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Przy ośmiu wstrzymujących się głosach, przy dziewięciu
popierających oraz pięciu sprzeciwiających się radni
uchwalili w miniony wtorek plan miejskich finansów na
bieżący rok. Stało się tak, po części, dzięki głosom Zofii
Czernow oraz Zbigniewa Ładzińskiego, który wyłamał się
z partyjnej „dyscypliny” i poparł uchwałę.
Głosowanie poprzedziła gorąca momentami dyskusja. Radni
zarzekali się, że nie chcieli się
kłócić ani zabierać głosu. W
rzecz y wistości nie zabrak ło
jedna k słownych ut a rczek i
wystąpień.
Zof ia Czer now z Na szego
Domu zaapelowała, aby podczas sesji budżetowej starać
się omijać wątki polit yczne.
– Nie wiem, czy jeleniogórzanie
chcieliby mieć takich radnych,
którzy w obliczu podejmowania
wa żnych dec yzji, w ycią gają
niemer ytor yczne argument y
– mówiła. Wspomniała też o
wielu decyzjach finansowych,
k tóre – jej zd a n iem – choć
wydają się korzystne dla ludzi,
nie są dobre dla miasta. – Podarowaliśmy ludziom lekką ręką
dopłat y za wodę, a przecież
2 złote więcej nikogo by nie
zrujnowały. A przy dopłatach
trzeba będzie zrezygnować, na
przykład, z remontu dwóch ulic

– mówiła.
Szef komisji bezpieczeństwa
Jerzy Pleskot dodał, że w budżetach od lat nic się nie zmienia. Mówił, między innymi, o
wciąż nieuregulowanej kwestii
remontu ulic w dawnych koszarach przy ul. Podchorąż ych.
– Miałem nie zabierać głosu,
a le w t a k iej sy t ua cji muszę
– ripostowa ł Jerz y Łużniak,
zastępca prezydenta miasta.
– Nie możemy inwestować tam,
gdzie nie ma naszej własności,
a drogi we wskazanym terenie
wciąż należą do Agencji Mienia
Wojskowego. Trzeba było o to
zadbać przy przekształceniach
własnościowych tamtych gruntów – mówił.
Głos zabrał też, choć miał
tego nie czynić, Krzysztof Mróz
z Prawa i Spraw ied l iwości.
Ostro zaatakował radnego Wiesława Tomerę, że obwinia PiS za
brak inwestorów w specjalnej
strefie ekonomicznej. Zarzucił

Hipokryzja i park wodny
Było też starcie o aquapark, a raczej o jego lokalizację. – Jeśli miasto miałoby w
całości inwestować w park wodny w fabryce, to absolutnie nie możemy tego poprzeć
– mówił Józef Sarzyński z LiD. Krzysztof Czerkasow z Platformy Obywatelskiej zarzucił
tymczasem lewicy hipokryzję mówiąc, że robiła wszystko, aby park wodny nie powstał.
A Zofia Czernow wspomniała o odrzuconej, a załatwionej podczas poprzedniej kadencji,
lokalizacji aquaparku przy ul. Dolnośląskiej. - Tamten grunt udało się dostać za darmo
- podkreśliła Czernow.
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Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŒ W JELONCE

Radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu
też Zofii Czernow populizm w
twierdzeniu, że dopłaty za wodę
nie były potrzebne.
Dyskusja była ostra, momentami śmieszna. Rozbawionych
radnych do porządku przywoływał Hubert Papaj, szef rady
miasta. Miłosz Sajnog z klubu
Jelenia Góra XXI zaapelował o
nieodrzucanie budżetu i niesk reś lanie inwest ycji, które
mają szansę na dofinansowanie
z funduszy unijnych. Podkreślił też, że ten plan miejskich
finansów będzie kluczowy dla
następnych lat rozwoju Jeleniej
Góry. – Dlatego ta rada miejska
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Po raz pierwszy w historii miasto chce zadbać o
wygodę cyklistów dostosowując do ich potrzeb najczęściej używane trakty. Wszystko po uzgodnieniu
z samymi zainteresowanymi.
– Przeznaczyliśmy na ten
cel w budżecie 200 tysięcy
złotych. Wydanie tych pieniędzy na dostosowanie traktów
do potrzeb samych cyklistów
odbywać się będzie po konsultacjach z nimi – mówił
podczas ostatniej sesji zastępca prezydenta Jeleniej
Góry Jerzy Łużniak. – Zostaną obniżone krawężniki,
usunięte przeszkadzające

Fot. Konrad Przezdzięk

PLUS TYGODNIA

słupki. Wszystko w porozumieniu z jeleniogórskimi
rowerzystami, którzy wskazują najgorsze miejsca.
W planach jest powstanie bezkolizyjnego szlaku
rowerowego z Jeleniej Góry
do Cieplic, który ma liczyć 6
kilometrów.
Dziś nie ma chyba cyklisty,
który chwaliłby poruszanie
się jednośladem po Jeleniej

(tejo)

(tejo)

Odpowiedzialny, między innymi, za sprawy kultury, jest wyjątkowo nijaką postacią w jeleniogórskim samorządzie. Przywieziony
w „teczce” ze Świeradowa Zdroju
zarządza jeleniogórskimi placówkami kultury bez przekonania o
swoich możliwościach i powadze
misji. Komentatorzy od początku
zauważali, że Szereniuk będzie
zastępcą prezydenta na przeczekanie końca kadencji. Kuluary
szumią od plotek o spodziewanym
od dawna jego odwołaniu, do
którego zapewne nie dojdzie.
Miałkim prowadzeniem polityki
kulturalnej tymczasem wiele nie
można zdziałać, czego dowodem
jest konflikt w Teatrze Dramatycznym im. Norwida, który samorządowcy – być może nieświadomie
– sami sobie zgotowali.

Więcej - str. 10 - 11

Ambitne plany
Jednymi z ważniejszych inwestycji wpisanych w plan finansowy są budowy dróg, w tym
obwodnica południowa (125 milionów złotych, w tym 50 milionów to środki unijne).
Za te pieniądze powstaną dwa kilometry drogi z poboczami, chodnikiem, mostem na
Bobrze oraz estakadą nad ulicą Łomnicką i torami. Do tego rozjazd w Grabarowie. To
potrwa do roku 2011. Jest także park wodny oraz wiele innych założeń, o których już
informowaliśmy na naszych łamach. Budżet zakłada wydanie 300 milionów złotych i
zakłada uzyskanie około 280 mln zł dochodu.

Silna reprezentacja rowerzystów z Mają
Włoszczowską podczas parady ulicami Jeleniej Góry

Zbigniew Szereniuk
zastępca prezydenta
Jeleniej Góry

Formułując poprawki do statutu Teatru Dramatycznego im. Norwida radny
Wiklik twardo pokazał, kto tu rządzi
udowadniając, że działalność kierownika artystycznego placówki Wojtka
Klemma nie podoba się rajcom. Klemm
może teraz zapomnieć o starcie w konkursie, gdyż nie spełnia warunków, aby
móc kandydować na naczelnego, który
połączy swoją funkcję z kierownictwem
artystycznym. Poprawki przeszł y z
miażdżącą przewagą, a prez ydenci
– Marek Obrębalski i Zbigniew Szereniuk – przełknęli gorycz porażki.
Wszak nie od dziś wiadomo, że władze
– bez racjonalnych przesłanek – bronią
Klemma, za którego kierownikowania
teatr wprawdzie zdobył ogólnopolską
popularność, ale niekoniecznie podpartą sukcesem artystycznym tu, na
miejscu.

(tejo)

POMYSŁ TYGODNIA

Górze. Poza kilkoma wydzielonymi traktami w mieście
nie ma sieci dróg rowerowych, brakuje parkingów. A
jeżdżąc ruchliwymi ulicami
miasta cykliści zwiększają
ryzyko wypadku i narażają się na bluzgi ze strony
k ierowców, którz y wciąż
uważają jednośladowców za
intruzów na drogach. – Na
drogi rowerowe i ścieżk i
czekamy jak na zbawienie
– mówią cykliści.

Cezariusz Wiklik
radny Lewicy
i Demokratów

Prawo i Sprawiedliwość wstrzymały się, a radni lewicy – poza
Ładzińskim – byli przeciw.

Fot. Konrad Przezdzięk

– str. 14

będ zie bud żet u szczegól n ie
uwa żn ie pi l nowa ła – doda ł
Sajnog.
W efekcie za budżetem zagłosowali radni PO wsparci przez
Zofię Czernow oraz – nieoczekiwanie – Zbigniewa Ładzińskiego z LiD. Jelenia Góra XXI oraz

(tejo)

MINUS TYGODNIA
Fot. Konrad Przezdzięk
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WYDARZENIA / REKLAMA
Brawa dla Joanny

Ma tylko dziewięć lat, a
już zgromadziła na swoim
koncie liczne sukcesy. Tym
razem kolejny wielki i - co
najważniejsze - jak najbardziej zasłużony odniosła na
arenie literackiej. Joanna
Bą cz yk , uczen n ic a k la s y
trzeciej Szkoły Podstawowej
nr 7 im. Adama Mickiewicza,
stanęła na najwyższym podium w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pudełko
moich marzeń” w Zduńskiej
Woli. Wiersz pt. „Mój przyjaciel…las” przyniósł jej Grand
Prix.
Jej pracę wybrała komisja,
w której zasiedli zrzeszeni
poeci (Tadeusz Zawadowski,
Lilla Latus i Anna Andrych), z
ponad stu wierszy i fragmentów prozy, które napłynęły
ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z całego
kraju. Asia ma już na swoim
koncie wiele nagród głównie
na arenie pla st ycznej. Na
podsumowa n iu kon k ursu
laureat ka Joa n na Bą cz yk
będzie miała okazję spotkać
się ze zduńskowolaninem –
znanym aktorem teatralnym
i filmow ym – w ychowankiem Powiatowego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, placówki
organizującej konkurs – Rafałem Królikowskim.

Już

otwarte
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(tejo)

PODZIÊKOWANIA
Dla Ryszarda Kêdry dr. nauk medycznych
i personelu Oddzia³u Chirurgi Naczyniowej
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Za bezinteresown¹ pomoc i ogromne
zaanga¿owanie w sprawy ludzkie, a w
konsekwencji udany zabieg, wykonany
na wysokim poziomie przez wybitnego
specjalistê i profesjonalny personel.

Edmund Bloj
wraz z rodzin¹
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WYDARZENIA

Spłonął garaż

Farby, oleje, lakiery i inne
materiał y spłonęł y w miniony piątek w Kowarach w
jednym z garaży w budynku
mieszkalnym. Dzięki szybkiej
interwencji strażaków udało
się jednak uniknąć rozprzestrzenienia ognia. Nie ucierpiał też nikt z mieszkańców
nieruchomości. Do zdarzenia
doszło około godziny 13.40 w
Kowarach przy ulicy Witosa.
O pojawieniu się ognia, strażaków zaalarmował jeden
z lokatorów. Przed ich przyjazdem wszyscy mieszkańcy
wyszli z budynku. Na miejsce wysłano cztery zastępy
straży pożarnej: OSP Kowary
i Łomnica oraz jeden wóz
strażacki z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
JGR 2 i Kowar. Dzięki temu
strażakom udało się szybko
ugasić ogień i nie dopuścić do
jego rozprzestrzenienia. Mimo
łat wopalnych materiałów
w garażu skończyło się na
niewielkich stratach materialnych. Jeszcze nie wiadomo, co
było przyczyną pożaru. Szczegóły i okoliczności zdarzenia
ustali policja.

(Angela)
Z pensjonatu
na „dołek”

Niespokojną noc mieli goście jednego z pensjonatów
w Karpaczu. Wsz ystko za
sprawą awanturującego się
wczasowicza z Głogowa. Zachowywał się na tyle głośno
i agresywnie, że właścicielka
zadzwoniła na policję. Młody
mężczyzna awanturował się
i groził swojej dziewczynie.
Gościem okazał się 18-letni
mieszkaniec Głogowa, który
przyjechał do Karpacza na
ferie zimowe. Po przybyciu
policji, 18-latek nie zmienił
swojego zachowania. Funkcjonariusze ukarali go za zakłócanie ciszy nocnej mandatem
karnym w wysokości 200 zł.
Jeszcze dwukrotnie proszono policję o uspokojenie
agresywnego młodzieńca. Za
drugim razem go pouczyli,
kiedy to nie poskutkowało
trafił do wytrzeźwienia do
policyjnego aresztu. 18-latek
był pijany: miał 1,36 promila
alkoholu w organizmie. Policyjny areszt podziałał na
mężczyznę uspokajająco.

(tejo)

Zabił dla 300 złotych
Ryszard Sz. jest po dwóch zawałach i 15 latach walki
z chorobą serca. Przez sąsiadów postrzegany był jako
towarzyski, uczynny i spokojny człowiek. Teraz grozi
mu kara do 25 lat więzienia, bo zabił kolegę, z którym
przy wódce pokłócił się o 300 złotych długu. W minionym
tygodniu do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wpłynął
akt oskarżenia w tej sprawie.

Ryszard Sz., 59-letni mieszkaniec Świętoszowa, feralnego 10
listopada ubiegłego roku wracał z
grzybobrania. Po drodze do domu
spotkał swoich kolegów z ulicy.
Janusz S., na którego wszyscy
mówili Adam, oraz Mirosław J, już
wcześniej kupili sobie po piwku,
które wypili pod sklepem. Na wynos wzięli dwie półlitrówki wódki.
Z trunkami mieli się przenieść się
do domu Mirka, i wtedy właśnie
spotkali Ryśka, którego zaprosili
na biesiadowanie.

Awantura o dług

Libacja zaczęła się po godzinie
16.00. W dwie godziny w trójkę
wypili, co mieli. Janusz S. poszedł
do sklepu po jeszcze jedną butelkę
wódki i zakąskę. Po jego powrocie
mężczyźni zabrali się do kolejnej
butelki, przy której rozmawiali o
starych dobrych czasach, i pracy.

W pewnym momencie Mirek źle
się poczuł i poszedł do pokoju
spać. W tym czasie Ryszard z Januszem pozostali w kuchni. Kiedy
Janusz S. powiedział Ryszardowi
Sz. o planach wyjazdu do pracy na
budowie do Krakowa, ten zażądał
oddania mu trzystu złotych oraz
spirytusu, które pożyczył mu trzy
lata wcześniej.
Wtedy Janusz S. zaproponował
oddanie mu w depozyt swojego
zegarka. Co było dalej? Prawdopodobnie Ryszard Sz. nie zgodził się
na takie rozwiązanie i zaczęła się
między nimi kłótnia a następnie
szarpanina. Sprawca twierdzi
jednak, że awantura zaczęła się
jednak dopiero wtedy, kiedy Janusz S. zaczął przechwalać się
wizytą w Czechosłowacji i Turcji,
pokazywać mu chwyty „łamania
rąk” i uderzył go w twarz.

Bez szans na przeżycie

W pewnym momencie Ryszard
Sz. wyciągnął z prawej kieszeni
nóż i ośmiokrotnie ugodził Janusz
J. w szyję, klatkę piersiową, plecy i
pośladki. W sumie zadał mu osiem
ran ciętych i kłutych, w tym ranę
ciętą szyi bocznej lewej, przecięcie żyły szyjnej i nacięcie tętnicy
szyjnej oraz nadcięcie przedniolewobocznej ściany tchawicy,
powodującą masywny krwotok i
wstrząs krwotoczny, skutkujące
zgonem.
Janusz S. upadł na podłogę, a
sprawca natychmiast zbudził Mirosława J., któremu wykrzyczał, że
zabił Adama. W kuchni J. zobaczył
na podłodze pełno krwi i charczącego Janusza, który jeszcze żył i
miał wyczuwalny puls. Wybiegł
z mieszkania, wezwał karetkę
pogotowia ratunkowego i o zajściu
powiadomił policję. W tym czasie
Ryszard Sz. umył ręce w łazience,
wyszedł z budynku i poszedł w
kierunku budowy, gdzie chwilę
później zatrzymała go policja.
W prawej przedniej kieszeni
jego spodni znaleziono składany
nóż. Sprawca przyznał się do
popełnienia czynów, ale mówił, że
nie chciał zabić kolegi, ale bronił

Przez lód i nieuwagę

Do dwóch groźnych zdarzeń
drogowych doszło w minioną
środę pod Jelenią Górą. Przyczynami była nierozwaga kierujących i oblodzona nawierzchnia
drogi. O 8.30. 21-letni mieszkaniec Bukowca jadący nissanem
sunny nie dostosował prędkości
do trudnych warunków na
drodze. Na łuku przy wyjeździe
z Kostrzycy do Bukowca wypadł
z drogi, wpadł do rowu i dachował. Cudem zmotoryzowanemu
nic się nie stało. Uszkodzeniu
uległ tylko pojazd.
Dwadzieścia minut później
200 metrów dalej doszło do
wypadku drogowego. Czołowo
zderzyli się kierujący samochodami marek: Rover i Opel
Vectra. Sprawcą okazał się 33letni kierowca opla, który nie
zdjął nogi z gazu i wjechał
prosto na prawidłowo jadącego
roverem. Poszkodowany, który
podróżował z żoną, doznał
złamania nogi. Trafił do szpitala
w Bukowcu. Wszyscy uczestnicy
zdarzeń byli trzeźwi.

się przed jego ciosami.
Ryszard Sz. miał 1,9 promila
alkoholu we krwi, Mirosław J. :
1,2 promila a Janusz S. 3,5 promila
alkoholu we krwi.

Spokojny, uczynny

Sąsiedzi postrzegali sprawcę
jako osobę pomocną, uczynną,
komunikatywną, zaradną życiowo. Nikt, z tych których znał,
nie zauważył u niego skłonności
do alkoholu. Sam sołtys Świętoszowa potwierdził, że pracował z
nim w szkole od 1993 roku jako
pracownik fizyczny i znał go jako
człowieka niezwykle kulturalnego
i spokojnego. Człowieka, który
szanował innych ludzi i lubił zwierzęta. Nikt więc nie podejrzewał,
że wódka tak bardzo może zmienić człowieka i popchnąć do takiej
zbrodni. Sprawcy za zabicie kolegi
grozi do 25 lat w celi. Obecnie
przedłużono jego tymczasowe
zatrzymanie w areszcie na kolejne
trzy miesiące.

(Angela)
Z nożem na matkę
i ojczyma

Angelika Grzywacz

Bezdomni spalili domek – dwie ofiary śmiertelne
Do tragicznego pożaru doszło w
niedzielę nad ranem przy ul. Legnickiej na terenie dawnego ośrodka Juwenturu. Kobieta i mężczyzna
zginęli w płomieniach. Udało się
uratować jedną osobę.
– Byli to bezdomni, którzy najpewniej
zaprószyli ogień – poinformowała nadkom.
Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. – Kobieta miała 34 lata,
mężczyzna był o trzy lata starszy – dodała.
Jedna osoba przeżyła żywioł. Wszyscy byli
pod wpływem alkoholu.
Bezdomni koczowali na terenie dawnego
ośrodka od dawna. Nikt ich stamtąd nie
przepędzał. W drewnianych domkach
palili ogniska i urządzali libacje. Do takiej
tragedii musiało w końcu dojść, przecież te
domki były częściowo z drewna – komentują świadkowie.
Na miejscu czynności przeprowadzono
z udziałem prokuratora. Okoliczności i dokładne przyczyny tragedii ustalone zostaną
podczas śledztwa.

(tejo)

Fot. Marek Komorowski



Z uszkodzonym okiem trafił
do jeleniogórskiego szpitala
mężczyzna ugodzony nożem
w trakcie awantury domowej
przez 29-letniego pasierba. Napastnik zranił też swoją matkę.
Złapała go policja. Do zdarzenia
doszło w Lubawce. Miejscowy
dyżurny poinformowany został,
że w jednym z mieszkań na terenie gminy doszło do awantury.
Na miejscu funkcjonariusze
zatrzymali nietrzeźwego 29latka podejrzanego o zranienie
dwóch osób nożem. Policjanci
ustalili przebieg zdarzenia.
Mężczyzna podczas kłótni zranił
w rękę swoją matkę, a następnie
zaatakował jej konkubenta.
Napastnik był pijany: przeprowadzone badanie wykazało
ponad 2,7 promila alkoholu w
jego organizmie.
Matka mężczyzny została
opatrzona przez lekarzy i wróciła do domu, natomiast jej
konkubent z uszkodzonym
okiem trafił do szpitala w Jeleniej Górze. Nożownik został
przewieziony do policyjnego
aresztu. Za czyn, którego się
dopuścił, grozi mu do 10 lat
więzienia

(tejo)

Policja i prokuratura przez kilka godzin
ustalała okoliczności tragedii

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

CZYNNE w dni robocze; 8-16

Redakcja

tel./fax

(075) 75 444 00

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Konrad Przezdzięk (redaktor naczelny),
Mateusz Banaszak (sport) Agnieszka Gierus, Angelika Grzywacz, Marek Komorowski (zastępca redaktora naczelnego), Anna Pisulska Współpraca: Konrad Lipiński, Janusz Lewicki , Robert Ignaciak (foto), Ryszard Literacki, Małgorzata Kowalska (ogłoszenia) Marketing: Sylwia Myśliwiec, Jacek Prasol, Małgorzata Kowalska DTP: Tomasz Szmigiel, Projekt makiety: Marek Tkacz, Robert Dobosz, Internet: http://www.jelonka.com Druk: Drukarnia Pro Media,
45-125 Opole, ul. Składowa 4 Nakład: 10.000 egz.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 lutego 2009 r.

Lawinowo rośnie liczba bezrobotnych. Szanse na etat
maleją proporcjonalnie do wieku, w którym ludzie tracą
pracę. A zwolnień jest coraz więcej. Wszystkiemu winne
kryzys i recesja, które ogarnęły także lokalny rynek pracy.
Nie brakuje jednak nadziei na lepsze: nowe miejsca pracy
powstaną niebawem w Karpaczu.
Tylko w styczniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej
Górze zgłosiło się 1216 osób.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowało się
„tylko” 863 bezrobotnych. – Sytuacja przypomina najgorsze
dla urzędu czasy: początek lat
90., kiedy to po przemianach
gospodarczych ludzie masowo
rejestrowali się utraciwszy pracę
w różnych zakładach – usłyszeliśmy. Po stabilizacji minionych
lat, znów coraz więcej petentów
puka do urzędu.

Nie dla wybrednych

PUP argumentuje, że prz y
odrobinie dobrej woli każdy
może znaleźć zatrudnienie. Ale
bezrobotni, czemu trudno się
czasami dziwić, grymaszą. – Jestem ekonomistką i skończyłam
45 lat. Pechowo straciłam pracę
w firmie, która zwolniła kilka
osób, w tym mnie. W pośredniaku zaproponowali mi etat
kucharki lub pomocy w hotelu
– mówi pani Anna (nazwisko do
wiadomości redakcji) z Jeleniej
Góry. – Odmówiłam. Szukam
pracy na własną rękę. Mam na
razie drobne zlecenia. Myślę o
założeniu firmy – dodaje jeleniogórzanka.
O tym, że znalezienie pracy
to długi i żmudny proces, przekonali się klienci pośredniaka,
którzy od dłuższego czasu, bez-

skutecznie, próbują uz yskać
zatrudnienie w jakiejś lokalnej
firmie. Związane jest to ze sporymi stresami wywołanymi brakiem pieniędzy, a tym samym
kłopotami w życiu.
– Od dłuższego czasu próbuję
znaleźć pracę. Zarejestrowałam
się w Powiatow ym Urzędzie
Prac y, ale szukam tak że na
własną rękę. Moją pasja są konie,
przy których potrafię zrobić niemalże wszystko. Pytałam więc
w okolicznych stadninach, czy
nie potrzebują nowych osób, ale
niestety nigdzie nie uzyskałam
pozytywnej odpowiedzi – mówi
Izabela Białoszewska z Jeleniej
Góry.

Zrywają umowy

Urzędnicy rozkładają ręce:
wszystkiemu winien jest kryzys,
którego skutki zaczynają już
sięgać do lokalnego rynku pracy.
Wprawdzie zwolnień grupowych
jeszcze nie było, ale coraz więcej
osób ląduje na bruku po wypowiedzeniu umowy. – Zwolnienia
grupowe zawsze pociągają za
sobą duże koszty ze strony pracodawcy. Dlatego łatwiej zawrzeć
z pracownikiem umowę na czas
określony i po wygaśnięciu terminu nie przedłużyć jej – usłyszeliśmy w PUP. Z kolei pracodawców
wciąż zniechęcają wydatki, jakie
muszą ponieść oferując miejsca
pracy. – „Zabójcza” jest zwłaszcza

Będzie praca pod Śnieżką
Wśród wielu złych wiadomości dotyczących zwolnień, a nawet redukcji pracowników w
okolicznych fabrykach są także dobre informacje. Już w maju bieżącego roku nastąpi
otwarcie Kompleksu Wczasowo Sanatoryjnego Sandra w Karpaczu. Firma docelowo
ma zatrudnić 100 osób. Poszukuje głównie kelnerów, kucharzy i pokojowych, ale
wolne są także etaty kierownicze. W tej sprawie osoby zainteresowane już teraz
powinny się zgłosić do PUP. Nie wiadomo jeszcze ile osób zostanie zatrudnionych
w Centrum Kongresowym Gołębiewskim, ale można liczyć na to, że będzie to także
spora liczba. Otwarcie nastąpi najprawdopodobniej jesienią 2009 roku, ale nie jest
jeszcze znana konkretna data.

Fot. Ania Pisulska

TEMAT TYGODNIA

Idą złe
czasy



RYTM TYGODNIA
Ostatnia szansa

Jeszcze tylko dziś (poniedziałek) można złożyć zdjęcia
w konkursie dla gimnazjalistów, licealistów i studentów
zorganizowanym przez samorząd Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul.
Kochanowskiego. Ogłoszenie
wyników i wernisaż nagrodzonych prac – w lutym.

O krok od tragedii

– Od dłuższego czasu próbuję znaleźć pracę. Niestety, nigdzie
nie uzyskałam pozytywnej odpowiedzi – mówi Izabela Białoszewska
z Jeleniej Góry.
składka na ZUS. Po jej opłaceniu
mogę zaoferować pracownikowi
śmieszną sumę. Dlatego wolę
zatrudniać ludzi na umowę o
dzieło niż na stałe – zdradza nam
właściciel niewielkiego zakładu
rzemieślniczego. Nie ukrywa też,
że częste są przypadki zleceń „na

budownictwo oraz branża motoryzacyjna. Aktualnie trudno jest
prognozować, jaka będzie skala
redukcji lub skala rekrutacji
– powiedziała Urszula Filipczuk,
dyrektor PUP.
Znalezienie prac y mają
ułatwić kursy organizowane

Pokojowe, kelnerzy, kucharze, sprzedawcy,
magazynierzy i inżynierowie nie muszą
się martwić o zatrudnienie, bo w ich branży
cały czas jest zapotrzebowanie na nowych
pracowników.
czarno”. – Dopóki koszty utworzenia stanowiska pracy będą
tak horrendalne, będzie tak coraz
częściej – usłyszeliśmy.

Najgorsze przed nami

Tymczasem w Powiatowym
Urzędzie Pracy mówią, że najgorsze dopiero przed nami. – Skutki
kryzysu w wielu branżach – szczególnie tych, w których kontrakty
zawierane są na dłuższe terminy
– zaczną być odczuwalne dopiero
za kilka czy kilkanaście miesięcy.
Taką branżą jest między innymi

przez Powiatowy Urząd Pracy,
na których ludzie są nie tylko
uczeni nowego fachu, ale i dobrej prezencji u potencjalnego
pracodawcy. Ważne jest także
przyzwyczajenie się do ciągłego
doszkalania, aby w ten sposób
sprostać aktualnym potrzebom
rynku pracy. – Na sukces zawodowy składają się nie tylko
w ykształcenie formalne, do świadczenie zawodowe, odbyte
kursy i szkolenia, lecz również
osobiste zainteresowania i pasje.
Pracodawcy bardzo często pyta-

ją potencjalnych pracowników o
sposób spędzania czasu wolnego. Swoją atrakcyjność na rynku
pracy zwiększamy poprzez budowanie wizerunku – usłyszeliśmy
od Urszuli Filipczuk.

Robota, ale nie u nas

Jednak większość zainteresowanych odchodzi z pośredniaka
z kwitkiem. Wśród nich nie brakuje takich, którzy rejestrują się
tylko po to, aby nie tracić prawa
do świadczeń zdrowotnych.
– Pracuję w Niemczech, oczywiście na czarno. Nie mam skrupułów, aby się tu rejestrować,
bo nie z mojej winy straciłem
poprzednią robotę – zwierzył
nam się pan Janusz. Regularnie
przyjeżdża do PUP, aby podbić
dokumenty. Za Odrą jako hydraulik i montażysta zarabia
dwa tysiące euro miesięcznie.
Wystarczy, aby zapewnić byt
rodzinie: żonie z dwójką dzieci.
– Małżonka pracuje jedynie na
jedną czwartą etatu i też pewnie
wkrótce zapuka do PUP – mówi
pan Janusz.

Anna Pisulska (tejo)

Niewiele brakowało, a spali łby się dom mieszkalny
przy ul. Lwóweckiej. Lokator
jednego z mieszkań zasnął z
zapalonym papierosem. Mężczyznę uratowali sąsiedzi,
a straż pożarna zapobiegła
rozprzestrzenieniu się ognia.
Sprawę bada policja.

Szpital bez RTG

Zepsuły się obydwa posiadane przez największą placówkę opieki zdrowotnej w
mieście aparaty rentgenowskie. Pacjenci przewożeni
są karetkami pogotowia do
gabinetu lekarskiego przy
ulicy Moniuszki, a inni chorzy odsyłani są do punktów
medycznych posiadających
sprawny sprzęt. Taka sytuacja może potrwać jeszcze
przez dwa tygodnie.

Bezpieczne ferie

Policjanci skontrolowali
35 pojazdów, którymi przewożone były dzieci. Kontrole
8 z nich odbyły się na prośbę
opiekunów, a pozostałe zostały skontrolowane z inicjatywy
policjantów – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z
KMP w Jeleniej Górze. – Stan
skontrolowanych środków
transportu nie budził żadnych zastrzeżeń i wszystkie
zostały dopuszczone do dalszej jazdy.

Trująca zemsta za psie i kocie kupy
Fot. Ania Pisulska

Właściciele psów i kotów są oburzeni postawą swoich sąsiadów, którzy nie wahają się, aby podkładać
zwierzętom trutkę. Argument: czworonogi brudzą,
gdzie popadnie, a ich opiekunowie mają to gdzieś.

– Trzeba być naprawdę nieludzkim, żeby bez
żadnych skrupułów truć zwierzęta. – mówi
Krzysztof Poziomkowski,

Konflikt najbardziej odczuwalny jest na osiedlu Zabobrze.
Po roztopach ludzie taplają
się w zwierzęcym kale, który
zalega chodniki. – Psy sąsiada zrobiły sobie toaletę
pod moim balkonem. Co
roku smród jest niesamowity, a dzieci przynoszą do domu psie kupy
przyklejone do butów
– mówi pan Mariusz z
ulicy Moniuszki. – Nie
pochwalam trucia
zwierząt, ale… jestem czasami w
stanie zrozumieć
desperację mieszkańców – dopowiada.
– Trzeba być naprawdę n ieludzk i m,
żeby bez żadnych skrupułów truć zwierzęta.
Jeżeli nawet czworonogi nabrudzą wokoło
bloków czy w innym miejscu

to można mieć pretensje, ale do
właściciela i to z nim powinno
się załatwić tę sprawę, a nie
krzywdzić bezbronne czworonogi – ripostuje Krzysztof
Poziomkowski, mieszkaniec
bloku przy ulicy Kiepur y,
któremu otruto kota. – Całe
szczęście, że możemy liczyć
na weterynarza. Dzięki niemu
nasza kotka po trzech dniach
leczenia w końcu doszła do
siebie. Podobnych sytuacji na
terenie Jeleniej Góry i powiatu
odnotowano wiele.
Problem z psimi odchodami
trudno rozwiązać. Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej zainwestowało w
postawienie dziesięciu pojemników na zwierzęce odchody.
Na początku inwestycja w
żaden sposób nie wpływała na
czystość miejskich chodników
i trawników, ponieważ ludzie
w ogóle nie korzystali z tego
rodzaju udogodnienia. Obecnie

jest nieco lepiej, bo niektórzy
właściciele czworonogów w
końcu zabrali się za sprzątanie
po swoich pupilach. Ale efekty
są dalekie od oczekiwań, a trzy
pojemniki zostały zdewastowane – Inwestycja się opłaciła,
bo część mieszkańców Jeleniej Góry faktycznie korzysta
z ustawionych pojemników
– mówi Stanisław Sokoliński,
kierownik oddziału estetyki
miasta w MPGK.
Na Osiedlu Zabobrze II spółdzielnia mieszkaniowa również ustawiła parę pojemników,
ale tutaj nie zdają one egzaminu,
bo służą jako zwykłe kosze na
śmieci. – Wszystkich lokatorów
uczulamy na tę sprawę. Wiedzą,
że do ich obowiązków należy
sprzątanie po swoich pupilach,
a na plac zabaw nie wolno im
wchodzić z psami – powiedziała
Elżbieta Dybowska z JSM.

