669 755 272

Kawalerka w Gryfowie - 55 tys.
- 721 326 079

Mieszkanie 3-pokojowe - w
centrum miasta 185 000 - 509
318 410

Kawalerka w Karpaczu - 28m2
z umeblowaną kuchnią, w nowym
budynku blisko centrum, PELKOM
- 606 405 109

Mieszkanie 55 m2 - 167000
- 515 285 788

Komarno - działka budowlana
1528 m2 z planem zagospodarowania przestrzennego, media
- 662 112 344

Kawalerka - ładna na pierwszym piętrze, po kapitalnym
remoncie, wyposażoną w zabudowę w meble kuchenne, szafy
komandora z nową łazienką sprzedamy. Bardzo niskie opłaty. EuroDom - 601 540 292

Kawalerka 80 tys. - w centrum
Jeleniej Góry - 662 112 344

Mieszkanie 35.5m - w Jeleniej
Górze Zabobrze 2, stan bardzo
dobry. Dwa pokoje. Cena 150
tysięcy 1 piętro - 509 976 241

Mieszkanie 35 m - Stan bardzo
dobry. Dwa pokoje. Cena 150
tysięcy - 509 976 241

Mieszkanie w Czernicy - 37m
do remontu. Cena 50000 - 600
295 366
Mieszkanie w Karpaczu - 2
pokoje, 1 piętro, balkon, piwnica,
215.000, CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
Mieszkanie w Karpaczu - 2
pokoje, 48 m2, I piętro z balkonem,
co. płacone w czynszu, blisko centrum. Cena: 215.000 zł. Polecamy!
Nieruchomości CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
Mieszkanie w Mysłakowicach
- pokój, kuchnia, łazienka, mały
balkon, 36m, 1 piętro, CO etażowe,
odświeżone, panele podłogowe.
Cena 99000 - 501 264 773
Mieszkanie w Piechowicach
- 40m dwa pokoje po kapitalnym
remoncie 133000 tys. - 721 581
631
Mieszkanie w Podgórzynie - po
remoncie do wykończenia 115m2,
parter domu: 3 pokoje i ok. 1500m2

działki. Bez pośredników. Cena
260 tys. - 515 048 358
Mieszkanie w Wojcieszowie
- 2 pokoje 48m2. Cena 52 tys. zł
- 691 976 152
Mieszkanie własnościowe - w
Mysłakowicach 100m. Cena 320
tys. - 691 639 939
Mieszkanie z garażem - lub bez
70m po remoncie w cichej dzielnicy. Czynsz 70 zł. - 796 136 796
Mysłakowice działka - o
powierzchni 1100 m2 - wszystkie
media. Ulica 1 Maja - 500 242
903
Nowe mieszkanie apartamentowe
- w Jeleniej Górze. Cena 120.000
Bez pośredników - 605 885 085
Okazja cenowa! - Mieszkanie 67
m2 2 pokoje + wnęka, Zabobrze
III. Cena:170.000 zł. do negocjacji.
Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Okazja dom 130 tys. - do
remontu do 15 km o Jeleniej Góry
sprzedamy Euro-Dom - 075 75
250 45
Okazja! Hala w centrum Powierzchnia 465 m/2, działka
1595m/2 - 662 009 700

Staniszów 38 zł/m - działka dla
inwestora, 8700 m. Zapraszam
do zapoznania się z ofertą. „BN”
- 660 359 500
Staniszów 38 zł/m - energia
elektryczna - przy granicy działki,
woda – ok. 150m B.Nieruchomości
- 660 35 95 00
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,
częściowo umeblowane - 695
256 460
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m, ogrzewanie indywidualne gazowe, osobne wc, po
remoncie - 517 353 026
Tania kawalerka - w ścisłym
Centrum Jeleniej Góry 26 m2 - 662
112 344
Tanie mieszkanie - lub noclegi dla
pracowników - 600 391 015

Pół domu 265 tys. - lokal mieszkalny z garażem na dwa samochody, działka 1500 m2. Tylko 265
tys. Euro-Dom. - 500 242 903

Tanio! dom do remontu! - Okazja!
duża działka,okolice Jeleniej Góry.
Cena tylko 135 tys. N.Euro-Dom
- 695 384 914

Piękny dom - w Szklarskiej Porębie - 721 581 631

W pobliżu centrum - mieszkanie
2 pokojowe, 68mkw, III piętro,
rozkładowe. Atrakcyjna cena: 159
tys. Polecam! Nieruchomości CeLDOM, Daniel Lenik - 661 114 212

Piętro willi z dużą działką - w
Gryfowie - 600 030 275
Pilnie sprzedam dom - z przeznaczeniem na cele usługowe
jak i mieszkaniowe w cichej i
dyskretnej dzielnicy Jeleniej Góry.
Cena 1260zł/m2 do negocjacji
- 792 299 950
Sobieszów - okazja - Mieszkanie 2-pokojowe, 40 mkw, parter, po
remoncie. Cena: 115.000 zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Sosnówka - Mieszkanie 3-pokojowe, 64 m2, I piętro w kamienicy,
bezczynszowe. Cena: 134.000 zł.
Nieruchomości CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212

Instytucja finansowa poszukuje do wynajęcia
lokal użytkowy na terenie Jeleniej Góry

Wymagania: 50-80m 2 , parter, witryna, wejście od ulicy,
centrum miasta lub centralny punkt osiedla, sąsiedztwo
punktów handlowo-usługowych, przystanków komunikacji
miejskiej, duży ruch pieszych.
Oferujemy: długoterminową umowę, terminowe regulowanie
zobowiązań oraz elastyczne warunki umowy.
Kontakt: Paweł Kulik, lokale@ pro-kredyt.pl, tel. +48 723696967

ALF
A

AUTO KOMIS

Auto Komis Alfa

Zabobrze II, 4 pokoje - 78 m2, V
piętro w wieżowcu z windą, ciepłe,
zadbane. Polecam! Cena: 260.000
zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
157686. Kupimy 4 pokojowe
- mieszkanie z balkonem lub
ogrodem, po remoncie, o podwyższonym standardzie, nPartner
- 790 359 599
Dom - w rejonie Karpacza i Szklarskiej Poręby do kwoty 350 tysięcy.
Najchętniej wolnostojący. BN EuroDom. - 075 75 25 045
Dom - do niewielkiego remontu w
okolicach Jeleniej Góry. „B.nieruchomości” - 660 359 500
Dużą kawalerkę - lub 2 pokojowe
na Zabobrzu 3 - bez pośredników
- 668 095 104
Kawalerkę - Pilnie poszukujemy niedrogiej kawalerki - 508
240 823
Kupię 2 pokojowe - mieszkanie
na pierwszym piętrze w Jeleniej
Górze ok. Żeroma - 695 303 242
Kupię 3 pokojowe - w okolicy
Małej Poczty, ul. Morcinka pilne
- 664 946 462

ul. Wincentegao Pola 15 Jelenia Góra
tel. 075 64 14 051

Kupię bez pośredników - mieszkanie ok. 70m, najlepiej bezczynszowe - 791 693 002

SKUP, SPRZEDAŻ, KREDYTY BEZ ZAŚWIADCZEŃ
I BEZ WPŁATY, SPROWADZANIE Z UNII

Kupię dom do remontu - w okolicach Jeleniej Góry do 250 tyś „BN”
- 660 35 95 00

RESTAURACJA

Kupię lokal około 35m2 - w
Cieplicach na parterze z węzłem
sanitarnym, może być do remontu
- 791 250 699

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA

Kupimy Piechowice - mieszkanie
2-3 pokojowe, 50-60m2, parter lub
I-sze piętro N. Euro-Dom. - 695
384 914

DYSPENSA

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

Staniszów - działka - 1200 m2
pod zabudowę N Euro-Dom - 601
540 292

*
*
*
*
*

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

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

Kupię mieszkanie - do 70 tys. do
remontu Jelenia Góra obrzeża i
okolice - 503 428 296
Mieszkanie - 2,3 pokoje - 602
429 254
Mieszkanie - na Zabobrzu. Po
obejrzeniu rozmawiam ocenie. 2 -3
pokoje. Max 220 tys. W godzinach
17- 20. Gotówka. - 501 478 317
Pilnie mieszkanie - 2-3 pokojowe,
koniecznie z balkonem, oprócz
Zabobrza, w spokojnej okolicy.
Pośrednikom dziękuję! - 695 384
914
Pilnie 2 pokojowe gotówka Zabobrze II lub I, I piętro, ok. 40 m,
dla zdecydowanego klienta. „BN”
- 660 359 500
Pilnie poszukujemy - niedrogiej
kawalerki - 508 240 823
Szukam domu do remontu - w
Jeleniej Górze lub okolicach. Cena
do 200000 zł - 664 499 814

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Szukam mieszkania - 2 pokojowego do wynajęcia za przyzwoita
cenę - 697 344 321

Jeleniej Górze lub w Cieplicach
- 075 75 500 35

2 pokojowe, umeblowane - w Jeleniej Górze - 514 600 108

Zamienię - 64,47m2, 1/2 domu
wolnostojącego, własnościowe,
działka, Cieplice - zamienię na
mniejsze własnościowe - 506
338 591

2 pokojowe w Cieplicach - samodzielne mieszkanie w domu w Cieplicach, częściowo umeblowane.
Najem - wg cen rynkowych. - 602
555 158

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

Zamienię na większe - kawalerkę
czynszową 34,5 m2 w Jeleniej
Górze z łazienką, balkonem i
centralnym ogrzewaniem zamienię na większe do 50 m2 - 075
75 500 16

2 pokojowe, umeblowane - Park
Sudecki, 1000 zł + media(prąd,
woda) ogrzewanie z sieci już w
czynszu - 514 600 108

Mieszkanie na 2 piętrze, 3
pokojowe z kuchnią na podobne
na parterze - 075 235 11

Zamienię 110m na mniejsze
- w Jeleniej Górze na mniejsze z
dopłatą - 721 581 631

3 pokoje - od zaraz 1000 zł + liczniki - 796 292 545

2 pokoje na większe - własnościowe mieszkanie (50,13 m)
niewymagające remontu, z dużym
balkonem ( Zabobrze III), niski
czynsz, na większe 3 pokojowe w
Jeleniej Górze - 665 897 057 lub
697 890 539

Zamienię na mniejsze - 3 pokojowe, 64 m2, wysoki parter na
Zabobrzu II na 2 pokojowe na
Zabobrzu III do drugiego pietra
- 608 430 374

Szukamy dla naszych klientów
- mieszkań i domów w Jeleniej
Górze lub okolicy nieruchomości
- 665 561 306
Willowe - duże mieszkanie w
Jeleniej Górze - 075 752 50 45

54 m2 centrum na większe - kwaterunkowe w centrum, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, CO,
słoneczne po remoncie na większe
3/4 pokojowe. Możliwa dopłata itp.
- 502 212 400
Bolesławiec na inne - mieszkanie 58m2, 1p., niedaleko centrum w Bolesławcu zamienię na
kawalerkę w Jeleniej Górze lub
innym mieście regionu. - 880
635 171
Dam odstępne - za mieszkanie
kwaterunkowe - 509 208 877
Dom 230+40 m2 - po remoncie
(nowy dach, okna, drzwi) 2 garaże,
teren 27arów - 18 km od Jeleniej
Góry - na mniejszy w Jeleniej
Górze lub Cieplicach - 609 843
898
Działka rekreacyjna - odstąpię
na ul. Sudeckiej z altaną i krzewami
1000 zł lub zamienię - czekam na
propozycje - 605 222 100
Kawalerka Kiepury - zamienię
na większe - 695 943 795
Kawalerka na większe - komunalną kawalerkę w Cieplicach
zamienię na większe. - 786 031
153
Kawalerka od 01.02.09. - 770
pln + liczniki (+kaucja) ul. Kiepury
(początek) - 695 943 795

Zamienię na większe - mieszkanie własnościowe 49m wysoki
parter na Zabobrzu 2 na większe
- 664 045 527

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe + kuchnia + łazienka - Cieplice (osiedla Fampa) - Telefon
kontatkowy - godziny wieczorne
- 642 74 61
Wynajmę kawalerkę, ładną,
słoneczną w Sobieszowie dla
pary - 509 508 427
Pokój - oddzielne wejście Sobieszów - 075 75 534 25
2 pokojowe, umeblowane, Sobieszów - 667 268 932
Magazyn z zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni
80m2, duży plac manewrowy,
dwa osobne, wejścia, dogodny
dojazd w Jeleniej Górze – 888
371 746
159404. Dom - w Karpaczu - znajduje się blisko centrum, usytuowany przy cichej i spokojnej ulicy
- 500 183 298
159610. 2 pokojowe - Park Sudecki,
do wynajęcia dwupokojowe - umeblowane oraz dwupokojowe nieumeblowane - 722 866 772

3 pokoje - na Zabobrzu 980zł +
liczniki - 796 292 545

3 pokoje Zabobrze 2 - Cena 500 zł
+ opłaty. Dzwonić proszę w godzinach od 14 do 22 - 607 401 988
3 pokojowe - Zabobrze Różyckiego
pierwsze piętro - 796 292 545
Atrakcyjny lokal - na parterze
w ścisłym centrum Jeleniej Góry
- 603 347 415
Ładne i duże mieszkanie - piękne
i ciche mieszkanie z ładnym widokiem, w pobliżu parku w Centrum.
Powierzchnia 111 m2 - 3 pokoje.
Możliwość założenie Internetu.
Cena:1350 zł info@computeracademy.nl - 075 64 39 633
Do wynajęcia - okolice Jeleniej
Góry (15km), 50m kwadratowych,
CO, łazienka, WC osobno, 3
pokoje, częściowo umeblowane
+ zabudowa typu komandor. PILNIE - Cena do uzgodnienia - 660
449 652
Dwa pokoje - słoneczne, umeblowane, glazura, kuchnia umeblowana, sprzęt AGD, miejsce
parkingowe, obiekt monitorowany.
- 604 076 811
Dwupokojowe - 2 pokoje w
Cieplicach, umeblowane, z balkonem i łazienką, dostęp do kuchni.
Od zaraz. Tanio. - 691 985 234
Dwupokojowe w Karpaczu
- pokój z aneksem kuchennym
+ sypialnia, mieszkanie z niezależnym wejściem na parterze,
częściowo umeblowane - 606
405 109
Gabinety - lub biura w przychodni „VITA”, Osiedle Robotnicze
47, Jelenia Góra. - 075 75 23 911
Garaż - Na oś. XX-lecia, siła,
kanał - 515 803 170

Kiepury 36m2 zamienię - IV
piętro b.ładne - 695 943 795

158648. 2 pokojowe w Cieplicach od 10-go lutego. Komfortowe, umeblowane, kompletnie wyposażone
dla 4-ch osób. Cena 1200 zł, bez
dodatkowych opłat. Wymagana
kaucja 800 zł. - 605 328 066

Kowary-Wrocław - Zamienię
mieszkanie 2 pokojowe, spółdzielcze w Kowarach, na takie same we
Wrocławiu - 503 947 798

158747. 2 pokojowe w Karpaczu
- 40 m2, na parterze z niezależnym wejściem, w nowym budynku
PELKOM - 606 405 109

Mieszkanie - 68m2 w Wojcieszowie na kawalerkę w Jeleniej
Górze - 509 503 333

159143. Kiepury 3 pokoje - koszt
1100 zł + liczniki (woda i prąd),
ogrzewanie elektryczne+ kaucja
- 501 167 262

Karpacz - mieszkanie - od lutego
w centrum Karpacza na okres minimum 1 rok. Dwa pokoje, kuchenka.
łazieneczka, przedpokój wc - 601
170 624

Kawalerka Zabobrze 3 - zamienię lub sprzedam pilne - 695 943
795

Mieszkanie na domek - zamienię 3 pokojowe własnościowe,1p.
na domek - 880 635 171
Mieszkanie na mieszkanie
- własnościowe 54m2 przy ul
Wincentego Pola 1 na podobne
w Cieplicach lub na Zabobrzu
ogrzewanie gazowo-elekt. i piec,
piwnica, dwa pokoje + jadalnia z
kuchnią - 603 925 822
Mieszkanie w Karpaczu - zamienię mieszkanie 53m, 2 pokoje w
Karpaczu na Jelenią Górę, Wrocław - 509 90 88 22
Na mniejsze - 3 pokojowe mieszkanie 110 m2 blisko centrum na
mniejsze 2 pokojowe w centrum
Jeleniej Góry blisko Żeroma. - 695
303 242
Szklarska na Jelenią - mieszkanie kwaterunkowe w Szklarskiej
Porębie Dolnej o powierzchni 69m2
+ garaż strych piwnica ogródek na
podobne w Piechowicach lub Jeleniej Górze (może być Sobieszów,
Cieplice) - 668 486 335
Zabobrze - mieszkanie własnościowe 51m, 3 piętro na Kiepury
na mniejsze z dopłatą również na
Kiepury - 608 338 637
20. Zamiana - 63m2 przy ul: Gałczyńskiego, 3 pokoje, kuchnia,
balkon itd, zamienię na domek
może być do małego remontu w
Jeleniej Górze - 600 501 194 lub
513 981 527
Zamiana centrum J.G. - Kwaterunkowe I piętro, 55 m - 601
196 867
Zamiana na większe - 37m, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon,
ogrzewanie CO, 3 piętro-mieszkanie komunalne w Jeleniej Górze.
Zamienię na większe3/4pok. w

157790. Lokal w centrum - do
wynajęcia 20 m2 ul. 1 Maja pierwsze piętro - 662 112 344
159097. Mieszkanie - willowo
- apartament - z aneksem kuchennym kompletnie umeblowany i
wyposażony 64 M2. Do dyspozycji
duży ogrodzony oświetlony teren,
piwnica. Faktura cena 1300 zł +
liczniki. Jelenia Góra Maciejowa.
- 503 197 955
Kawalerka 36m2 - częściowo
umeblowana w dobrym punkcie
na Zabobrzu, dostęp do Internetu
- 663 232 254
111m2 w centrum JG - ładne
mieszkanie 3 pokojowe, 111m2 w
kamienicy blisko centrum Jeleniej
Góry - 691 596 024
2 miejsca - wolny pokój - okolica
K. Karkonoskiego , nowe budownictwo, umeblowany, wyposażony,
czynsz 270/os + rachunki - 798
260 691
2 piętra - Leśna - w kamienicy
idealne na usługi, handel, gabinety,
biura, kancelarie. Tanio! Samo
centrum - 514 600 108
2 pokoje Kiepury - kompletnie
wyposażone. Wysoki standard
900 zł plus opłaty. Kaucja jednomiesięczna. Wolne od 1.02.09.
Oglądanie 1.02.09 - 502 399 088
2 pokoje w Cieplicach - z łazienką,
balkonem i dostępem do kuchni od zaraz - tanio 691 985 234
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

Hala/magazyn Lubań - 550 m2,
możliwość podziału na mniejsze
powierzchnie. Plac manewrowy.
- 514 600 108