W konflikcie każda ze stron
ma swoje racje. Ale to truciciele
popełniają przestępstwo, które
z mocy ustawy o ochronie
zwierząt jest zagrożone karą do
dwóch lat więzienia. Sprawy
trucia zwierząt można się zgłosić bezpośrednio na policję, do
prokuratury lub schroniska
dla małych zwierząt. – Są
to bardzo trudne przypadki,
każdy z nich zgłaszany jest
do prokuratury. Warto jednak wiedzieć, ze mieliśmy
już sprawy, w których udało
się udowodnić winę sprawcy
– podkreśla Eugeniusz Ragiel,
kierownik Schroniska dla Małych Zwierząt i prezes Zarządu
Głównego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Polsce.

Anna Pisulska

Kara podziała
Skutecznego rozwiązania problemu można upatrywać w bardziej radykalnym
przestrzeganiu regulaminu czystości w mieście przez strażników. Gdyby przyłapany
na gorącym uczynku „wysadzania” psa na chodniku czy trawniku jego właściciel
dostał solidny mandat, zawahałby się, czy następnym razem lepiej nie posprzątać
psiej kupy.
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WYDARZENIA

wasze fotki Nasze Pociechy

Er yk

D or ia n

Fil ip

Koniec minionego tygodnia przyniósł pogorszenie pogody, śnieg i ślizgawicę na drogach. W piątek
wieczorem na ostatnim
ł uku k rajowej „trójk i”
przed Maciejową doszło
do poważnego w skutkach
wypadku.

Ka mi la

Po godzinie 18 czołowo zderz ył y się: fiat seicento i fiat
palio. Do kraksy doszło podczas
wyprzedzania kolumny samochodów jadących w kierunku
Jeleniej Góry przez kierowcę
seicento. Auto na podwrocławskiej rejestracji zaczęło manewr
wyprzedzania w ostatnim lasku
przed Ma ciejową . K ierowca
prawdopodobnie nie zdążył wyprzedzić wszystkich pojazdów i
nie miał też miejsca na ucieczkę
na pobocze. – Ale żeby takim
bzykiem w takich warunkach
brać się za wyprzedzanie, to trzeba być zdrowo stukniętym – mówili świadkowie zdarzenia.
Jeden poszkodowany doznał
złamania nogi. Dwoje jest rannych. Wszyscy trafili do jeleniogórskiego szpitala. Jak się dowiedzieliśmy, Fiatem Palio, razem
z żoną, wracał z Jeleniej Góry
dyrektor szkoły podstawowej i
gimnazjum w Janowicach Wielkich. Oboje doznali poważnych
obrażeń, na szczęście nie zagrażających ich życiu. Policja w
ciemnościach ustalała szczegóły
wypadku.
Dzień później doszło do kilku zdarzeń. Najpierw kobieta
k ierująca samochodem Seat
Toledo, nie dostosowała prędkości do panujących warunków
na drodze, straciła panowanie

Majka

Maja

Na tal ia

Tym ek

Viktoria

Kacper

Kraksy na śniegu i lodzie

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

Fot. Marek Komorowski



„Czołówka” przed Maciejową.
nad samochodem i zjechała
z ulicy Wolności na skarpę i
drzewa tam rosnące. W efekcie
samochód wywrócił się na dach.
Kobieta trafiła do szpitala, na
szczęście obrażenia nie były zbyt
poważne. Wszystko wydarzyło
się dokładnie naprzeciw wjazdu
do bazy MPGK.
– To już drugie auto, które tej
zimy wpadło w poślizg i wylądowało na tej polance – powiedział mieszkający nieopodal
mężczyzna.
Inna kierująca samochodem
marki Audi, już po zmroku, gdy
na drogach zamarzała warstwa
błota śniegowego na ulicy Łomnickiej wpadła w poślizg, uderzyła w znak drogowy, a następnie w
stojące na poboczu drzewo.
Do stłuczek dochodziło też
na Jana Pawła II. Wystarczyła

Z forum Jelonki: pisze ~Rally79S - To specyficzne miejsce i bardzo zdradliwe!!! W
tych krzakach już wiele samochodów „lądowało” Na Wolności jest kilka jeszcze takich
„łatwych” miejsc!
pisze internauta Yuta - A co to za osobówka czy SUV leżał na dachu od 14:30 aż
do wieczora na wylocie z Jelonki w kierunku Karpacza ? Kobitki jechały za szybko,
załapały pobocze, i wjechały okrakiem na początek stalowej bariery energochłonnej,
autko przechyliło się na prawo i przewinęło się na dach. Pomocy drogowej nie
widziałem ino jakieś szwagry majstrowały coś po ćmaku. Miejsce: ostatni lewy łuk
przed granicą miasta.

chwila nieuwagi, trochę za szybko jadące auto i to wystarczało,
żeby nie w yhamować przed
zatrz ymując ym się z przodu
pojazdem.
– To jest już reguła w naszym
mieście, że przy załamaniu pogody, gdy drogi robią się śliskie,
ludzie nie od razu dostosowują
jazdę do panujących warunków
– powiedział nam policjant jeleniogórskiej „drogówki” – wtedy
mamy najwięcej wyjazdów. Ale
w następne dni, nawet jeśli wa-

runki na drogach są dużo gorsze,
już nie dochodzi do kolejnych
kolizji, stłuczek i w ypadków.
Ludzie zaczynają uważać, zwalniać i nic się nie dzieje. Jednak
wystarczy kilka dni poprawy
war un ków na drogach, gdy
drogi staną się suche kierowcy
tracą czujność. I zabawa zaczyna
się od początku. Spada śnieg albo
marznący deszcz i mamy znowu
pełno pracy.

Marek Komorowski

• 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

Trwa zabawa w której pytamy Państwa który kapłan z
parafii znajdujących się na terenie miasta Jelenia Góra
i powiatu jeleniogórskiego zasłużył waszym zdaniem
na tytuł ulubionego księdza.

Sport kwalifikowany: co dalej?

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

Jeleniogórscy radni na ostatniej sesji przyjęli uchwałę
o warunkach i trybie wspierania, w tym finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze. Dokument określa, między innymi, zasady finansowania
przez miasto zawodników klubów koszykarskich, piłki
ręcznej i nożnej. Przyjęto go mimo istotnych zarzutów
co do treści.

problemów, czy mogą liczyć na
jego przychylność. Czy w końcu
jest dobrym opiekunem kościoła.
Kupony opublikujemy w tym i w
najbliższym numerze tygodnika
Jelonka.com.
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– Postawiono nas pod ścianą i
teraz musimy przyjmować dokument kiepski – mówił przewodniczący komisji kultury i sportu,
Cezary Wiklik – to kompletna
nonszalancja i brak szacunku do
radnych, sportowców dorosłych i
młodych, którzy bardzo liczą na te
pieniądze. My dostaliśmy po prostu
skopiowany dokument z ubiegłego
roku, chociaż rok temu mówiliśmy,
że to uchwała zła, nie określająca
na czym miastu zależy w rozwoju
sportu kwalifikowanego.
– Jeśli wycofamy ten dokument
pogrzebiemy wszystkie kluby w
mieście – mówiła radna Grażyna
Malczuk – Odłożenie opracowania
nowego dokumentu do opracowania strategii było sensowne, ale
teraz tłumaczenie prezydenta, że

strategiii nie ma, bo nie powstał
raport o oddziaływaniu na środowisko jest po prostu śmieszne.
Już podczas przyjmowania
uchwały w kwietniu 2008 roku
mówiono, że dokument trzeba
przyjąć tylko dlatego, że sportowcy
potrzebują pieniędzy. Natomiast
w tym roku miała to być już inna
uchwała, która będzie zgodna ze
strategią rozwoju sportu na terenie
Jeleniej Góry.
Choć o strategii mówiono cały
ubiegły rok, taki dokument nie
powstał, nikt nie widział nawet założeń takiego opracowania. Nadal
więc nie wiadomo, czy miastu
zależy na rozwoju piłki nożnej, a
może piłki ręcznej lub koszykówki.
Jak należy umiejscowić kluby siatkarskie, czy miasto chce, żeby grały

w którejś lidze? A może zależy nam
z rozwoju sportów mniej popularnych, a wręcz niszowych?
– Bez tego dokumentu prezydent
może równie dobrze przeznaczyć
kilkaset tysięcy na koszykarzy, ale
może też te pieniądze dostać klub
graczy w ringo – powiedział nam
pragnący zachować anonimowość
radny – znowu jest pełna dowolność. Kluby nie są w stanie choćby z
grubsza założyć, czy miasto będzie,
czy nie będzie zainteresowane roz-

wojem ich dyscypliny. Chcieliśmy,
aby w tegorocznej uchwale były
zapisane kryteria poznawania pieniędzy. O wysokości decydowałyby
sukcesy zawodników, zdobyte miejsca, punkty zdobyte na zawodach
wojewódzkich i ogólnopolskich. A
nadal rządzić będzie prezydenckie
widzimisię. Tak już miało nie być.
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Pomysły na ferie strzałem w dziesiątkę

Koniec zimowej laby. Dziś (poniedziałek) dzieci i młodzież wracają do
szkół. Ferie będą mile wspominali
ci, którzy skorzystali z propozycji
miejskich instytucji kultury. Budową
igloo z baloników najmłodsi jeleniogórzanie zakończyli spotkania
„Z Książnicą Karkonoską dookoła
świata”. – W sześciu spotkaniach,
które odbyły się w naszej bibliotece,
wzięło udział kilkudziesięciu młodych jeleniogórzan. Poznaliśmy
wszystkie lądy świata – mówi Krystyna Spólnik, szefowa Biblioteki
Dziecięco-Młodzieżowej. W miniony
piątek dzieci rysowały grenlandzkie
krajobrazy, a na koniec – zbudowały

igloo. Za budulec posłużyły baloniki,
które w całość uformował Arkadiusz
Siwko. W eskimoskim domku „zamieszkały” zadowoleni z wakacji w
Książnicy: Emilia i Ida Kobielskie,
Aleksandra Czechowska, Marcelina
Cierpka, Barbara Bernacka, Zuzanna Suchowierzch, Agata i Tamara
Cichoń oraz Damian Bustowski.
Półkolonie w Jeleniogórskim Centrum Kultury jak zwykle zgromadziły komplet chętnych na spędzenie
bez nudy dni wolnych od zajęć
szkolnych. W tym roku przebiegały
w bajkowo-ekstremalnej atmosferze. – To pomysł na pobudzenie
wyobraźni i radosne spotkanie z

fantazją oraz wyzwolenie kreatywności wśród dzieci – mówi Maria
Szubart, instruktorka JCK. – Nie tylko czytaliśmy bajki, lecz także tworzyliśmy je – usłyszeliśmy. Najmłodsi
próbowali swoich sił we wspinaczce
na sztucznej ścianie ustawionej w
sali Novej. Zanim jednak zostaną
wytrawnymi wspinaczami, przeszli
kurs podstawowych technik i oswoili się ze sprzętem alpinistycznym
podczas prowadzonych na wesoło
zajęć pod okiem Artura i Agnieszki
Bleichertów.

(tejo)
zdjęcia: Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Żegnali się iskierką

W rodzinnej atmosferze zakończyli dziś harcerskie zimowisko
młodzi jeleniogórzanie, którzy
przez 10 dni w ypoczy wali w
Międzynarodowym Domu Skauta przy ulicy Wiejskiej. Nie obyło
się bez programu artystycznego,
podziękowań i wzruszeń. Do
harcówki przy ulicy Wiejskiej
zaproszono rodziców i opie-

kunów dziewcząt i chłopców,
którzy spędzili zimowe wakacje po harcersku. Dzieci, przy
a kompaniamencie Mariusza
Mieszkowskiego (akordeon), wykonały wiązankę popularnych
piosenek, nie tylko harcerskich..
Na zakończenie wszyscy stanęli
w kręgu i przekazali sobie tzw.
iskierkę pożegnania, polegającą

na „puszczeniu” w obieg uścisku
dłoni. Jolanta Płonka podziękowała rodzicom i opiekunom za
pomoc w organizacji zimowiska,
które mogło się odbyć dzięki Radzie Przyjaciół Harcerstwa.

(tejo)



w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 lutego 2009 r.



WIADOMOŒCI

Mariusz V., oprawca, który zakatował 3,5–letniego
Bartka, stanie – wraz ze swoją konkubiną Iwoną K.
– przed sądem oskarżony właśnie przez Prokuraturę
Okręgową w Jeleniej Górze o zabójstwo chłopca. Kobietę
oskarżono o znęcanie się nad dzieckiem i nieudzielanie
mu pomocy.
To kolejny epizod dramatu z
Kamiennej Góry, jaki wiosną
minionego roku wstrząsnął
całą Polską. Wówczas Iwona K.
przyniosła do szpitala ciężko
pobitego synka. Lekarzom nie
udało się uratować chłopca.
Wydarzenia, które poprzedziły śmierć Bartka, szczegółowo
opisują śledczy w akcie oskarżenia. Przez trzy dni: od 15 do
18 maja, chłopiec przeżywał
mękę. Konkubent matki upił się
i zaczął chłopca bić, kiedy ten
nie chciał jeść obiadu. Potem
elektrycznym kablem okładał

Po naszej interwencji
niemożliwe dla ZGL „Południe” stało się możliwe
i do tego niezwykle proste. O
zanieczyszczeniu mieszkania
Lecha Gęcy fekaliami z zamarzającego szamba pisaliśmy
w naszym tygodniku w minionym tygodniu. Lokator od
sześciu lat nie mógł się doprosić
pomocy Zakładu Gospodarki
Loka lowej „Poł udn ie”. Po
na szej publ i kacji za stępca
dyrektora Wiesław Kaźmierski
podjął decyzję o natychmiastowej przebudowie kanalizacji w
tym budynku.
– Wiedziałem o tym, że te
rury biegną po budynku i jest
to niezgodne z prawem, bo
lokatorzy robiąc sobie toalety

wiszącego w powietrzu malca
po całym ciele trzymając go
za rękę. Później zaczął kopać
go po nogach i brzuchu. Bił też
go z otwartej dłoni po twarzy.
Chłopiec płakał i prosił kata,
aby ten przestał go bić. – Mówił:
„Wujku, nie bij, za co bijesz?
Mężczyzna znęcał się nad dzieckiem przez godzinę, a matka,
Iwona V. nie reagowała.
Następnego dnia scenariusz
powtórzył się. Mariusz V. uderzył chłopca bez żadnego powodu w twarz tak mocno, że
dziecko uderzyło głową o piec

kaflowy. Bartek zaczął płakać.
Iwona K. zagroziła, że zabierze
chłopca i wyprowadzi się. Jej
„prz y jaciel” obieca ł, że nie
będzie już bił malca. Bartek
później skarżył się matce na ból
głowy i senność. Kobieta wiedziała, że chłopiec jest chory i
nie wezwała żadnej pomocy.
Dramat yczny finał tragedii miał miejsce w sobotę, 17
maja. Mariusz V. dostał ataku
furii, kiedy chłopiec nie zrozumiał jego polecenia. Zaczął bić
dziecko rękoma po pośladkach.
Bartek chcąc uniknąć razów,
zaczął się wycofywać, potknął
się i upadł. Wtedy mężcz yzna zaczął okładać go kablem
elektrycznym, kopał go także
w krocze i dusił. Chłopiec nie
płakał tylko prosił „wujka”, aby
przestał. Iwona V. nic nie mówiła. Wiedziała, jak bardzo pobity

Odetchnie świeżym powietrzem
w m ieszka n iach w ykona l i
samowolę budowlaną – mówi.
Nie miałem jednak sumienia
ich odłączać od tych rur. Teraz
znalazłem ekipę budowlaną i
zleciłem zabudowanie rur ściekowych wewnątrz budynku.
Na począt k u m i n ionego
t ygodn ia w budy n k u prz y
ulicy Jagiellońskiej pojawiła
się ek ipa remontowa , któ ra rozpoczęła prace. Całość
przebudowy ma się zakończyć
około wtorku tego tygodnia.
– Rury zostały przeniesione
wewnątrz budynku do miejsca
wydzielonego z pomieszczenia
gospodarczego, wykonaliśmy
toaletę w mieszkaniu pana

Gęc y, pod łą cz yl iśmy ją do
rur kanalizacyjnych, całość
wygrodzimy ściankami działkowymi, zabudujemy i naprawimy instalację elektryczną
– wylicza Kaźmierski. Na nic
więcej nie mamy pieniędzy.
ZGL „Południe” pożyczy lokatorowi urządzenie do wyciągania wilgoci z powietrza i
ścian, co ułatwi odnowienie
mieszkania. Nie będzie jednak
remontować tego lokalu, bo
nie leży to w obowiązkach
zarządcy. O pomalowanie i odnowienie lokum musi zadbać
sam najemca.

(Angela)

jest chłopiec, bo skarżył się
jej, że wszystko go boli. Nie
skorzystała nawet z okazji,
kiedy mężczyzna poszedł po
zakupy i nie poprosiła o pomoc
sąsiadów. Oskarżony jeszcze
tego samego dnia dwukrotnie
pobił Barka, między innymi,
paskiem od spodni z metalową k lamrą oraz gumow ym
wężem.
Stan chłopca pogorszył się
w nocy z soboty na niedzielę.
Zaczął majaczyć i stracił przytomność. Dostał też wysokiej
gorączki. Iwona K. na próżno

Za co bijesz, wujku…
prosiła konkubenta, by kupił
środk i przeciwgorączkowe.
Zaczął krzyczeć, aby zabrała
chłopca do szpitala i wynosiła
się. Kazał jej powiedzieć lekarzom, że malec spadł z roweru.
W szpitalu, mimo reanimacji
podjętej przez lekarzy, dziecko
zmarło.
Jeszcze tego samego dnia
policja zatrzymała parę oprawców. Byli trzeźwi. Początkowo
prowa d zono postępowa n ie
w kierunku pobicia ze skut-

k iem śmiertelnym. Później
śledczy – wobec Mariusza V.
– zmienili kwalifikację czynu
na zabójstwo i znęcanie się ze
szczególnym okrucieństwem.
Zwyrodnialcowi grozi kara dożywotniego więzienia. Za swoje
czyny Mariusz V. oraz Iwona K.
odpowiedzą przed Sądem Okręgowym w Wałbrzychu.

(tejo)

Ludzie płakali
– Nie mogłam/em doczytać do końca, łzy same przychodziły do oczu – tak wielu naszych Internautów skomentowało ten tekst,
kiedy ukazał się na łamach portalu www.jelonka.com Nikt nie miał odrobiny pożałowania dla zwyrodniałego człowieka, który
zakatował chłopca. – Śmierć za śmierć. Niech cierpi tak samo, jak to niewinne dziecko – pisali internauci, niejednokrotnie matki
i ojcowie trzylatków. – Ten człowiek nie jest godny, aby go nazwać człowiekiem. W podobnym tonie skomentowano postawę
matki dziecka: zasługuje na surową karę – to tylko jedna z łagodniejszych wypowiedzi.
Młody złodziej

16-letni chłopak dopuścił się
co najmniej czterech czynów
karalnych w Jeleniej Górze w
okresie od sierpnia 2008 roku do
stycznia tego roku. 24 stycznia
włamał się do jednego ze sklepów
papierniczych w Jeleniej Górze,
skąd ukradł flamastry, długopisy i
inne rzeczy o łącznej wartości 300
zł. Ukradł też torebkę zostawioną
przez kobietę w przychodni. Przywłaszczył sobie rzeczy o wartości
1300 złotych. Ponadto chłopak
najprawdopodobniej ukradł również dwa dowody osobiste dwóch
jeleniogórzan, które to policjanci
znaleźli w jego mieszkaniu. Do
chwili obecnej przestępstwa te nie
zostały jeszcze zgłoszone.

Naćpany kierowca z „amfą”
Ponad 300 porcji amfetaminy znaleźli policjanci u 29letniego mieszkańca Kowar, który pod wpływem środka
odurzającego prowadził samochód i wpadł podczas
kontroli drogowej.
Sposób jazdy kierowcy wskazywał jakby jechał on pod wpływem
alkoholu. – Policjanci zatrzymali
pojazd do kontroli drogowej. W
trakcie rozmowy stróże prawa
nie wyczuli od niego zapachu
alkoholu, ale – jak się później
okazało – 29-latek kierował pod
wpływem narkotyków. Podczas
czynności mężczyzna dziwnie się
zachowywał. Policjanci zauważyli, jak wyrzucił z samochodu

jakieś zawiniątko. Po sprawdzeniu okazało się, że była to
amfetamina w ilości ponad 300
działek. Mieszkaniec Kowar trafił
do policyjnego aresztu. Odpowie
za posiadanie znacznych ilości
środków odurzających oraz o
kierowanie samochodem pod ich
wpływem, za co grozi mu kara do
ośmiu lat więzienia.

(tejo)

(tejo)

Spokojnie, to tylko awaria!
W minionym tygodniu w mieszkaniach części śródmieścia i Zabobrza po raz kolejny „wyschły” krany. Powód?
Pęknięcie rur doprowadzających wodę do budynków. Jak
wynika ze statystyk podobnych awarii wodno-kanalizacyjnych w ciągu roku jest około 300.
Czy jest szansa, że w najbliższym
czasie się to zmieni i jakie rozwiązania tego problemu planuje spółka
Wodnik? O tym opowiada Wojciech
Jastrzębski, prezes Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”
w Jeleniej Górze.

Fot. Konrad Przezdzięk

– Jak pan ocenia stan rur
doprowadzających wodę miesz-

kańcom budynków w Jeleniej
Górze?
Wojciech Jastrzębski: – Gdybym
miał to skwitować jednym zdaniem,
to powiedziałbym, że nie jest tak źle,
jak mogłoby się wydawać. Mówimy
o mieście, które obsługuje ponad 100
tysięcy mieszkańców w odniesieniu
do zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków za pomocą niemal-

Usuwanie skutków pęknięcia rury
pod ul. Korczaka trwało trzy dni.

że 500 kilometrów wodociągów i
prawie 300 kilometrów kanalizacji.
Trzeba podkreślić, że te rury są z różnego okresu działania. Ich stan jest
różny. W odniesieniu do wodociągów
mamy zarówno rury poniemieckie
czyli ponad stuletnie, następnie z lat
pięćdziesiątych i siedemdziesiątych,
ale też nowe chociażby magistrale z
zakładu uzdatniania wody z lat 2002
– 2007. Najgorszy jest stan rur z lat
siedemdziesiątych czyli głównie na
Zabobrzu I. Wtedy w Jeleniej Górze
oddawano około 700- 900 mieszkań
rocznie, budynki powstawały jak
grzyby po deszczu. Tempo budowy
było ogromne, a rury kładziono

tam o niskiej jakości i montowano
je szybko i niechlujnie. Była to spawa
polityczna i robiono to najgorzej, jak
było to możliwe.
– Czy można procentowo określić ilość rur z danego okresu?
– W tym roku będziemy to bardzo
dokładnie inwentaryzować. W planie
mamy zakup tzw. map cyfrowych.
Można potocznie powiedzieć, że to
będzie taki GPS dla naszej całej sieci.
Tych najstarszych rur nie jest jednak
tak wiele, ale o konkretach będziemy
mogli powiedzieć coś więcej dopiero
po inwentaryzacji.
– Jak wyglądają statystyki
awarii w ostatnich latach?
Jeżeli chodzi o awarie, od wielu
lat ich liczba utrzymuje się mniej
więcej na tym samym poziomie.
Jest to około 300 awarii w skali roku.
Bardzo pozytywnie zaskoczeni byliśmy podczas tegorocznych mrozów,
kiedy nie było prawie wcale usterek,
a w okresie świąt nie otrzymaliśmy
żadnego zgłoszenia. Z pewnością
pomogła nowa inwestycja, czyli
zbiornik w Sosnówce. Tam zostały
położone nowe sieci, ustawione
zawory automatycznie przestrajane,
które są monitorowane.
– Co jest w planach modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych
w Jeleniej Górze i kiedy one będą
realizowane?
Te plany można podzielić na
dwie grupy. Pierwsza z nich to duża
inwestycja w ramach programu

spójności. Do końca maja br. złożymy wniosek o pieniądze unijne
na zadanie przekraczające kwotę
25 milionów euro. Te pieniądze
powinniśmy otrzymać z Brukseli
pod koniec roku, lub na początku
roku przyszłego. Środki zostaną przeznaczone na dalszą modernizację

leśna, Krakowska, Okrężna i Tabaki.
W odniesieniu do kanalizacji pracę
będą prowadzone na: Zachodniej,
Kasprzaka, Noskowskiego, Paderewskiego, Wyczółkowskiego czy na
Czarnym. Inne działanie to systematyczne i dokładne usuwanie awarii,
mamy na ten cel pieniądze i jeśli to

Na inwestycje i remonty oraz zakup sprzętu
„Wodnik” wyda w tym roku 5 milionów złotych.
W historii firmy nie było tak wielkich nakładów.
oczyszczalni ścieków plus pięćdziesiąt kilometrów kanalizacji. Prawie 7
tys. ludzi zostanie przyłączonych do
tej kanalizacji, głównie z Sobieszowa,
Cieplic, Osiedla Pomorskiego i rejonu
ulicy Osiedla Robotniczego. Jelenia
Góra będzie skanalizowana w 2015
roku w niemalże w 99 procentach.
Do rozwiązania zostanie problem
Jagniątkowa i kawałek Goduszyna.
Hurtowo będziemy przyjmowali
ścieki z Jeżowa Sudeckiego i Janowic
Wielkich.
Oprócz tego firma co roku będzie
wydawała między 2- 3 miliony
złotych na modernizację. Na ten
rok planujemy łącznie z wydatkami
na nową inwestycję wydanie w
granicach około 5 milionów złotych.
To musi przynieść pozytywny efekt.
W pierwszym rzędzie będziemy
modernizować te ulice, gdzie miasto
rozpocznie remonty ulic, by dwa razy
nie zrywać nawierzchni drogi. W tej
chwili ustalamy, co będziemy przez
najbliższy rok robić, ale na pewno
zajmiemy się przebudową ulic: Pod-

będzie konieczne jesteśmy w stanie
wymienić każdą rurę, która uległa
zniszczeniu. Od wiosny zaczynamy
też wspomnianą już inwentaryzację
hydrantów, zasuw, tabliczek, rur
itp. To wszystko będzie instalowane
na nowo, lub konserwowane, remontowano, przygotowywane tak,
by reagować szybciej. Jest to dla nas
niezwykle ważne również dlatego,
że chcemy zmniejszyć straty wody.
Poza tym będziemy wymieniali
pompy i regulowali ciśnieniem dostawy wody, chociażby dając w nocy
mniejsze ciśnienie, bo jest mniejszy
rozbiór wody.
Na inwestycje i remonty głównie
w odniesieniu do wody, wydamy w
tym roku 2 miliony złotych, na zakup
sprzętu milion złotych i na nową
inwestycję – 2 miliony złotych. W
sumie wydamy 5 milionów złotych,
w historii firmy nie było tak wielkich
inwestycji.
– Dziękuję za rozmowę

Angelika Grzywacz
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Tele(z)durniej!
W naszej szanownej telewizji
zachodzi bardzo ciekawe zjawisko. Pomimo faktu, że jako
cywilizacja wiemy o świecie
coraz więcej, pytania w teleturniejach są – o dziwo – coraz durniejsze, nie wspominając nawet
o odpowiedziach. W ten sposób
właśnie powstaje hybryda wiedzy i głupoty wystawiana ku
uciesze ludu w telewizji, zwana
nieformalnie teledurniejem. Sytuacja nie przedstawia się lepiej
w przypadku konkursów.
Dżejms jako zagorzały miłośnik Honolulu postanowił
się wzbogacić i wybrać na wycieczkę marzeń we wspomniane
miejsce. Aby szybko zdobyć gotówkę chwytał się przeróżnych
pomysłów. Wszystko zaczęło się
od konkursów z arcytrudnymi
pytaniami, takimi jak: „Z czego
strzela Amor, bóg miłości?”
Do wyboru trzy odpowiedzi:
z pistoletu, z bicza, z łuku. Po
kilku próbach na miarę pistoletu
Dżejms się poddał i spróbował sił
w teleturnieju. Początkowo wraz
z całą familią. Rodzinka jednak
popełniła błąd nie do opisania
wybierając naszego bohatera.
na reprezentanta w jakże ambitnym finale. Jedno należy mu
przyznać – jego odpowiedzi były
nadzwyczaj szybkie.
Tak też na zagadnienie „znana para literacka” w ystrzelił „Mickiewicz”, a po zdaniu
„zwierzę, którego jajek nigdy
nie jesz na śniadanie” powiedział „koń”. Nie była to (jak
mniemam) odpowiedź błędna,
ale nie sądzę aby dokładnie o to
stworzonko chodziło ankietowanym. Według Dżejmsa zwierzęciem w paski jest biedronka,
a część ciała na trzy litery to...
ucho. Klęska była coraz bliższa
po słowach prowadzącego: „coś,
co mają ludzie blisko ciebie,
a ty byś tego chciał” zripostowanych Dżejmsowym „piękna
żona”. Gwoździem do trumny
było jednak pytanie: „coś, co
wystarczy myć raz w tygodniu”.
Inteligentny finalista bez wahania zakrzyknął „siebie!”.
Gdy rodzina się go wyparła,
Dżejms musiał w kolejnych
programach występować sam.
Aby się jednak wprawić począt-

kowo przesiadywał na widowni
teleturnieju, w którym wygrać
można milion złotych i pomagał (jak sądził) uczestnikom
swoim głosem przy pytaniu do
publiczności. Tak też Zdzisławowi z Katowic podpowiedział, że
bombonierka to pojemnik na
bomby, a bohaterka romansu to
nie kto inny jak marihuana.
Bożydar z Warszawy natomiast otrzymał Dżejmsową
podpowiedź, według której
Abel dla Kaina był prorokiem,
a założyciel Islamu to Allah.
Nie mniejszą przysługę nasz
bohater wyświadczył Iwonie
z Wrocławia t wierdząc, że
drapieżną rybą polskich rzek
jest rekin, a atrybutem kostuchy
jest proca.
Gdy w końcu Dżejms poczuł
się na tyle pewnie by w eliminacjach najszybciej ustrzelić prawidłową kolejność alfabetyczną
czterech w yrazów, zasiadł
na fotelu w celu zarobienia
miliona złotych. Nie zyskał
jednak nic, gdyż wyłożył się na
pierwszym pytaniu uznając, że
żona popa to poparzona.
Nadszedł w końcu moment,
gdy miłośnik Honolulu dostał
się do teleturnieju, gdzie mógł
zmarnować aż trz y szanse
przed odpadnięciem. Oczywiście skorzystał z tej okazji.
Pierwszą zmarnował odpowiadając na pytanie „Co w
przysłowiu jest twarde do zgryzienia?” owocowo-militarnym
słowem „granat”. Drugą szansę
zaprzepaścił stwierdzając, że
największy polski gryzoń to
żubr. Trzecią natomiast stracił
w najpiękniejszym stylu. Prowadzący pewnym tonem rzekł
„chwytaj dzień po łacinie?” i
zawiesił głos. Na to niedoszły
turysta jeszcze pewniejszym
tonem odkrzyknął „frutti di
mare!”
Aby dowieść, że rzeczywiście
mamy do czynienia z teleturniejami, pragnę nadmienić,
że wszystkie użyte pow yżej
pytania oraz odpowiedzi są
autentyczne. A teraz udaję się
na konsumpcję boazerii, która
jak wiadomo jest sałatką z
węża boa.

Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY

Gołe babki za e-kurtyną

W miniony poniedziałek
wchodząc na stronę Teatru
Norwida poprzez w yszukiwarkę google, zamiast oczekiwanej witryny, pojawiała
się stronka pełna – delikatnie
pisząc – bardzo skromnie
ubra nych pa ń w n iez w ykle dwuznacznych pozach.
Wszystko to okraszone było
cyrylicą oraz różowym kolorem. Już myśleliśmy, że to
kolejna prowokacja w ramach
postmodernistycznego image
szacownej instytucji. Okazało
się jednak, że to haniebni hackerzy usiłowali oszkalować
jeleniogórski Dramatyczny.
Usterkę szybko naprawiono,
choć – jak można domniemywać – rozbierana oferta
teatru prędzej trafiłaby do
niektórego widza męskiego
niż niektóre sztuki z kontrowersyjnego repertuaru
placówki.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Panie prezydencie,
nie powie pan chyba, że…

Nomen omen
radny Mróz

Ta łacińska zbitka należy
do ulubionych powiedzonek
radnego Krzysztofa Mroza.
– Jak mówił nomen omen
zastępca prezydenta nomen
omen Łużniak – powiedział
na ostatnim posiedzeniu sesji
rady miasta rzeczony radny
wzbudzając salwy śmiechu
wśród rajców pogrążonych
w powadze omawianej tematyki miejskich finansów.
Owo „omen nomen” znaczy
tyle, co „w nazwisku tkwi
wróżba”, cz yli ‘chara kter
danej osoby objawia się w
jej imieniu lub nazwisku’.
Trudno przypuszczać, żeby
Krzysztof nomen omen Mróz
przynosił za swoją postacią
ch łód. Wręcz przeciwn ie:
radny jest duszą towarzystwa
a sesje bez jego „trzech słownych groszy” straciłyby wiele
ze swojego uroku.