Kawalerka - 32 metry na Zabobrzu - 793 607 481
Kawalerka - (pokój, łazienka,
kuchnia) na Karłowicza (Zabobrze). Mieszkanie będzie dostępne
od 1 lutego. Cena 600 zł + opłaty
(prąd, woda, gaz). Mieszkanko
ładne i ciepłe - 513 514 585, 783
170 605
Kawalerka na weekend - Do
wynajęcia komfortowa kawalerka
w Jeleniej Górze, parking na
posesji Dostępna od 06.02.09
- 511 089 923
Kawalerka umeblowana ładna, duża na Kiepury 770 pln
(za m-c) + liczniki od 01.02.09.
- 695 943 795
Kawalerka umeblowana - d
01.02.09. 770 pln (+liczniki) Zabobrze 3 - 695 943 795
Kawalerka Wleń/k J.Góry umeblowana, własne ogrzewanie,
liczniki, na parterze. Odstępne
400/mc + opłaty - 609 479 090
Komfortowe 3 pokoje - umeblowane, wyposażone Mieszkanie
3 pokojowe o powierzchni (75 m2).
Jelenia Góra blisko Intermarche
- 695 725 853
Lokach handlowo usługowy
- o powierzchni 52m2 w centrum
miasta do wynajęcia na przełomie
kwietnia - maja 2009 rok - 501
259 736
Lokach handlowo-usługowy
- 52m2 w centrum miasta na przełomie kwietnia - 501 259 736
Lokal (biuro, kancelaria) - obok
sądu, wysoki standard - niska
cena!!! - 514 600 108
Lokal 120m - elegancki 120 m 2.
na salon fryzjersko-kosmetyczny,
częściowo wyposażony przy głównej ulicy w Jeżowie - 693 100 000

Lokal blisko centrum - Parter,
50 m2, reprezentacyjna poczekalnia, atrakcyjna cena idealny na
biuro, pracownie projektową - 514
600 101
Lokal usługowy - o powierzchni
54m w centrum Jeleniej Góry - 501
662 442
Lokal w centrum - Plac Piastowski - 510 105 442
Lokal w centrum - biurowy Ip. 20
m2 - 662 112 344
Lokal w centrum 70m - w ścisłym
centrum Jeleniej Góry nadający
się punkt handlowo-usługowy z
wszystkimi mediami - 721 581
631
Lokal(biuro, usługi) - w pobliżu
centrum, 50 m2 - 1500 zł, ładnie
zrobiony, z parkingiem - 514 600
108
Lokale w centrum - lokale
biurowo - usługowe w centrum
- powierzchnia 35m2, 100m2,
PELKOM - 693 539 963
Mam do wynajęcia - Lokal 120
m, centrum Cieplic, parter - 507
0462 83
Mam do wynajęcia - kawalerkę
w Cieplicach, częściowo umeblowaną, widna kuchnia, TV kablowa,
Internet. Czynsz 600 PLN + opłaty
licznikowe. - 504 597 183, 791
651 927
Miejsce w pokoju - szukam
współlokatorki do pokoju w mieszkaniu na Pl. Ratuszowym, super
warunki, TV, Internet, kontakt
GG5214573 - 662 172 251
Mieszkanie - kompletnie umeblowane, czyste, cieple, 2 pokojowe Zabobrze 3. Cena 800 zł +
kaucja + media. - 782 670 709
Mieszkanie - 2-pokojowe w cieplicach wynajmę - 514 600 101
Mieszkanie - na Zabobrzu 3
pokoje 800 zł + czynsz + opłaty
- 514 600 101
Mieszkanie - Karpacz - 2 pokojowe. Czynsz 1000 zł + opłaty za
media. - 691 925 647
Mieszkanie 2 pokoje - wysoki
standard 1000zł + media - 663
051 058
Mieszkanie 2 pokoje - kuchnia,
łazienka od zaraz umeblowane
ul Kadetów I piętro, 65 m wysoki
standard - 508 222 148
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 - 665 839 199
Mieszkanie 2 pokoje - kuchnia
umeblowana od 10-go lutego.
TANIO! - 721 581 738
Mieszkanie 2 pokojowe - częściowo umeblowane, 50m2, centrum miasta, 3 piętro, C.O - 723
409 745
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze na ul. Morcinka o
powierzchni (75 m2) po remoncie
(parkiet, płytki na podłogach),
częściowo umeblowane. Cena
- 999 zł (do uzgodnienia) + opłaty
licznikowe - 695 725 851
Mieszkanie 54m2 - 2 pokoje
zadbane centrum JG cena 180 tys.
- 501 816 592
Mieszkanie od 1.02. w okolicach
Jeleniej Góry (15km), 50m2, CO,
łazienka, WC osobno, 3 pokoje,
częściowo umeblowane + zabudowa typu komandor. PILNIE.
Cena do uzgodnienia - 660 449
652
Mieszkanie w Karpaczu - 2
pokojowe w bloku w Karpaczu.
Czynsz 1000 zł + liczniki - 691
925 647
Mieszkanie z garażem - 74 m/2
umeblowane z garażem na Zabobrzu III. Jest to mieszkanie trzy
pokojowe. - 662 009 700
Na kancelarie/gabinety - duże
mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej
Góry na kancelarie lub gabinety
- 513 018 455
Nieruchomości - kawalerka
na ulicy Transportowej - 694 587
264
Ok. 70m2 - mieszkanie - 601
880 444
Park Sudecki - do wynajęcia
dwupokojowe, umeblowane lub
nie - 722 866 772
Pokój - dla dwóch osób w Jeleniej Górze, Cieplicach umeblowany, parking, Internet, 300 zł
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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
od osoby do uzgodnienia - 660
605 872
Pokój - Duży, umeblowany pokój
z dostępem do kuchni i łazienki w
Cieplicach. Od zaraz. Tanio. - 691
985 234
Pokój - umeblowany od lutego
dla studenta/ki, blisko UE, dostęp
do Internetu - 783 474 271 793 959
222 693 981 182
Pokój 1 osobowy - w mieszkaniu
mile widziana studentka (300 zł +
rachunki) - 609 507 683 lub 50 828
5392 lub792 030 655
Pokój 2 lub 1 osobowy - w
domku jednorodzinnym w Jeleniej
Górze - cena przystępna - 781
95 75 35
Pokój dla 2 osób - duży - w
centrum - 785 157 185
Pokój dla studentów - z dostępem do Internetu w centrum Jeleniej Góry dla dwóch studentów
- 604 081 904
Pokój do wynajęcia - dla dwóch
osób w Cieplicach umeblowany
Internet, parking, 300 zł od osoby,
do uzgodnienia - 660 065 872
Pokój do wynajęcia - duży pokój
z dostępem do kuchni i łazienki w
Cieplicach. Od zaraz – tanio - 691
985 234
Pokój w Karpaczu - z łazienką
w centrum z osobnym wejściem.
- 606 110 895
Pokoje - Pokoje - 694 258 713
Sala na magazyn - powierzchnia
150m2, idealna na magazyn, w
Maciejowej na trasie Jelenia GóraWrocław, cena do uzgodnienia
- 601 924 778
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
Stancja dla studentki - Posiadam wolne miejsce dla studentki.
Zabobrze - 792 282 882
Szukamy współlokatorki - do 3
pokojowego mieszkania na Zabobrzu. Opłaty 200 zł + czynsz (95
zł) + rachunki. Mile widziana osoba
niepaląca - 721 775 639
Tania kawalerka 350 zł - w Milęcicach, koło Lubomierza. Pokój
+ aneks kuchenny + przedpokój
+ łazienka z toaletą. Stan techniczny bardzo dobry. 350zł +
media (razem około 420 zł) - 607
357 068
Wolne pokoje i sala konferencyjna - Leśny Bank Genów
Kostrzyca oferuje noclegi przez
cały rok w pokojach gościnnych
oraz na potrzeby szkoleń, narad,
konferencji bardzo dobrze wyposażoną salę seminaryjną. - 075
71 31 048
Współlokatorka - poszukuję
spokojnej współlokatorki do pokoju
na Zabobrzu /uczennicy - studentki
/ - 075 71 30 268
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

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Firma handlowa poszukuje
l o kalu u ż y t kowe g o o p ow.
100-150 m2 w centrum miasta
w dobrej lokalizacji handlowej
- 666 842 977 e-mail: 7-mila@
wp.pl
2 pokojowe - mieszkanie tanio od
lutego - 697 344 321
Kawalerkę w Jeleniej Górze
lub okolicach, w dobrym stanie,
tanio, najlepiej umeblowaną 725 120 423
Dom na wsi - poszukujemy do
wynajęcia - 501 876 544
Dom w Jeleniej Gór ze - 514
600 108
Dom w Jeleniej Gór ze - lub
okolicy - 668 667 637

Dyskotekę, bar - lokal na
knajpę lub dyskotekę najlepiej z
wyposażeniem - 668 355 557
Dzierżawa solarium - Jestem
zainteresowana wydzierżawieniem solarium w Jeleniej Górze
- 510 167 688
Gara ż - zasilony prądem i
wodą - 693 891 096
Garaż - pod warsztat samochodowy lub magazyn - 075 71
39 862
Garaż - na samochód osobowy
w Mys łakowicach okolice ul.
Polna, Nadbrzeżna, Żołnierza
- 504 134 878
Instytucja finansowa - 5080m2, parter, witryna, wejście
od ulicy, centrum miasta lub centralny punkt osiedla, sąsiedztwo
punktów handlowo-usługowych,
przystanków komunikacji miejskiej, duży ruch pieszych. - 723
696 967
K arpacz - m i e s z k a n i e o d
zaraz - 723 341 303
Kawalerka lub mieszkanie
- w Janowicach Wielkich lub
okolicy - 603 307 716 lub 607
730 868
Kawalerka lub pokój - pilnie
szukam do wynajęcia kawalerki
lub pokoju w domu jednorodzinnym tanio kawalerka do 400zl
- 790 880 189
M ieszkania 2 pokoje - na
długo w granicach 500-600 zł
dla rodziny w Jeleniej Górze
- 668 355 557
M ieszkania p o s z u k u j e my
- mieszkania w Jeleniej Górze
lub okolicy 20 km. Cena, jaka
nas interesuje to 500 zł + opłaty
za media - 501 876 544
M ieszkanie - 2 pokojowe,
niezależne w centrum miasta,
częściowo umeblowane 600 zł
+ rachunki - 723 409 745
M ieszkanie - p a r a s z u k a
mieszkania lub pokoju najlepiej
w Karpaczu - niedrogo i pilne
- 507 315 179
M ieszkanie - d w a p o ko j e
50m umeblowane, glazura, słoneczne, monitorowane, miejsce
parkingowe, CO, sprzęt AGD,
domofon. - 604 076 811
Mieszkanie - 2 pokojowe niedrogo - 697 344 321
Mieszkanie centrum - (kawalerka, 2-pokojowe) w centrum,
lub okolicy centrum Jeleniej góry
do 800 zł. - 692 441 852
Mieszkanie w centrum - w
okolicy pl. Ratuszowego/dworca
PKS. Proszę o kontakt po 18-tej.
- 662 443 687
Pilnie wynajmę - mieszkania w
Piechowicach na dłuższy okres
czasu - 500 108 645
Pracujący mężczyzna poszukuje mieszkania do wynajęcia w
Piechowicach, Najchętniej kawalerki - 723 351 426
Pinie mieszkanie - 4 osobowa
rodzina szuka tanio mieszkania
do wynajęcia w Jeleniej Górze
lub okolicy - 661 059 804
P okó j w J e l e n i e j G ó r z e wszystkie propozycje proszę
składać telefonicznie - 669 427
535
Poszukuję do w ynajęcia domu na wsi - 509 208 877
Poszukuje lokalu - pilnie użytkowego do 60 m2 w centrum
JG lub na Zabobrzu. „BN” - 660
359 500
Stanowisko kosmetyczne tipserskie na dobrych warunkach
- 605 136 555
Szukam kawalerka 2 pokoje
- w JG i jej obrzeża - rozważam każdą propozycję. e-mailar kaszka@ tlen.pl - 6 02 6 3 9
181
Szukam mieszkania - 2-3 pokojowego częściowo umeblowanego - 601 825 643
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Tanio - mieszkanie t ylko w
Jeleniej Górze do 600 - 700 zł +
liczniki, GG13904417
Tanio M3 - Jelenia Góra lub
okolice - 508 231 328
Tanio i szybko - mieszkanie do
700 zł + liczniki GG13904417
Wynajmę tanio - mieszkanie
tylko w Jeleniej Górze 600 zł +
liczniki w razie pytań proszę pisać
na numer GG:13904417

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Renault Clio 1998 rok, trzy
drzwiowy, czerwony, centralny
zamek + pilot, alufelgi, dodatkowy komplet kół zimowych,
CD, elektryczne szyby, pojemność 1200 - cena 7000zł - 663
577 540
Merceded 190 Diesel, rok
1988, osobowy, kolor niebieski,
dodatkowy spoiler, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek + pilot, szyberdach, CD,
cena 5000 zł - 663 577 540
Golf III TD - 82 rok - tanio - 505
771 161
Ford Mondeo 1.8 TD, rok produkcji 1995, uszkodzony silnik
– 1300 zł – 075 71 30 614
Mercedes 124 -230 e benzyna
- gaz, rok 1989, stan dobry,
zielony, zarejestrowany, opłacony Cena: 45 00 zł sprzedam
lub zamienię na inny – 691
455 758
Mitschubisi Eclipse 2,0 rok
1994 przebieg 217 tys., cena
do uzgodnienia, polecam 721
030 571
Opel Kadett E 89 rok - 1.3 +gaz.
5 drzwi, alufelgi, ekonomiczny,
grafit metalik, hak, stan ok.
sprawny, ub ez piec zony do
10.09 rok 600 pln -791 892 110
Mercedes - 124 E, 93 rok, diesel 3 litry – 506 893 377
Bmw E-30 91 rok, opłacona lub
zamienię na inny - 665 839 215
Honda Civik 1,3 rok 1991,
biała, ważne OC i przegląd,

stan dobry, cena 1500 zł - 781
051 962
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
Astra za 2500 zł - zarejestrowana, 1400 benzyna, biała rok
w kraju po wymianie rozrządu
zadbana - 603 182 814
Audi 90 - rok produkcji 1987
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, pełna elektryka. Cena
1700 - 514 588 712
Audi A4 kombii 110ps - 97r 1.9
TDI od maja w kraju zarejestrowane, opłacone - 602 698 100
Audi A6 2,8 skóra - Auto 3 lata
w kraju, zadbane. Pełne wyposażenie oprócz nawigacji, polecam
- cena 22500 zł. - 785 689 495
Autko za dobrą kaskę - Ładny
opel calibra z 92 rok z gazikiem
z ważnym przeglądem i ubezpieczeniem auto godne uwagi - 722
072 443
Bmw 316 compact - rok produkcji 1996, pojemność 1.6 czarny
metalic, wspomaganie, 2 x airbag,
ABS, centralny zamek, alarm,
elektr yczne szyby i lusterka,
alufelgi, szyberdach, CD - 793
212 533
Bmw 7 1500 zł - e32 ważny przegląd i ubezpieczenie - do uzgodnienia (PILNIE) - 508 200 428
Bmw 7 e32 1500 zł - rok 88, bordowa 3.0 benzyna + gaz - cena do
negocjacji - 508 200 428
Bmw e 30 - błotniki, lampy, wnętrze, wszystkie części z rozbiórki
- 609 246 405
Bora TDI - kombi 1.9 - 116
kw 6-biegowa skrzynia biegów
, pełne wyposażenie 4-motion
zarejestrowana, cena 20000 - 609
437 664
Carisma sedan GDI - limuzyna
z silnikiem GDI /125 KM/ rocznik
1998 benzyna - stan b dobry komplet opon + nagłośnienie gratis.
Cena 9500 - 502 723 899

Chrysler Voyager - 2000 rok,
2.5TD, stan bdb,pół roku w kraju
- 785 456 586 i 885 026 077
Ciągnik Ursus c 360 - pełna
dokumentacja, zarejestrowany
- 695 299 394
Cinquecento 900 - z 1998,
ubezpieczone, ważny przegląd.
Auto jest naprawdę w dobrym
stanie - 510 719 752
Citroen Jumpy 2,0 hdi - kupiony
w salonie w Polsce. Przebieg 22
tys. km, serwisowany, zadbany,
używany do przewozu odzieży.
Przegląd techniczny dokonany w
styczniu 2009 r. F- ra VAT. Gotowy
do jazdy. - 601 749 334
Escort - 92 rok, 1.4 ccm, niebieski metalic, w stanie dobrym
z przeglądem do lipca, bez oc
- 667 556 883
Escort - stan bdb. - 1995 rok,
zarejestrowany, grafit metalic,
1.6 16v wspomaganie kierownicy,
2 poduszki centralny zamek,
zadbana welurowa tapicerka,
szyberdach 5300 do uzgodnienia
- 603 182 814
Escort mk4 - 88 rok, 1,3 benzyna, 5 dr z wiow y, spr zedam
lub zamienię do wymiany jest
zawieszenie przód, ogólnie auto
w dobrym stanie, ważne opłaty do
końca roku. Kontakt GG 2641894
lub kom. - 695 980 516
Fiat 126 elx 1997 - 650zł oc
V I I . 0 9 P r ze g l ą d I I I . 0 9 S t a n
techniczny -5, odpala idealnie.
Spalanie Min-trasa-3,5l/100km
Max-ostre mrozy-7,5/100km Stan
zewnętrzny 3 Niestety wymaga
remontu blachy. - 662 175 567
Fiat 126 p 96 rok - stan techniczny bdb. blacharka do małych
poprawek czerwony progi w bdb.
stanie brak OC ważny przegląd
cena 500 zł - 796 850 702
Fiat 126p za 250 zł - maluch
z 95r z przebiegiem 100 tys.
Wyrejestrowany. Blacharka w
złym stanie, uszkodzona lampa
i błotnik. - 792 661 611
Fiat Uno 1.4 LPG - 1.4 benzyna +
LPG z 97 rok. Auto posiada elektryczne szyby, centralny zamek,

przyciemniane szyby, 4 głośniki
radio CD/ mp3. Przebieg 103000
km. Cena 3200 do negocjacji
- 669 820 590
Fiesta 2001 rok tanio - zarejestrowana, 1300 benzyna, biała
z salonu w kraju, serwisowana
w Aso, bez wypadkowa 6800
do uzgodnienia, stan BDB - 603
182 814
Ford Escor t - 1,4 benzyna,
składak 94-97, w dobrym stanie
cena 2,500, do leciutkiej poprawy
tylne drzwi. Zero rdzy na aucie
- 507 204 420
Ford Escort GHIA - 1992 rok,
wiśniow y, elektr yczne szyby,
elektryczne lusterka, centralny
zamek, podgrzewana przednia
szyba, szyber dach, welurowa
tapicerka, przegląd do08.09 OC do 04.09, Cena 2.000zł (do
negocjacji) - 667 085 802
Ford Mondeo 96 rok - kombi
Ghia Zarejestrowany 1996 rok
pojemność 2.0 zielony. Bardzo
bogato wyposażony. Auto po
w ymianie silnika(nie odpala)
Sprzedam cały lub na części.
cena 2200 do malej negocjacji.
- 509 231 320
Ford Mondeo GT - rok 9 6,
pierwsza rejestracja 97 hatchbek
wersja GT 115KM, przebieg 112
t ys., elektr yczne szyby, szyberdach, ABS, wspomaganie,
aluminiowe felgi, fioletowy metalic, kubełkowe fotele. Stan auta
dobry - 509 362 908
Ford Sier ra c lx benz yna +
LPG - silnik 2.0, rok produkcji 91
(składak 96) ważny przegląd i
ubezpieczenie do grudnia 2009
- stan dobry cena 2 tys. do negocjacji - 603 446 275
Golf 2 - 1.6 ważne opłaty OC
i przegląd atrakcyjny wygląd tanio - 511 141 203
Golf 3 1,9 TDI 96 rok - wspomaganie kierownicy, 4 elektryczne
szyby (domykanie z pilota), elektryczny szyberdach, immobiliser,
alarm, c.zamek, zarejestrowany,
OC i przegląd do końca lipca, bardzo zadbany - 660 96 90 29