– … czuje się pan
komfortowo jako szef

– … tej wioski.

(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

Wojtek Klemm, kierownik artystyczny Teatru Dramatycznego im. Norwida,
Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Kryzys żądzy
rządzenia
Kurtyna poszła w górę. Pewien król przeżywając trudne
chwile wieku politycznego dorastania, zachorował na kryzys
żądzy władzy. Nie pomagały
wizyty u kapelanów, doktorów,
psychoterapeutów. Na nic zdała
się nawet obecność błazna. Pogrążony w cierpieniu monarcha
postanowił: weźmie rozwód z…
poddanymi.
W ł a d c a d ł u go r o z w a ż a ł
wszelkie okoliczności tej śmiałej
decyzji. Nadworny marszałek, z
którym wszystko król był konsultował, wyraził obawy, jak lud
przyjmie tę wieść. – Miłościwy
panie! Nieskończona jest twoja
dobroć i łaska oraz uwielbienie,

którym darzysz poddanych. A
przymioty te czynią cię najlepszych ze znanych władców. Jesteś przy tym medialny, lubiany
i ceniony za twoją otwartość i
prostotę ducha. Twoja decyzja
może przynieść nieodwracalne
skutki – szeptał marszałek do
królewskiego ucha.
Mona rcha za f ra sowa ł się
nieco. Wiedzia ł bowiem, że
poparcie dla niego w sondażach
opinii publicznej jest najlepsze
od czasów piastowskich. Że lud
darzy jego, z Bożej łaski króla,
estymą i poważaniem, jakiej
mogą tylko pozazdrościć przywódcy bratnich krajów oraz i.
Ci tylko czekają, aż ustąpi, aby

porwać tron i urządzić kraj według własnego widzimisię.
Jedna k monarsza dec yzja
była nieodwracalna. – Co mi
z tego, że lud mnie kocha i ja
uwielbiam moich poddanych.
Mam kryzys żądzy rządzenia.
Czuję odrazę, gdy widzę stosy
dokumentów. Trzęsę się , gdy
mam przemówić publicznie
– mówił marszałkowi. – Nie
mogę i nie chcę być królem!
– huknął berłem o oparcie tronu
aż sala koronacyjna zatrzęsła się
w posadach.
Aby ratować królewski wizerunek, postanowiono poinformować o decyzji monarchy nowocześnie. Dekretem wezwano
media tabloidalne na królewskie
gabinety. Król, siedząc na tronie,
opowiedział żądnym sensacji
dziennikarzom o szczegółach
swojej rzadkiej przypadłości,
zwanej z łacińska crisis cupido

dominandi. Zrezygnowawszy
zupełnie z protokołu pozwolił
fotoreporterom na fotografowanie swojego chronionego dotąd
oblicza.
Nazajutrz gazety „krzyczały”
tytułami: – „Król się rozwodzi
z… wami”. – „Rzuca koronę”,
„Ma dość berła”. Wzburzony
lud przeczytawszy te hiobowe
wieści, początkowo nie chciał
uwierzyć w decyzję monarchy.
Kiedy już do umysłu vox populi
dotarło, że władca rzeczywiście
zamierza się z ludem rozwieść,
w ybuch ł potężny bunt. Lud
natarł na bastion królewski
niszcząc po drodze, co mu pod
nogi się dostało, zabijając straże
i siejąc ogromne spustoszenie
wśród tych, którzy króla i jego
władzę mieli po prostu gdzieś.
Z rękoma splamionymi krwią
przywódca buntowników dotarł przed królewski majestat.

– Miłościwy Panie, oświadczam,
że nie damy ci rozwodu! Nie
zamierzamy nawet iść do sądu.
Jeśli nie chcesz rządzić, możesz
tylko zginąć z rąk ludu, którego
nadzieję zawiodłeś. Innej drogi
nie ma – hardo oświadczył plebejski lider.
Zrezygnowany władca poprosił o kilka godzin do namysłu. Rozważał za i przeciw
swojej sytuacji. Jeśli się zgodzi,
pozostanie w dyskomforcie i
niewoli, pozbawiony wolności,
a pogłębiający się crisis cupido
dominandi spowoduje nieodwracalne objaw y. Gdy powie
„nie” – zginie pozbawiając siebie
daru najcenniejszego – życia.
Sztuka, tragedia nowoczesna wystawiona właśnie przez
miejscowy teatr, skończyła się
nowatorsko: bez rozstrzygnięcia. O losie bohatera, monarchy
mieli zdecydować sami widzo-

wie, wśród których rozsiadło
się trzech najważniejszych
samorządowców. Długo debatowali nad możliwym zakończeniem.
– Jestem za tym, aby król
poddał się woli ludu i rządził
mimo wszystko. Ta sława, te
apanaże, ta popularność – rozmarzył się ten najważniejszy.
– Dla mnie mimo wszystko
licz y się honor. Skoro nie
czuje się na siłach i ma być
złym władcą, to… – pstryknął palcem ten nieco mniej
ważny. Trzeci samorządo wiec uśmiechnął się chytrze:
– Ja bym zabrał wszystko ze
skarbca i dał dyla, gdzie pieprz
rośnie.
A Państwo?

Konrad Przezdzięk
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Fot. Konrad Przezdzięk

Intryga i wojna

„Intryga i miłość” Schillera wystawiona na deskach Teatru Norwida to dowód,
że można pokazać klasykę nowocześnie i głęboko zarazem.
Radni i widzowie go nie chcą. Swojego guru bronią aktorzy, którzy uważają, że reprezentanci ludu to miernota.
Walka idzie niemal „na noże”. Gong. Zaczyna się przedstawienie. Reality show! Kurtyna! Bilety będą kosztować
podatników sześć i pół miliona złotych.

Cezariusz Wiklik:
– Jest w Polsce grupa kilkunastu młodych osób, które się nawzajem wspierają i
rozprowadzają. To młodzi reżyserzy, wycinający zgniliznę starego, tradycyjnego teatru
i kilku krytyków. Mają też wsparcie w ministerstwie kultury. Funkcjonują w ośrodkach
lokalnych, gdzie krytyków i znawców teatru jest niewielu. Oni też powodują, że z teatru
znika klasyka, bo nie mają na jej wystawianie pomysłu. Nie szukają pracy w dużych
ośrodkach, bo tam nikt nie chce ich nowatorskich pomysłów. Nagły przypływ sympatii
do jeleniogórskiej sceny w środowisku teatralnym, według mnie, z tego między innymi
wynika. „Sztuka dla dziecka” miała kosztować 180 tysięcy złotych. Gdy okazało się, że
takich pieniędzy nie będzie, reżyser i reszta ekipy powiedziała: ok. niech będzie 130
tysięcy. To na co miało pójść te 50 tysięcy?
(Mar)

Do prowincjonalnego teatru przybywa dyrektor wizjoner. Witany z
nadzieją przez lud obiecuje z zapyziałego ośrodka uczynić scenę sławną
nie tylko na cały kraj. Jednak sztuki
firmowane jego kierownictwem
artystycznym zrażają publiczność,
która spodziewała się zupełnie czegoś
innego. Teatr pogrąża się w konfliktach i traci widownię. Radni, chcąc
zaradzić upadkowi placówki, tak
formułują prawo, aby uniemożliwić
kontrowersyjnemu szefowi kontynuację misji. Ten jednak ma za sobą
zespół aktorski, który wreszcie czuje
się artystycznie spełniony. Artyści
obrażają się na cały świat broniąc
swojego szefa gotowi są najostrzejszych form protestu.
To nie jest streszczenie filmu,
swoistego remake’u „Aktorów pro-

wincjonalnych” Agnieszki Holland.
Rzeczywistość „napisała” lepszą
kanwę dla spektaklu niż zrobiłby
to niejeden dramaturg, z Pawłem
Demirskim włącznie. To sztuka

Fot. Konrad Przezdzięk

Awans miernoty
Wojtek Klemm budzi skrajne emocje:
od uwielbienia do niechęci.

Najdalej w charakterystyce autora
jeleniogórskiego „cudu kulturalnego” posuwa się Temida Stankiewicz-Podhorecka z „Naszego

teatru chadzają rzadko lub wcale. Po
niedawnej prapremierze „Sztuki dla
dziecka” Pawła Demirskiego, dziele
przyjętym najczęściej z rezerwą,
rzadziej z oburzeniem i prawie wcale
z entuzjazmem, nad głową Wojtka
Klemma, który obiecywał, że rzecz
będzie hitem sezonu, nazbierały się
czarne chmury.
W miniony wtorek radni miażdżącą większością głosów pokazali, kto
tu rządzi. Na wniosek szefa komisji
kultury Cezariusza Wiklika uchwalili
poprawki do statutów rozłączonych
teatrów: Dramatycznego im. Norwida oraz Zdrojowego Animacji.
– Uważamy, że w statutach powinno być zapisane, że dyrektor
generalny jest jednocześnie dyrektorem artystycznym – tłumaczył
przewodniczący Wiklik. – Tak było
do połączenia teatrów i doskonale się
sprawdzało. Druga sprawa, że prezydent i rada miejska może delegować
do rady programowej teatru swoich
przedstawicieli – dodał.
– Najpierw należało uchwalić statut teatru a następnie ogłosić konkurs
na to stanowisko. Tak się jednak nie
stało, pan prezydent, mając do tego
prawo, przyjął inną kolejność a radni
dopiero po ogłoszeniu konkursu
mieli możliwość przyjęcia statutu
– odpiera zarzut o zmienianiu zasad
konkursowych po ogłoszeniu konkursu Hubert Papaj, przewodniczący
rady miasta.
Czy zmiana ta wymierzona jest
głównie w Wojtka Klemma, który
wcześniej wyraził gotowość do kierowania artystyczną wizją teatru?
Nie spełnia wymogów stawianych
naczelnemu. Połączenie obydwu
funkcji automatycznie likwiduje
etat kierownika artystycznego. A w

Na Teatr Dramatyczny im. Norwida
zarezerwowano w budżecie miasta
kwotę prawie sześciu i pół miliona złotych.
o teatrze, tyle że rzecz dzieje się
naprawdę, a spuszczenie kurtyny
niczego nie załatwia.
Konflikt wokół postaci Wojtka
Klemma, kierownika artystycznego, w minionym tygodniu rozpalił
emocję nawet wśród tych, którzy do

Dlaczego Wojtek Klemm jest postacią wzbudzającą tak
skrajne uczucia: od „boskiego” uwielbienia należnego
artystom wizjonerom, po – pisząc dyplomatycznie – chorobliwą niechęć.
Kiedy zaczynał pracę w Jeleniej
Górze wybrany na początku kwietnia w konkursie na kierownika
artystycznego, był postacią mało
znaną. Portal e-teatr napisał, że jest
polskim Żydem, który w 1985 roku
wyjechał do Berlina, a urodził się 12
lat wcześniej w Warszawie. Gazeta
Wyborcza, recenzując – negatywnie
zresztą – reżyserowaną przez Klemma „Kronikę zapowiedzianej śmierci” Marqueza w Teatrze Wybrzeże,
pisze o Klemmie per „polski reżyser
z Berlina”. W innej gazecie wyczytaliśmy nawet, że jest to „berliński
reżyser polskiego pochodzenia”.

Hubert Papaj:
– Chciałbym spytać sygnatariuszy listu, czym tłumaczą tak drastycznie spadającą
w ostatnich 2 latach liczbę widzów (z 16 do 7 tys.), oraz jaką odpowiedź mają dla
mieszkańców Jeleniej Góry, którzy coraz częściej pytają mnie, jaki jest cel corocznego
finansowania z kieszeni jeleniogórzan tej instytucji kultury wielomilionową kwotą
(2008 - ponad 5 mln zł., projekt budżetu na rok 2009 – 6,49 mln zł.)?

Dziennika”. W wydaniu z 2-3 maja
2007 pisze: – Zastanawiam się,
czy osoby odpowiedzialne za tak
kuriozalną decyzję (wybór Klemma
na kierownika artystycznego Teatru
Jeleniogórskiego – KP) obejrzały
choć jeden spektakl tego reżysera?
Na szczęście niewiele ich zrobił, a
tych, które zrealizował, nie da się
oglądać. Najkrócej mówiąc, jest to
ukierunkowana lewicowo (jakby z
PZPR-owskim rodowodem) i antynarodowo miernota intelektualna
i artystyczna, silnie naszpikowana
antypolskością i ubrana w wyjątkowo prymitywną, wulgarną formę.
– Trudno uwierzyć, że obecnie takie
„kryteria” zapewniają miernocie
awans – konkluduje.
Z biografii Klemma, którą można wydedukować na podstawie
dostępnych w sieci informacji, wy-

tej sytuacji Klemm może się z Jelenią
Górą pożegnać.
Za takim rozwiązaniem byli radni
z ugrupowań, które na co dzień
nie pałają do siebie sympatią. Nie
spodobało się jednak władzom Jeleniej Góry, które – jak niepodległości

nika, że około 20 lat spędził „poza”
Polską. Nie żył problemami swoich
rodaków. Nie zaznał kresu epoki
komunistycznej tu i teraz. Trudno
też jednoznacznie napisać, że Wojtek
Klemm czuje więź z ojczyzną jako
taką, czy jest raczej – co bardzo modne nie tylko w artystycznych kręgach
– obywatelem świata i narodowym
bezideowcem.

Zapomniał o lokalności

– Chciałbym tworzyć tutaj tzw.
teatr zaangażowany, który będzie
zajmował się sprawami, które dotyczą tego miejsca, tego miasta, ponieważ dopiero od spraw lokalnych
można przejść do spraw globalnych.
Nasze codzienne życie uwiązane
jest w politykę – mówił Wojtek
Klemm w jednym z wywiadów dla
Jelonki.com
Słowa częściowo dotrzymał, bo
rzadko która „produkcja” – jak
określano realizowane spektakle
– jest apolityczna. Z nurtu propagowanego przez kierownika

– bronią podziału stanowisk w
teatrze. I bronią Wojtka Klemma
jako szefa artystycznego. – Statut nie
musi określać dokładnie struktury
dyrektorskiej w teatrze – oponował
Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. – W poprzednim
statucie nie było takiego zapisu i
uważam, że teraz jest niepotrzebny.
– Już raz daliśmy panu swobodę
powoływania kadry kierowniczej w
teatrze i – jak sądzę – nie wyszliśmy
na tym najlepiej – ripostowała radna
Grażyna Malczuk z Lewicy i Demokratów. W głosowaniu za przyjęciem
obydwu poprawek za głosowało 15
radnych, prawie wszyscy obecni na
sali obrad.
Na ripostę ze strony obozu kierownika artystycznego Klemma nie
trzeba było długo czekać. Niektórzy
aktorzy i część pracowników podpisała się pod listem, którego autor(ka)
występuje nie tylko w obronie szefa,
ale przede wszystkim atakuje radnych. Nazywają ich ignorantami,
arogantami, którzy kalają własne
gniazdo. Do teatru nie chodzą, a wiedzę o sztukach czerpią „z lokalnych
tabloidów”.
Nieznoszący sprzeciwu ton listu
wychwala za to pod niebiosy samego
Klemma. Piszą o nim jako o autorze
„cudu kulturalnego”, który dokonał
się w Jeleniej Górze. – Teatr jest entuzjastycznie opisywany w mediach
ogólnopolskich i wygrywa ogólnopolskie rankingi na najciekawszą
scenę kraju (ostatni taki ranking
mogą Państwo znaleźć w tygodniku
„Wprost” z dnia 25.01.2009). Najważniejsi ludzie kultury i twórcy teatralni
w naszym kraju, by wspomnieć
choćby goszczącego u nas niedawno
Krystiana Lupę, podkreślają , że po
raz pierwszy od wielu lat Jelenia
Góra przestała być pustynią teatralną
– czytamy w liście podpisanym przez
18 osób pracujących w teatrze. W
tym intendentkę, zatrudnioną w
charakterze suflera.
Autorzy pisma żądają, aby rada
wycofała się z podjętych decyzji
zamykających Wojtkowi Klemmowi
nieposprzątany gabinet w secesyjnym gmachu Teatru „Norwida”. Chcą
też spotkania z radnymi i wyjaśnienia
„w sprawie uwag i postulatów”. Tak
oto kolejny akt tego swoistego reality
show przed nami.

(tejo/Mar)
artystycznego lewicowość (by nie
powiedzieć lewactwo) wyczuwane
jest z daleka. Próżno jednak znaleźć w teatrze Klemma lokalność i
sprawy naszego miasta. Czyżby o
tej deklaracji kierownik artystyczny
zapomniał?
Na pewno nie zapomniał o robieniu swojego porządku wśród
zespołu, który zastał na scenie.
W lokalnych mediach komentuje
się nie tyle artystyczne „osiągnięcia” Klemma, ile jego personalne
posunięcia. Popada w konflikt z
czołowymi aktorami Sceny Dramatycznej Teatru Jeleniogórskiego:
Tadeuszem Wnukiem i Jackiem
Grondowym. Ten ostatni poszedł
na bezpłatny urlop. Tadeusz Wnuk
nie gra w spektaklach od pierwszej
premiery za czasów Klemma „Kariera Artura Ui”.

Patrzą na zegarek

– Jest moim marzeniem, aby teatr
był miejscem, do którego można
zawsze przyjść, ale to zależy oczywi-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ulica Kilińskiego.

Historia na murach zatynkowana
Kiedy zobaczyłem ten napis, przeszył mnie dreszcz emocji. Nie jeden z Was się pewnie z politowaniem uśmiechnie:
jak kogoś może emocjonować widok poniemieckiego
szyldu? Może.
Jechałem w minioną środę ul. 1
Maja. Jak zawsze. Zobaczyłem, że
przy Galerii Karkonoskiej coś jest
nie tak. Rzeczywiście: zburzono
przybudówkę do wielkiego gmachu domu towarowego. Przybudówkę, w której był warzywniak
kwiaciarnia. A pod tynkiem przez
około 100 lat drzemał napis: „Kaufhaus E. Schueller”. Dom handlowy Schuellera, jeleniogórskiego

Fanem ukrytych pod tynkiem
staroci jestem od bardzo dawna. I
w zasadzie trudno mi racjonalnie
wytłumaczyć, dlaczego. Pewnie
z historycznej pasji poznawania
namacalnej przeszłości, której
ślady „drzemią” w Jeleniej Górze
dosłownie na każdym kroku. Okazało się, że nie tylko ja jestem na
tym punkcie „zakręcony”.
W internecie znajduję artykuł z

Ul. 1 Maja
kupca, który przez kilkadziesiąt
lat prowadził najnowocześniejszy
sklep w mieście.
Zachował się świetnie, ale – na tle
nowoczesnej reklamy bankomatu
– wyglądał niezwykle kuriozalnie.
Jak fragment scenografii do filmu
o Hirschbergu, którą zapomniano
rozebrać po ostatnim klapsie.
Ludzie przechodzili obojętnie.
Mało kto zwrócił uwagę na napis,
który – magiczną siłą – przywołał
przeszłość.

ście od sytuacji finansowej. Idealna
sytuacja to taka, w której człowiek
patrzy na zegarek i wie, że może
wejść teraz do teatru, ponieważ tam
zawsze coś się dzieje – zwierzał się
Klemm Jelonce w 2007 roku. Tej
idealnej sytuacji w teatrze nie ma,
choć pieniądze są. Do ostatniej
prapremiery „Sztuka dla dziecka”
dołożono brakujące 30 tysięcy
złotych, a kosztowała o 100 tysięcy
więcej. Miasto sypie groszem także
na inne realizacje czyniąc placówkę
jedną z najdroższych miejskich
instytucji. Ale nie ma to przełożenia
na frekwencję, która z przedstawienia na przedstawienie (pomijając
premiery) jest coraz gorsza.
– Dostawał białej gorączki, kiedy
spektakle impresaryjne miały komplet publiczności, a na jego produkcje nie było chętnych – mówi nam
była współpracowniczka Klemma
pragnąca pozostać anonimową.
– Dość powiedzieć, że na dwóch
gościnnych występach jednego z
teatrów z Warszawy, zysk organiza-

wrocławskiego wydania „Wyborczej”. Tytuł, na wyrost aluzyjny:
„Spieszmy się robić zdjęcia, tak
szybko tynkują”. Ale w tej aluzji
do ks. Twardowskiego coś jest.
Rzecz tyczy śladów przeszłości
na murach Wrocławia. Nie tylko
poniemieckich napisów, lecz także
proradzieckich haseł oraz… śladów
wrocławskiej hekatomby: obrony
i ataku na Festung Breslau. W
artykule wypowiada się znany
wrocławski fotoreporter Grzegorz

Kwołek. Wylicza swoje „ulubione”
stare napisy. Mówi, że nie rozstaje
się z aparatem, bo nigdy nie wiadomo, czy nie natknie się na jakiś
stempel czasu.
Takie stemple czasu są też w Jeleniej Górze. Jacek Jaśko, dziennikarz
i fotograf, upodobał sobie jeden:
odsłaniający się poniemiecki
napis na boku kamienicy przy
ulicy Matejki. Na razie to łamigłówka dla szaradzistów: widać
tylko pojedyncze litery. – Ale jak
okładzina odpadnie, zobaczymy
całość – entuzjazmuje się Jacek.
Ja także upodobałem sobie
kilka miejsc naznaczonych farbą,
lub jej pozostałościami, które
zawierają ślady przeszłości: tej
niemieckiej, a także – polskiej,
z czasów początków naszej Jeleniej Góry i osadnictwa rodaków.
Ulica Wiejska: zapuszczony dom
charakterystyczny dla zabudowy
Raszyc. I całkiem nieźle zachowany napis „poprawiony” farbą już
przez naszych. Tu był punkt jakiejś
kasy pożyczkowej.
Ul. 1 Maja i narożna kamienica
przy W. Pola. Tu na półokrągłym
zwieńczeniu rogu świetnie widoczne, choć zatarte, logo Gazety
Robotniczej z lat 40. i początku 50.
Tu mieściła się pierwsza lokalna
redakcja niegdysiejszego organu
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którego tradycję kontynuuje dzisiejsza Polska Gazeta Wrocławska. W al. Wojska Polskiego,
surowy budynek sądu i napis: „3 x
TAK”. Toż to pozostałość z czasów
pamiętnego referendum z 1947
roku, kiedy to przypieczętowano
sprzedaż Polski komunistycznej
ideologii sowieckiej. Takie same
resztki zachowały się w jednej z
kamienic przy ul. Piotra Skargi.

Nieco dalej – na Poznańskiej 4b
– blaknące, ale dobrze widoczne
litery przypominają, że w budynku,
gdzie dziś jest hurtownia rowerów,
była… łaźnia miejska. Uruchomiona 21 listopada 1946 roku. Była
czynna w czwartki, piątki i soboty
w godz. 10 – 18. Kąpiel w wannie
klasy pierwszej kosztowała 50
złotych. Natrysk – 25 zł. Basen – 60
złotych, tyle samo, co łaźnia rzymska lub parowa. Działała jeszcze w
latach 70. XX wieku.
W moim pokoju na komodzie
stoi kafelek, uratowany przed
zniszczeniem podczas remontu
byłego hotelu „Zum Schwann”
przy ul. W. Pola, w którym przez
długie powojenne lata mieściły
się gabinety kolejowej służby
zdrowia. Kafelek ostał się aż
do początku lat 90. Informuje,
że glazurę w hotelowych toaletach położył Adolf Pelkner, płytki

Teatr pierwszorzędny

Tajemnicą poliszynela jest także
fakt, że Wojtek Klemm nie cieszy
się uznaniem wśród rajców, którzy
– de facto – są reprezentantami
właściciela Teatru „Norwida”, czyli
miasta. Szef komisji kultury Cezariusz Wiklik nie zostawiał suchej
nitki na kierowniku Klemmie, choć
przyznawał, że jest on „mistrzem
dobrego wrażenia”.
– Teatr Jeleniogórski jest pierwszorzędny: widzów można zmieścić w jednym rzędzie – gorzko
zażartował Wiklik podczas jednej z
sesji rady miasta. A że jest bacznym
i skrupulatnym obserwatorem,
swoje uwagi poparł liczbami.
– „Klątwę” 4 kwietnia ubiegłego
roku obejrzało 21 widzów, a pierwszy rząd może pomieścić 18 osób.

10 kwietnia było zdecydowanie
lepiej, bo na widowni zasiadło
47 osób, ale już następnego dnia
było ich tylko 13. Nie lepiej jest ze
spektaklem „Śmierć CzłowiekaWiewiórki”, który przez dyrektora
Klemma został okrzyknięty hitem
sezonu. 13 kwietnia na ten spektakl przyszło zaledwie 15 osób
– wyliczył.
Wojtka Klemma nikt w Jeleniej
Górze na siłę nie trzyma. Nikt
poza aktorami, którzy uwierzyli,
że są wielcy (wielu z nich to naprawdę świetni artyści!), i wąskim
gronem wielbicieli, głównie młodych, gniewnych i zbuntowanych
entuzjastów sztuki bez głębi, za
to pełnej wulgarnego efekciarstwa, uważanej za modny trend
w teatrze. Ci snobują się piejąc
ochy i achy nad skatologicznym
sytuacjami scenicznymi. Sugestii,
że Klemm powinien po prostu
odejść z instytucji publicznej i robić

Takich stempli przeszłości
jest znacznie więcej. Widzisz
je? Nie przechodź obojętnie.
Zrób zdjęcie. Tak szybko się
zacierają.

Tekst i zdjęcia:
Konrad Przezdzięk

Ul. Wiejska

Ul. 1 Maja - odsłonięta reklama
dawnego domu towarowego Schuellera.

Trzęsienie Wojtkiem Klemmem
tora przekroczył jedną trzecią sumy,
którą scena jeleniogórska zarobiła
przez cały rok.

ścienne i podłogowe, zamieszkały
w Cunnersdorfie, telefon 701.
Podwędziłem także rozpadający się
kafel z przejścia podziemnego na
dworcu w Jeleniej Górze. Położony
w 1906 roku, pochodził z wytwórni
Kaufmanna na przedmieściach
Drezna.

swój teatr za własne pieniądze, nie
brakuje. Nie byłoby wówczas tej
wojny. Bo przecież nikt nie wojuje
ze Zbigniewem Szumskim z Teatru
Cinema. A wręcz, choć jego sztuka
jest równie „elitarna”, dostaje
wielkie brawa, bo uprawia ją na
własny rachunek.
Nawet, jeśli rada miasta – w co
wątpić należy po tonie listu skierowanego przez pracowników teatru
– wycofa się z wcześniejszych decyzji i ułatwi Klemmowi drogę do
stołka kierownika artystycznego,
nie przysporzy to zainteresowanemu tak zwanej popularności.
Chyba że pośród jeleniogórskiej
elity, która – jak zaznaczono podczas jednego ze spotkań w ramach
Obserwatorium Karkonoskiego
– akceptuje także teatr, który gra
dla… pustej sali.

Konrad Przezdzięk

Wokół Jeleniej Góry na półkach
Najważniejsza wystawa minionego 900-lecia zorganizowana przez Muzeum Karkonoskie
i Biuro Wystaw Artystycznych,
doczekała się trwałego upamiętnienia: albumu będącego
jednocześnie katalogiem do
tej nietypowej ekspozycji. Nie
będzie przesady w słowach, że
jest to wydawniczy rarytas,
który powinien znaleźć się w
biblioteczce każdego regionalisty. Rzecz pięknie wydana ze
świetnymi reprodukcjami dzieł
sztuki, które można (jeszcze
przez kilka dni) podziwiać w
MK oraz w BWA. Rzecz pionierska jeśli chodzi o kalendarium powojennych wydarzeń
kulturalnych, których próby
usystematyzowania podjął się
Ivo Łaborewicz, kierownik miejscowego oddziału Archiwum
Państwowego. Misja to trudna,
dlatego wybaczmy Autorowi

pewne niedociągnięcia (skoro
wymienia pojawienie się jednej
regionalnej gazety, to dlaczego
przemilcza edycję drugiej?)
Do tego poruszające słowa o
Jeleniej Górze pióra Henryka
Wańka i wstęp autorstwa Marka
Obrębalskiego, prezydenta Jeleniej Góry, który – jako jedyny
– wspomina o wydarzeniach
okołow ystawow ych: zbliżeniach z historią Jeleniej Góry,
wycieczkach do sanktuariów,
szlakiem rez ydencji mieszkalnych, czy projekcji filmu o
magicznych miejscach.
I – na koniec – największy
minus publikacji: nakład. Na
tyle mały, że album jest niemal
„reglamentowany” przez wydawcę. Czyni to dzieło jeszcze
większym rarytasem, na który
warto zapolować.

(tejo)
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WYDARZENIA

W Gryfowie Śląskim po raz czwarty przyznano symboliczne nagrody konkursu fotograficznego organizowanego
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór
Izerskich „Zakwisie”
Wyniki poznaliśmy podczas
finału WOŚP w Mirsku. Jednak
wszystkie prace biorące udział w
konkursie można było podziwiać
dopiero na wystawie zorganizowanej w salach gryfowskiego ratusza.

Wernisaż wystawy odbył się w
piątkowy wieczór 30 stycznia.
Warunkiem uczestnictwa w
konkursie był zgłoszenie swojej
fotografii zrobionej w obrębie Gór
Izerskich i ich pogórza. Wydawało

Grand Prix i nagrodę w kategorii „Ludzie” za tryptyk „Wędkarze” zdobyła Ilona Cichoń,
mieszkanka okolic Gryfowa, członkini Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
W kategorii „Architektura i przyroda” nagrodzono Pawła Jakubowskiego. Nagrodę
w kategorii „ Krajobraz” zdobył Paweł Rubaj, a w kategorii „Inne” doceniono niżej
podpisanego, Ryszarda Literackiego z JTF.
Sanie rogate docenione

„Międzynarodow y Zjazd
Saniami Rogatymi” odbywający się co roku w Kowarach,
zwyciężył w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Gazety Wrocławskiej
w kategorii „Najciekawsza
Atrakcja Regionu – Wydarzenia
lub Impreza”. Od ośmiu lat
miłośnicy tego nietypowego
w ydarzenia zbierają się w
marcu na Przełęczy Okraj,
aby dać ponieść się zimowej
przygodzie. Zjazdy odbywają
się nawet jeżeli pogoda nie
dopisuje, a na drodze pozostaje
resztka śniegu. Zawodnicy nigdy nie poddają się, decydując
się nawet na niesienie sań. Po
nagrodę włodarze miasta nad
Jedlicą wybiorą się do Wrocławia, w którym 6 lutego w Hali
Stulecia podczas Międzynarodowych Targów Wrocławskich
zostaną rozdane odpowiednie
certyfikaty. W Kowarach ruszyła już Liga Sań Rogatych
i wszystkie osoby, które chcą
wziąć udział w zjeździe mogą,
po wypełnieniu stosownego
formularza, uczestniczyć w
eliminacjach, które odbywają
się w każdą śnieżną sobotę o
godzinie 12.00.

Fot. UM

Ania

by się, że jest to miejsce odlegle od
Jeleniej Góry. Okazuję się jednak, że
geograficznie północna część tego
regionu sięga aż do rzeki Kamiennej przepływającej przez Cieplice i
część stolicy Karkonoszy.
Olgierd Poniźnik, burmistrz Gryfowa Śląskiego, nie mógł osobiście
wręczyć nagród. Uczynili to sekretarz gminy Jerzy Andrzejczak oraz
przewodniczący Stowarzyszenia
„Zakwisie” Andrzej Woźniak. Podkreślono rolę konkursu w promowaniu regionu, a także zaproszono
wszystkich fotografujących do
udziału w następnej edycji, która
odbędzie się w tym roku.

(rylit)

Gminy Podgórzyn i Mysłakowice dołożą się do budowy
obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 366 na
odcinku Głębock – Kowary. Ostateczne kwoty zostaną
ustalone podczas rozmów z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Wiadomo, że całkowity koszt
inwestycji wyniesie 52 miliony złotych.
Budowa obwodnicy jest planowana od 2004 roku. Na razie
trwają prace projektowe, które
ostatecznie zakończą się za
dwa lata.
– Budowa obejścia Mysłakowice – Kostrzyca należy do
zadań priorytetowych. W 2011

Fot. rylit

Ustrzelili migawką „Izerskie róże”

rozpoczną się prace budowlane, a zakończą w 2013. W tym
rok u pla nujemy za kończ yć
rozmowy z samorządami terytorialnymi o współfinansowaniu inwestycji – mówi Joanna
Ja rocka , rzeczn i k pra sow y
DSDiK.