Golf 3 1.4 + LPG tanio - zarejestrowany, 94 rok ekonomiczny,
nowy akumulator, koła zimowe,
wspomaganie, hak bardzo
zadbany nie w ymaga wkładu
finansowego - 725 120 474
Golf 3 1.9 TDI kombi 199 6
- ważne oc i przegląd 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 II - 1989, 1,3 benzyna,
b o r d ow y, s t a n b db., e ko n o miczny, hak holowniczy, ważny
przegląd brak OC. Cena 1500 zł
- 669 367 214
Golf II - czerwony, 1991 rok,
1,3. 2/3 drzwiowy - cena 2900
- 668 605 032
Golf II - 1989, 1,3 benzyna,
ekonomiczny, bordowy metalic,
hak holowniczy, ważny przegląd,
brak OC, stan bdb. Cena 1500 zł
- 669 367 214
Golf II - 1991 rok, 1,3 benzyna.
Cena 2900 - 668 605 032
Golf II - 1989, stan bdb., 1,3
benzyna, 4-biegowy, hak holowniczy, ważny przegląd, brak OC
Cena 1500 zł - 669 367 214
Golf II - 1989, 1,3 benzyna,
ważny przegląd i OC, ekonomiczny, bordowy metalic, stan
bdb., 1700 zł - 669 367 214
Golf II - czer wony - 1991 r.
- 1,3 benzyna. Ważny przegląd
do 0 9. 2 0 0 9, ubezpiec zenie,
hak holowniczy - cena 2900 (do
negocjacji) - 668 605 032
G olf II 1. 3 + ga z - c z ar ny
3 dr z w i, z adbany O C do 28
marca, przegląd 8 marca - 8,5l
gaz/100km cena: 2500 zł - 500
678 200
Kia sephia - 95, benzyna, stan
dostateczny, tanio - 889 897
143
Kupię zderzak Escort - kombi
rok 1998 - nie uszkodzony - 793
050 422
Maluch - rocznik 1998, kolor
z i e l o ny, s t a n b a r d zo d o b r y,

pierwszy właściciel, Tanio - 603
210 619
Maluch tanio - pilnie - opłacony, zarejestrowany w dobrym
stanie wizualnym i technicznym
- dorzucę parę części 300 zł.
Możliwość sprzedaży bez papierów - 663 057 694
Mazda 121 - okazyjnie rocznik
1990 - 790 568 191
Mazda 323f GT tanio - + pakiet
„ Zender” auto posiada bogate
wyposażenie w aucie jest uszkodzony wodzik od skrzyni - koszt
naprawy oceniono na około 300
zł - Cena 3300 do negocjacji!
- 504 426 791
Mazda 323p - 97 rok, wspomaganie, abs, 3 drzwiowa, zadbana
zarejestrowana stan b.dobr y
- cena 7500 tys. zł. - 609 437
664
Megane Coupe 1.9 DTI - rok
produkcji 2000 rok, ABS, elektr yczne 4 szyby, 4 x air bag,
wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, przebieg 145 tys.
km. lub zamienię na V W golf
IV (TDI lub 1.6 + gaz) z tym
samym wyposażeniem od roku
1999/2000 - 516 722 318
M ercedes 19 0 idea ł - 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 - benzyna
biały rok produkcji 1992 cena
2500 zł - 605 315 915
M ercedes w124 - r o c z nik
1992, zarejestrowany w kraju,
stan b.dobry, grafitowy metalik,
cena do uzgodnienia - 512 604
852
Mithubishi Lancer - 5 drzwiowy
- paliwo 1,5 rocznik 1990 cena
1500 zł - 660 725 384
O mega A - kombi benz y na
+ LPG ubezpieczony i zarejestrowany. Cena 2100 zł - 791
982 460
Opel Astra - 1,7 diesel rok produkcji 1993 wspomaganie kierownicy, radioodtwarzacz, hak
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holowniczy, szyberdach, nowy
akumulator, nowy rozrusznik i
wiązki elektryczne. Cena 2500
zł - 504 134 878
Opel corsa A - rok produkcja
1991 rok, pojemność 1,2, hak,
instalacja gazowa, komplet opon
letnich i zimowych, radio, aktualny przegląd i oc do 06.2009
rok, trzy drzwiowa - cena 1400
zł. Jelenia Góra - 608 359 043
Opel Omega B - Combi 1994
rok. Benzyna 2000 pojemność,
po urzędzie celnym i przeglądzie technicznym. Stan więcej
niż dobry. Cena 2900 zł. - 513
153 676
Opel Vectra 1989 - 1.6, benzyna, pr zegląd ważny do
11/2009 i ubezpieczenie ważne
do 05/2009, stan dobry, garażowany, złoty metalik + komplet kół
letnich - 511 779 713
Peugeot 309 - Sprzedam lub
zamienię na mniejsze auto. Rok
produkcji 1993, pojemność 1100,
5 drzwiowy, stan dobr y smoleng@wp.pl - 721 160 606
Przyczepa z h a m u l c e m zarejestrowana, ładowność w
dowodzie 500kg na wahaczach
z plandeka, hamulcem i kołem
zapasowym 110cmx170cm cena:
1200zł do negocjacji - 725 120
474
Punto 1998 - srebrny metalic,
1100 benzyna, zarejestrowany,
ekonomiczny kupiony w polskim
salonie, cena 4900 do uzgodnienia - 603 182 814
Renault Clio 2000 rok - silnik
dTi, 95000km przebiegu, klimatyzacja, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, abs, centralny zamek, 5-drzwiowy, garażowany, 14500 do negocjacji
- 660 842 782
Renault Clio 2000 rok - 95tys.
km pr zebiegu, klimat y zac ja,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, abs, 5-drzwiowy, silnik „dti”, komputer pokładowy,
centralny zamek, immobilizer,
srebrny metalic, garażowany,
zadbany - 660 842 782
Renault Exprees pickup - z
1995 rok, 1,9D, auto posiada
fotele i zarejestrowane jest na
5 osób, idealne ekonomiczne
autko do dzia ł alności. Cena
około 3400 - 793 901 588
Renault Laguna RN - rocznik
97, silnik 1,8 benzyna, wspomaganie kierownicy, centralny
z a m e k z p i l ote m, p o du s z k a
powietrzna, ważne OC i przegląd, kolor: granatowy, cena:
4500 zł - 663 936 039
Renault Laguna za 1500 zł
- 95 rok - 2.0 benzyna, elektryczne szyby i lusterka, pojazd
po wypadku, do wymiany lampy
p r ze dni e, c h ł o dni c a, m a s k a
do klepania wraz z nadkolem
lewym, silnik jest w idealnym
stanie. Cena 1500 zł, lokalizacja
- Jelenia Góra - 795 262 779
R enault M e g ane C o up e 1,9 TDI, 20 01 rok, poduszki
powietr zne, radio CD, wspo maganie, alarm, klimatyzacja,
zadbane, stan idealny. Polecam
- 516 722 318
Renoult Clio 2001 rok - 1.4
benzyna srebrny klimatyzacja
abs, wspomaganie, elektryczne
szyby lusterka, sensor deszczu, radio cd, centralny zamek,
sprowadzony, zadbany - 609
437 664
Scorpio - na części 96 rok
2.5 d cena 400 zł - pilne - 785
659 511
Seat Ibiza 1.8 benzyna 93 rok
- czerwony stan dobry, wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, centralny zamek, alarm
na pilota, ważny przegląd i oc
do 0 6.09r.cena 3500zł - 79 6
473 417
Seat Toledo 1,9 d tanio - 1993
rok, c zer wony, 20 4.0 0 0 k m,
wspomaganie, komplet kół zimowych, dodatkowo 4 x drzwi i inne
części, zarejestrowany, ważny
przegląd i OC - 790 215 333
Simson-50 - motorower 850 zł
- opłacony - 665 930 993
Skoda Fabia rok 2001 - 20.000
- 501 324 255
S koda Favo r i t - r o k 19 91,
p o jemn o ś ć 13 0 0 b enz y na +
gaz, zarejestrowany, stan dobry.
Cena 1000 zł - 888 551 829

Skoda Favorit z gazem - rok
1991, pojemność 1300 benzyna
z gazem, zarejestrowana, opony
zimowe, stan dobry. Cena 900
zł lub zamienię za mercedesa
123 może być uszkodzony - 888
551 829

C in q uecento, S e i c e n t o ,
Tico, Tamiz, Corsa, Polo itp.
c a ł e i u s z ko d z o n e z aw s z e
aktualne - 601 742 156

Skuter Yuki Shotgun 50 - rok
produkcji 2007 cena 2400 gratis
2 kaski + kuferek- jest w kolorze
bordowym, stan idealny - 664
942 206