Włodarze Mysłakowic deklarują, że na budowę obwodnicy przeznaczą 250 tysięcy
złot ych. Przede wsz ystk i m
dlatego, że jest to w interesie
gm i ny. Nowa droga będzie
bowiem prowadziła z Kowar
do Głębocka i ominie Mysłakowice oraz Kostrzycę, przez
które codziennie przejeżdża
mnóstwo pojazdów, jadących
w st ronę K a m ien nej G ór y
czy Karpacza. – W ten sposób
ograniczymy nadmierny ruch
drogowy, a tym samym i liczbę

W Kowarach młodzi u steru

W mieście nad Jedlicą
trwają przygotowania do
utworzenia młodzieżowej
rady miasta. Termin wyborów nie jest jeszcze znany, ale
wiadomo, że wezmą w nich udział uczniowie z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, jak i pozostali
młodzi i ambitni mieszkańcy.
Jednym z pomysłodawców
utworzenia rady młodych jest Michał Cichosz, pracownik Gminnego Centrum Wolontariatu. Razem
z nim pracuje kilka osób. – Jest
to jeden z tych pomysłów, dzięki
któremu młodzież będzie mogła
sygnalizować nurtujące ją problemy. Zależy nam na tym, żeby

kowarscy licealiści angażowali
się w sprawy miasta. Jeżeli jednak
nie uda nam się zrealizować tego
przedsięwzięcia, zorganizujemy
chociaż spotkania z włodarzami
miasta – mówi Michał Cichosz.
Każda młodzieżowa rada ma
jakieś priorytety i działa w konkretnej dziedzinie m. in. służy jako

organ doradczy włodarzy miasta
lub dba o środowisko. Nie ustalono
jeszcze, czym konkretnie będzie się
zajmowała rada w Kowarach, jeśli
powstanie. Wiadome jest jednak
to, że zadecyduje o tym sama
młodzież, bo tylko w ten sposób jej
praca będzie przynosiła wymierne
efekty. – Nie chcemy nikogo do
niczego zmuszać. Zależy nam na
tym, żeby sami wybrali sobie główne cele i zamierzenia – powiedział
Michał Cichosz.

Ania

Karpacz z ekranów na dzień dobry
Kurort pod Śnieżką znów trafił na ekrany ogólnopolskiej telewizji dzięki emisji programu „Dzień Dobry TVN”.
W miniony piątek przed kamerami wystąpiła, między
innymi, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim
Maja Włoszczowska (na zdjęciu). O pogodzie opowiedział
Piotr Krzaczkowski ze stacji meteo na Śnieżce, a zastępca
burmistrza Ryszard Rzepczyński zachwalał „Bajkowy
przewodnik” inspirowany twórczością Marii Nienartowicz oraz talary karkonoskie. Widzowie mieli okazję
zobaczyć na żywo sanie rogate, zawodników w strojach
retro i prawdziwego Ducha Gór. Pogoda dopisała, a licznie
zgromadzona na stoku Kolorowa publiczność aktywnie
uczestniczyła w programie.

(tejo)

Zrzutka na obwodnicę
wypadków, stanowiących plagę tych dwóch wsi. Droga będzie dodatkowo wyposażona w
pas dla pieszych i rowerzystów,
dzięki czemu zapewni się im

bezpieczeńst wo – w yjaśnia
Zd z i sł aw P iet row sk i , wójt
Mysłakowic.

Ania

Będzie tłok
Pod Śnieżką trwa ciągła rozbudowa bazy noclegowej, pewne jest, że w ciągu
paru najbliższych lat do Karpacza będzie przyjeżdżać znacznie więcej turystów
niż w tej chwili. Dlatego rozbudowa dróg na trenie powiatu jeleniogórskiego jest
niezbędna. Nie wystarczy jednak jedno obejście, aby całkowicie zlikwidować
problem. Potrzebne jest optymalne rozwiązanie związane z drogą z Jeleniej Góry
do Karpacza.

Praca będzie,
ale daleko od domu
Pracownicy fabryki Energoinstal w Piechowicach
w miniony wtorek związkowcy podczas spotkania
w Katowicach doszli do porozumienia z zarządem
firmy. Ugoda nie podoba się jednak wielu robotnikom, którzy mają zostać przeniesieni do oddziału
firmy w miejscowości Poręba na Górnym Śląsku
lub wyjechać za granicę. Obawiają się także, że jest
to tylko doraźne rozwiązanie, a zakład zostanie
wkrótce zamknięty.
Energoinsta l dzia ła w
miejscu byłej piechowickiej
K A R E L M Y, n iegd y ś m a t k i
żywicielki połowy Piechowic.
Fi rma zajmuje się produkcją kotłów energetycznych i
rur ożebrowanych, jednego
z elementów w ymienników
ciepła. W ostatnim czasie o
zakładzie było bardzo głośno
za sprawą wypowiedzeń, jakie
pod koniec ubiegłego roku
wręczono części pracowników, sz yk ują c z wol n ien ia
grupowe. Ostatecznie jednak
na początku roku anulowano
te wypowiedzenia. W miniony
w torek w ręczono kolejne.
Ustalono, że część pracowników dostanie tzw. wypowiedzenia zmieniające warunki
i miejsce wykonywania pracy.
Pracownicy, żeby nie stracić
zajęcia, będą musieli zgodzić
się na wyjazd do oddziału pod
Katowicami lub na zachód
Europy, najprawdopodobniej
do Niemiec.
– Odeszliśmy od zwolnień
grupowych, część pracowników dostanie wypowiedzenia

zmieniające, na mocy których
dostaną pracę w Porębie. Natomiast grupa, która spełni
w ymagania kwalifikacyjne
wyjedzie na montaże do Europy – powiedział Dariusz Morel,
dyrektor kadr.
Na takie rozwiązanie zgodzili się także związkowcy,
którym szczególnie zależy na
tym, żeby fabryka dalej działała. Planują nawet we własnym
zakresie zbierać zamówienia,
aby firma miała co robić i żeby
miała zyski.
– Ludzie źle przyjęli decyzję
przeniesienia części z nich do
innych oddzia łów fabr yk i.
Ostatecznie jednak zebrało
się paru ochotników, którzy
zdecydowali się wyjechać. Planujemy również we własnym
zakresie szukać nabywców na
nasze towary, bo obecnie jest
ich za mało – mówi Albin Borodyn, przedstawiciel Związków Zawodowych Inżynierów
i Mechaników.

Ania

Obaw nie brakuje
Piechowiczanie uważają, że zmuszanie pracowników do wyjazdów pod Katowice
albo za granicę to też rodzaj zwolnień grupowych. Jeżeli jednak zakład nie przynosił
zysków, poczynania właścicieli też są zrozumiałe. Najgorsze jest jednak to, że nie
wiadomo, czy zmiany przyniosą poprawę sytuacji, a pracownikom uda się znaleźć
nowych nabywców. Jeśli nie, za jakiś czas zarządzający firmą mogą zdecydować o
likwidacji oddziału firmy w Piechowicach. Miejmy nadzieję, że się tak nie stanie.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Dzika zwierzyna z górskich lasów jest w stanie przeżyć
zimę tylko dzięki myśliwym, którzy prawie codziennie
wyruszają na leśne ścieżki z chlebem, warzywami i roślinami okopowymi. W miniony piątek wyruszyliśmy w
taką podróż oblodzonymi drogami z Michałowic w okolice
Szklarskiej Poręby i Jagniątkowa z myśliwym koła łowieckiego „Głuszec” z Jeleniej Góry, Jackiem Baranowskim.
– Dzisiaj przywiozłem cztery
tony pokarmu – tłumaczył, gdy
na wydeptanym przez zwierzęta
miejscu rozsypywaliśmy chleb,
marchewki i pietruszki.
– Najszybciej zniknie pietruszka. Ona smakuje im najbardziej.
A przychodzą tutaj wszystkie
żyjące w lesie zwierzęta: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki i
muflony. Wiele razy widziałem,
jak stały obok siebie i wszystkie
zajadały, co przywieźliśmy. Wtedy najbardziej czuję, że to, co
robimy, ma sens – opowiada J.
Baranowski.
Ten świerkowy las praktycznie
nie daje pożywienia w poszyciu,
które dostarcza pokarmu zwierzętom w lasach mieszanych i liściastych. Takie na ziemi zakwaszonej przez świerki nie rośnie. Tylko
w wyższych partiach lasu, przy
grani-

Karmią, by móc polować

cy z KPN jest trochę jagód. Reszta
wysokiego lasu do dla zwierząt
żywieniowa pustynia. – Dlatego
od nas zależy, czy zwierzęta przeżyją, dużo bardziej niż w niżej
położonych lasach – podkreśla
myśliwy.

Najpierw nakarmić,
potem polować

– Mamy własne pola i łąki skąd
pochodzi większość pokarmu
– wyjaśnia Jacek Baranowski.
– Od zaprzyjaźnionego piekarza
z Piechowic, pana Kliebsa, dostajemy niesprzedane pieczywo,
które rozkładamy w miejscach
do wypasu. Zwierzęta zjadają
każdą ilość, jaką przywieziemy
do lasu. Teraz obowiązuje okresie
ochronny i do lasu jeździmy tylko
z karmą dla zwierząt, ale i w
okresie polowań, każdy myśliwy
najpierw musi dowieźć pokarm, a
potem dopiero idzie na łowy.
Polowania są ściśle zaplanowane i są częścią gospodarki
leśnej. Strzela się do zwierząt
słabszych, starszych, tak,
żeby populacja żyjąca w lesie była jak najmocniejsza.
– Ludzie są teraz jedynym
naturalnym „drapieżnikiem” w lasach – tłumaczy myśliwy Baranowski. – Kiedyś populację
zwierząt regulowały wilki, niedźwiedzie. Teraz
jedyną barierą przed
nadmiernym rozrostem
populacji jest odstrzał.
Inaczej zwierzętom
zabrakłoby miejsca,
a ich kondycja byłaby coraz gorsza.
Obowiązują nas
ś c i słe za sa d y
Nasz przewodnik po lesie
odstrzału. Nie
przy paśniku z sianem.
wolno strzelać
do zwierząt

Renesansowy dwór Czarne z popegeerowskiej ruiny
staje się okazałym obiektem, z którego już teraz mogą
być dumni mieszkańcy osiedla. Fundacja Kultury Ekologicznej, właściciel zabytku, planuje kolejny krok:
chce stworzyć osiedle energooszczędnych domków
pasywnych.
W ten sposób mają być przebudowane budynki dawnego
folwarku. – Dom pasywny to
obiekt, w którym zapotrzebowanie na energię grzewczą w
skali roku wynosi 15-20 kWh/1
m² (powierzchni ogrzewanej),
podczas gdy jeszcze niedawno
za w ymagające i trudne do
osiągnięcia uważano wskaźniki 50 a nawet 80 kWh/ 1 m²/
rok – mówi Jacek Jakubiec,
prezes Fundacji Kultury Ekologicznej.
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Oznacza to, że koszt ogrzewania średniej wielkości domku jednorodzinnego, w ybudowanego w tej technologii,
da się zredukować do ok. 500
złotych za cały sezon grzewczy! Wymaga to specjalnych
rozwiązań technicznych, izolacyjnych co oczywiście podnosi
koszt inwestycji (w Niemczech
o ok. 20%, w Polsce o 30%), ale
jakże radykalnie obniża koszty
ek sploat a c y jne – t ł uma cz y
Jakubiec.

Jacek Baranowski podczas polowania.
młodych, matek z małymi ani
do przewodników stada.

Muflony z importu

Koło „Głuszec” w porozumieniu z Karkonoskim Parkiem
Narodowym i Nadleśnictwem

klimacie. Padają ofiarą chorób i
wałęsających się psów.
– Chcemy w ten sposób wzmocnić ich populację, tak, aby oddalić
wiszącą nad nimi groźbę wyginięcia gatunku, który już stał się
jednym z symboli Karkonoszy –

śnika, zapada zmrok, a między
drzewami widać łby rogaczy, które czekają aż sobie pojedziemy,
żeby zejść w dół i zjeść świeżego
siana, buraki i chleb.

Marek Komorowski

Ludzie są teraz jedynym naturalnym „drapieżnikiem”
w lasach. Kiedyś populację zwierząt regulowały wilki,
niedźwiedzie. Teraz jedyną barierą przed
nadmiernym rozrostem populacji jest odstrzał.
Szklarska Poręba, do którego
należy obwód łowiecki, zamierza
sprowadzić ze Słowacji dziewięć
muflonów, które wniosą świeżą
krew i nowe geny do żyjącej na
tym terenie populacji około 20
górskich owiec. Zwierzęta, sprowadzone na początku XX wieku
przez hrabiego Schaffgotscha,
których naturalnym siedliskiem
była Sardynia, nie do końca
zaadaptował y się w zimnym
Ekolodzy z Dworu Czarne
tego typu obiektami interesują
się od dłuższego czasu. Jest
ich wiele w całej Europie, parę
domków wybudowano także w
Polsce. Planowana jest również
w ycieczka do partnerskiego
Bautzen, gdzie Jerzy Timm, Polak mieszkający w Niemczech
w ybudował Sporthaus, duży
obiekt handlowy zgodnie z zasadami dla domów pasywnych.
Do jego obejrzenia lokalni architekci zachęcają wszystkich
mieszkańców Karkonoszy.

Anna Pisulska

mówi Jacek Boranowski. – Ważne
są częste kontrole sytuacji w lesie.
Nie jeden raz pierwsi dostrzegliśmy złodziei drewna, o czym
niezwłocznie informowaliśmy
nadleśnictwo. Zresztą współpraca z leśnikami ze Szklarskiej
Poręby układa się doskonale,
bez ich zgody i pomocy nie moglibyśmy wybudować w lesie
niczego – usłyszeliśmy.
Wracamy z ostatniego pa-

Obszar 2.600 hektarów obwodu łowieckiego „Głuszec” leży pomiędzy
Jagniątkowem, Michałowicami i Szklarską Porębą oraz Karkonoskim Parkiem
Narodowym. Żyje tam około 250 jeleni,
kilkadziesiąt saren, ponad 200 dzików.
W okresie zimowym zwierzęta zjadają
około 400 ton pokarmu, głównie siano
z upraw własnych koła, sianokiszonkę,
buraki pastewne i topinambur uprawiane
przez rolników-myśliwych. Buraki jesienią wywozi się w góry do wybudowanych
przez myśliwych ziemianek, z których co
kilka, kilkanaście dni wykłada się kolejne
porcje pożywienia. Takich paśników z
murowanymi piwnicami jest na tym
obszarze 5. Było sześć ale latem ktoś
spalił jeden paśnik.

Pasywnie nie znaczy biernie, ale oszczędnie
Z ruiny perełka
Dwór Czarne został uznany za ruinę przeznaczoną do rozbiórki. Co prawda obiekt jeszcze
po wojnie prezentował się bardzo dobrze, ale po przejęciu go przez PGR został niemalże
doszczętnie zdewastowany. Przed całkowitym zniszczeniem uratował go Polski Klub
Ekologiczny , który w 1981 roku szukał budynku pod „Warsztaty ekologiczne”. Ludzie
działający na terenie zabytku formowali się w różne grupy, ostatecznie tworząc Fundację
Kultury Ekologicznej.
Dwór został częściowo wyremontowany, ale do zakończenia robót droga jeszcze daleka.
Do tej pory na prace budowlane wydano 10,5 miliona złotych, ale żeby dwór stał się
prawdziwym centrum ekologicznym potrzebna jest jeszcze spora kwota. Jeżeli plany
osób działających na jego terenie dojdą do skutku możemy liczyć na to, że zabytek nie
będzie służył tylko do zwiedzania. Będzie w nim i restauracja i miejsca noclegowe.
Edukacja też jest ważna

Celem Fundacji Ekologicznej jest także kształcenie przyszłych fachowców w
zawodach niszowych, w których obecnie brakuje pracowników, jak i budowlańców
potrafiących budować obiekty w zgodzie z ekologią. W tym celu ma zostać powiększona baza dydaktyczna „Wszechnicy Dwór Czarne”. Ciężko jednak przewidzieć, czy
plany architektów ekologów dojdą do skutku. Wszystko zależy od tego, czy zdobędą
pieniądze na ich realizację.

Fot. Konrad Przezdzięk

WIADOMOŒCI
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WYDARZENIA

W tango z tajnym współpracownikiem i ormowcem

Opowiedział nam o Kubie

W klimatach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
bawiono się do niedzielnego białego rana w
kameralnych wnętrzach restauracji Arkadia.
Balowicze w żartobliwy sposób przypomnieli o
siermiężnych czasach realnego socjalizmu.

Gawęda Stanisława Dąbrowskiego o kraju odchodzącego Fidela Castro, pełnym kontrastów, przyjemnych
i przykrych niespodzianek, do którego coraz częściej
zaglądają turyści z Polski.
– Co ciekawe, maluchy nazy wane są tam „porquitos”
(świnki), a Kubańczycy bardzo je cenią, bo można to auto
wszystkim naprawić – mówił
Dąbrowski. – Na Kubie teraz daje
się mocno odczuć pomoc Wenezueli, która zapewnia tańszą
ropę, oraz wsparcie z Chin. – Ten
kraj szykuje sobie „przedpole” u
wybrzeży USA, dlatego pomaga
Kubie – usłyszeliśmy. Z Chin
pochodzą przede wszystkim
rowery oraz odzież.
Jeleniogórski obieżyświat
przestrzegł potencjalnych turystów z Polski przed manifestowaniem swoich poglądów
na temat systemu panującego
na Kubie. – Dwóch moich podopiecznych upiło się i głośno
zaczęło wyklinać Fidela Castro.
Były później spore nieprzyjemności na policji, która trzymała
„grzeszników” kilka godzin na
komisariacie. Niepewność sytuacji była tak wielka, że panowie
spokornieli i nawet uspokajali
później innych, którzy mieli
ochotę „coś” powiedzieć – opowiadał.

Z plakatu spoglądali Leonid
Breżniew, sekretarz generalny
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, i Edward Gierek,
pierwszy sekretarz Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej – z
hasłem: „Witamy ludzi dobrej
robot y!”. Gości obsł ug iwa ł y
kelnerk i w charakter yst ycznych fartuszkach i czepkach,
jakie noszono w lokalach GS.
Balowiczom przypominano, że
zgodnie z dekretem Wojskowej
R a dy Oca len ia Na rodowego
alkohol był w sprzedaży tylko
o d go d z . 13 i – oc z y w i śc ie
– szkodził zdrowiu. Aby ograni-

go nałożonych na sznurek od
snopowiązałki. Orkiestra gościom przygrywała „skocznego
begina”, była też „panna Krysia”
w postaci Krystyny Spólnik z
Książnicy Karkonoskiej, jednej

Fot. Konrad Przezdzięk

(tejo)

z organizatorek balu. – Chcemy
powspominać tamte czasy na
wesoło – mówiła.

(tejo)

„Meteoryt” w ODK

W poniedziałek, 9 lutego, w salce teatralnej Osiedlowego Domu
Kultury na Zabobrzu o godz.. 17
odbędzie się promocja tomiku
poetyckiego Marka Zaborskiego
„Meteoryt”. – Ten wieczór nie
będzie mieć charakteru biesiady
literackiej, gdyż kawiarnia ODK
jest w remoncie , więc nie przewidujemy kawy, herbaty ani naszych
wypieków, które zwykle serwujemy – informuje zapraszając Maria
Suchecka ze stowarzyszenia W
Cieniu Lipy Czarnoleskiej.

„111” kluczem
do sukcesu

Fot. Konrad Przezdzięk

Prawie jak w połowie XIX
wieku można było poczuć się
podczas warsztatów fotograficznych poświęconych jednej
z najstarszych technik pozyskiwania obrazu na materiale
światłoczułym – cyjanotypii.
Okazuje się, że może to być
„ kon k u renc ja” d l a w sz e c h ob ec nej t ech n i k i c y f rowej.
Toma sz M ielech, „sprawca”
całego zamieszania i artysta

Dziejom filmu było poświęcone czwartkowe spotkanie z
Urszulą Liksztet, którą zaprosił Salon Empik na starówce.
Zebrani mieli okazję do przyjrzenia się początkom kinematografii, która dziś fascynuje wszystkich.
Okazało się, że nawet najnowsze rozwiązania techniczne bywają kłopotliwe: organizatorzy
z trudem podłączyli odtwarzacz

czyć konsumpcję
trunków, sprzedawano je tylko do
konsumpcji.
Wśród gośc i
pojawił się funkcjonariusz Ochotn ic z yc h Rez er w
Milicji Oby watelskiej, tajny współpracownik, esbek,
cieć w fartuchu,
oficer MO z klapą
pełną orderów, bikiniarz. Była też „bananowa”
młodzież oraz junacy Służby
Polsce. Demonstrowano także
t owa r y def ic y t owe: cho ć by
kilka rolek papieru toaletowe-

Fotografia niemal jak alchemia

Fot. Konrad Przezdzięk

Postaci prelegenta przedstawiać nie trzeba. Stanisław
Dąbrowski połączył pasję z
zawodem: od lat podróżuje po
całym świecie oprowadzając
wycieczki. Ale wojaże traktuje
także jako przygodę życia, a
wrażeniami z poszczególnych
eskapad bardzo chętnie i w
humorystyczny sposób dzieli się
z jeleniogórzanami.
– W tym roku Fidel Castro
po raz pierwszy nie wygłosił
swojego charyzmatycznego
przemówienia, trwającego kilka
godzin, w rocznicę rewolucji
kubańskiej – zauważył Stanisław Dąbrowski. – Fidel czuje,
że dni jego są policzone, a jego
brat Raul, który przejął władzę,
nie ma już takiej silnej pozycji w
narodzie: jest uważany za pijaka
i utracjusza.
Stanisław Dąbrowski po raz
ostatni odwiedził wyspę dwa
lata temu, kiedy już wiele wskazywało na to, że epoka siermiężnego socjalizmu odpuszcza, choć
ideologia jest tam obecna niemal
na każdym kroku. – To kraj kontrastów: inny dla turysty, inny
dla tubylca. Są strefy, do których
„normalni” Kubańczycy nie mają
prawa wstępu.
Stanisław Dąbrowski zaprezentował też zdjęcia z Kuby.
Uśmiechnięci młodzi ludzie ubrani po europejsku mogliby równie
dobrze zostać sfotografowani
w innym, dobrze sytuowanym
kraju. Jednak są obrazki, które niezaprzeczalnie dowodzą
ogromu opóźnienia cywilizacyjneg. Sypiące
się zabytki nie tylko
w Hawanie. Pojazdy pamiętające
czasy premiera
Batisty (lata
50. przed
rewolucją), a także
– polskie
małe fiaty, pozostałości
eksportowe
z czasów bratnich krajów demokracji ludowej.
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płyt do telewizora tak, aby obraz dopełnił bardzo ciekawego
wykładu Urszuli Liksztet, teatrologa, wykładowczyni Kolegium

fotografik, z pomocą Książnicy Karkonoskiej, zaprosił na
warsztaty młodzież z Jeleniej
Góry. Z propozycji skorzystali
przede wszystkim ciepliczanie,
na co dzień uczniowie Zespołu
Szkół Rzemiosł Artystycznych.
Cyjanotypia. To brzmi skomplikowanie. Czy rzeczywiście
tak jest? – py tamy Toma sza
Mielecha. – Nie. To jedna z najprostszych i zarazem najstar-

Karkonoskiego i znanej postaci
w jeleniogórskiej kulturze.
Urszula Liksztet barwnie opowiedziała o początkach kinematografii, a tematykę jej prelekcji
ograniczało zagadnienie wykładu: „Kino od początku”. Wspomniała nie tylko o w ynalazku
braci Lumiere, czyli kinematografie (lub, jak to pisano w dawnych czasach – sinematrografie),
lecz także grubo wcześniejszej
„ma g icznej lat a rn i” (laterna
magica) oraz ciemnej komorze
(camera obscura), którą można
uwa ża ć w pewny m sensie za
poprzedniczkę aparatu fotograficznego i kamery filmowej.
Zebra n i dow iedziel i się, że
bracia Lumiere nie przykładali
znaczenia do swojego wynalazku
traktując go raczej jako ciekawostkę niż epokowe odkrycie,
które miało zupełnie zrewolucjonizować sztuki wizualne poprzez
wprowadzenie do ich kanonu obrazu ruchomego. Sporą część wy-

szych technik fotograficznych
– odpowiada. – Jej twórcą jest
John Herschel, a opracował tę
metodę w 1842 roku. Polega na
uzyskaniu obrazu na materiale
światłoczułym bez konieczności posiadania ciemni, jedynie
poprzez naświetlanie – mówi
pan Tomasz.

(tejo)

Brawa dla Pracowni Teatralnej
ODK! Grupa młodych entuzjastów
teatru pod wodzą Jacka Paruszyńskiego pojedzie jako reprezentant
Dolnego Śląska do Poznania na
Ogólnopolski Przegląd Teatrów
Szkolnych. Młodzi aktorzy z Jeleniej
Góry wystąpią tam w sztuce Tomasza Mana zatytułowanej „111”.
– Ze wspomnianą sztuką wygraliśmy przegląd dolnośląski i
wskazano nas jako reprezentantów
całego województwa – mówi Jacek
Paruszyński, opiekun artystyczny
i animator całego przedsięwzięcia.
– Po powrocie z przeglądu, który
odbędzie się w dniach 15 – 19 lutego,
na pewno zagramy „111” raz jeszcze
dla jeleniogórskiej publiczności
– zapowiedział.

(tejo)

kładu Urszula Liksztet
poświęciła Georges’owi
Meliesowi, w ybitnemu francuskiemu producentowi filmowemu, który rozpowszechnił kino
iluzjonistyczne, głównie dzięki
obrazowi „Podróż na księżyc”. Paradoksalnie rozpowszechnienie
kina przez Meliesa zaszkodziło
jemu samemu: doprowadził do
rozwoju tylu filmowych atelier,
że sam zbankrutował.
Urszula Liksztet przybliżyła też
atmosferę pierwszych seansów
f i l mow ych, które z początk u
bardziej przypominały spektakle
teatralne. Z czasem ich ranga
upadła: filmy pokazywano w wesołych miasteczkach, a w samych
pierwowzorach kin atmosfera
była bardzo luźna. Podczas projekcji palono t ytoń, jedzono i
swobodnie rozmawiano.

(tejo)

W starym kinie z panią Ulą
Kiedy w Jeleniej Górze zorganizowano pierwszy pokaz wynalazku braci
Lumiere? Nie wiadomo. Możliwe, że było w znajdującym się przy ul.
Bankowej budynku kawiarni Wiedeńskiej (dziś sala widowiskowa JCK).
– Pierwszym kinem z prawdziwego zdarzenia była dzisiejsza Marysieńka, zwana od 1909 roku Welt-Theater – wyjaśnia Ivo Łaborewicz,
historyk i kierownik miejscowego oddziału Archiwum Państwowego.
Później zmieniały się nazwy, a budynek był kilka razy przebudowywany. Dzisiejsza „Marysieńka” pochodzi od imienia żony pierwszego
dyrektora kina po 1945 roku. Kino Lot powstało pod koniec lat 30-tych
ubiegłego wieku jako jedna z najnowocześniejszych placówek tego
typu. Nazywało się Capitol, a polska nazwa powstała po przestawieniu
ostatnich liter dawnego miana. W latach międzywojennych działało
kino Weltpanorama na placu Ratuszowym.
Przy ul. Krótkiej powstało kino Schauburg w sali koncertowo-balowej
działającej tam restauracji, znanej także jako jeden z lepszych jeleniogórskich domów uciech dla panów.... Od 1945 do 1990 roku znane
było jako kino Tatry, a po gruntownym remoncie projekcje proponuje
kino Grand. Trzeba też pamiętać o kinie Kronprinzt-Lichtspielhaus,
po 1945 (Turysta). Zaprzestało działalności w latach 70-tych
ubiegłego wieku, a jego siedziba przy ul. Piłsudskiego popada w
ruinę. Do lat 80. XX stulecia istniało kino Piast na placu Piastowskim
w Cieplicach. Działało także kino „Śnieżka” na terenie koszar przy ul.
Podchorążych.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Walentynkowy koncert Marii Peszek Gwiazdy promują
Nie lada gratka czeka miłośników Marii Peszek w
roli śpiewającej, która 13
lutego wystąpi w Jeleniej
Górze. Koncert odbędzie się
w hali przy ulicy Złotniczej
o godzinie 19.00. Bilety
kosztują 35 i 40 złotych.
Wieczór przy muzyce w
wykonaniu wywołującej
emocje piosenkarki będzie
stanowił doskonały prezent
dla ukochanej osoby.
Artystka pochodzi ze znanej rodziny aktorskiej. Jej ojciec Jan i brat
Błażej są aktorami. Również Maria
występuje na scenie teatralnej. Debiutowała w Teatrze Słowackiego
w Krakowie w adaptacji sztuki
Brunona Schulza „Sanatorium pod
klepsydrą” w reżyserii Jana Peszka.
Jej grę można było podziwiać także
na scenach Teatru studio w Warszawie i Teatru Narodowego.

Udany debiut artystki

W 2005 roku Maria Peszek wydała debiutancki album „Miastomania’ przy współpracy z Wojtkiem
Waglewskim oraz jego synami
Fiszem i Emade. Był to cały projekt
składający się z płyty i spektaklu teatralnego wystawionego
przez Fabrykę Trzciny, opatrzonego w specjalnie przygotowane
przedstawienie multimedialne.
Organizatorzy o tym wydarzeniu
piszą: „Miastomania” wywindo-

XVI Ogólnopolski Festiwal Gwiazdy Promują to główna propozycja
Filharmonii na bieżący i następny
tydzień. Rozpocznie się on 6 lutego, a zakończy 13 lutego. W jego
ramach wysłuchamy wielu ekscytujących koncertów.
6 lutego o godzinie 10.00 i 11.15
odbędzie się koncert pod tytułem
„Trendy w muzyce współczesnej”,
swego rodzaju panel dyskusyjny
dla młodzieży. Tego samego dnia

wała artystkę na sam
szczyt polskiej sceny
muzycznej. Swoim
debiutanckim projektem Maria Peszek
zdobyła uznanie nie
tylko krytyków muzycznych (została
laureatką prestiżowych nagród Gazety
Wyborczej i Tygodnika Przekrój, zdobyła
2 Fryderyki ), ale i
publiczności, dzięki
której album „Miastomania” sprzedał
się w ilości ponad 40
000 sztuk, zdobywając status Platynowej
Płyty.

Jelonka zza kurtyny
„Sztuka dla dziecka” króluje w Teatrze im. Kamila
Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. Spektakl to próba
wywrócenia do góry nogami biegu historii. Nazistowskie Niemcy wygrały wojnę i zjednoczyły podbite
kraje. Kiedy 70 lat później nagle pojawia się dziecko,
które niczego nie pamięta, Europejczycy-naziści robią
wszystko, żeby mu przypomnieć.

Przede
wszystkim dusza

Najnowsza płyta
„Maria Awaria” jest
próbą wyrażenia emocji tkwiących w artystce. To intymny
album, z którego utwory nucić
można pod prysznicem, w kuchni
czy w samochodzie. Sama Maria
Peszek o swojej twórczości mówi
- Wydaje mi się że daleko odeszliśmy od bezpośredniego i radykalnego wyrażania siebie bez obawy
narażenia się na śmieszność. Ta
radykalność jest zarezerwowana
dla sytuacji intymnych a w tak
zwanej sztuce popularnej intymność jest rzeczą wstydliwą.(a
przecież taki bezwstydny sposób

komunikowania się jest człowiekowi najbliższy).

Ku wolności

Artystka wydała także książkę
pod tytułem „Maria Awaria – Bezwstydnik”. Powinni ją przeczytać
szczególnie fani, którzy chcieliby
bliżej poznać swoją muzę. Jest
to bowiem rodzaj specyficznego
dziennika, pełnego charakterystycznego dla autorki poczucia
humoru i pieprznej liryki. Artystka
wyraża w nim także swój sprzeciw
wobec powszechnie przyjętych ram
i zasad. Chce w ten sposób uwypu-

klić swoją potrzebę wolności. O
najnowszym albumie i książce
Maria Peszek mówi - Marzyłabym
o tym aby ludzie śmiali się i płakali
czytając Bezwstydnik, a słuchając
płyty odczuwali nieodpartą ochotę
aby się kochać.
Z koncertu cieszyć będą się szczególnie panie, które zawsze licznie
przychodzą na koncerty Marii
Peszek. W ten sposób odrywają się
od codziennych obowiązków i dają
się ponieść emocjom, jakie niesie ze
sobą osobliwa muzyka artystki.

Ania

Kino Lot

Kino Marysienka

„Idealny facet dla mojej
„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, dziewczyny” w reżyserii Tomasza
wieczorami opiekuje się siostrzeńcami, którym opowiada niesamowite historie. Ku jego zdziwieniu opowieści Koneckiego. Historia wielkiej miłości
Kostka i Luny, pięknej blondynki o
okazują się nie aż tak nierealne. Seans wyświetlany będzie do czwartku o godzinie 16.00, 18.15 i 20.30.
urzekającym spojrzeniu. Główny bo„Księżna”, film wyreżyserowany przez Saula Dibb. Opowieść z 1774 roku o Georginie Cavendish z domu hater jest przekonany, że kobieta jest
Spancer, wyjątkowo pięknej, szesnastoletniej arystokratce, która wychodzi za mąż za księcia. Początkowo jego drugą połówką, ale dzieli ich tak
podekscytowana nowym życiem odrzuca miłość młodego Charlesa Greya. Sytuacja zrobi się jednak bardziej wiele, że nie ma praktycznie żadnych
skomplikowana, gdy małżonek znudzi się młodą i piękną damą domu i zacznie szukać uciechy gdzie indziej. szans na to, że będą razem. Seans
Wtedy młoda i zagubiona księżna stanie przed trudnym wyborem, zachowania wierności wobec podłego męża, wyświetlany będzie do 12 lutego o
godzinie 16.00, 18:15 i 20:30.
a prawdziwą miłością. Na film możemy się wybrać do czwartku o godzinie 20.00.