Każde auto w rozsądnej cenie
kupię – przyjadę – 669 022
821

Suzuki Swift 1,3 GS - (75KM)
94 wiśniowy metalic elektryczne
lusterka i szyby, podgrzewane
fotele, wspomaganie, szyberdach, lusterka M3 światła przeciwmgielne po wymianie oleju
- cena 3500 zł - 663 931 667
T4 D o k a p o l e c am - b.d o b r y
silnika idealny sprowadziłem
rok temu z Niemiec, silnik nowy,
rozr z ąd, olej, silnik mocny i
oszczędny 2,4 nie jak doki z 1,9
60km naprawdę nie ma siły a 2,4
koła nowe zimowe i lato - 666
590 866
Toyota Camry tanio - w bardzo
dobrym stanie - 600 807 867
Toyota Carolla hatchback rocznik 1994, silnik 1,3 benzyna,
5-drzwiowy, przebieg 127 tys.,
wspomaganie kierownicy, kolor
bia ł y, z adbany, st an bar dzo
dobry. Cena 6.300 do negocjacji.
Pilne - 608 363 115
Toyota C orolla 20 03 rok kombi 2diesel D4D 2003 rok,
salonowy bez wypadku książka
ser wisowa zadbany, do odliczenia VAT dobra cena! - 609
437 664
Toyota Yaris - z 2002 roku z
bogatym wyposażeniem pojemność 1000 cm, zielony butelkowy, zadbana, ser wisowana
wprost cudo polecam, cena do
negocjacji - 509 160 813
Vectra z gazem - stan średni
1000 zł - 603 265 722
Volkswagen t4 8 osobowy
- VW T4 VAN z 1995, 2,4 diesel,
zielony, ogrzewanie postojowe
W E B A S S TO, w s p o m a g a n i e
kierownicy, centralny zamek,
s z y b e r d a c h , p r z yc i e m n i a n e
szyby, hak, alarm, immobiliser.
Jest w bardzo dobrym stanie.
- 608 357 268
Vw Golf 3 - pilnie, tanio, okazja
- 783 062 563
VW Golf III - 1993 rok, czarny,
1,4 benzyna, silnik i blacharka
w stanie dobrym, 2 lata w kraju,
cena 4500 PLN - 668 124 412
Vw Golf III za 4400pln - 1993
rok, 1.4 benzyna, 2 lata w kraju,
atrakcyjny w ygl ąd, silnik p o
remoncie, blacharka bez korozji,
przegląd do 10.2009 rok - sprzedam pilnie - cena 4400 PLN - 668
12 44 12
VW Jetta 1.6 TDI - stan dobry,
rok 1994, cenna 700 zł - 609
985 387
VW Passat 1,9 TDI kombi - 97
rok, klimatyzacja, Radio, blokada skrzyni biegów, granatowy,
zadbany, kierowca niepalący
- 604 399 352
Vw Passat B3 kombi - rok 1991,
pojemność 2000 benzyna + gaz,
elek tr yczne szyby, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, alarm, welurowa tapicerka,
roleta bagażnika, koła stalowe
z zimówkami + letnie na alufelgach, zarejestrowane, cena
4200 zł - 888 551 829
V w t4 skrzynia - 90 rok, 1.9
diesel - 697 870 559
Vwt4 Carawelle - 92 rok, 2,5
benzyna automat srebrna bogate
wyposażenie 8 miejscowa przedłużana. - 505 092 579

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kupię każde auto, również
p o w y p a d ko w e - p o s i a d a m
wiele części zamiennych
do różnych aut, nowe lub z
demontażu - 604 899 303 - 698
707 299
K upi ę a u t a p ow y p a d kow e
- 663 393 415
K a ż de a u t o w r o z s ą d n e j
c eni e. Rów ni e ż z a w yrej e strowanie – 669 022 821
Auto do 1000 zł - może być
do rejestracji lub uszkodzone
– 723 865 808

Samochód osobowy - może
być uszkodzony, zarejestrowany lub nie 725 868 511

MOTORYZACJA
CZĘŚCI-SPRZEDAM
Felgi aluminiowe 4 sztuki,
15 cl 4x100 – cena 330 zł – 075
71 30 614
Felgi stalowe 15” 5*112*5,5 4
sztuki za 200 zł -515 206 283
Opony zimowe Fulda 8 mm
b i e ż n i k a 4 s z t . 2 0 5 / 6 5 r 15
n a f e l g a c h s t a l o w yc h 15 ”
5*112.*5.5 800 zł/komplet – 515
206 283
Opony zimowe Fulda 8 mm
bieżnika 4 szt. 205/65r15 600zl
/komplet – 515 206 283
Sprężyny obniżające, rozporki, filtry stożkowe, doloty
i inne części tuningowe do
wszystkich modeli - tanio - 515
206 283
Peuqeot 405 - 1.9 Części z
demontażu - 500 058 370
15 8552 . A lu felgi - do forda
Mondeo Mk 2. Moja cena to 900
do rozsądnej negocjacji. Zapraszam do obejrzenia i kupna - 790
784 892
158681. Felgi - używane, stan
bardzo dobry, pochodzą z Hondy
Prelude. Rozstaw śrub 4x114.3.
Cena za komplet: 180 zł! - 693
646 753
15 816 4 . Fe l g i 5x10 0 - S t an
bardzo dobry. Rozstaw 5x100.
Opony stan średni - 665 045
356
159608. Felgi aluminiowe 16 rozstaw 5x112. Jedna felga ma
niewielkie uszkodzenie, pozostałe w stanie bardzo dobrym.
Cena 1000zł. - 785 689 495
159233. Ford Fiesta - wszystkie
części - 507 930 010
157764. Opony letnie z felgami
- Spr zedam opony z felgami
15 5 / 70 /13 op ony p o je dny m
sezonie w bardzo dobrym stanie Letnie. cena 400 zł - 796
529 796
158454. Opony zimowe - opony
175/70 13 z felgami stalowymi
cena do uzgodnienia - 603 770
032
15 8 9 02 . Radio o d golfa 4 z
papierami pinem, jak nowe sprowadzone z Niemiec - 514 429
751
157763. Zderzak tuning - Punto I
sprzedam 250zl do lakierowania
- 796 529 796
2 koła - 13tki do forda - (opony do
wymiany) 50 zł - 663 928 084
Do Toyoty Corolli - rocznik 89-93
-półosie z przegubami zew. po
100 zł -klapa tylna nie uzbrojona
- 50 zł -tylna prawa lampa -20 zł
- 075 71 302 68
Renault Twingo - części z
demontażu rok 1993. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
Renault laguna - 1.8 1996 rok
- 608 184 568
2 opony śnieżnobłotne - Sprzedam dwie opony GOODYEAR
VECTOR, M+S rozmiar 205/55
R16,91V. Bieżnik 3-4mm.Cena
100 zł za komplet! - 660 481
111
Akumulator 60 ah - jest ok.
był mi potrzebny do odpalania
kartinga - 792 852 093
Alufelgi - 18 cali rozstaw
5x120 z oponami dunlop 9000p
sport w zestawie 4 alufelgi wraz
z 4 oponami cena: 1700 zł numer
gg:11307466 - 725 595 980
Alufelgi Bmw e30 - alu 14
c ali, 4 s z tuk i, bar dzo ł adna
szprycha oryginał do bmw, opona
195/14/60 continental, stan bdb.,
cena 400 zł - 609 246 405
A lu felgi z o p o nami r 18 opona 225/40, model do audi
a4, a6, wvb5, b6 - cena 1200 zł
- 606 609 115

Astra F - z demontażu 1.4.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki - 510 522 968
Łada 21o3 - Nowe i używane
- silnik, skrzynia biegów, wałek
rozr ządu, łańcuchy rozr ządu
i wiele innych, tanio - 601 628
144
Bmw e-34 e -36 - wszystkie
części - 507 930 010
Corsa B - różne z demontażu
- 510 242 940

Golf 3 spor t - zawieszenie
- kolumny mcpherson z czerwonymi sprężynami do Golfa 3 lub
2. Komplet 4 szt. Cena 350 zł
- 721 721 666
Golf 3 tdi 1996 5d - 1996 różne
- tanio - 604 786 525
Golf II III - z demontażu 3 i
5-drzwiowy, Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968

Części Ford diesel 2000 - silnik
1800TD na części, drzwi, klapa
tylna, lampy tylne, zawieszenia
i inne - 692 723 836

Hak holowniczy - do Opla Vectry
pojemność 2000. Używany, w
dobrym stanie, z dokumentacją.
Cena 160 zł do małej negocjacji.
- 510 915 653

D ojazd ó wka Fo r d - ko ł o
dojazdowe rozstaw szpilek
4x108mm pasuje do większości
fordów. Jeździło w escorcie.
Cena 100 zł. storoł@vp.pl - 603
328 832

Mazda 626 - z demontażu 2.0
–16V.Rok od 92 do 96 (mam
również starsze modele). Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968

Drzwi almera z 2004 prawe - w
stanie idealnym drzwi od almera
hatchbag 1.5 prawe: przód i tył.
komplet 300 zł. - 502 723 899

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

D wie o p o ny ś n i e ż n o b ł o t n e
- Sprzedam dwie opony GOODYE A R V ECTO R , M +S r oz m i a r
205/55 R16,91V.Bieznik 3-4mm.
Cena 100zl za komplet! - 660
481 111

Mercedes 190 124 części - z
demontażu - 504 554 515

Dwie opony dunlop - Sprzedam
d w i e o p o ny l et n i e D U N LO P
SPORT 200E rozmiar 205/65
R15, 94V, bieżnik około 3mm.
Cena 90 zł za komplet! - 660
481 111
Escord opony, pompa paliwa
- cztery felgi plus dwie opony letnie w cenie 100zl i pompę paliwa
za 30 zł - 793 573 991
Escort 1,3 - 92 rok z demontażu - tanio - 725 087 558
Favorit S ko d a - c z ę ś c i z
demontażu Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968
Felgi - aluminiowe do BMW
525 w bardzo dobrym stanie 4
sztuki cena 600 zł 16tki - 783
032 805
Felgi 12 mikra - stalowe 12
nastki mikra1 ,4- sztuki w bardzo
dobrym stanie - 691 273 914
Felgi alu 14 vw lupo - 4 szt. felg
alu 14 wraz z oponami 155/65/14
C o nt i n e nt a l 2 s z t w b a r d z o
dobrym stanie 2 szt,w średnim
cena 600 zł. - 505 092 579
Felgi aluminiowe16 - rozstaw
śr ub 5x112. Jedna felga ma
niewielkie uszkodzenie. Dwie
opony 5mm bieżnika, drugie
dwie do wymiany. Cena 1000 zł.
- 785 689 495
Felgi bmw e-36 - stalowe 15’’
c ena za 4sz t. 18 0 pln. - 5 0 8
222 781
Felgi VW Passat - 2 f b3-b4
14’’ rozstaw śrub 4x100 cena
110pln/2szt - 508 222 781
Fiat Cinquecento - chłodnica
700, silnik1100, szyby, drzwi,
klapa, maska, gaźnik 900, plastiki, lic znik, rozr usznik70 0,
światła tył, zderzak tył i wiele
innych - 508 764 585