Indyjska wystawa
w pałacu

Orientalną wystawę Stanisława Dąbrowskiego z podróży
po Indiach możemy podziwiać
w Pałacu Paulinum. Zdjęcia
obejrzymy do 20 lutego (piątek). Jest to świetny pomysł na
przygodę z obrazami z krainy
która nadal kojarzy nam się z
bajkami bardziej niż dniem codziennym, zarejestrowanym
obiektywem podróżnika.

ILUZJON – „Silent Andromeda”
wydawnictwo: Mystic Production

Rock’owych hitów z lat 50
i 60 w w ykonaniu zespołu
WILD THING posłuchamy
w czwartek o godzinie 19.00
w Pubie Magiel w Karpaczu.
Wstęp wolny.

Podyskutują
o protestantach

SUSHEELA RAMAN – „ 33 1/3 “
wydawnictwo: Kartel Music

Powrót do przeszłości

Jeleniogórski Empik zaprasza na spotkanie dyskusyjne
pod hasłem „Protestanci na
Dolnym Śląsku”. Głównymi
gośćmi będą: Małgorzata Lutowa, autorka książki „Powierzony klucz” oraz ksiądz
Wiesław Suchorab z parafii
ewangelicko – augsburskiej
w Jeleniej Górze. Spotkanie
odbędzie się 4 lutego, w środę
o godzinie 17.00.

Sztuka Pawła Demirskiego i Moniki
Strzępki to polityczny horror buffo.
Możemy się na nią wybrać od 3 do 5
lutego o godzinie 19.00.
Kolejne propozycje Teatru im.
Kamila Cypriana Norwida to:
„Intryga miłości” w reżyserii
Katarzyny Raduszyńskiej. Spektakl
traktuje o życiu w ulu, w którym panuje porządek i hierarchia. Mówi o żądzy
władzy, bezmyślności, pysze i zawiści,
a do tego wszystkiego dochodzi miłość
i skrzętnie opracowana intryga. Tą
historię poznamy, jeżeli przyjdziemy
do teatru w piątek, sobotę i niedzielę
o godzinie 19.00.
W Zdrojowym Teatrze Animacji
obejrzymy:
„Porwanie kaczątek”, inscenizacja
Lidii Lisowicz 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 najbliższą
środę, 4 lutego o godzinie 11.00.
„Leśne przygody Tymoteusza”,
czyli druga część przygód misia Tymoteusza. Tymek zabierze najmłodszych
jeleniogórzan do lasu na grzybobranie, gdzie czeka go wiele niespodziewanych wydarzeń m. in. spotkanie z

Nowości ze świata muzyki
Idea stworzenia art. – rockowego projektu powstała w 2000 roku z inicjatywy
gitarzysty Mateusza Książka i wokalisty,
klawiszowca, i autora tekstów Michała
Dziadosza. Opracowali większość utworów, które znalazły się na pierwszym
demo. Z początkiem 2001 roku już
oficjalnie jako Iluzjon wydali własnym
sumptem krążek pod tytułem „China
Blue”. W międzyczasie zespół zasila
perkusista Wojciech Jankowski z którym
pracują nad kolejnym demo „Urban
Legends”(dziś jest kolekcjonerskim
rarytasem). W marcu 2005 roku zespół
nagrywa swoją debiutancką płytę „City

Dorastała w Wielkiej Brytanii
i Australii jako córka indiańskich
emigrantów. Już w młodości rozpoczęła swoją przygodę z muzyką. Początkowo interesowało ja brzmienie czysto indiańskie. Następnie
swoje zainteresowania skierowała
w kierunku jazzu i bluesa. W
1997 roku powróciła do Anglii i
zaczęła realizować swoje pomysły
łącząc muzykę indiańską z bardziej
współczesną. Debiutancki album
Susheeli Roman zatytułowany

wieczorem, godzina 19.00, możemy
wybrać się na koncert symfoniczny.
Natomiast 8 lutego wysłuchamy
muzyki w wykonaniu: Ewy Czermak, sopran, Joanny Moskowicz,
sopran, Anny Bernackiej, mezzosopran i Justyny Skoczek fortepian. W
programie utwory Bizeta, Gounoda,
Mozarta, Straussa, Verdiego, Schumanna, Rachmaninowa.

Zen”, która otrzymuje pochlebne recenzje
a w niedługim czasie przejmuje ich pod
swoje skrzydła wytwórnia Mystic Production z którą podpisują kontrakt na kolejne
trzy płyty. Wiosną 2006 roku ich nagrania
pojawiają się na niezależnej składance
„We’ll Rock Your Mind Up”, która sprzedaje się znakomicie jak na polskie realia.
W tej chwili zespół może pochwalić się
już trzema krążkami. Najnowszy album
progresywno rockowego Iluzjonu nosi
tytuł „Silent Andromeda”(2009). Krążek
był przygotowywany przez niespełna rok.
Już po pierwszym przesłuchaniu mamy
wrażenie, że muzycy dali z siebie wszyst-

„Salt Rain” (Słony deszcz) ukazał
się w 2001 roku i od razu zdobył
bardzo dobre recenzje krytyków
oraz nominację do nagrody Merkury. Jednak największym sukcesem
okazało się zdobycie w 2002 roku
nagrody BBC 3 Awards w kategorii
World Music. Nowe dzieło Susheeli
Roman nosi tytuł „33 1/3”. Przywołuje tym tytułem stare analogowe
albumy odtwarzane właśnie na tej
prędkości, które od paru lat ponownie zaczynają być modne. Brzmie-

ko. Płyta jest perfekcyjnie zadbana pod
każdym względem. „Sileni Andromeda”
została zrealizowana w studiu Serakos,
gdzie muzycy mieli komfort nagrywania
przez miesiąc. Muzyka jaka znalazła się
na „Silent Andromeda” – to wypadkowa
wszystkich dojrzałych wniosków ostatnich lat. Słychać to nie tylko w nutach, ale
i w słowach, ale też w ogólnym podejściu
do poszczególnych nagrań. Do sukcesu
tego albumu przyczynił się nowy gitarzysta (nauczyciel gry na gitarze) Mateusz
Wójcik, który wprowadził do Iluzjonu
świeżą krew i świetnie wpasował się do
tego składu świetnie grając w różnych
stylach od muzyki klasycznej, poprzez
jazz na rocku skończywszy. W takiej

nie na płytach analogowych miało
swój niepowtarzalny posmak i
walor dźwiękowy. Susheel Roman
zauroczona tym brzmieniem postanowiła odrobinę tego klimatu
przenieść do swoich nagrań. Na
tej płycie doszukać się możemy
muzyki spod znaku Nirvany, Johna
Lennona, Boba Dylana, Jimi Hendrixa, The Velvet Underground a
nawet Lou Reeda. Te nazwiska już
same mówią za siebie i podkreślają
kierunek w jakim podąża obecnie
ta interesująca wokalistka.
Powraca na „33 1/3” ze swoim
melodyjnym głosem i niepowta-

chytrym lisem, jako myśliwym i ojcem
niedźwiedziem. Jest to teatralny serial,
który cieszy się ogromną popularnością wśród dziecięcej publiczności.
Na spektakl możemy się wybrać w
czwartek i piątek o godzinie 10.00.
„Dekameron” w reżyserii i inscenizacji Petera Nosalka. Adaptacja jednego
z najwybitniejszych arcydzieł literatury
światowej w konwencji teatru lalki.
Sztuka traktuje o miłości i jej odcieniach, przyjaźni i umiłowaniu życia w
duchy odrodzenia i humanizmu. Jest to
spektakl przeznaczony szczególnie dla
osób, które lubują się wyrafinowanych
renesansowych kostiumach i muzyce.
Spektakl zobaczymy w piątek i sobotę
o godzinie 19.00.
„Calineczka” w reżyserii Bogdana
Nauki. Scenariusz na podstawie bajki
Hansa Chrystiana Andersena napisała
Agnieszka Zaskórska, młoda wrocławska scenarzystka. Sztuka podobnie jak
jej literacki pierwowzór opowiada o
malutkiej dziewczynce, która poznaje
świat. Traktuje więc o dorastaniu i
problemach z dokonaniem odpowiedniego wyboru, o tym co jest dobre, a
co złe. Spektakl będzie doskonałym
uzupełnieniem edukacji młodych
jeleniogórzan, możemy się na niego
wybrać w niedzielę o godzinie 16.00.

Impreza
dla maluchów

Andrzej Patlewicz
konwencji utrzymana jest też najnowsza
płyta „Silent Andromeda”, której naprawdę warto posłuchać.

Zabawa pod tytułem „Królowa Śniegu” to propozycja
Krainy Bajek dla najmłodszych jeleniogórzan. Dzieciaki w zimowej scenerii od
środy, 4 lutego do piątku, 13
lutego o godzinie 16.00 będą
szukać Kaja i skrzatów. Cena
za imprezę wynosi 5 złotych
za osobę.

Koncert na słodko

rzalnym stylem , który wyróżnia ją
spośród innych obecnie modnych
wokalistek a to oznacza że mamy
do czynienia z kimś naprawdę
niezwykłym.

Na konc er t Seba st ia na
Lehnera (saksofon, śpiew)
i Piotra Sobota (gitara) zaprasza Galeria Czekoladowa
w Jelen iej Górze. Muz yk i
z pogranicza rocku, popu
oraz chilloutu posłuchamy w
czwartek, 5 lutego o godzinie
17.00. Wstęp wolny.

Grunt to dobra forma

Ośrodek sportów zimo wych Babiniec w Szklarskiej
Porębie zaprasza 7 lutego, w
sobotę o godzinie 16.00 na
zawody freestylowe i snowboarderów. Celem imprezy
jest propagowanie sportów
zi mow ych, ja ko ciekawej
formy aktywnego spędzania
wolnego czasu.
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„Nie odcinam się od żadnej roli”
Piotr Adamczyk zwierza się, że w jego życiu nadszedł czas musieli mi tłumaczyć, co to znaczy
na zmianę, przystanek, stabilizację. Jest gotów do nowych szwedzki stół, że można tak po prostu podejść, wziąć jabłko, a nawet
ról - jako aktor i jako mężczyzna.
Czy w życiu 36-latka, który
w związku ze swoją pracą nie
rozpakowuje walizki, jest miejsce na stabilizację? Czy jedno
drugiego nie wyklucza?
Piotr Adamczyk: Życie wciąż
mnie pogania, więc przy takiej
prędkości nie mam czasu na spokojny dom. Ale to tylko etap, mam
świadomość, że zbliżam się do
momentu, kiedy znudzi mi się
ta Formuła 1. Już zauważam, że
poprzez różne doświadczenia
obrastam czymś, co się kobietom
podoba, zaczynają widzieć we
mnie dobrze rokujący materiał
na męża. No cóż, będę się starał...
Chciałbym być ojcem, gdy przejadę
odcinek, na którym teraz jestem.
To naturalny proces, że ludzie w
końcu łączą się w pary.
Zabrzmiało to trochę smutno...
Piotr Adamczyk: Ja mam z tym
problem, bo wszędzie mi dobrze
i mam ogromne perspektywy, że
wszystko może się zdarzyć. Ale
gdy z drugiej strony patrzę na
swoje życie, to widzę faceta, który
w swoim mieszkaniu nocuje kilka
dni w miesiącu, jeździ po świecie,
obściskuje się z pięknymi aktorkami i wciąż w wywiadach mówi o
sobie... To trochę żałosne.
Wielu mężczyzn powiedziałoby: „Też tak chcę”!
Piotr Adamczyk: Być może żonatych mężczyzn. Kobiety myślą

inaczej: co to za życie, ile tak
można? Dorastam dla nich, to
znaczy dla niej. Chęć deklaracji to
kwestia dojrzałości, a nie spotkania
odpowiedniej osoby. Znałem wiele
kobiet, które były wspaniałe, ale ja
wtedy potrzebowałem wolności,
ucieczki od smyczy, z którą kojarzył
mi się związek.
Jak Pan rozstawał się z kobietami?
Piotr Adamczyk: Starałem się być
uczciwy. Nigdy nie obiecywałem:
„będziesz ze mną szczęśliwa”.
Pamięta Pan swój pierwszy
wyjazd zagraniczny?
Piotr Adamczyk: Grecja. Miałem
wtedy kilka lat. Znaleźliśmy bezludną plażę. Nauczyłem się pływać w
morzu i odróżniać kierunki, gdzie
jest lewa strona, a gdzie prawa.
Stawałem przodem do morza. Po
prawej stronie były skałki, a po
lewej góry. Jadłem oliwki z drzewa,
rozbijałem migdały. To upodobanie
do absolutnej wolności i beztroski
wzięło się z dzieciństwa.
Ale jako czternastolatek pracował Pan na budowie.
Piotr Adamczyk: Wyjechałem
najpierw na warsztaty aktorskie
do Londynu z ogniska teatralnego,
do którego chodziłem. Wysłali
mnie, bo dobrze znałem angielski.
Ale w Anglii byłem przybyszem
zza żelaznej kurtyny wśród dzieci
zagranicznych dyplomatów. Długo

banana i zjeść. Kiedy warsztaty się
skończyły, zacząłem szukać pracy.
Chciałem przywieźć do domu pieniądze, jak prawdziwy mężczyzna.
Może dlatego, że mój ojciec zmarł
kilka lat wcześniej, a ja czułem
się odpowiedzialny za mamę. A
może dlatego, że pamiętam, jak
ona cieszyła się z pierwszych zarobionych przeze mnie pieniędzy.
Dostałem je za statystowanie w
„Doktorze Żywago” w Teatrze
Ochota. Pamiętam, że moja rola
polegała na trzymaniu za rękę
pięknej dziewczyny, w której się
kochałem. Wtedy postanowiłem,
że będę aktorem. Na budowę w
Londynie przyjęli mnie od razu,
choć byłem dosyć wątły, jeszcze
przed mutacją. Zadzwoniłem do
mamy, nie oponowała. Przez miesiąc woziłem taczką gruz. A potem
awansowałem na asystenta szefa,
bo dobrze znałem angielski. Wróciłem z niezłą kasą.
W portugalskim filmie „Auguri” gra Pan cynicznego producenta. Wcześniej był Pan
kryptogejem w „Lejdis” i lowelasem w „Nie kłam, kochanie”.
To konsekwentna ucieczka od
wizerunku świętego?
Piotr Adamczyk: W moich wyborach zawodowych nie ma kalkulacji. To nie jest przemyślana
strategia, żeby po papieżu zagrać
kryptogeja, a potem kogoś jeszcze.
Równie dobrze mógłbym zagrać
doktora Mengele. Czemu nie? Nie
odcinam się od roli papieża ani od
żadnej innej. Kiedyś mężczyzna,

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 6.02.2009.
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.”

który pisał książkę o papieżu,
zaproponował mi, żebym umieścił
w niej swoją refleksję o Wojtyle.
Odpowiedziałem, że ja o Ojcu
Świętym powiedziałem już coś
swoją rolą. Cieszę się, że miałem
taką szansę. Ta rola wyniosła mnie
wysoko. Wcześniej moim całym
światem był warszawski Teatr
Współczesny. Żyłem tym, że kolega
krzywo na mnie spojrzał, że ktoś
na widowni robił zdjęcia w trakcie
spektaklu, że nie wywiesili obsady
na następny miesiąc. Gdy zagrałem
Szopena, nie pojechałem na pokaz
do Brazylii ani do Australii, bo miałem spektakl w Warszawie. Dopiero
rola papieża otworzyła przede mną
świat. Była moim kamieniem milowym, Mount Everestem. Pokazy za
granicą, role w filmach włoskich,
rosyjskich czy tak jak teraz portugalskim. Dlaczego miałbym się od
tej roli odcinać?
Nie denerwuje Pana, gdy
mówią: „Szopen, który został
papieżem”?
Piotr Adamczyk: A tak mówią?
Byłem ostatnio gościem w młodzieżowej stacji radiowej. Prowadzący
zapowiedział mnie: „A teraaaz
Szopen-papież, papież-Szopen”.
Nie denerwuję się, ale dziwię, że
jeszcze to trwa. I że ludzie odbierają
mnie jako niezwykle pozytywnego
człowieka, przeceniają, uważają,
że pewnych rzeczy mi nie wypada. Na przykład pić wódki na
przyjęciach.
Dziękuję za rozmowę.
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ROZRYWKA
Przyszła baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, mam cukrzycę,
kamicę nerkową, nadciśnienie, powiększoną tarczycę, jaskrę, kamienie
w pęcherzyku żółciowym, nadkwasotę, niedowład prawej ręki, grzybicę,
miażdżycę, łuszczycę, niedosłuch,
reumatyzm, skoliozę...
- Mój Boże! - załamuje ręce lekarz.- A
czego pani nie ma?
- Nie mam zębów, panie doktorze.
Rozmawia ze sobą dwóch psychiatrów:
- Wczoraj ten pacjent z sali 17 oświadczył mi się.
- O, widzę, że mu się pogorszyło.
- Co? Sugerujesz, że ze mną jest
coś nie tak?
Policjant zatrzymuje pędzącego motocyklistę. Motocyklista pyta:
- Znowu za szybko jechałem?
- Nie. Za nisko pan leciał.
U szewca:
- Przyszedłem odebrać buty.
- Płaci pan 20 zł.
- Tak mało? Na kwicie jest napisane,
że mam do zapłaty 40 zł.
- Tak, ale jeden but zgubiliśmy.
Siedzi sobie dwóch pijaczków, jeden
czyta na głos gazetę:
- Tu piszą, że picie alkoholu skraca życie o połowę... Ile masz lat Stefan?
- 30.
- No widzisz, jakbyś nie pił, miałbyś
teraz 60!
Idzie zajączek przez las, mówi coś
do siebie i co jakiś czas macha łapką.
Obserwuje go miś i w końcu pyta:
- Co robisz?
- Opowiadam sobie kawały
- A po co machasz łapką?
- Bo niektóre już znam.
Nauczycielka zwraca się do Jasia:
- Świetny rysunek, ale przyznaj się, kto
go zrobił? Ojciec czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem.
Nauczyciel napisał w dzienniczku
uczennicy:
„Pańska córka Zosia jest nieznośną
gadułą”.

Nazajutrz dziewczynka przyniosła
dzienniczek z adnotacją ojca:
„To pestka, gdyby pan słyszał jej
matkę!”.
- Jasiu, podaj przykład dwóch zaimków osobowych.
- Kto? Ja?
- Wspaniale! Siadaj, szóstka!
Dwóch matematyków - kobieta i mężczyzna - jedzą kolację przy świecach.
Nagle mężczyzna pyta:
- Myślisz o tym samym co ja?
- Tak...
- I ile ci wyszło?
- Jasiu zaprowadź panów archeologów tam, skąd przyniosłeś te stare
monety!
- Dzisiaj nie mogę!
- Dlaczego nie?!
- Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte.
Kobieta, której mąż często przychodził
do domu pijany, postanowiła oduczyć
go tego nawyku. W noc Halloween
przebrała się za diabła i schowała
się za drzewem, by zatrzymać go
w drodze do domu. Kiedy nadszedł,
wyskoczyła zza drzewa i stanęła przed
nim z czerwonymi rogami na głowie,
długimi pazurami i widłami w ręku.
- Kim jesteś? - zapytał mąż.
- Diabłem! - odpowiedziała.
- W takim razie, ożeniłem się z twoją
siostrą.
Menel w sklepie:
- Jest piwo?
Pani:
- Nie ma.
Menel:
- A co jest?
Pani:
- Kola, woda...
Menel:
- Nie! Co jest że piwa nie ma?!
Są zawody kto najdłużej wytrzyma w
wodzie. Pierwszy pan wytrzymał 1min
i wszyscy ludzie go pytają jak pan to
zrobił? A on odpowiedział:
- „Trening, trening i jeszcze raz trening”.
Następny pan wytrzymał 2min i znowu
wszyscy ludzie go pytają jak pan to

zrobił? A on odpowiedział:
- „Trening,trening i jeszcze raz trening”.
Następny pan wytrzymał 3 min i
wszyscy ludzie go pytają jak pan to
zrobił? A on na to:
- Trening.....
Następny pan przyszedł, wchodzi do
wody, 1min nic, 2min nic, 3min nic, po
4 minucie wychodzi ledwo oddycha
więc lekarze szybko podbiegli ale na
szczęście nic się nie stało, wszyscy
ludzie pytają jak on to zrobił? A on
na to:
- Gdzieś musiałem gaciami zahaczyć!
Miał odbyć się mecz bokserski USA
- Polska w Zakopanem. Stany wystawiły Tysona, a Polska oczywiście
Gołotę. Jednak tuż przed samą
walką Gołota złamał rękę i na gwałt
potrzebny był jakiś bokser aby uniknąć
kompromitacji. Trener wyskoczył na
Krupówki i zobaczył wielkiego górala.
Podleciał i zapytał:
- Chcesz zarobić 100$?
- Noooo... chce - odparł góral.
Trener wziął go do szatni, dał spodenki
i rękawice i mówi:
- Wyjdź na ring, zasłoń się rękawicami
i stój. Jak przetrzymasz pierwszą
rundę dostaniesz pieniądze.
Góral wyszedł, Tyson go poobijał, ale
góral przetrzymał. No to trener mówi:
- Jak przetrzymasz drugą dostaniesz
1000$.
Góral wyszedł, Tyson go już teraz
mocno poobijał, no ale i tę rundę
przetrzymał.
Trener zachwycony mówi:
- Jak przetrzymasz trzecią dostaniesz
10 000$ !
Góral wyszedł, ale już ledwo zszedł po
tej rundzie. A trener do niego:
- Słuchaj jak wytrzymasz czwartą...
- Nie wytrzymam!!!!!! Wpierdolę w
końcu czarnuchowi!!!
Stój, bo strzelam!
- Stoję!
- Strzelam! - krzyknął do bramkarza
skoncentrowany Rasiak
Idą dwie blondynki przez pustynię
i nagle zza hałdy lew wyskakuje.
Jedna bierze piach do ręki i sru po

oczach. Idą dalej. Znowu zza hałdy
lew wyskoczył i ta sama piach w rękę
i sru po oczach. Sytuacja powtarza
się parę razy. Dochodzą blondy do
wzgórza a za nim stado lwów - no
może ze 300 szt. Odwraca się jedna
i ucieka a druga jak wryta stoi. Ta co
ucieka, wrzeszczy:
- Hela dawaj! Co z tobą?
- JA PIACHEM NIE RZUCAŁAM!!!!
Jedzie samochodem mąż z żoną blondynką. Samochód typu kabriolet. Stoją
na czerwonym świetle. Podjeżdża na
drugi pas również kabriolet, z extra
panienką, która woła
- O, cześć Karolku - a następnie
odjeżdża
Blondynka wściekła pyta się
- Kto to był?
- Wiesz kochanie lepiej żebyś to ode
mnie usłyszała niż od kogoś innego.
Ta pani to moja kochanka. Cisza zapanowała w samochodzie. Następne
skrzyżowanie, znowu stoją i znowu
podjeżdża inny samochód, a z samochodu jakaś laseczka woła
- Cześć Karol
Blondynka pyta
- Czy to też twoja kochanka?
- Nie, to kochanka Zbyszka - odpowiada
Po chwili blondynka dodaje
- Ale nasza jest ładniejsza, prawda?
Nastoletnia blondynka uzyskała zgodę
matki na pójście do dyskoteki. Masz
być w domu o 22 - mówi matka. Mija
22, 23, a blondynki nie ma w domu.
Po północy ktoś wali do drzwi. Matka
otwiera i widzi: przed drzwiami stoi
córka z papierosem w ustach, nawalona jak bombowiec i macha biustonoszem. Matka wściekła pyta:
- paliłaś?
- paliłam!
- piłaś?
- piłam!
- i co jeszcze robiłaś?!
- nie wiem jak to się nazywa ale od
dziś jest to moje hobby.
Dlaczego blondynka nie ma drzwi w
łazience?
- Aby nie podglądać jej przez dziurkę
od klucza.

HOROSKOP
BARAN
W tym tygodniu uważaj na swoje zdrowie. Może
ci się przytrafić drobna kontuzja. Nie będzie ona zbyt
dotkliwa, ale może nieco skomplikować twoje plany.
Nie pędź tak przed siebie. Zwolnij nieco i poświęć
więcej uwagi rodzinie.

BYK
Nadchodzący tydzień może obfitować w nieoczekiwane zdarzenia. To, czy przyniosą one efekty
pozytywne czy negatywne, zależy tylko od ciebie.
Przemyśl dobrze swoje postępowanie. Uważaj, aby
nie zranić kogoś ci bliskiego. Staraj się zachować
delikatność i wyrozumiałość.

WAGA
Czemu zwlekasz? Nie czekaj, bo problemy same
się nie rozwiążą. Potrzebne jest twoje zdecydowane
działanie. Przyda się wsparcie partnera, zwłaszcza
w sytuacjach trudnych. Nie zapominaj o tym, że
wiele problemów o wiele łatwiej rozwiązuje się w
szerszym gronie.
SKORPION
Nie pozwól sobie wejść na głowę i broń swoich
racji stanowczo, ale nie za wszelką cenę. W nadchodzącym tygodniu zachowuj się dyplomatycznie, nie
doprowadzaj do konfrontacji i nie prowokuj nikogo
zbyt agresywnym zachowaniem.

BLIŹNIĘTA
W tym tygodniu możesz osiągnąć sukces zawodowy. Będzie to jednak wymagało dobrej współpracy
z innymi osobami. Musisz zachowywać się nieco
bardziej powściągliwie i pozwolić innym przedstawić swoje propozycje. Być może niektóre z nich
okażą się dobre.

STRZELEC
Więcej luzu! Nie możesz ciągle żyć w napięciu. Weź
wolny dzień, zrelaksuj się, poleniuchuj. To pozwoli
ci pozbyć się negatywnych emocji i nabrać nowych
sił i energii, które będą ci bardzo potrzebne w tym
tygodniu. Czasem warto na chwilę wyłączyć się i
pewne sprawy przemyśleć jeszcze raz.

RAK
Nie kryj swoich uczuć. Okaż je osobie, na której
ci zależy. Jeśli boisz się odtrącenia, to pamiętaj, że
zawsze lepiej wiedzieć, na czym się stoi. Pod koniec
tygodnia możliwe pewne zawirowania w pracy, które w rezultacie będą mieć pozytywne następstwa.

KOZIOROŻEC
Nadchodzący tydzień to dobry okres na nadrobienie zaległości w pracy. Nie przejmuj się tym, że
nikt nie zauważa twoich starań – w końcu nadejdzie
twoja chwila. Musisz jeszcze trochę poczekać. Nie
poddawaj się i nie trać cierpliwości. Na pewno
zostaniesz doceniony.

LEW
Odpowiednia dieta – głównie warzywa i owoce
– pomoże ci zachować siły w nadchodzącym tygodniu. Będzie on wyczerpujący, ale nie poddawaj się,
weekend wynagrodzi ci trudy. Może ci się przytrafić
miła niespodzianka, która poprawi twój humor i
samopoczucie.
PANNA
Poświęć więcej czasu rodzinie i najbliższym. Oni
potrzebują twojej uwagi – szczególnie w tym tygodniu. Twoje starania na pewno nie pozostaną bez
nagrody. Pamiętaj, że czas spędzony z ukochanymi
osobami jest bezcenny, a pewne rzeczy, które nas
omijają, już nigdy nie wrócą.

WODNIK
W tym tygodniu przepełni cię energia i twórczy
zapał. Wykorzystaj to do realizacji zamierzonych celów. Nie zmarnuj okazji, bo taki stan nie będzie trwał
wiecznie i może nieprędko się powtórzyć. Zwróć
uwagę na osoby, które ostatnio nieco zaniedbujesz.
Poświęć im więcej czasu i uwagi.
RYBY
Wykorzystaj swoje atuty i idź na całość. Nie pozwól, aby inni zbierali laury za twoją pracę. Upomnij
się o swoje – czasem lepiej tupnąć nogą, niż pozwolić
się lekceważyć. W tym tygodniu spory przypływ
energii pomoże ci osiągnąć zamierzone cele.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Medycyna sportowa

O jednej z najbardziej uniwersalnych specjalności
medycznych, wymagającej szerokiej wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny ortopedii czy rehabilitacji, jak i fizjologii czy dietetyki mówi lek. Paweł
Studniarek.

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 medycyna sportowa?
Lek. Paweł Studniarek: Jest
to interdyscyplinarna podspecjalizacja medyczna, łącząca
akt y wność terapeut yczną z
działaniami profilaktycznymi, adresowana do osób aktywnych fizycznie – zarówno
k wa l i f i kowa nych spor towców, jak i amatorów oraz osób
podejmujących rekreacyjną
aktywność fizyczną.
Ja k i e f u n k c j e s p e ł n i a
medycyna sportowa?
PS: Jest to gałąź medycyny
sprowadzająca się do leczenia
urazów sportowych i dalszej
rehabilitacji pourazowej, ale
również zajmująca się profilakt yką zdrowotną poprzez
rekreację i uprawianie sportu
we wszystkich grupach wiekowych.
Jaki są docelowe grupy
pac je ntów będ ące w ob szar ze zaint e re sowani a
medycyny sportowej?
PS: Pierwsza grupa pacjentów to zawodnicy, dla których
medycyna sportowa to zabezpieczenie medyczne, profilaktyka oraz wsparcie procesu
szkolenia sportowego. Drugą
g r up ę st a now i ą o soby a kty wne fizycznie oraz osoby,
które powinny być aktywne.

Zadanie medycyny sportowej
w tej g r upie to t worzen ie
i wdra żan ie standardów
aktywności sportowej, wykorzystywanych w profilaktyce
i leczeniu.
Jaki jest zakres działalności Poradni Medycyny
Sportowej w Karkonoskim
Centrum Medycznym?
PS: Zajmujemy się badaniami sportowo-lekarskimi,
lecz ymy ura z y sportowe
i prowa d z i my pou ra zową
reh a bi l it a c j ę. Z a jmuj e my
się również profilaktyką poprzez sport. Uczestniczymy w
formie obsługi lekarskiej w
imprezach sportowych.
A czy Pan uprawia jakiś
sport?
PS: Tak oczywiście. Jestem
byłym zawodnikiem koszykówki i cały czas uprawiam
ten sport, choć obecnie w
w ydan iu amatorsk i m. Po nadto staram się dużo jeździć
na rowerze, grać w tenisa,
uprawiać jogging po naszych
pięk nych terenach leśnych
wokół Jeleniej Góry. Pływam
na basenie, a zimą uprawiam
narciarstwo w wydaniu zjazdowym i klasycznym. Muszę
st w ierdzić, że ta ka a kt y wno ś ć rek rea c y jn a spr aw i a
bardzo dużo satysfakcji, ale

również daje dobrą kondycję
zdrowotną.

Lek.
Paweł Studniarek,
Poradnia Medycyny
Sportowej
Karkonoskie Centrum
Medyczne

Nie zapominaj o sercu zimą
Jak wynika z opinii naukowców i lekarzy ryzyko wystąpienia zawału serca jest większe zimą niż latem. Na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinny szczególnie
uważać osoby starsze i z chorobami układu krążenia. Jak
więc dbać o zdrowie swojego serca, gdy termometr wystawiony za okno wskazuje sporo kresek poniżej zera?
Zimą, kiedy panują niskie temperatury powietrza, występują
częste i duże wahania ciśnienia atmosferycznego, jesteśmy narażeni
na zaburzenia pracy serca i układu
krążenia. Optymalna temperatura
dla organizmu wynosi około 23 º C,
przy niższych jak również i wyższych zwiększa się ryzyko zawału.
Na każde zmniejszenie tempera-

tury o 10 ºC częstość problemów
sercowo-naczyniowych zwiększa
się o trzynaście procent .
- Większe obciążenie serca zimą
jest spowodowane koniecznością
dostosowania krążenia krwi do
potrzeb organizmu, gdyż musi on
utrzymać odpowiednią temperaturę ciała w czasie zmiennych warunków atmosferycznych. Zimne

powietrze powoduje kurczenie
się tętnic, przyspieszenie rytmu
serca i wzrost ciśnienia tętniczego.
Zwiększa się krzepliwość i lepkość
krwi utrudniając transport tlenu
- mówi ekspert programu „Serce
na nowo”, prof. dr hab. Zbigniew
Gaciong.
Duże wahania temperatur mogą
powodować bóle zamostkowe, bóle
w klatce piersiowej nasilające się
przy wysiłku fizycznym, duszności,
uczucie kołatania serca oraz skoki
ciśnienia tętniczego.
– Jeżeli te dolegliwości nie
ustępują po przyjęciu leków lub
pojawiają się częściej przy mniej
intensywnych wysiłkach a nawet

w spoczynku - należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem
- dodaje prof. dr hab. Zbigniew
Gaciong.
W jaki sposób można chronić
swoje serce zimową porą? Jednym
ze sposobów jest spacer na świeżym
powietrzu, który dotlenia organizm.
Należy jednak unikać zbyt niskich
temperatur i odpowiednio przygotować się do wyjścia. Najlepiej ubierać
kilka warstw ubrania czyli na tzw. „cebulkę”. Czapkę i szalik warto założyć
tuż przed wyjściem na zewnątrz żeby
zbytnio nie przegrzewać się w domu.
Kiedy ubieramy się do wyjścia, dobrze
jest też otworzyć okno. Korzyści z
tego będą podwójne: wywietrzenie

mieszkania i uniknięcie szoku termicznego. Dzięki temu zmniejszy się
oczywiście ryzyko powikłań sercowonaczyniowych spowodowane różnicą
temperatur w domu i na zewnątrz.
Kolejny sposób to ruch i wysiłek
fizyczny. Brak dostępu do światła

słonecznego i niskie temperatury na
zewnątrz zniechęcają do aktywności
fizycznej. Tymczasem już 30 minut
wysiłku fizycznego dziennie poprawia
ogólną kondycję organizmu i zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia.

Angela

4 lutego dniem walki z rakiem – zbadaj się
W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem
Walki z Rakiem, ustanowionym w lutym 2000 roku naukowcy przypominają, że podstawową zasadą pokonania
nowotworu jest jego wczesne wykrycie. W statystykach
zachorowań na raka czołowe miejsca zajmuje w dalszym
ciągu rak piersi.
Rak piersi jest najczęstszym
zabójcą kobiet w wieku 40-55 lat.
Choroba rozwija się średnio około
20 lat. Tymczasem niewiele osób
pamięta, że wcześnie wykryty
rak jest wyleczalny. Dlatego walkę
z chorobą należy rozpocząć jak
najwcześniej. Jakie są obecnie
najlepsze metody diagnozowania
raka piersi? Jak mówią lekarze, najszerzej stosowaną metodą diagnostyczną jest mammografia. Jednak

o żadnej ze stosowanych obecnie
metod nie można powiedzieć, że
jest bezwzględnie najlepsza.
- Zaczynając od samooceny
i badania palpacyjnego prowadzonego przez lekarza, poprzez
mammografię, USG, rezonans
magnetyczny, a na metodach badania izotopowego skończywszy,
każdy ze sposobów obarczony jest
pewnym odsetkiem błędów – mówi
lek. med. Małgorzata Stusińska

z Zakładu Radiologii Centrum
Onkologii. Przyczyn takiego stanu
rzeczy jest wiele. Przede wszystkim
nie ma jednej, uniwersalnej norm
budowy gruczołu piersiowego.
Słowem, każda z kobiet ma swoją
normę, zależną od czynników
genetycznych, wieku czy aktualnego stanu hormonalnego (dlatego tak wielkie znaczenie ma
umiejętność samobadania piersi
- każda kobieta najlepiej „zna swoje
piersi”). Wybór właściwej metody
obrazowania zależy od wieku i
budowy piersi. Dla kobiet młodych
lepszą metodą jest badanie USG. W
młodym wieku najczęściej mamy
do czynienia z gęstym utkaniem
piersi, gdyż w tym okresie życia

główną komponentę piersi stanowi Zgodnie z zaleceniami Polskiej Unii Onkologii kobiety bez
tkanka gruczołowa. Na zdjęciach objawów choroby nowotworowej i bez dodatkowych czynmammograficznych takie piersi ników ryzyka powinny być badane w/g schematu:
są prawie jednolicie „białe”, trudno na ich tle wychwycić zmiany Wiek
Samobadanie Badanie lekarskie Mammografia
chorobowe, które w dodatku mogą
20-40
rok
życia
co 1 miesiąc
co 36 miesięcy
nie
być bardzo subtelne. Ostatnio dużą
powyżej
40
roku
życia
co
1
miesiąc
co
12
miesięcy
co
12 miesięcy
popularność zdobywa też badanie
MR piersi. Wykazuje ono bardzo
wysoką czułość w wykrywaniu
ognisk raka. Niestety badanie to nie
jest powszechnie dostępne
i w dodatku bardzo drogie. Kolejną poważną wadą tej metody jest
dość wysoki odsetek wyników fałszywie dodatnich to znaczy takich
obrazów, które budzą podejrzenie
choroby nowotworowej tam, gdzie
jej faktycznie nie ma.
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Udostępnianie
dokumentacji medycznej
Czy mam prawo i na jakiej
podstawie uzyskać dokumentację medyczną z mojego leczenia
w przychodni lekarskiej? Kiedy
zwróciłam się o moją kartotekę,
aby móc ją sobie skserować,
dyżurująca tam pielęgniarka
poinformowała mnie, że to jest
wewnętrzna dokumentacja
przychodni i nie mogą mi jej
udostępniać na zewnątrz. – Krystyna
Będąc pacjentką korzystającą z
usług medycznych wspomnianej
przychodni, jest Pani uprawniona
zarówno do wglądu we własną dokumentację medyczną, jak również do
żądania wydania jej oryginałów oraz
sporządzenia kserokopii. Zgodnie z
przepisami art. 18 ust. 3 pkt 1 oraz
ust. 4a pkt 3 ustawy z dnia 30.08.1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.
U. 2007, nr 14, poz. 89), w związku z
§ 53 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21.12.2006 r. w
sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach
opieki zdrowotnej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. 2006, nr 247

poz. 1819) zakład opieki zdrowotnej
udostępnia prowadzoną przez siebie
dokumentację medyczną na żądanie
pacjenta, którego ona dotyczy lub
jego przedstawiciela ustawowego
bądź osoby upoważnionej przez
pacjenta poprzez umożliwienie
tym osobom wglądu w zakładzie
opieki zdrowotnej, sporządzenie
jej wyciągów, odpisów lub kopii
albo poprzez wydanie oryginału za
pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
Zasadniczo zgoda na udostępnienie
takiej dokumentacji wymaga decyzji
kierownika określonego zakładu
opieki zdrowotnej lub osoby przez
niego upoważnionej. Niemniej jednak, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy
pisemnej oraz podania przyczyny.
Stąd, opisane przez Panią zachowanie pielęgniarki było co najmniej
nieuzasadnione, a przede wszystkim
pozbawione podstaw prawnych.

Różna wysokość dodatku
za pracę w porze nocnej
Analizując ostatnio odcinki
mojej wypłaty za pracę zauważyłem, że na wielu z nich są

różnice w wysokości dodatku
za pracę w godzinach nocnych,
jaki otrzymuję razem z comiesięczną pensją mimo tego, że
mam ustaloną stałą liczbę tych
godzin. Czy pracodawca może
przyznawać taki dodatek w
różnej wysokości, czy to jest
zgodne z prawem? – Tadeusz
Podstawą wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia za każdą
godzinę pracy w porze nocnej
jest minimalne wynagrodzenie,
ustalane na mocy ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Regulacja
ta wynika z treści przepisu art.
1518 § 1 kodeksu pracy, zgodnie
z którym pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej
przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w
porze nocnej w wysokości 20%
stawki godzinowej wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Ustalenie stawki godzinowej dodatku wymaga zatem
podzielenia kwoty minimalnego
wynagrodzenia przez liczbę godzin
przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Dlatego
też, ze względu na różną liczbę

godzin do przepracowania w danym miesiącu, stawkę godzinową
należy ustalać w każdym miesiącu
oddzielnie, a co za tym idzie może
być ona różna dla tego samego
pracownika w poszczególnych
miesiącach. Warto jednak pamiętać,
że na mocy zbiorowych układów
pracy, regulaminu wynagradzania
lub w umowie o pracę można zwiększać minimalną wysokość dodatku.
Sam dodatek przysługuje natomiast
niezależnie od dodatku za pracę w
godzinach nadliczbowych przypadających w nocy. Innymi słowy,
jeżeli pracownik świadczy pracę
w nadgodzinach, które przypadają
w porze nocnej, przysługuje mu
zarówno dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i dodatek
za pracę w godzinach nocnych.

Nietrafiony prezent
Miesiąc temu kupiłam siostrze w prezencie drogi sweter,
który jednak nie spodobał się
jej, a na mnie jest za duży. Mam
rachunek za jego zakup, czy na
tej podstawie mogę go zwrócić
do sklepu w zamian za zwrot
ceny? – Kasia

Jeżeli zakupiony przez Panią
sweter nie ma wad, to niestety nie
może być swobodnie zwrócony do
sklepu. Na to potrzebna jest zgoda
sprzedawcy. Tak wynika z ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002,
nr 141, poz. 1176 ze zm.), której
przepisy przewidują, że reklamacji
podlega tylko ten towar, który jest
niezgodny z umową. Przy czym, w
pierwszej kolejności można domagać się od sprzedawcy naprawy lub
wymiany towaru na nowy, a dopiero brak możliwości takiego załatwienia sprawy lub utrudnienia dla
kupującego uzasadniają możliwość
żądania zwrotu ceny. Dlatego w
opisanej przez Panią sytuacji, to
od dobrej woli sprzedawcy będzie
zależało, czy przyjmie sweter i
zwróci pieniądze. Na przyszłość
warto pamiętać, że przy zakupie
prezentu można porozumieć się
ze sprzedawcą w ten sposób, że
przyjmie on zwrot w określonym
terminie, gdy kupiony towar nie
trafi w gust obdarowanego. Z pewnością nie należy jednak w takim
przypadku ufać jedynie zapewnieniom sprzedawcy. Kupujący powinien domagać się od sprzedawcy,
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który deklaruje wolę przyjęcia
zwracanego towaru w przyszłości
zaznaczenia na paragonie, w jakim
terminie przysługuje zwrot.

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
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Fot. Marek Tkacz
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Pełen przeciwieństw krajobraz południowej części jeleniogórskiej starówki. Nieestetyczne budy targowiska, działającego w miejscu dawnych ogrodów
od początku lat 90. XX wieku, zupełnie nie współgrają z architekturą starej zabudowy placu kard. Wyszyńskiego: dawną rezydencją rodziny Weinholdów,
właścicieli ogrodów i założonej przy nim kwiaciarni „Flora”, od której wziął nazwę targ. Podobnie całkowita dysharmonia panuje bliżej ratusza: twory
socjalistycznej myśli architektonicznej płytkiego konstruktywizmu ścierają się z dostojnymi bryłami dawnej, eklektyczno-secesyjnej zabudowy, ocalałej przez
wielkimi rozbiórkami z lat 50. i 60. minionego stulecia.
Wkracza też tu nowe. Nie ma już widocznej w lewym dolnym rogu zdjęcia kamienicy. W jej miejsce budowany jest obiekt mieszkalno-usługowy.

(tejo)
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Fot. Ignaciak Robert

Przerwana feralna passa Sudetów

Jakub Czech obydwa zwycięskie
spotkania może zaliczyć do udanych
Jeleniogórscy koszykarze przerwali feralną passę sześciu
przegranych meczów z rzędu. Zespół Ireneusza Taraszkiewicza wygrał w Dąbrowie Górniczej z miejscowym
MKS–em 84:77 (14:11, 26:24, 22:23, 22:19)
Miniona niedziela (22 stycznia) okazała się szczęśliwa dla
podopiecznych I. Taraszkiewicza,
którzy na wyjeździe zdobyli komplet punktów. Gospodarze zaczęli
od mocnego uderzenia, już w
pierwszych minutach prowadzili
z Sudetami 9:2. Później drużyna z

Dąbrowy zaczęła razić nieskutecznymi rzutami i to jeleniogórzanie
przejęli j inicjatywę . Podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza wzięli się
solidnie do pracy i odpowiedzieli
dwunastoma zdobytymi punktami
z rzędu i wyszli na prowadzenie
14:9. Rywale w tej kwarcie zdobyli

jeszcze dwa punkty, ale to jeleniogórzanie schodzili na przerwę
- prowadząc 14:11.
W drugiej odsłonie jeleniogórzanie za sprawą Rafała Niesobskiego
i Tomasza Wojdyły powiększali
przewagę, która w drugiej odsłonie
wyniosła już 10 punktów. W trzeciej
kwarcie gospodarze zdołali dorównać kroku Sudetom, wyrównując
stan rywalizacji. Później sudety
się przebudziły i wyszły na czteropunktowe prowadzenie, którego
nie oddały do końca meczu.
Ostatnią kwartę w końcu jeleniogórzanie zagrali tak jak powinni
czyli ambitnie, skutecznie i co
najważniejsze do samego końca.
W całym meczu dobrze spisali się
Jakub Czech i Tomasz Wojdyła,
który wystąpił w meczu mimo
niedawnej kontuzji stawu skokowego. T. Wojdyła zdobył 19
punktów(eval 18), a J. Czech
popi sa ł się 10 sk ut ecz ny m i
zbiórkami (6 w obronie, 4 w
ataku) i został zawodnikiem
meczu (eval 22)
MKS Dąbrowa Górnicza – Sudety Jelenia Góra 77:84 (11:14,
24:26, 23:22, 19:22)
Sudety: Tomasz Wojdyła 19,
Rafał Niesobski 18, Krzysztof Samiec 18, Jakub Czech 15, Mariusz
Matczak 10, Mateusz Skrzypczak
4, Grzegorz Kruk, Artur Grygiel,
Łukasz Niesobski

Tydzień później koszykarze
Sudetów znów wygrali. Po poprzedniej wygranej na wyjeździe
z Dąbrową Górniczą, podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza tym
razem na własnym parkiecie pokonali AZS AWF Katowice 86:74
Sobotnia wygrana była jak najbardziej zasłużona. Jeleniogórzanie w pierwszych dwóch kwartach
grali nierówno, nie mogąc uzyskać
prowadzenia. Dopiero po zmianie
stron, Sudety pokazały kawałek
dobrej koszykówki, przypieczętowując zasłużone zwycięstwo.
W składzie Sudetów na to spotkanie pojawili się Aleksander
Raczek i Paweł Minciel, ale nie
zagrali oni w meczu ani minuty.
Natomiast świetnie spisywał się
rezerwowy Mateusz Skrzypczak,
który popisywał się skutecznością
zarówno w ataku jak i w obronie,
walnie przyczyniając się do sukcesu
biało – niebieskich.
W pierwszej kwarcie wynik oscylował wokół remisu. Od pierwszej
kwarty trwał również inny pojedynek. Zespół Sudetów, walczył z
nieprzychylnymi sędziami, którzy
podejmowali kontrowersyjne
decyzje, sprzeczne z wolą jeleniogórskiego zespołu i kibiców.
Po jednym z takich protestów
niezadowolenia, sędziowie ukarali trenera Sudetów, za zbyt
wylewne wyrażanie swoich racji

i podyktowali faul techniczny
na korzyść drużyny przeciwnej.
To jednak nie wzmogło drużyny
ze Stolicy Karkonoszy, którzy za
sprawą Jakuba Czecha i świetnie
grającego w całym meczu Rafała
Niesobskiego zdołali wyrównać,
a nawet wyszli na prowadzenie
– schodząc na przerwę z jednopunktowym zapasem 22:21
Później Sudety grały w kratkę,
zaczynając drugą kwartę od niemocy strzeleckiej. Rywale szybko
zdobyli osiem punktów i odskoczyli
Sudetom 29:22. Jeleniogórzanie w
tym czasie tylko po rzucie z wolnego
Mariusza Matczaka, zdobyli jeden
punkt, ale jak później się okazało to
był początek skutecznej gry Sudetów. W tej kwarcie problem Sudetów
nie tkwił w ataku, ale w szczelnej i
skutecznej obronie. Najlepiej o tym
mówi akcja w końcówce tej kwarty,
gdzie Łukasz Celiński – rzucający
AZS AWF, wymanewrował całą
jeleniogórską obronę i będąc sam
na sam z koszem wpakował piłkę
do środka.
To co nie udawało się w obronie, odbicie miało w ataku gdzie
brylował Rafał Niesobski, rzucając
skutecznie z niemal każdej pozycji.
Jakub Czech i Krzysztof Samiec
również prezentowali wysoki poziom skuteczności i w efekcie po 20
minutach, Sudety remisowały na
Sudeckiej 37:37

Trzecia kwarta rozpoczęła się od
popisowej akcji Mateusza Skrzypczak, który najpierw odebrał rywalowi na jego połowie piłkę, a
później wpakował ją do kosza. To
był sygnał dla Sudetów, aby zagrać
twardo w obronie, tak aby rywale
zaczęli popełniać błędy. W tej kwarcie od stanu 45:45 , Sudety zaczęły
grać w swoim stylu, odbierając
szansę rywalowi na wygraną.
Równo z syreną kończącą tą
kwartę, Krzysztof Samiec trafił za
trzy punkty i Sudety przed ostatnią
odsłoną posiadały zapas ośmiu
punktów. W czwartej kwarcie
mogło być różnie. Rywale już na
początku zbliżyli się wynikiem
do Sudetów 65:68, ale skuteczni
w obronie Tomasz Wojdyła i Rafał Niesobski, a w ataku Jakub
Czech z Krzysztofem Samcem
wyprowadzili Sudety na wysokie
prowadzenie, a mecz zakończył się
wygraną podopiecznych Ireneusza
Taraszkiewicza 86:74.
Sudety Jelenia Góra – AZS AWF
Katowice 86:74 ( 22:21, 15:16,
26:18, 23:19)
Sudety: Rafał Niesobski – 28, Jakub Czech 22, Krzysztof Samiec 16,
Tomasz Wojdyła 8, Grzegorz Kruk
6, Mateusz Skrzypczak 5, Mariusz
Matczak 1, Jarosław Wilusz, Łukasz
Niesobski, Tomasz Raczek, Paweł
Minciel, Artur Grygiel
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Jeleniogórzanki w 1/8 Pucharu Polski rozgromiły zespół z
Rybnika 77:34 (27:7, 24:6, 11:10, 15:11) i są bliskie awansu
do ćwierćfinału
W środę 25 stycznia, jeleniogórzanki odniosły pierwsze zwycięstwo pod wodzą szkoleniowca
Miodraga Gajicia. Zadanie było
nieco ułatwione, bo do Jeleniej
Góry przyjechało zaledwie siedem
zawodniczek z Rybnika i było
wiadome, że rywalki nie zagrają
na pełnych obrotach. W drużynie
gospodyń nie grała jedynie Ryan
Coleman, której Miodrag Gajic
dał odpocząć, a na ławce rezerwowych całe spotkanie przesiedziały
jedynie kontuzjowana Joanna
Kędzia i Agnieszka Balsam. Po
raz pierwszy na jeleniogórskim
parkiecie mogliśmy obserwować
grę Maxann Reese – nowej rozgrywającej Finepharmu. W ciągu 33
minut spędzonych na parkiecie,
zawodniczka zza oceanu zdobyła
dwa punkty, zanotowała cztery
zbiórki i jeden blok. Mimo, że
statystyki nie są imponujące w grze

Maxann dało się zauważyć wielkie
doświadczenie i zaangażowanie w
grę. Maxann zaimponowała przede
wszystkim pewnością siebie, w jej
dopiero drugim meczu w barwach
jeleniogórskiego zespołu.
Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia jeleniogórzanek,
które w czwartej minucie prowadziły 12:0, co więcej chwilę później
powiększyły one przewagę , w ósmej
minucie prowadząc 23:2. W drugiej
kwarcie tylko do trzeciej minuty
trwał wyrównany pojedynek, później dominowały podopieczne Miodraga Gajicia , które w ciągu sześciu
minut zdobyły aż 17 punktów i tylko
dwa straciły. W trzeciej i czwartej
kwarcie było podobnie. Tylko na
początku tych odsłon zawodniczki
z Rybnika próbowały dotrzymać
kroku Finepharmowi. Później inicjatywę przejęły jeleniogórzanki,
które dzięki skutecznej grze wygrały

z Utex-em Row Rybnik w 1/8 finału
Pucharu Polski - 77:43. Rewanż odbędzie się 3 lutego w Rybniku
AZS KK Jelenia Góra - Utex Row
Rybnik 77:34 (27:7, 24:6, 11:10, 15:11)
AZS KK - Joanna Szymczak - Górzynska 16, Dorota Arodź 15, Mag-

Fot. Ignaciak Robert

Pierwsza wygrana Miodraga Gajicia
dalena Skorek 13, Holie Meredith 9,
Agnieszka Kret 9, Natalia Niewrzawa 8, Dorota Wójcik 5, Maxann
Reese 2, Joanna Kędzia , Agnieszka
Balsam
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Czas na zwycięstwo ligowe
Mężczyźni wykonali plan. Podopieczni I. Taraszkiewicza odnieśli zwycięstwo w lidze. Czas
na jeleniogórskie koszykarki, które zmierzą się na własnym parkiecie z ŁKS–em Łódź
Będzie to ważny mecz, przede wszystkim dla szkoleniowca Finepharmu – Miodraga
Gajicia, który będzie walczył o swoje pierwsze zdobyte, ligowe punkty. Miodrag Gajic,
jak na razie wygrał tylko w Pucharze Polski, gdzie jego drużyna rozprawiła się Utex-em
RoW Rybnik i bliska jest awansu do kolejne fazy PP. Jednak, jeśli serbski trener chce
zdobyć przychylność kibiców, musi zacząć wygrywać w lidze.
Nadarza się ku temu okazja, bo drużyna z Łodzi zajmuje aktualnie przedostatnie miejsce i
w tabeli i z pewnością jest do ogrania. Łódzki zespół prowadzi jeleniogórzanin – Mirosław
Trześniewski, dla którego z pewnością wrócić na „stare śmieci” to sprawa sentymentalna,
jednak w potyczce nie powinniśmy tego zobaczyć , bo w sporcie nie ma na to miejsca.
Obydwie ekipy jak wody potrzebują punktów - ŁKS, aby utrzymać się w lidze, a Finepharm
- aby walczyć jeszcze o prawo gry w play-offach. Gra idzie o konkretną stawkę i miejmy
nadzieję, że to jednak jeleniogórzanki wyjdą z niej zwycięskie.
Mecz jeleniogórzanek z Łódzkim Klubem Sportowym odbędzie się w niedzielę w hali
przy ul. Sudeckiej o godz. 17:00. Relacja z tego spotkania w następnym wydaniu
gazety Jelonka.

Szansę gry dostała Dorota Wójcik

Fot. Ignaciak Robert

Przegrana powyżej setki – Finepharm odpada z Pucharu Polski
Jeleniogórzanki pod wodzą Jerzego Gadzimskiego nie prawda próbowały dorównać krobyły w stanie odrobić 40 punktowej straty z poprzedniego ku katowiczankom, lecz później
spotkania , w dodatku wysoko przegrały spotkanie rewan- było już tylko gorzej.
Po zmianie stron, podopieczne
żowe i odpadły z dalszych rozgrywek Pucharu Polski.
Nie udało się jeleniogórzankom zrewanżować za porażkę
w Katowicach, przegrywając w
środowym spotkaniu wyraźnie 56
: 103. Rywalki swoje zwycięstwo
zawdzięczają celnym rzutom za
trzy, kombinacyjnym szybkim
atakom, a ponadto sprzyjającemu szczęściu. Jeleniogórzanki
wystąpiły bez swoich najlepszych
zawodniczek i odbiło się to na
wyniku tego spotkania.
Ciężar gry próbowała wziąć na

swoje barki, najlepsza w swojej
drużynie Joanna Pawlukiewicz,
która wyróżniała się w jeleniogórskim zespole przede wszystkim
skutecznymi obronami oraz Marzena Kowalczyk – zdobywczyni
18 punktów i 12 zbiórek i gdyby
nie praca tych zawodniczek na
boisku, porażka mogłaby być wyższa. Mecz od początku nie układał
się dla gospodyń. Na początek
jeleniogórzanki wysoko przegrały
pierwsza odsłonę, w drugiej co

Jerzego Gadzimskiego częściej
faulowały i pudłowały z dobrych
okazji rzutowych. W ostatniej
odsłonie trzy zawodniczki – Olga
Zygman, Monika Krawczyszyn
– Samiec i Marzena Kowalczyk
odnotowały komplet pięciu fauli
i były zmuszone usiąść na ławce
rezerwowych. W efekcie jeleniogórzanki od piątej minuty nie były
w stanie znaleźć drogi do katowickiego kosza i mecz zakończył się
wysoką porażką zawodniczek ze
stolicy Karkonoszy.

Finepharm Karkonosze Jelenia Góra – AZS AWF Katowice
56:103 (21:32, 8:21, 20:30, 7:20)
Pierwsze spotkanie :AZS AWF Katowice – Finepaharm Karkonosze
92:52 (26:13, 21:18, 25:9, 20:12)
– awans katowiczanek
Finepharm: Marzena Kowalczyk, 18, Joanna Pawlukiewicz 18,
Magdalena Iwanowicz 9, Monika
Krawczyszyn – Samiec 7, Olga
Zygman 2, Marta Kowiel 2, Monika Foitzik, Katarzyna Fredziak,
Natalia Górniaczyk, Magdalena
Sawicka
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W Gdańsku jeleniogórzanki górą
Jeleniogórskie szczypiornistki odniosły kolejne zwycię- pokonała gdańską bramkarkę i
stwo. Tym razem Carlos Astol wygrał na wyjeździe z AZS jeleniogórzanki prowadziły już
22:9
AWF Gdańsk 34:24.
W Gdańsku jeleniogórzanki rozprawiły się z dziewiąte drużyną
tabeli – AZS AWF Gdańsk.
Obie drużyny grały zdecydowanie i twardo w obronie, każda z
drużyn tego dnia czuła na siłach,
aby odnieść zwycięstwo. Początek należał do podopiecznych
Zdzisława Wąsa, które wyszły
szybko na prowadzenie 6:1. Od
tego momentu jeleniogórzanki
grały spokojnie, ale zdecydowanie

- powiększając przewagę.
Widząc przewagę swoich zawodniczek, trener Zdzisław Wąs
dał szansę gry rezerwow ym.
Zmienniczki grały bardzo dobrze
i w efekcie, dziewięć szczypiornistek z Jeleniej Góry wpisało się
do protokołu meczowego dzięki
strzelonym bramkom. Z dobrej
strony znów pokazała się Monika Odrowska, która pod koniec
pierwszej połowy czterokrotnie

W drugiej połowie, Carlos nadal
powiększał przewagę. Przewaga w
pewnym momencie wzrosła do 15
bramek 26:11 i do jeleniogórskiego
zespołu wkradło się rozluźnienie i
pewność siebie, przez co rywalki
przejęły inicjaty wę. Mimo to
nasz zawodniczki kontrolowały
przebieg spotkania i nia dały się
dogonić, wygrywając zasłużenie
w Gdańsku 34:24
AZS AWFiS Gdańsk – Carlos
Astol Jelenia Góra 24:34 (9:22)

Carlos Astol: Agnieszka Szalek, Ola
Baranowska, Monika Odrowska 7,
Sabina Kobzar 4, Marta Oreszczuk
4, Marta Gęga 4, Anna Fursewicz
4, Mirella Kaczyńska 3, Marta
Dąbrowska 3, Agnieszka Kocela
3, Marzena Stochaj 1, Katarzyna
Kubicka 1
W środę 25 stycznia miał odbyć
się pojedynek ligowy w piłkę
ręczną, pomiędzy Carlosem Astol
Jelenia Góra, a Słupią Słupsk.
Po fantastycznym zwycięstwie
nad Politechniką Koszalińską,
kibice spodziewali się kolejnego
ciekawego widowiska na Złot-

niczej. Niestety mecz nie dojdzie
do skutku
Powodem odwołania był– jak
informował asystent / manager
klubu Dariusz Tymoczko - absencja zawodniczek ze Słupii, które
skarżyły się na zły stan zdrowia,
związany z obecnie panującym w
Polsce wirusem grypy. Dodatkowo
do klubu dotarła informacja, że
drużyna ze Słupska oddaje mecz
walkowerem i dwa punkty wędrują na konto jeleniogórzanek.
Szkoda, bo jeleniogórzanki są w
wyśmienitej formie, z meczu na
mecz prezentując się coraz lepiej.

Siatkarze drudzy w regionie
Akademickie Mistrzostwa Regionu Dolnośląskiego – impreza sportowa dla najlepszych drużyn regionu odbyła
się w Legnicy. Nie zabrakło na niej akademików z Jeleniej
Góry, którzy wywalczyli w niedzielę drugie miejsce.
W Mistrzostwach wystąpiło siedem drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. W grupie „A”
na pozycji pierwszej rozstawiona
była PWSZ Legnica, jako zwycięzca
z ubiegłego roku, a do niej zostały
dolosowane - AZS PWSZ Wałbrzych,
AZS WGRiT Akademia Ekonomiczna Jelenia Góra oraz Politechnika
Wrocławska ZOD Jelenia Góra. W
grupie „B” z numerem jeden startowało – Kolegium Karkonoskie
z Jeleniej Góry – jako zdobywca
drugiego miejsca w ubiegłym
roku. W tej grupie znalazły się
AZS Politechnika Wrocławska z
Jeleniej Góry oraz Politechnika z
Wałbrzycha.
Pierwszy mecz jeleniogórzanie
potraktowali rozgrzewkowo. W
tym bratobójczym spotkaniu, górą
było Kolegium Karkonoskie, które
rozbiło swoich kolegów z Politechniki 2:0 ( 25:21, 25:6). W drugim
meczu jeleniogórzanie zmierzyli

się z Politechniką wałbrzyską i dzięki dobrej grze przede wszystkim w
formacji obronnej, podopieczni
Wojciecha Lary wygrali swój drugi
mecz i awansowali do kolejnej fazy
rozgrywek – półfinałów.
Jeleniogórzanie trafili na gospodarzy turnieju PWSZ Legnica.
W tym meczu jeleniogórzanie
pokazali, że potrafią grać zespołowo, szybko i bardzo ambitnie.
W każdej akcji wykazywali się
niecodzienną skutecznością oraz
dokładnością wykonania i nie
mieli oni większych problemów
z pokonaniem legniczan. Obydwa
sety jeleniogórzanie wygrali w
imponujący sposób do 13 i 18.
Kamil Ziobro jeden z zawodników
AZS o meczu z Legnicą - „ Rywale
nie mogli zdobyć 10 punktów, a my
pokazaliśmy kto rządzi na parkiecie. Zagraliśmy naprawdę świetny
mecz i pokazaliśmy rywalowi gdzie
jest jego miejsce”

W efekcie jelen iogórzan ie
zagrali w finale Akademickich
M i st rzost w Reg ionu Dol no ś lą sk iego, a prz yszło im się
zmierzyć z najlepszą drużyną
zawodów PWSZ Wa łbrz ych.
Jeleniogórzanie przegrali 0:2
(15:25, 21:25), ale trzeba pochwalić zespół, który walczył i
próbował odnieść zwycięstwo
w ostatnim meczu turnieju.
Jakub Nowotny: „ Byli do ogrania. Zabrakło trochę szczęścia i
sprawiedliwości. Rywale robili
niedozwoloną zasłonę, która
nie powinna mieć miejsca na
jakichkolwiek parkietach siatkarskich. Sędziowie nie zwracali na to uwagi, a było to jednym
z ważnych argumentów, które
zadecydowały o naszej przegranej. W zespole wałbrzyskim wystąpiło sporo siatkarzy z drugiej
ligi, którzy grają w miejscowym
klubie, co również pomogło im
w odniesieniu wygranej. Mimo
to jest eśmy za dowolen i, bo
pokazaliśmy się z bardzo dobrej
strony, prezentując wysoki siatkarski poziom. Jeśli zagramy
tak z Górą w barażu o trzecią

Carlos Astol II na sam koniec rozgrywek sezonu zasadniczego, dołożył cenne zwycięstwo. W meczu przeciwko AZS AWF Poznań, jeleniogórzanki rozgromiły
rywalki, wygrywając różnicą 19 punktów.

ligę, awans będziemy mieli w
kieszeni”
Jeleniogórzanie wracają do
Jeleniej Góry z drugim miejscem
i żegnają się z tymi rozgrywkami, bowiem do dalszej fazy
rozgrywek wszedł jedynie zwycięzca - czyli PWSZ Wałbrzych.
W dn ia ch 7 lutego w Górze
i 14 lutego w Jeleniej Górze
zespół zagra dwumecz, który
zadecyduje o awansie do grupy
finałowej, grze o mistrzostwo
IV ligi i awansie do III Dolnoś lą sk iej Ligi Mężcz yzn. Oby
jeleniogórzanie zaliczyli równie
udane zawody
Dr u ż y na pod wod zą Woj ciecha Lary jedzie do Legnicy
w sk ładzie: Ja kub Nowotny,
Kamil Krężel, Piotr Sozański,
Andrzej Kałużny, Przemysław
Cisek, Jerz y Tabaka, Kacper
Dyl, Michał Stanowski, Tomasz
Rogala, Kamil Ziobro, Mateusz
Strzelczyk.