Katalizatory - 603 291 394

M ondeo k o m b i - r ó ż n e z
demontażu - 510 242 940
Motocykle skutery - Firma
Z Y M E K O F F - R OA D o f e r u j e
sprzedaż części do motocykli i
quadów. Firma zajmuje się również naprawą - 510 912 071
Motorower - Simson-s-50
opłacony na auto - 601 472 183
Nissan 100nx części - wszystkie z demontażu GG: 8565169
- 504 554 515
Omega A - 2.0 sedan. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968
O mega b k o m b i - w e r s j a
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 - wszystkie części
- 507 930 010
Opel Astra - sedan 1.6 benzyna
94 rok części z demontażu - 661
465 508
Opel astra I i II - wszystkie
części z demontażu od 10 zł
posiadam też do innych marek
- 889 177 436
Opony - 135-70-13-tanio - 601
472 183
Opony - 135-70-13-tanio-nowe
- 601 472 183

Opony 215/65 r16 c - 4 opony
Good Year Cargo Ultra Grip
215/65 R16 C uży wane cena
80zł. za 1szt. - 516 264 119

Ford Escort - części z demontażu do samochodu Różne
modele i roczniki. Jelenia Góra.
Istnieje możliwość wysyłki - 510
522 968

Opony letnie - w dobrym stanie
o rozmiarze 165/65/13 za małe
pieniądze - 721 320 946

Głowica do Passata - uszkodzona B5 lift 130kM, tłoki blok silnika wał, pompowtryski, świece
żarowe - 666 030 970
G ol f 3 - b e z p r z o d u , 3 d ,
wszystko z demontażu - 510
289 093
Golf 3 1.9 TDI 1996 - szyby
elektryczne, drzwi lewe przód i
tył, komputer, i inne drobne elementy tanio - 604 786 525

Seat Ibiza 92 części - 1200cm3
(kompletny silnik, tylna klapa,
szyby pr zyciemnione, lampy,
zder z ak t y ł, fotele o d seat a
malagi i inne. Dzwonić i pytać
- 796 180 884
Sporting - głowica - do cinquecento sporting 1100 po przebiegu 36 tys. km. Cena 350 zł
- 721 721 666
Sprzęgło do Golfa 2 - tarcza
z dociskiem stan dobry TD za
100zł - 666 030 970
Suzuki Maruti - części z demontażu Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 510 522 968
Suzuki Swift - wszystkie części
- 507 930 010
Suzuki Swift - z demontażu
8 9 - 9 5 r G G: 8 5 6 516 9. - 5 0 4
554 515
Suzuki Swift - części - używane - 1.0 i 1.6-16V, 3-drzwiowy
hatchback i sedan rok produkcji
1991. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki. - 510 522 968
Volkswagen Passat 2,0 gt
- 1992 rok, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, uszkodzony silnik. Cena do uzgodnienia - 663 361 567
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 Polo - wszystkie części - 507
930 010
V W, Ford, Suzuki - wszystkie
części - 507 930 010
W zmocnienie czo ł owe - +
wzmocnienie zderzaka przedniego do Nissana Almery rocznik
96-98 za 60 zł - 075 71 30 268

RÓŻNE
SPRZEDAM
HURT odzieży używanej,
naprawdę ładny towar - 2,50 kg
- Jelenia Góra - 606 128 693

Drewno kominkowe – dąb,
buk – 697 812 567

Opony lato 225/55r16 99y sprzedam komplet opon michelin
pilot primacy używane 350 złotych komplet - 609 590 201

Ford Sierra - 2.0 benzyna - 515
267 455

Seat Ibiza - wszystkie części
- 507 930 010

Opony 167/ 70 r14 - zimowe
marki Barum 4szt. cena 160zł/
kpl. - 508 222 781

Ford Aerostar 3.0 - z demontażu - benzyna. Rok produkcji
1988. Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 721 721 666

Ford Mondeo - wszystkie z
demontażu, 1994 rok 2.0 16v
- 075 64 675 00

Radio Ford sound 2000 - Kasetowe or yginalne radio z Ford
Escort z kodem. W pełni działające. Cena do uzgodnienia.
Po s i a d a ko s t kę I S O. G r at i s
zamontuję - 663 349 916

Drewno rozpałkowe, świerkowe, połupane w wiązkach
2 ,50z ł/szt . Pow y żej 50 szt .
Dowóz gratis Jelenia Góra i
okolice - 605 857 016

Ford - z demontażu do różnych
modeli fordów - 603 291 394

Ford Fiesta - 1.1cm 1992 rok
- 608 184 568

Przegub zew n ę t r z ny - d o
Toyoty Camry 2,0 rocznik 89-93
za 100 zł - 075 71 302 68

Opony 135/80 r12 - 4 opony
zimowe 135/80 R12 Dębica Frigo
oraz 4 opony letnie 135/80 R12
Dębica Passio(Fiat 126p,Tico).
Stan opon b.dobry. Cena za 1
komplet 100zł. - 516 264 119

Opony 225x45x17 zima - Dunlop ok 6-6.5 mm bieżnika cena
550 zł za 4 szt. - 691 586 743

Ford Escort Fiesta - wszystkie
części z demontażu od 10 zł
posiadam też do innych marek
- 787 233 050
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Passat b4 - lewy przedni błotnik kolor grafitowy - oryginalny,
stan b.dobry 100zł - 663 928
084
Peugeot 205 - części + dokumenty - 601 472 183
Polonez Caro - wszystkie - 95
1,6 benzyna - 515 267 455
P ompowtryski P a s s a t
130km - 100% sprawne - 666
030 970
P rimera p11 - c z ę ś c i - z
d e m o nt a ż u d o N i s s a n a Pr i mera P11 Kombi 2.0-16V. Rok
prod.1999 (przed liftem). Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968
Prostownik 6a 12v - Sprzedam nowy prostownik firmy Elfin
(polska produkcja), 2 lata gwarancji. Pudełko, dokumentacja.
Cena 80zł. gg: 11883347 - 605
515 713

Stary magiel – 516 021 772

W ó zek t r z y f u n kc y j ny d l a
dziecka używany tylko przez
rok, stan b. dobry, 300 zł – 600
391 015
Korto qranit koła wozu młocarnia na kółkach - 1900 rok
- 500 058 370
Klacz 10 lat spokojna - 500
058 370
Telewizor SONY TRINITRON
stereo czarny 29” z pilotem
cena 350 zł - 515 206 283
W ó zek t r z y f u n kc y j ny d l a
dziecka, używany tylko przez
rok, stan b. dobry - 601 199
423
Kotły C.O. różne rodzaje i
wielkości, fachowe doradztwo, 5 lat gwarancji producent
- 695 586 333
Futro z norek - 660 118 387
Piecyk gazow y z katalizatorem remington dwie płyty
grzejne stan dobry 130 zł bez
butli – 791 892 110
Atlas do ćwiczeń – 506 893
377
K uchenka g a z owa z p i e karnikiem. Cena 50 – 605
496 451
Dębowy parkiet z rozbiórki
20 zł za metr - 691 658 006

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię wózek inwalidzki - elektryczny - 075 235 11

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

Łaska nie bała się gromów
O kościele, który: przyciągał pioruny, targały nim burzliwe dzieje, nawiedził go prezydent Kwaśniewski, a z
Watykanu przywieziono tam Relikwie Krzyża Świętego,
stawiając świątynię na światowym szlaku Via Sacra.
Dziewięć lat wielkiej ofiarności bogatych i biednych jeleniogórzan owocuje postaniem
na podmiejskiej łące sakralnej
perły Jeleniej Góry. Mury kościoła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego wiele słyszą i widzą od
1718 roku. I choć kilka razy bije
w kopułę piorun, który zabił
jednego pastora, twardo stoją.
Niczym nieugięta postawa jego
budowniczych, którzy znajdowali miejsce wiecznego spoczynku
na pobliskiej nekropolii.
– Obejrzałem kościół luterański, który jest najpiękniejszym
budynkiem w mieście i wspaniale wygląda z okolicznych wzgórz.
Zbudowany z kamienia, pobielony, pokryty jest czerwonymi dachówkami. Bardzo korzystny jest
ten kolor, ponieważ kontrastuje z
ciemnoniebieskimi górami, które wszędzie tworzą tło scenerii
– to słowa Johna Quincy Adamsa,
posła berlińskiego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i
późniejszego prezydenta USA z 9
sierpnia 1800 roku.
W tym upalnym dniu lata
przechadza się po Jeleniej Górze
z żoną Luizą i kontempluje zakątki. Przekracza progi świątyni. Z amerykańską wyższością
stwierdza, że nie podobają mu się
freski na sklepieniu, „nieudolnie
pomalowane” przedstawiają
sceny Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa.
W jasnym wnętrzu świątyni
pogłos niesie poranne śpiewy
modlitewne wiernych zebranych
w jednej z czterech naw. Kościół
jest jak krzyż – na jego planie
zbudowany. – A wysoko wiszą
portrety pastorów, którzy tu
pracowali – notuje Adams. Na
ołtarzu dostrzega wizerunki
cesarzy, naturalnej wielkości. To
Józef I i Karol VI, który pozwolił
na wybudowanie świątyni.
Wewnątrz, w przeciwieństwie
do ponurego w środku kościoła
św. Erazma i Pankracego, nie
ma wiejącego zewsząd chłodu
wieków, które mijają od czasu
położenia pierwszego kamienia
pod budowę. Kościół Łaski jest
stosunkowo nowy: ma dopiero
82 lata, co w porównaniu z katolickim pamiętającym średniowiecze, czyni go „młodzikiem”.