W ostatnim meczu tego sezonu,
podopieczne Dili Samadowej wręcz
zdeklasowały niżej notowane rywalki. Poznanianki nie postawiły warunków drużynie z Jeleniej Góry, która od
samego początku spotkania, przejęły
całkowitą inicjatywę. Jeleniogórzanki
dyktowały warunki, przewyższając
poznanianki niemal w każdym
elemencie gry, nie pozwalając rywalkom wyjść z własnej połowy.
Carlos grał na wysokich obrotach, świetnie od samego początku
spisywała się Kinga Ślusarczyk,
która w tym meczu zdobyła sześć
bramek. Pierwsza połowa zakończyła się wysokim zwycięstwem
jeleniogórzanek 16:7 i wiadomo było
że rywalki są skazane na przegraną
w tym spotkaniu. Po zmianie stron
Carlos grał jeszcze szybciej, pewniej
i twardo w obronie przez co wyszedł
na wysoki e 14 – punktowe prowadzenie. Później było jeszcze lepiej. W
zespole gospodyń panowała niemoc
strzelecka, trzynasta zdobyta bramka
w 51 minucie meczu, okazała się
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II Liga
1. KS Łomnica
2. Mitex Podgórzyn
3. White Stars
4. PMPoland
5. Eltel
6. Gimnazjum Jelenia Góra
7. Maracana
8. EnergiaPro
9. KKS II Jelenia Góra
10. Straż Pożarna
11. Bobry Wojanów
12. Go Sport
13. Ekoład Świat BHP
14. Max

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

33
30
26
24
22
21
21
19
16
15
14
9
8
3

62:18
52:29
41:24
39:25
41:35
38:38
33:22
36:38
41:54
28:46
31:42
32:52
31:48
30:67

XI kolejka I Ligi Futsalu:

Pub Gol – Chojnik Jelenia Góra 3:3
Endico – Jeżów Sudecki 0:1
KKS I Jelenia Góra – Duch Gór 1:2
JSS Gwardia
– Lambert Auto Komis 6:3
Kry-Cha Chadży – Kolegium
Karkonoskie 6:2

Fot. Ignaciak Robert

Kry-Cha Chadży i Pizzeria Carlitos to dwie
drużyny, które najlepiej spisały się w tegorocznych
rozgrywkach
Uniwersytet Ekonomiczny
– Pizzeria Carlitos 0-3 vo.
Gimnazjum – Straż Pożarna 1-2

XIII Kolejka II Ligi Futsalu:

KS Łomnica – Mitex Podgórzyn 5:2
KKS II Jelenia Góra – Go Sport 6:5
Bobry Wojanów – Energia Pro 3:5
Max – White Stars 6:3
Ekoład Świat BHP – PMPoland 2:4
Maracana Piechowice – Eltel 4:3
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I Liga
1. Kry-Cha Chadży
2. Pizzeria Carlitos
3. Restauracja U Ducha Gór
4. Kolegium Karkonoskie
5. Jeżów Sudecki
6. Uniwersytet Ekonomiczny
7. Pub Gol
8. Chojnik Jelenia Góra
9. KKS I
10. JSS Gwardia
11. Lambert Auto Komis
12. Endico

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

30
25
23
23
15
14
12
11
10
10
9
6

ostatnim trafieniem poznanianek w
tym meczu.
Od tego momentu na parkiecie
istniały już tylko jeleniogórzanki,
które dobiły rywalki zdobywając
kilka bramek z rzędu i w efekcie
jeleniogórzanki odniosły imponujące
zwycięstwo 32:13
Zwycięstwo jeleniogórzanek przypieczętowało zajmowane przez Carlos
drugie miejsce w tabeli, pierwszej ligi
żeńskiego szczypiorniaka. Jeleniogórzanki z 20 punktami zajmują miejsce
tuż za KS AZS AWF Wrocław
Carlos Astol II Jelenia Góra – AZS
AWF Poznań 32:13 (16:7)
Carlos Astol II: Martyna Kozłowska, Kinga Ślusarczyk 6, Małgorzata
Buklarewicz 5, Estera Rykaczewska
5, Roksana Przybysz 4, Magdalena
Tajerle 3, Emilia Wasiucionek 3,
Magdalena Łoniewska 2, Marta
Romanów 1, Marta Łoniewska 1,
Karolina Muras 1, Karolina Konsur
1, Lidia Marceluk.
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KONKURS

Zespół Kry-chy Chadż zwyciężył w Jeleniogórskiej Lidze
Futsalu. Jeleniogórska drużyna, po raz trzeci wywalczyła
tytuł najlepszej drużyny futsalowej.
które żegnają się z uczestnictwem w pierwszej lidze futsalu.
W ich miejsce awansowały : KS
Łomnica, White Stars i Mitex
Podgórzyn z drugiej ligi.
Na z w yc i ę z c ó w, c z e k a ł y
nagrody, uhonorowano najlepszych zawodników: Maciej
Suchanecki został najlepszym
piłkarzem I Ligi, a bramkarzem
okazał się Tomasz Ciepiela.
Do rozstrzygnięć doszło również w drugiej lidze. Mistrzem
okazała się KS Łomnica, która trium fowa ła przed M ite xem Podgórzyn i White Stars.
Najlepszym piłkarzem II Ligi
został Łukasz Cudyk , a najlepszym bramkarzem okazał się
Marcin Gąsiorowski.

Mateusz Banaszak

Ostatni wygrany mecz

Kry-cha mistrzem po raz trzeci
Pod wodzą Wojciecha Chadżego, piłkarze Krychy wygrali
I Ligą Ligę Futsalu z pięcio punktową przewagą na drugim
zespołem Pizzerią Carlitos. Krycha odniosła niemal komplet
zwycięstw przegrywając tylko
raz - z Pizzerią. Ostatnia kolejka
wyłoniła także spadkowiczów
– Auto Komos Lambert, JSS
Gwardia i Endico to drużyny,

Kolejny mecz z nieco słabszą drużyną mógłby się przydać, dając
szansę na podtrzymanie dobrej
formy. Spragnieni prawdziwych
zw ycięstw kibice mogą mieć
powody do zmartwień, lecz w
zamian o tej samej godzinie o
której miał odbyć się mecz jeleniogórzanki rozegrają sparing.
Zawodniczki z ekstraklasy zmierzą się z koleżankami, które na co
dzień występują w pierwszej lidze
szczypiorniaka.

55:20
54:29
41:21
38:25
27:34
41:47
42:49
34:43
29:40
26:41
35:44
22:42

Odpowiedź na pytania i wygraj:
Płyta CD - Edyta Geppert - „Debiut” wraz z autografem Piosenkarki
Książka - Małgorzata Lutowska - „Powierzony klucz”
PYTANIA:
1. 26. lutego (czwartek) o godzinie 17:00 jeleniogórski Empik
zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Historia filmu”,
prowadzonego przez Urszulę Liksztet. Tym razem Prowadząca
opowie o latach 20-tych światowej kinematografii, której istnienie
zawdzięczamy wynalazkowi:
a/ Mikołaja Kopernika
b/ Ignacego Łukasiewicza
c/ Braci Lumiere
2. 18. lutego (środa) o godzinie 16:00 w jeleniogórskim Empiku
odbędzie się spotkanie ze znaną wokalistką jazzową - Grażyną
Auguścik, która nie tylko opowie o swojej twórczości artystycznej, ale też podpisze płyty (do nabycia w Empiku) i odpowie na
pytania fanów. Grażyna Auguścik śpiewa utwory:
a/ Nawiązujące do muzyki klezmerskiej, ludowej i latynoskiej
b/ Autorstwa norweskich romantyków
c/ Napisane przez Juliana Tuwima
Dane osobowe:

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Młoda tenisistka dokłada kolejny poważny sukces
W Pabianicach w dniach 22-26
stycznia odbyły się MP w tenisie
ziemnym. Podczas zawodów najlepiej spisała się mieszkanka Wojcieszowa – Marta Kałuzińska w singlu
oraz deblu, która nie miała sobie
równych i spośród 52 startujących
zawodniczek, to ona była najlepsza.
Od samego początku w Pabianicach,
młoda tenisistka prezentowała się
bardzo dobrze. Pokazała rywalkom,
że nie przypadkowo znajduje się na
wysokim miejscu w rankingu kadetek. W swoich pojedynkach Marta
Kałuzińska wręcz zdeklasowała
swoje rywalki, wygrywając kolejno
z Julitą Siwert z Bydgoszczy (6:1,

6:3), Pauliną Bilską z STK Sopot
(6:1, 3:6, 6:1), Angeliką Sobiecką z
Warszawianki Warszawa (6:1, 6:0).
Dopiero w finale młoda tenisistka
spotkała opór, ale sprostała wyzwaniu i pokonała Gambrielę Siembab
z Trzebinii (6:1, 7:6).
Marta Kałuzińska zapisała na
swoim koncie kolejny sukces i
dołożyła kolejny puchar do swojej
kolekcji:
„Jestem bardzo zadowolona z
mojego sukcesu, bo kosztowało
mnie to sporo pracy i wysiłku.
Jest to dla mnie spore osiągnięcie,
móc wygrać z najlepszymi zawodniczkami w kraju” - powiedziała

po turnieju w Pabianicach młoda
zawodniczka.
Zawodniczka ZTT Złotoryja wcześniej grała w jeleniogórskim Spartakusie, ale – jak mówi - wszytko się
skomplikowało, gdy jeleniogórski
klub się rozpadł i tenisistka nie miała
gdzie trenować. Od pięciu lat trenuje
pod czujnym okiem Jacka Kuczyńskiego w ZTT Złotoryja i oprócz
sukcesu w Pabianicach i czwartego
miejsca w rankingu najlepszych
kadetek w Polsce, może pochwalić
się wieloma sukcesami na szczeblu
ogólnopolskim. Jak mówi Marta
– jest w trakcie poszukiwania sponsora, co umożliwiło by jej rozwój
kariery sportowej - np. udział w
turniejach rangi międzynarodowej.
Marta ma na to ogromne predyspozycje, więc miejmy nadzieję, że jej
marzenie się spełni.

Fot. Archiwum prywatne

Marta Kałuzińska triumfowała w rozgrywanych w Pabianicach Halowych Mistrzostwach Polski w Tenisie Ziemnym.
To kolejny sukces 16 – letniej zawodniczki – mieszkanki
Wojcieszowa, która stawia przed sobą kolejne cele.

Mateusz Banaszak

Najważniejsze sukcesy Marty Kałuzińskiej:
- I miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Kadetów w Tenisie ziemnym Pabianice 21.01-25.01.2009r.
- I miejsce w grze pojedynczej na Halowych Mistrzostwach Polski Kadetów w Tenisie ziemnym Pabianice 21.01-25.01.2009r. i
I miejsce w grze podwójnej (w parze z Magdaleną Kurasz również ZTT Złotoryja) na Halowych Mistrzostwach Polski Kadetów, II
miejsce na Halowych Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetów, III miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetów ,
III miejsce na XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w grze podwójnej (w parze z Magdaleną Kurasz); wielokrotne mistrzostwo
Dolnego Śląska do lat 16 w singla i debla; wiele wygranych Turniejów Ogólnopolskich

Marta Kałuzińska ma na swoim koncie sporo sukcesów.
Otwiera się przed nią prawdziwa, sportowa kariera

Fot. Ignaciak Robert

Lech trenował w Piechowicach

Na swoich treningach w Piechowicach,
poznaniacy pracowali nad siła i wytrzymałością
Zakończyło się zgrupowanie poznańskiego Lecha, które
miało miejsce w Szklarskiej Porębie i Piechowicach. Podopieczni Franciszka Smudy pracowali nad siłą i wytrzymałością, przygotowując się do zbliżających się meczów
ligowych oraz spotkań w Pucharze UEFA
Poznaniacy zatrzymali się
w czterogwiazdkowym hotelu
„Bornit” w Szklarskiej Porębie i
tam przez przez ponad tydzień
uczestniczyli w zimowym obozie przygotowawczym. Lechici
trenowali przeważnie dwa razy
dziennie – rano na bieżni na
stadionie olimpijskim w Szklarskiej Porębie, a popołudniami w
Piechowicach, w hali przy Szkole
podstawowej nr.1.
W Szklarskiej Porębie, podopieczni Franciszka Smudy pracowali
nad kondycją i wytrzymałością,
pokonując kolejne okrążenia wokół stadionu - „Panowie wszyscy
wiemy ile nam to bieganie potem
daje. Markowi Bajorowi kolejne
latka lecą, a on wciąż spokojnie z
wami daje radę zasuwać. Dajcie
mu trochę wreszcie popalić”- motywował swoich zawodników przed
treningiem Franciszek Smuda.

Natomiast w Piechowicach
piłkarze pracowali nad siłą i
motoryką , uczestnicząc w wyczerpujących treningach stacyjnych. Na parkiecie ustawione
był stanowiska, na którym dany
piłkarz lub para piłkarzy miała
wykonywać dane ćwiczenie w
jak najszybszym czasie. Były
min. skoki przez kozła, skoki na
skakance, przez ławeczkę, płotki,
przewroty, kołyski z piłką na materacach oraz wiele innych, które
mocno dały się we znaki lechitom.
W trakcie pracy na piechowickiej
hali nie obyło się bez treningu
na siłowni. Pod okiem Tomasz
Muchlińskiego piłkarze Lecha
przerzucali kolejne ciężary na 12
stacjach treningowych.
Na piechowickiej hali, poznańscy piłkarze mieli jedyną okazję
oprócz rozegranego sparingu z FK
Jablonec meczu, na kontakt z pił-

ką. W trakcie, gdy część zawodników ćwiczyła na siłowni, pozostali
już po rozgrzewce pracowali nad
precyzją podań i grą głową, a na
koniec lechici dzielili się na trzyosobowe zespoły i grali przeciwko
sobie na całym boisku.
W trakcie obozu przygotowawczego, poznaniacy rozegrali
jedyny podczas zgrupowania
w Szklarskie Porębie sparing.
Przegrali w nim z dziewiątym
zespołem czeskiej Gambrinus Ligi,
FK Jablonec 1:2.
W tym meczu trener Franciszek
Smuda postanowił dać pograć niemal wszystkim zawodnikom.
Pierwsza połowa w wykonaniu
obu zespołów nie zachwyciła. Gra
toczyła się bowiem głównie w
środku boiska.
W przerwie na boisko weszła
nowa jedenastka Lecha. W niej
znalazło się miejsce dla zimowych
nabytków Kolejorza Harisa Handzića i Gordana Golika.
W drugiej połowie już w 50
minucie po walce w polu karnym,
Zlatko Tanevski zagrał na drugi
słupek do Marcina Kikuta, a ten
dobrze zamknął akcję i wpakował

piłkę do siatki. Gospodarze odważniej ruszyli do ataków. Najpierw w
56 minucie po błędzie poznańskiej
obrony, sędzia podyktował rzut
karny dla Jablonca i było 1:0. W 64
minucie gospodarze wykorzystali
błąd defensywy Kolejorza, a na
listę strzelców wpisał się Milan
Vuković i w efekcie Lech uległ
czeskiej drużynie 1:2.
Wieczorem 29 stycznia piłkarze
wrócili do Poznania. Sztab szkoleniowy jest bardzo zadowolony
z ostatnich treningów - „Wszyscy
zarówno my, jak i zawodnicy
zdawaliśmy sobie sprawę na
obozie lekko nie będzie. Udało
nam się zrealizować w pełni
wszystko co sobie założyliśmy.
Można powiedzieć, że zawodnicy
w stu procentach byli zdrowi,
do każdych zajęć przystępowali z pełnym zaangażowaniem
i poświęceniem” - powiedział
asystent trenera Lecha Poznań,
Marek Bajor.
W najbliższych dniach Lech
trenować będzie w Poznaniu, ale
nie długo, bo już czwartego lutego
trener Franciszek Smuda zabiera
swoich podopiecznych na zgrupowanie do tureckiego Belek.
W trakcie obozu porozmawialiśmy z trenerem poznańskiego
Lecha – Franciszkiem Smudą:
Mateusz Banaszak: Obóz
już dobiega końca, jak pan
podsumuje przygotowania do
nowego sezonu?
Franciszek Smuda : „Zawsze
trudno powiedzieć, jakie te przygotowanie były - dobre czy złe.
W tym momencie zawodnicy są
zmęczeni, ale mają naładowane
akumulatory . Dopiero jak rozpocznie się sezon, wtedy widać
czy zawodnik dobrze przepracował ten czas czy źle”
MB: Czy jest pan zadowolony z warunków panujących
w Szklarskiej Porębie i Piechowicach?
FS: „Tak jestem bardzo za-

dowolony. Warunki są dobre,
dlatego czwarty czy piąty raz tutaj
przyjeżdżamy. Zarówno warunki
hotelowe jak i jedzenie, dobrze
wyposażona hala w Piechowicach, pomagają nam osiągnąć to
nad czym pracujemy czyli siłę i
wytrzymałość
MB: Czy jest pan zadowolony
z postawy swoich zawodników
w niedawnym przegranym
sparingu z FK Jablonec?
FS: „Na mecze sparingowe nie
zwracam uwagi. Jakbym miał
zwracać uwagę na na sparingi to
musiałbym w ogóle zrezygnować
z przygotowań”
MB: Jaka jest pana recepta
na sukces?
FS: „Nie ma recepty na sukces,
gdybym miał taką receptę to byłbym w najlepszym klubie - w Realu
albo w Barcelonie.
Każdy stara się
osiągnąć
sukces i to
wszystko. Czasy
się zmieniają co
rok, a
nawet co
pół roku
- zmienia
się system i

Trener Franciszek Smuda

taktyka . Nie ma, więc recepty jest
tylko praca i dążenie do celu”
MB: Co pan najbardziej lubi
w pracy trenerskiej?
FS: „Sukces” (uśmiech)
MB: Kiedy pan znów odwiedzi okolice Jeleniej Góry?
FS „ Trudno mi powiedzieć,
może to był dziś ostatni raz. Może
jeszcze kiedyś tu zawitam. Na
pewno chciałbym tu przyjechać,
bo bardzo mi się tu podoba”
MB: Co by pan powiedział
kibicom Lecha, przed rozpoczęciem nowego sezonu i
przed meczami w pucharze
UEFA?
FS: „Powiem, żeby nie oczekiwali wysokich wyników, bo
nie jesteśmy jeszcze zespołem
wielkiej klasy. To co prezentujemy,
jest stanie zadowolić kibiców.
Chciałbym, aby sympatycy
Lecha w nas wierzyli i
trzymali kciuki przede
wszystkim za spotkania
z włoskim Udine
Dziękuje
za rozmowę

Mateusz
Banaszak
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

				

2008-01-23 3.00 - 2009-01-30 21.00

DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
USŁUGI
REMONTOWE
Remonty mieszkań, regipsy,
gładzie, malowanie, panele, wykładziny, płytki itp. - 605 913 469
Studnie – chcesz mieć swoją
czystą wodę – zadzwoń 609 580
763 - wiercimy w skałach szybko i
efektywnie – Deuter sp. zo.o
Złota rączka - remonty mieszkań,
dachy, tynki, posadzki, regipsy,
gładzie, płytki, malowanie, kanalizacja, woda, docieplenia, elewacje, tarasy - 662 142 682 i 075
71 30 572
Mieszkania - remonty, łazienki,
geripsy, zabudowy, malowanie,
podłogi i wiele wiele innych - solidnie i szybko - 880 992 649
Prace remontowo-budowlane
- wykończenia wnętrz od A do Z
- 663 885 116
160070. Remonty - Usługi remontowo budowlane w zakresie: - glazura i terakota - panele, podłogi
- tynki, regipsy, - 607 190 004
159702. Remonty mieszkań - Kompleksowe remonty mieszkań - tynki,

Remonty kompleksowo,
profesjonalnie, tanio i
solidnie - 698 056 197
Przeglądy okresowe
instalacji gazowych
oraz wszelkie usługi
hydrauliczne
501 666 098
lub 508 647 464

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
159817. 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 - 609 335 334
Adaptacja poddaszy - kafelkowanie łazienek, także z kamieni
naturalnych, panele podłogowe i
ścienne, malowanie, tapetowanie, a
także montaż tarasów ogrodowych
- 691 015 756
Blacharstwo - dekarstwo papy, gonty papowe, blachodachówka - 512 153 371
Brukarstwo - wszystko z granitu. Wieloletnie doświadczenie
- 501 804 857
Brukarstwo - profesjonalnie konkurencyjne ceny! - 663 232 265
Budowa - i projektowanie ogrodów
– solidnie - 500 602 762
Budowa i przebudowa piecy - i
trzonowa kuchennych licowanwych
kaflami, renowacja piecy zabytkowych, budowa kominków - 666
738 298
Ciesielst wo-D ekarst wo
- Ciesielstwo-Dekarstwo - 506 216
104
Ciesielstwo-Dekarstwo Velux Team - 601 898 333

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

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

Ogłoszenia

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

BEZPŁATNY

KUPON NA
OGŁOSZENIE DROBNE

Treść prosimy wpisywać drukowanymi literami:

Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy docieplenia dachowe, wstawiamy okna, remontujemy stare
dachy, stawiamy więźby i nowe
pokrycia dachowe: papa, gonty,
dachówka - 693 788 140
Dom pod klucz - firma budowlana
przyjmie zlecenia na rok 2009 - 507
445 930
Domowe naprawy komputerów
- Usuwanie problemów ze sprzętem
komputerowym. Archiwizacja i odzyskiwanie danych - 782 846 115
Elektryk - Instalacje elektryczne
- awarie, pomiary, tanio - 500 602
762
Firma budowlana - wykona kompleksowe wykończenia, remonty
domów i mieszkań. Wystawiamy
faktury VAT - 502 283 823
Firma Hydrauliczna - profesjonalnie wykonuje instalacje C.O - 697
980 806
Firma wykona kompleksowe wykończenia mieszkań domków
jednorodzinnych od A do Z - 691
759 463
Gładzie bez pyłu - panele kafelki,
sufity i ścianki płyt gipsowych, szybko
i tanio 20 lat doświadczenia - gwarancje! - 510 172 938
Glazura gładzie malowanie oraz
inne prace tanio i solidnie - 608
425 553
Glazura płytki, łazienki - hydraulika, gładzie, malowanie, remonty
biur, hoteli, pensjonatów, mieszkań,
fachowo i solidnie zdjęcia do wglądu
- 509 362 908
Gruntowanie i malowanie Gruntowanie ścian przed tynkami od
2 zł/m malowanie farbami od 4 zł/m
- 513 556 324
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
- Instalacje sanitarne i grzewcze,
ogrzewanie podłogowe, łazienki
- 501 092 475
Kominki, rozprowadzanie - ciepła
- 502 283 823
Kompleksowe usługi budowlane
- tynki, gładzie, glazura, panele,
całościowe prace wykończeniowe
- 667 631 401
Kompleksowe wykończenia
wnętrz - tynki maszynowe, regipsy,
glazura, gładzie strukturalne, instalacje hydrauliczne - 601 863 380
Kosztorysowanie - budowlane
i instalacji sanitarnych - po 15 - 509
541 674
Malowanie, regipsy - gładź szpachlowa, panele podłogowe, ocieplenia poddaszy wełna mineralna itp.
- 516 666 638
Łazienki kompleksowo - tanio i
solidnie oraz inne prace remontowe
- 608 425 553

Ocieplenia - przyjmiemy zlecenia
na ocieplenia domów - szybko tanio
i solidnie - 607 190 004
Panele, malowanie - Panele, malowanie - 509 362 908
Płytki - szybko, dobrze i nie drogo
- 608 247 560
Prace budowlane - wykonuje
remonty starych budynków, stany
surowe budynków od podstaw,
ogrodzenia, murowanie z klinkieru
- 693 762 761
Regipsy, gładzie - malowanie, tynki
dekoracyjne, montaż okien, drzwi,
panele, glazura - granit, marmur,
elektryka. Faktury i gwarancja - 502
067 875
Remonty - usługi remontowo
budowlane w zakresie: - glazura i
terakota - panele, podłogi - tynki,
regipsy, - 607 190 004
Remonty - mieszkań, domów,
biura. Tynki maszynowe i regipsy,
malowanie, glazura, panel itp ogólnobudowlane, okolice Jeleniej Góry
- 609 173 963
Remonty - wykończenia, panele,
płytki, regipsy, tynki, instalacje – tanio
- cały region - 500 602 762
Remonty - od A do Z - 502 067
875
Remonty - wykończenia - wnętrz.
Oferuje niedrogie i fachowe usługi z
zakresu remontu domów, mieszkań,
łazienek i instalacji sanitarnych - 508
293 596
Remonty A-Z - Wykonamy remont
mieszkania - domu, płytki, panele,
tynki gipsowe, gładź, sufity podwieszane, ścianki, docieplenia itp.
- 882 505 079
Remonty kompleksowo - i fachowo
- 500 199 232
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele - 691 936
900
Remonty mieszkań - łazienek również meble na wymiar szafy kuchnie
pomiary - 665 248 427
Remonty mieszkań - tynki gładzie malowanie układanie, paneli
podłogowych, tanio solidnie - 603
450 397
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele - 691 936
900
Remonty - Kompleksowe remonty
mieszkań, biur, pensjonatów. Glazura, tynki, panele, malowanie.
INSTALACJE. Fachowo i na czas.
Rachunki. Super ceny usług - 723
048 638
Remonty wykończenia - 512
924 980
Stolarstwo budowa - zabudowa
tarasów, balkonów, podbitki i balustrady - 502 283 823
Szybko, tanio - profesjonalnie
wykonam usługi remontowo - wykończeniowe tj. tynki, regipsy, gładzie,
płytki, panele - 791 969 023
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

Tynki dekoracyjne - panele, elektryka, itp. Szybko i fachowo. Gwarancja i faktura - 502 067 875
Tynki maszynowe - cementowowapienne i gipsowe, faktura vat jeśli
potrzeba. Szybko fachowo tanio
- 601 372 447
Tynki maszynowe-agregatem - 661
334 123
Usługi budowlane - Jako firma
oferuję usługi budowlane m.in.
Wykonanie pokryć dachowych,
elewacje i izolacje budynków - 509
179 533
Usługi hydrauliczne - instalacje
wodne, gazowe, co, awarie - 602
125 856
Usługi ogólnobudowlane i hydrauliczne. Gwarancja - 510 193 501
Usługi ogólnobudowlane - i
hydrauliczne - 510 193 501
Usługi remontowo-budowlane wykończenia wnętrz - 504 172 577
Wszelkie remonty - wykonujemy
prace wszelkiego rodzaju. Np: szpachlowanie, malowanie, ale i inne
nawet nietypowe prace. Atrakcyjne
ceny - 511 229 449
Wykańczanie mieszkań - od A do
Z - 605 487 657
Wykonamy Instalacje hydrauliczne
- elektryczne, gaz, uprawnienia - 691
113 545
Wykonamy usługi budowlane
- regipsy, tynki gipsowe, szpachlowania, malowania, płytki, podłogi
drewniane, panele itp. solidnie - 505
415 977
Wykonujemy usługi dekarsko
- ciesielsko-blacharskie montaż
obróbek blacharskich, wstawiamy
okna dachowe itp. - 693 788 140

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf dla Ciebie - Śluby,
studniówki. Wysoka jakość.
Posiadam zezwolenie na fotografowanie w kościołach podczas
nabożeństw. Zapraszam - 793
737 379
Fotografia ślubów, wesel,
chrzcin, fotografia katalogowa,
zbiorów, katalogowa wyrobów,
makrofotografia, fotografia
prezentacji firm, fotografia biznesowa - 509 185 464
Fotografia ślubna - ceny do
negocjacji - 514 666 031
Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne)
oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość
usług - 500 183 197 - 075 64
127 21 m a il: a r t f ot o m e d i a @
gierus.pl

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Korepetycje z francuskiego,
matura, tanio, solidnie, tłumaczenia - 602 688 237
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
A ngielski - korepet yc j e
- dzieci, gimnazjum. Dojazd do
domu - 609 353 755
Jęz yk niemiecki - praktyczna
pomoc w nauce u Państwa w domu
- 509 908 822
Język angielski! - studentka 3go
roku anglistyki udzieli korepetycji,
solidnie, tanio - 514 673 953

Język polski - korepetycje - przygotowanie do matury i nie tylko, na
każdym poziomie, profesjonalnie i
fachowo. Pomoce do zajęć gratis
- 663 359 461
Język polski-prezentacje - Absolwentka polonistyki pisze prezentacje maturalne tanio szybko i
profesjonalnie. Kontakt: malwinab3@wp.pl lub GG 12518955 - 501
237 824
Korepetycje angielski - udzielę
lekcji z języka angielskiego. Indywidualnie lub grupowo. Cena do
uzgodnienia - 512 466 814
Korepet yc je z jęz yka pol skiego - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, pisanie
prac - 662 113 091
Korepet ycje z matemat yki
- D o świadc zona nauc z yc ielka
matematyki przygotuje Państwa
dziecko do egzaminów: maturalnych, gimnazjalnych oraz ukończenia SP. - 502 328 191
Korepetycje. angielski, niemiecki - indywidualnie lub grupowe
- 607 516 091
Pisanie prac - lic encjackich,
m at ur a lnyc h, z a li c ze ni ow yc h,
referatów, wypracowań - na każdym poziomie. Tanio, solidnie i
profesjonalnie - 663 359 461
Uczeń 3 klasy liceum - prof il
matematyczno fizyczny udzieli
korepetycji z matematyki na poziomie podstawówki gimnazjum i 1
klasy liceum. 25zł/h - 781 644
686
Uczennica LO klasy - matematyczno-fizycznej udzieli korepetycji
z matematyki i fizyki (Uczniom sp i
gim) - 660 839 654
Udzielę korepetycji - z j. niemieckiego na rożnych poziomach; 25 zł/
godz. (pomoc w zadaniach domowych, przygotowanie do matury).
Zapraszam - 697 549 929

USŁUGI
MUZYCZNE
DJ Prezenter - z długim stażem
poprowadzi każdą imprezę - 724
297 578
Duet muzyczny Carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
Muzyczny duet - wesela, imprezy
- 609 851 863
Trio muzyczne z Mysłakowic
Waldek Kuba Aneta - 503 897
091
Zespół ELEAR - 606 778 341
Zespół muzyczny FART - muzyka
na żywo saksofon akordeon - 609
272 704
Zespół muzyczny Topaz - Obsługujemy profesjonalnie wesela
oraz imprezy okolicznościowe.
Najnowsze przeboje, najlepsze
prowadzenie. Sam profesjonalizm
- 693 295 832
Zespół muzyczny ULTIMATUM
- wesela, imprezy firmowe. Tanio i
profesjonalnie - 509 669 437
Zespół SAXBAND - 3-osobowy
skład z wodzirejem...wokal żeński, saksofon, klawisze Kontakt
gary24@wp.pl - 609 325 082

USŁUGI
OPIEKA
Opieka nad dziećmi - wykwali f ikowana k a dr a c ze k a - 79 8
150 749

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
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe KOALA Prowadzimy pełen zakres usług
księgowych i finansowych, w tym
m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy
płac, księgi handlowe, książki
przychodów i rozchodów PITY i
wiele innych. Jelenia Góra - ul.
W. Polskiego 54 - obok sądu - alakow@onet.eu - 601 837 677
Przyjmę zlecenia usługi biurowe,
przepisywanie tekstu w języku polskim do Worda – bądź, podejmę
pracę biurową na umowę zlecenie – (wystawiam faktury VAT)
- praca2008@autograf.pl
Karcher – podciśnieniowe
pranie i szczotkowanie wykładzin
i tapicerki samochodowej – 609
600 807 i 075 642 03 15
Karcher – profesjonalne czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, rolet, tapicerki
samochodowej, wystawiam
rachunki – 609 600 807 i 075 642
03 15
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
Usługi ślusarsko-spawalnicze
- wykonawstwo elementów i wyrobów metalowych - 601 610 136

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

Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul: Karłowicza
25 Jelenia Góra - zakład czynny
pon-pt 10-17 sobota 10-13 - 603
835 483 i 075 64 215 98
Osoby chętne podejmą współprace z firmami przy roznoszeniu
ulotek na terenie Jeleniej Góry
- 798 170 526
Profesjonalne pogotowe
komputerowe - 792 371 176

Naprawa pralek, zmywarek
- zabiorę każdą zepsutą pralkę
- 506 416 316
Tanie noclegi, dyskretne pokoje,
Erotic kino, najtańsze wesela,
restauracja Galery - 661 059 918
Ośrodek Interwencji kryzysowej
w Jeleniej Górze oferuje pomoc
psychologiczną, terapeutyczną,
pedagogiczną, prawną osobom
znajdującym się w krytycznej
sytuacji życiowe Słowackiego 13

AUTO KOMIS

ALF
A

Podejmę opiekę nad dzieckiem
- najlepiej Lubomier z lub jego
okolice. Wiek(1-5) lat. Dyspozycyjność od pn.-ndz. Opieka u mnie na
miejscu - 696 285 902

27

Auto Komis Alfa

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

RESTAURACJA
DYSPENSA

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

Kredyty
			

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

Magda
Czaprowska
			

*
*
*
*
*

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

ul. Armii Krajowej 11/1
58-500 Jelenia Góra
mczaprowska@dami.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 7.02.2008