Marzenia kupca

8 kwietnia 1709 roku kupiec
Christian Menzel nie myśli o
interesach, ani o portrecie, który
właśnie zamówił. Jest bogaty i
pracowity. Jak większość współ-

wyznawców. Ceni Boga za to, że
pozwolił mu na gromadzenie
dóbr, co jest przejawem troski
Najwyższego.
Odziany w dostojne szaty i
białą perukę Christian szybkim
krokiem przemierza Drogę Wojanowską ku znajdującym się
na przedmieściach ogrodach.
Jest tam polana. Jeszcze pusta.
Ale już niebawem wyrosną tu
rusztowania, w których rodzić
się będzie perła sakralna stolicy Karkonoszy: protestancka
świątynia nazwana Kościołem
Łaski. Ta sama, którą w sierpniu
1800 roku nawiedzi John Quincy
Adams.
Menzel oczyma wyobraźni już
widzi ten podniosły budynek, z
kopułą. Już penetruje wzrokiem
przepiękne freski, które tak się
nie spodobają Quincy’emu Adamsowi. I słyszy niebiańską muzykę
graną na organach, które sam
zresztą świątyni ufunduje.
Zapłaci za nie zawrotną sumę:
30 tysięcy talarów, a konstrukcję
zleci organomistrzowi Roederowi z Berlina. Ten zamontuje w
instrumencie 3456 piszczałek
imitujących dziesiątki głosów.
Sielscherowi, znanemu w Jeleniej Górze rzeźbiarzowi, zleci
wykonanie wystroju ołtarza.
Będzie wrażenie, że to z trąb
anielskich, które wyjdą spod
jego dłuta, zabrzmi organowe
tutti, a putta – jak w magicznym
obrazie – wykonają na kotłach
finale tej sonaty wyobraźni.
– Może w wykonaniu samego
Johanna Sebastiana Bacha,
kantora z Lipska i kompozytora,
który właśnie jest u szczytu sławy? – rozmarza się Menzel.
– Żeby mistrz osobiście przyjechał i zagrał. Na przykład
podczas nabożeństwa inauguracyjnego.
Na razie kupiec widzi tylko
drzewa i niebieskie sklepienie.
I słyszy szum wiatru i śpiew
ptaków. Ale niebawem…

Cesarska inspekcja

Za kilka dni do miasta mają
przyjechać dostojnicy z wielebnym Gottfierdem Balthasarem
Scharffe, diakonem świdnickim, który na placu budowy
odprawi pierwsze nabożeństwo.
I zostaną uroczyście dokonane
pomiary pod kościół.
20 kwietnia dostojnicy trafiają do Jeleniej Góry. Stamtąd podążają ku Cieplicom, do siedziby
hrabiego Schaffgotscha.
– Wieczorem do Jeleniej Góry

Kościół Łaski stał się jednym z bardziej
rozpoznawalnych punktów w Jeleniej Górze.

wrócą incognito, aby ocenić
grunt – pisze Johann Daniel
Hensel na kartach swojej kroniki.
Ale sprawa budowy świątyni
dla ewangelików, którzy są
pozbawieni miejsca kultu, budzi
tak wielkie emocje w Jeleniej
Górze, że nie sposób ukryć przyjazdu świdnickiej świty.
– Gdy tylko przejechali most
na Kamiennej, tłum ruszył za
nimi, aby dowiedzieć się, co
zostało postanowione – odnotowuje kronikarz.
Dostojnicy się spieszą. Czasy zmieniają się na dla nich
lepsze, ale w przyszłości może
być różnie. Wolą, aby świątynia powstała jak najszybciej.
Bo jeszcze cesarskiej mości
się odwidzi i cofnie stosowne
pozwolenia.
Protestanci na miejsce, w którym wybudują kościół, wybierają właśnie tę podmiejską polanę, przy drodze na Wojanów.
Wokół łąki, drzewa i pagórki.
Jeleniogórskie mury z wieżami
kościoła parafialnego świętych
Erazma i Pankracego, kaplicy
św. Anny oraz ratusza, majaczą
się w oddali. Jest jeszcze kilka
skromnych zagród pobliskich
wieśniaków.
Ale w grę wchodzą inne lokalizacje. Między innymi ogród
Adolpha (na którym kilkadziesiąt lat później kwiatowy interes rozkręci Emil Weinhold, a
jeszcze później – już za polskich
czasów – powstanie targowisko
miejskie Flora).
Proponuje się też okolice
kościoła św. Ducha na przedmieściu cieplickim. Te miejsca
nie podobają się luterańskim
decydentom.
Również ogrody Buchsów nie
znajdują w ich oczach akceptacji
– uważa się je za niegodne nowej
świątyni.

Kult w oddali

Polana ogrodowa jest dość
daleko od centrum – jak na
ówczesne poczucie wymiaru
odległości – ale bliżej świątyni
zbudować się nie da, nie tylko ze
względów architektonicznych.
Mimo swobód, z jakich mogą
cieszyć się protestanci po okresie
prześladowań, luterańskich
obiektów sakralnych w obrębie
murów miasta budować nie
można.
Luteranie dostają pozwolenie
na budowę sześciu kościołów i
szkół ewangelickich na całym
Śląsku dzięki Konwencji z Altanstaedt.
Placówki powstaną w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze,
Kożuchowie, Żaganiu, Miliczu
i Cieszynie.
Przy wyborze miejsca budowy decydują jednak nie tylko
względy formalne, ale i estetyczne. Ostateczną decyzję
podejmuje komisarz cesarski
Sinzendorf.
– W żadnym innym miejscu
kościół nie przyozdobiłby w
taki sposób miasta, nie miałby takiego położenia, a domy
mieszkalne – takich widoków
– twierdzi kronikarz Hensel.

W panoramicznej perspektywie sylweta miasta
z charakterystycznymi wieżami.

Na lotniczym zdjęciu z lat 30-tych XX wieku widać oddalenie Kościoła
Łaski od ścisłego centrum Jeleniej Góry. Trudno sobie wyobrazić,
że powstawał on niemal w szczerym polu.
Gorący kwiecień

22 kwietnia 1709 roku wypada
w poniedziałek. Jest ciepło, jak na
tę porę roku.
Oficjalny przejazd kolumny
dostojników jest wielkim wydarzeniem w Jeleniej Górze.
Christan Menzel kręci się wokół świty gości. Jest członkiem
rady pierwszego Kolegium Kościelnego przy mającej powstać
świątyni. W dodatku piastuje
funkcję jeleniogórskiego przewodniczącego kupieckiego. Zależy mu, aby wizyta i uroczystość
prowadzenia pomiarów pod
kościół wypadła jak najlepiej.
Być może zdaje sobie sprawę,
że wokół kościoła powstaną
grobowce, do których on i jemu
podobni patrycjusze jeleniogórscy prędzej czy później trafią.
Na razie jednak o tym nie myśli.
Spod peruki, którą obowiązkowo nosi, leją się stróżki potu.
Wszystko musi być zapięte na
ostatni guzik.
Menzel widzi, jak sześciokonny powóz wwozi dwóch
komisarzy cesarskich: hrabiego
Sinzerdorfa oraz Poltendorfa.
Zjawia się cesarski dworski
skarbnik rady wojennej i poseł
Szwecji. Jest też, co oczywiste,
starosta Ziemi Jeleniogórskiej
Hanns Anton von Schaffgotsch.
I rzecz jasna dostojnicy protestanccy.
Wita ich wielu jeleniogórzan,
odgłos petard i hejnały z ratuszowej wieży. Świta jedzie w
kierunku przedmieść i polany,
gdzie powstanie kościół.

Orszak przyjeżdża na polanę.
Pompatyczna uroczystość, podczas której hrabia Schaffgotsch
chwali łaskę cesarską za udzielenie zgody na powstanie protestanckiego kościoła, otwiera
symbolicznie drogę ku budowie
Świątyni Łaski.
Cesarski komisarz von Sizedorf nawołuje lud, aby przestrzegał obowiązków wobec
Boga i cesarza i kończy słowami:
Magni Iosephi clementia maior
(Uwielbionemu Józefowi wielkiej
wspaniałości).
Tłum śpiewa pieśń „Deus
unicus in excelsis”, wcześniej w
ziemię dostojnicy wbijają symboliczne znaki łaski. Na polanie
staje namiot wojskowy, który
posłuży za tymczasowe miejsce
celebrowania nabożeństw, a dostojnicy jadą na obiad do ratusza
i wracają do Cieplic.
Polana, choć jeszcze sporo
wody upłynie w Bobrze zanim
na niej wyrośnie kościół, jest
już wtedy miejscem kultu. Jeśli
wierzyć Henselowi, na pierwsze
niedzielne nabożeństwo w prowizorycznym namiocie ze skleconą z desek amboną przychodzi
aż 24 tysiące wiernych!
Łąka mieści wszystkich, bo
nie jest jeszcze ograniczona
żadnymi budowlami. Na polanie
celebrowane są chrzty, udziela
się małżeństw. Jak notuje Hensel, pierwszym, który poprzez
chrzest na łące wszedł w społeczność jeleniogórskiego Kościoła
protestanckiego, jest syn Johanna Leopolda von Reibnitza.

Śniegi w maju

17 m a ja 170 9 rok u , p o
ciepł ym początku wiosny,
przychodzi gwałtowne ochłodzenie. Sypie śnieg, ale nie
przeszkadza miernikom w
prowadzeniu pomiarów murowanej świątyni. Obok stoi
już w ybudowany naprędce
kościół z bali drewnianych,
znajdujący się mniej więcej
tam, gdzie ponad 150 lat później powstaną kamienice przy
Banhofstrasse.
W miejscu właściwego kościoła jest już wytyczony plan
krzyża greckiego, na którego
obrysach wylane zostaną fundamenty. Wszystko się jednak
opóźnia, bo skandynawski
architekt Martin Franz z Rewla wciąż nie może w Jeleniej
Górze zamieszkać na cza s
budowy.
A to według jego projektu,
będącego swoistą repliką kościoła św. Katarzyny w Sztokholmie, ma zostać zbudowana
jeleniogórska Świątynia Łaski,
a także pozostała część inwestycji: dom kantora i szkoła
ewangelicka (ta sama, która za
ponad 300 lat, już w polskiej Jeleniej Górze stanie się siedzibą
tzw. handlówki).
Ciąg dalszy w kolejnym
numerze ...

(tejo)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