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 lutego 2009 r.
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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
161772. Ścinka drzew - w trudnych
warunkach za pomocą technik alpinistycznych lub podnośnika koszowego, karczowanie i frezowanie pni.
Wystawiamy faktury VAT, polisa OC,
pełne uprawnienia. - 605 326 223
160063. Biuro Rachunkowe KOALA
- pełen zakres usług księgowych i
finansowych: rozliczenia z ZUS, US,
listy płac, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - W. Polskiego 54
obok sądu, budynek NOT - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Ścinanie drzew - cięcie krzewów,
ogrodzenia - 504 172 577
Ścinka drzew - cięcie drewna na
opał, łupanie, układanie, wycinanie
krzaków itp. - 516 666 638
Autozłomowanie - 667 138
290
Biuro usług księgowych - Prowent
poprowadzi kpir, ryczałt, kadry i
place, płatnik, rozliczenia roczne,
VAT od materiałów budowlanych, kh.
- 509 677 922
Chcesz kupić samochód - maszyny
budowlane? Dzwoń! - 503 401 944

Domowe pierogi, krokiety - kopytka,
kluski śląskie, gołąbki, ciasta dowóz
gratis - 603 938 986
Elektryk-Instalacje elektryczne - awarie, pomiary, tanio - cały
region - 500 602 762
Gabinet logopedyczno-pedagogiczny - diagnoza i terapia. Praca
na profesjonalnych pomocach i
programach komputerowych - 691
113 623
Gotówka - szybko - do 40 000 pln
- 509 265 800
Kredyty samochodowe - mieszkaniowe, gotówkowe. Pożyczki.
Rachunki bankowe. Bezpłatne
doradztwo kredytowe. Złóż wniosek
przez Internet - 665 913 713
Kredyty: hipoteczne na zakup domu, mieszkania, konsolidacyjne,
gotówkowe - 509 265 800
Mężczyzna z prawem jazdy kat B
- wykona różne prace domowe i nie
tylko - 505 447 978
Meble na wymiar - kuchenne,
garderoby, szafy, biurowe, dojazd i
projekt gratis - 662 754 546
Meble szafy wnękowe - pawlacze
na wymiar tanio - 500 452 760
Miałeś wypadek - będąc kierowcą,
pieszym, pasażerem lub rowerzysta Ktoś Ci bliski zginął wskutek wypadku Pomożemy uzyskać
należne Ci odszkodowanie Zadzwoń
- 508 104 487
Montaż mebli - 509 362 908
Naprawa serwis komputerów
- Sieci gps - 880 962 972

Odzież używana KOKO - ul. Karłowicza 27 zapraszam od 10-17 niskie
ceny - 662 205 911
P ogoto w ie k o m p u t e r o w e Naprawa i modernizacja komputerów, notebooków w domu lub firmie
klienta. Usuwanie wirusów. Jelenia
Góra - bezpłatny dojazd - 609 805
185
Prowadzę wszelkie rozliczenia
- świadczeniodawców z NIZ. zapraszam do współpracy - 503 086 125
Przeprowadzki kompleksowe
- Pianina, sejfy. Kraj i zagranica
- 516 146 075
Przyjmę zlecenia - na prace
tokarskie i spawalnicze. Spawanie
TIG, MIG, stali zwykłych i kwasoodpornych - 668 828 031
Renowacja - drzwi, schody,
okna, zabudowy wnęk, meble - 502
284 598
Sieci bezprzewodowe WiFi - konfiguracja, instalacja, zabezpieczanie
przed niepowołanym dostępem.
komputeryjg@o2.pl - 606 778 233
Strony WWW - Strony internetowe, design internetowy, systemy
zarządzania treścią, szablony na
aukcje internetowe. Atrakcyjne ceny.
Faktury VAT - 504 120 752
Tanio rozliczamy PIT-y - za 2008
rok. PU WAKAT PLUS, Jelenia Góra,
ul. 1 Maja 60, budynek JCK, 2 piętro.
- 608 838 651
Usługi elektryczne - wykonawstwo,
modernizacja, awarie, pomiary,
odbiory - 501 819 378
Usługi komputerowe - Profesjonalna naprawa i serwis u klienta.
Tanio i solidnie - 793 636 365
Walentynki w Karpaczu - Carmen
w Karpaczu zaprasza na Walentynki.
Kolacja przy świecach i zabawa
taneczna - 604 649 796

USŁUGI
SPRZĄTANIE

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

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

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

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

Sprzątanie mieszkań - biur klatek
schodowych, mycie okiem sprzątanie po remontach - 798 150 749
Sprzątanie mieszkań - po remoncie (tylko nie umeblowane) - 663
275 120
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

Sprzedamy atrakcyjne mieszkanie z garażem okolica Palcu Ratuszowego.
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501357-406 ; tel. biuro 075/ 643 60 51

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

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, w willowej dzielnicy Cieplic z ogrodem. Super atrakcyjna
lokalizacja i cena
Nieruchomości Karkonoskie tel. 501-357406 ; tel. biuro 075/ 643 60 52

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
Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
Przewozy autokarowe - kraj
i zagranica. Bezpieczeństwo i
profesjonalizm w konkurencyjnych cenach - glbus@op.pl - 500
855 556
Usługi transportowe na terenie
całego kraju, Europy i Azji - 886
114 255
Holandia 6os.+ plandeka (meble) lub laweta. Sprinter 24h
- 501 234 403
Lotniska przewozy - Praga – Berlin – Wrocław - Katowice - 505 092
579
MPT Przewozy regionalne - przewozy osobowe do Czech - całodobowo.F-ra VAT e-mail maklarite@
vp.pl - 75 71 74 025, 607 763 204
Przeprowadzki kompleksowe
- Pianina, sejfy. Kraj i zagranica
- 516 146 075
Przeprowadzki transport - tanio
i profesjonalnie firmy mieszkania kraj
i UE warto - 500 452 760
Przewóz aut - Autoholowanie +
6 osób + plandeka. Tanio, szybko i
profesjonalnie - 501 234 403
Przewozy na narty do Czech
- Harachow – Rokitnice - Janskie
Laznie – Liberec - 505 092 579
Przewozy regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin. F-ra
e-mail maklarite@vp.pl - 75 71 74
025, 607 763 204
Szukam 4 osób na wyjazdy - na
trasie Berlin-Jelenia Góra i powroty
- 509 225 980
Transport - przeprowadzki tanio
- 512 924 980
Transport - nawiążę współpracę
na transport jako dodatkowa praca
Jelenia Góra lub trasa Jelenia Góra

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

- Wrocław, bus 10,5 m3 - lekkie
ładunki do 900kg - 603 642 329
Transport - Peugeot Boxer
- ładowność 1,5t. Tanio i solidnie
- 502 283 823
Transport 1-4 ton - Kraj i zagranica - 516 146 075
Transport kraj i zagranica samochody maxi lub skrzyniowe 2
tony ściąganie aut tanio i solidnie
- 504 092 192
Transport-przeprowadzki Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes
Sprinter 25m3, Iveco Daily 17m3,
ład.1,5 tony, 4,60 dł. pow. ładunkowej. Ekipa do załadunku. Tanio i
solidnie - 509 211 282

2507 uczciwego znalazcę proszę o
kontakt GG 7125790 lub kom - 889
179 595

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Kupię yorka do 600 zł - 697 908
374
Przyjmę - Przyjmę psa najchętniej
Yorka może być mieszaniec bez
rodowodu - 605 242 966
Psa rasy foxterier za niską cenę
lub przyjmę za darmo psa - 726
269 016
Szczeniaka suczki Jamnika może być mieszana - 663 831 768
Yorka - pilnie - szczeniaka, bez
rodowodu. Najlepiej maści złoto czarnej. Do 500 zł. - 605 839 663

Artykuły dla tipserek - Niskie
ceny, duży wybór ozdób, tipsy,
żele, cleanery, primery, formy i inne.
SZKOLENIA J. Góra ul.Długa 4/5
Vp.(dom dziecka - 783 934 205
Brak energii? - Ciągły stres i zmęczenie? Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi? Nadwaga? Nie musi tak
być -mamy rozwiązanie. Zadzwoń i
umów się - 691 967 676
Hurtownia kosmetyczna - Najniższe ceny, największy wybór ozdób,
żele, tipsy, formy, kleje, cleanery,
oliwki, primery - możliwy dowóz
SZKOLENIA! - 501 817 606
Masażystka - wspomaganie
odchudzania, masaże relaksujące,
pourazowe - 663 641 363
Tipsy - Przedłużanie zdobienie
metoda żelową od 60 zł. Regulacja
brwi, henna, manicure, pedicure
- 500 052 695
Tipsy, manicure, pedicure - henna
- dojadę - 663 860 006

Pensjonat Willa
Zakopianka zaprasza
do GABINETU MASAŻU
- 511 783 352

ZNALEZIONO
Telefon - Sony Ericsson c902 na
początku stycznia. Czeka nagroda
- 505 147 282
Z naleziono p s a - Z a k ł a d u
KONMET w Cieplicach znaleziono
psa- mieszańca owczarka niem. krótkowłosego, kolor- czarny podpalany,
młody, z obrożą. Właściciela prosimy
o kontakt! - 888 085 618

ZWIERZĘTA
KUPIĘ

ZWIERZĘTA
ODDAM
159934. Oddam kotka - mam do
oddania ślicznego kotka z bardzo
charakterystycznymi pomarańczowymi oczami maści burej - 668
792 279
160895. Oddam shih tzu - Oddam
suczkę rasy Shih tzu. Trzyletnią,
maści jasnej i długowłosej. Suczka
jest łagodna, spokojna i dobrze
wychowana karmelll10@o2.pl - 604
136 073
160274. Oddam wilczura - trzy miesięcznego – 507746324
161564. Prawie husky w schronisku
JG - Na początku sprawia wrażenie,
zagubionego. Jednak zawołany podchodzi do człowieka. Na spacerze

nie sprawia kłopotów. Schronisko
Dla Małych Zwierząt Jelenia Góra, ul.
Spółdzielcza 33a - 642 01 56
161561. Sunia husky w schronisku
- trafiła tu 4.12. Spokojna i ułożona.
Do człowieka jak i innych psów podchodzi spokojnie. Pilnie szukamy jej
domu. Schronisko Dla Małych Zwierząt Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
33a - 642 01 56
Labrador mieszaniec - Oddam 2letniego psa w dobre ręce, zadbany,
kolor czarny z białym krawatem,
nadaje się do pilnowania domu.
- 505 148 281
Oddam w dobre ręce - rocznego
owczarka niemieckiego - 605 230
191
Półroczny kocur - Młody kocur
szuka kochającego domu jest wychowany w domu, korzysta z kuwety,
wesoły, pieszczoch. Umaszczenie:
Biały z rudawymi pręgami na pysku
i ogonie. - 662 273 406
Śliczna kociczka pers szuka
kocura persa chętnego do krycia.
Proszę o kontakt jola.stu@onet.eu

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
Przyjmę personel do budowanej staropolskiej restauracji 663
127 642
161225. Biuro Nieruchomości Jeldom poszukuje przedstawiciela.
Wymagania: kreatywność, dyspozycyjność, prawo jazdy min. średnie
wykształcenie. CV proszę przesyłać
na biuro@jeldom.pl - 602 72 72 42
161459. Ratownik - OW „Olimp” w
Szklarskiej Porębie zatrudni osobę
na stanowisko RATOWNIK. Oferty
prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@olimp-rzemieslnik.pl lub osobiście w recepcji ośrodka, ul. 1 Maja
62. - 075 717 23 96

ZA DARMO
PRZYJMĘ/ODDAM
Przyjmę za darmo chodzik,
ubranka dla dziecka od 5 m-cy
- 506 994 304
Przyjmę za darmo lub drobną
opłatą ciuszki dla noworodka i
niemowlaka - pilnie oraz wanienkę
- 798 170 526
Potrzebuje pomocy prawnej jestem niewinny i proszę o pomoc
- nie stać mnie na adwokata 506
985 971
Oddam wersalkę w dobrym stanie - 501 373 611
Przyjmę meble kuchenne, dywan
i sprzęt RTV - 510 301 259
Mieszkanie - młode małżeństwo z
małym dzieckiem przyjmie mieszkanie (może być do remontu) w zamian
za opiekę i opłaty - 513 556 324
Przyjmę za darmo - meble
kuchenne, dywan i sprzęt RTV 725 867 776
Za darmo przyjmę - dla samotnej
matki z dzieckiem mebelki kuchenne
i pokojowe - odbiorę własnym transportem - proszę o sms Oddzwonię
bejbi5@poczta.fm - 514 288 323

ZGUBIONO
Dokumenty Morawa - znalazcę
prosimy o kontakt telefoniczny lub
maclas1@wp.pl - 788 323 497
Kolczyk z kotkiem - w okolicach
ulic Piłsudskiego, Sudeckiej zgubiono kolczyk z kotkiem, kotek w
„obręczy” z dwiema cyrkoniami.
Dziewczynka bardzo za nim tęskni.
- 662 371 463
Telefon Nokia - zgubiłem nokie
N95 jeżeli ktoś znajdzie proszę o
kontakt - 515 298 624
Zaginął owczarek niemiecki - w
dniu 29.01 w okolicach Wojcieszyc
- długowłosy. Pies jest łagodny i
wabi się DEMON. Ktokolwiek widział
takiego pieska proszę o kontakt - 790
568 211
Zaginęła suczka owczarek niemiecki długowłosy-duża w dniu
21.01.2009 w Wojcieszycach. Proszę o kontakt ktokolwiek ją widział
- 603 639 663 075 75 584 84
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
Zgubiono tablicę DJ2507 25.1.2009r. w cieplicach zgubiono
tablicę motocyklową o nr rej DJ

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

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

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

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: 820.000do negocjacji. Kupujący nie płaci prowizji
biura! Katarzyna Leszczak, 0 601 622
219, 075 64 45 605, www.celdom.pl

Dom z duszą w Szklarskiej Porębie
Średniej. Połowa przysłupowej chaty
łużyckiej z 1740 roku. Nieruchomość
położona w malowniczej i spokojnej
okolicy. Dom przeszedł remont kapitalny
w latach 1982-1990. W budynku zagospodarowany jest parter oraz częściowo
pierwsze piętro. Reszta powierzchni
do własnej aranżacji. Z ogrodu piękny
widok na Karkonosze. Cena: 1.370.000,
Katarzyna Leszczak, 0 601 622 219, 075
64 45 605, www.celdom.pl

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
161265. Recepcja - Karpacz - Perła
Karkonoszy zatrudni miłe, odpowiedzialne osoby z doświadczeniem
(praca na recepcji). więcej informacji
609 239 035, e-mail: perlakarkonoszy@wp.pl - 75 76 16 098
Sklep turystyczny „High Land” zatrudni osobę na stanowisko sprzedawca. CV proszę składać w sklepie:
C.H Echo ul. Jana Pawła II 51 58-506
Jelenia Góra - 075 64 28 790
Ślusarz maszynowy - dam pracę
mechanikowi (naprawa awarii
maszyn, bieżąca konserwacja) w
firmie produkującej konstrukcje
stalowe - 668 092 581
Hotel Sasanka w Szklarskiej Porębie zatrudni asystenta managera
- 075 75 28 000
Firma Auto-Dekor poszukuje przedstawiciela handlowego z własną
działalnością gospodarczą i własnym
samochodem dostawczym. Wymagana dyspozycyjność w kontaktach z
kontrahentami. - 696 071 288
Avon - to się opłaca - Dołącz do
nas i zacznij zarabiać, do 40%
ze sprzedaży własnej z katalogu.
Prezenty dla nowych konsultantek
- 603 749 945
Barman - do nowo otwartego
hotelu w Świeradowie Zdroju. CV
proszę przesłać na e-maila: zapiecek2@op.pl lub osobiście pod adresem 11-go listopada 15, - 668 308
538
Biuro zatrudnimy operatywną
osobę powyżej 25 lat, posiadającą
samochód oraz umiejętności obsługi
komputera. Aplikacje - CV i LM na
e-mail: wandazur@gmail.com - 075
649 50 50
Cukiernik - Najlepsza cukiernia w
Karpaczu zatrudni cukiernika. Super
zarobki i atmosfera. - 608 347 475
Dam pracę - przyjmę do stałej pracy
w Jeleniej Górze, osobę z umiejętnością obsługi COREL E-mail: info@
tele-market.pl - 693 100 000
Dekarstwo - zatrudnię dekarzy
lub zlecę wykończenie dachu - 503
102 213 880 845 446
Dekorator wnętrz/proj. - zatrudnię dekoratora wnętrz po architekturze wnętrz lub osobę znającą bardzo
dobrze programy projektowe - 693
891 096
Do pieczenia ciast - Zatrudnię Panie
do pieczenia ciast w Jeleniej Górze
- 606 991 160
Do sklepu spożywczego - zatrudnię
osobę - dobre warunki pracy. - 506
297 812
Dodatkowa lub stała - Poszukuję
5-ciu ambitnych, komunikatywnych,
otwartych na nowe wyzwania osób
do współpracy z międzynarodową
firmą z branży Wellness. Zapewniam
przeszkolenie. - 691 96 76 76
Doradca ds. ubezpieczeń - Przyjmiemy osoby na stanowisko: doradca
ds.ubezpieczeń. Nasze oczekiwania:
wykształcenie min.średnie, dyspozycyjność. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CVmailem:
joanna_borowska@cu.com.pl - 075
64 65 050
Dyrektor Oriflame - Zarabiaj
na sprzedaży kosmetyków, kupuj
dla siebie taniej niż w katalogu!
Brak minimalnej kwoty zamówienia,
nagrody - bony na zakupy o wartości
90! Info: GG 12400228 –
Elektronik - pełny etat - Sklep z
elektroniką zatrudni osobę po szkole
elektronicznej. Mile widziana obsługa
kasy fiskalnej - 604 187 373
Elektryk - projektant - na etat, z
uprawnieniami, doświadczenie minimum 3 lata - 075 75 26 807
Firma budowlana - przyjmie murarzy - TYLKO wykwalifikowanych ze
stażem. Bardzo dobre warunki pracy
i płacy, umowa o prace. Kontakt od
10.00-13.00 - 508 231 328
Firma międzynarodowa - firma
międzynarodowa, obsługa klienta
- 607 800 188
Fryzjer / ka - ekskluzywny salon
w Jeleniej Górze zatrudni Fryzjerów /
ki. CV proszę przesyłać na saloncb@
o2.pl - 075 64 900 64
Fryzjer fryzjerka - zatrudnię na
dobrych warunkach, praca, etat

umowa stała wysokie zarobki, ruch
ciągły. - 508 176 215
Fryzjer męski - praca stała etat
reszta do uzgodnienia wysokie
zarobki lub dzierżawa stanowiska w
ekskluzywnym salonie na Zabobrzu
- 508 176 215
F ry z j er m ę s k i - z a t r u d n i ę
doświadczonego fryzjera w salonie
na Zabobrzu warunki do uzgodnienia
wysokie zarobki-praca stała - 665
107 420
Graficy - Szukamy grafików DTP,
cv w języku angielskim: fotoitagency@gmail.com
Grecja - opiekunki praca - Opiekunki do pracy w Grecji. Dobre
warunki. ALMA VAR, Działkowicza
32A, J.Góra - 075 647 44 02
Karpacz portier nocny - emerytów
jako nocnych portierów do ośrodka
- 604 649 796
Kelner/kelnerka - do nowo
otwartego hotelu w Świeradowie
Zdroju. CV proszę przesłać na emaila: zapiecek2@op.pl lub osobiście pod adresem 11-go listopada 15,
Świeradów Zdrój - 668 308 538
Kelnerów Karpacz - pokojowe do
pracy w ośrodku wypoczynkowym w
Karpaczu - 604 64 97 96
Kelnerów/kelnerek - Poszukujemy do pracy w pizzerii w Jeleniej
Górze kelnerów/kelnerek. Oferujemy
dobre warunki pracy i umowę o
pracę. - 604 818 769
Kelnerka - Bar w Karpaczu
poszukuje kelnerki do końca lutego
(młoda osoba) - 506 065 241
Kelnerka - 3-gwiazdkowy Hotel
Malachit w Karpaczu zatrudni w
pełnym wymiarze pracy kelnerkę.
Mile widziany Panie z Karpacza i
okolic - 693 425 258
Kelnerka - Karpacz - i do pracy
w barze w Karpaczu (młoda osoba)
- 695 943 313
Kelnerka 8zł /h - Pensjonat w
Karpaczu zatrudni na stałe na stanowisko kelnerka-pokojowa. Praca
na zmiany - 502 333 379
Kelnerka Karpacz - Przyjmę
osobę na stanowisko kelnerki w
restauracji w centrum Karpacza,
więcej informacji pod telefonicznie w
godz. 12.00-20.00 - 075 76 18 194
Kelnerka Karpacz - (młoda
osoba) - 695 943 313
Kelnerka umowa zlecenie - do
restauracji w Karpaczu na ferie (do
końca lutego) - 075 7616 510
Kierownik budowy - z uprawnieniami w zakresie instalacji sanitarnych oraz sieci - 667 023 022
Kierownika wydz. - ZORKA Sp.z
o.o. w Jeleniej Górze, ul. Dworcowa
19 - producent mebli, zatrudni osobę
do zarządzania produkcją. Kontakt:
zorka@zorka.pl - 75 64 66 300
Klawiszowiec - poszukuje osoby
chętnej do współpracy w założeniu
zespołu weselnego. Potrzebny jest
dobry klawiszowiec - 721 326 093
Konstruktor - na etat z uprawnieniami, doświadczenie - 075 75
268 07
Konstruktor rozdzielni - wymagania: wykształcenie wyższe elektryczne, j.angielski, uprawnienie,
obsługa komputera. CV + list motyw.
na: d.wartak@efen.com.pl lub: EFEN
ul. Jeleniogórska 4, Mysłakowice
- 075 71 31 024
Kontroler jakości - Firma produkcyjna z siedzibą w Barcinku
zatrudni doświadczonego kontrolera
jakości w dziale spawalni. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres
zaopatrzenie@arf.pl lub faksem
- 757 528 243
Koordynator - do spraw 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
Kucharka - Hotel w Szklarskiej
Porębie - 501 700 433
Kucharkę, na wesela - Praca w
Mysłakowicach wesela, komunie i
inne imprezy - 603 749 934

Kucharz - Poszukujemy kandydata na stanowisko kucharza w
hotelu w Szklarskie Porębie. Praca
na bardzo atrakcyjnych warunkach
- 075 717 43 65
Kucharz - Restauracja w centrum
Jeleniej Góry zatrudni kucharza z
doświadczeniem zawodowym. - 502
661 713
Kucharz i pokojowa – Willa Karczma w Karpaczu zatrudni odpowiedzialnego kucharza i pokojową
- 504 015 783
Kucharza - zatrudnię - 505 178
108
Kucharza - Hotel Sasanka w
Szklarskiej Porębie - 075 75 28 000
Kucharza - Osw Carmen w Karpaczu zatrudni od zaraz kucharzy.
- 503 961 418
Manager sprzedaży - Firma
zatrudni na samodzielne stanowisko
przedstawiciela handlowego CV
agropracownia@gmail.com - 075
713 09 47
Młodszy administrator - Wymagania: znajomość systemu Linux;
iptables, mechanizmów kształtowania ruchu, DHCP, protokołów
sieciowych, prawo jazdy kat. B. CV
ze zdjęciem oraz list motywacyjny
na:rekrutacja-jg@md4.pl - 693 034
064
Mechanik samochodowy - blacharz samochodowy - zatrudnię w
Jeleniej Górze - 880 098 319
Merchandiser (serwisant) Zatrudnimy młodą osobę z terenu
Jeleniej Góry w charakterze merchandisera (serwisanta) do wykładania towaru w sklepie - 664 043 532
Naprawa aparatów foto - Zakład
fotograficzny nawiąże współprace
lub zatrudni osobę znającą się na
naprawie i konserwacji aparatów
fotograficznych. Informacje i ofertyintermax@interia.eu - 693 963 962
Obsługa klienta - zatrudnię do
obsługi klienta, w hurtowni odzieżowej, kobietę, wykształcenie średnie,
obsługa komputera. Oferty mailem:
krzew@op.pl - 075 75 26 058
Obsługa klienta - Firma handlowaobsługa klienta - 607 800 188
Odszkodowania - Ogólnopolska firma z branży odszkodowań poszukuje agentów na terenie
całego Dolnego Śląska. Oferujemy
prace we własnym zakresie czasu i
wysokie wynagrodzenie prowizyjne.
Zadzwoń, bo warto - 511 505 478
Oferta współpracy - Poszukuję
osób do sprzedaży bezpośredniej i
rozwijania sieci sprzedaży w swoim
rejonie. Firma FM GROUP WORLD
oferuje produkty perfumeryjne oraz
bogaty asortyment chemii gospodarczej - 697 701 969
Opieka nad dzieckiem - Mysłakowice - poszukuję opiekunki,
chętnie starszej, miłej Pani do
opieki nad 6-cio miesięcznym
dzieckiem, na 7-8 godzin dziennie
od maja - 692 410 020
Opieka nad dzieckiem - pilnie
szukam odpowiedzialnej osoby
wiek od 25 lat. Najlepiej doświadczonej i lubiącej towarzystwo
dzieci. Opieka nad 4 letnia dziewczynka tylko poważne oferty - 506
211 843
Opiekunka do dziecka do 20miesięcznej dziewczynki, najlepiej
zaocznej studentki pedagogiki
Praca poniedziałek-piątek 6,3015,30 - 607 760 118
Opiekunkę zatrudnię do 5 miesięcznej dziewczynki - pilnie - 791
025 986
Oriflame 0 zł - Firma Oriflame
zapewnia: wpisowe tylko 1 zł
tylko u mnie wspaniale nagrody
- Bon na twoje własne zakupy za
darmo - szkolenia kosmetyczne +
marketing GG 12499228 –
Orlen sprzedawca kasjer - Praca
od zaraz na stanowisku kasjer
sprzedawca - 075 76 468 87
Poszukuję pani z Jeleniej
Góry do pomocy przy pracach
domowych kilka godzin w tygodniu
- 502 176 676

Pilnie opiekunka - poszukuję
opiekunki do 4 letniego chłopca
- 512 586 908
Pilnowanie domu - z powodu
wyjazdu poszukuje osoby do pilnowania domu i posesji na minimum
6 miesięcy praca z zamieszkaniem
dzwonić po 18 - 785 599 801
Pomoc kuchenna - Hotel Sasanka
w Szklarskiej Porębie - 075 75 28
000
Pomoc kuchenna - do nowo otwartego hotelu w Świeradowie Zdroju.
CV proszę przesłać na e-maila:
zapiecek2@op.pl lub osobiście pod
adresem 11-go listopada 15, Świeradów Zdrój - 668 308 538
Pomoc kuchenna - Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni pracownika na stanowisko POMOC
KUCHENNA. - 605 15 40 20
Pomoc kuchenna Karpacz Przyjmę osobę do pracy na stanowisko pomocy kuchennej w restauracji
w centrum Karpacza. więcej informacji telefonicznie w godz 12.00-20.00
- 075 76 18 194
Pomoc kuchenną na ferie - Ośrodek Wczasów Dziecięcych MARGO
zatrudni pomoc kuchenną. Wymagane doświadczenie. Gwarantujemy
miła atmosferę pracy i atrakcyjne
zarobki. e-mail: margobukowiec@
interia.pl - 075 718 30 94
Praca - DGD.PL, partner Allianz
Polska OFE, poszukuje Przedstawicieli, na terenie Dolnego Śląska. CV
i list motywacyjny: rekrutacja@dgd.
pl - 768 421 017
Praca 1500-3500 zł - osoby do
pracy w domu (komputerowy marketing Internetowy). Jeśli posiadasz
komputer to możesz zarobić. W
celu uzyskania pełnych szczegółów
skontaktuj się z zordek3@wp.pl
- 880 861 254
Praca dla ambitnych - Konsultanci do gabinetu dieto-terapii.
Wykształcenie minimum średnie.
Komunikatywność, zaangażowanie,
miła aparycja. Zapewniam bezpłatne
szkolenie Liczba miejsc ograniczona
- 669 367 184
Praca dla foto/grafików - szukamy
kreatywnych pracowników do obsługi
klientów z całej Europy. CV w języku
angielskim oraz udokumentowane
portfolio: fotoitagency@gmail.com
Praca dodatkowa online – pracowników do wielkiej ogólnopolskiej
wielobranżowej Spółki. Rekrutacja,
szkolenie i pierwszy etap pracy
przez Internet. marek.invest.2k12@
gmail.com
Praca dorywcza - Firma Oriflame
zapewnia: wpisowe tylko 1 zł tylko
u mnie wspaniale nagrody - Bon
na twoje własne zakupy za darmo
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- szkolenia kosmetyczne + marketing
GG 12499228
Praca na recepcji - poszukujemy
odpowiedzialnej osoby do pracy
na recepcji w hotelu w Szklarskiej
Porębie ze znajomością j. niemieckiego lub j.angielskiego - 075 717
43 65
Praca na recepcji - poszukuję
recepcjonisty do pensjonatu MAX.
Wynagrodzenie 1200 zł netto umowa zlecenie - 075 76 19 719
Praca w biurze - Niemiecka firma
zatrudni panią do samodzielnej pracy
w biurze. Doświadczenie w pracy
- mile widziane. Niemiecki obowiązkowo w mowie i piśmie. Oferujemy
super atmosferę oraz wynagrodzenie. - 507 7032 83, 501 418 553
Praca w ochronie - Zatrudnię do
ochrony osobę z licencją, na umowę
o pracę. Mile widziane zaświadczenie o niepełnosprawności. Kontakt
w godzinach 8:00-15:00 - 075 753
42 22
Praca w Olszynie - poszukuję
osoby do pracy na stanowisku
DORADCA KLIENTA -wiek powyżej
30 roku -doświadczenie w sprzedaży
kredytów -niekaralność CV wraz z
listem motywacyjnym przesyłać na
adres btf@btf.pl - 509 375 412
Praca w sklepie - praca w sklepie
spożywczym Karpacz - 605 297
060
Praca za granicą - miłą ,sympatyczną panią wiek 50-60 lat przyjmę
do pracy od zaraz informacje: od
godz. 15-18 - 781 462 933
Pracownicy produkcyjni! - Firma
WOJ-KAT zatrudni osoby do odbierania wyrobów gotowych z wtryskarek.
Więcej informacji: 75 64 75 564, email: wojkat@wojkat.eu lub w biurze
przy ul. Morcinka 33 w Jeleniej Górze
- 509 500 469
Pracownik biurowy - Firma z
J.Góry poszukuje pracownika biurowego. CV na adres m.salik@interia.
pl - 667 023 022
Pracownik biurowy - Praca w
J. Górze. Samodzielne stanowisko
pracy, obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, komunikatywność
- 667 023 022
Pracownik budowlany - Operator
koparko-ładowarki z doświadczeniem oraz umiejętność obsługi
sprężarki. Dogodne warunki pracy
- 667 023 022
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Pracuj i chudnij - Chcesz zarabiać
na odchudzaniu - zyskujesz zdrowie
i pieniądze. Nie dzwoń, jeśli szukasz
etatu - 691 967 676
Programista PHP - Netfactory.
pl zatrudni na stałe doświadczonego
programistę PHP, MySQL - wysokie,
adekwatne do umiejętności wynagrodzenie!!! Kontakt: biuro@netfactory.
pl - 509 202 060
Projektanta hvac - na etat,
uprawnienia i doświadczenie minimum 3 lata - 075 75 26 807
Projektanta branży - sanitarnej,
elektrycznej na etat, uprawnienia,
doświadczenie minimum rok - 075
75 26 807
Promocja AGD - studentki
zaoczne i kobiety do promocji.
Dobre wynagrodzenie i na papiery
- 505 381 558
Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel sklepu PINKi,
sprzedaż po salonach artykułów
do zdobienia paznokci. Znajomość
branży. Dzienna prowizja 20% od
sprzedaży. - 692 487 794
Przedstawiciel handlowy - Dla
naszego Klienta, dużego koncernu
z branży FMCG, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Młodszy
Przedstawiciel Handlowy ds. Detalu.
- 076 850 39 00
Przedstawiciel handlowy Agencja reklamowa zatrudni P.H. z
Jeleniej Góry. Wiek minimum 25 lat.
Prawo jazdy kat. B. Doświadczenie
mile widziane. CV proszę przesyłać
na adres: biuro@karkonoska.com
Przedstawiciel handlowy - B.H
„Stratus” dystrybutor soków jabłkowych „Z domu Rembowskich” poszukuje przedstawiciela handlowego na
teren dolnego śląska. Wynagrodzenie prowizyjne. Wymagane prawo
jazdy - 695 692 942
Przyjmę kierowcę kat CE - Z jeleniej góry lub okolic kat. CE - krajówka
- 512 248 495
Recepcjonistki – Karpacz od
zaraz osoby do pracy na recepcji,
kelnerki, barmana, pomoc kuchenną
- 604 64 97 96
Roznoszenie ulotek - Zatrudnimy
osoby chętne do roznoszenia ulotek
reklamowych. Mile widziane osoby
dyspozycyjne, posiadające samochód. Zainteresowanych prosimy o
kontakt telefoniczny lub sms. - 886
980 361

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
216

R7
NUME

Nieruchomoœci
PT.NRM: treœæ - na nr tel. 7216
Motoryzacja
PT.MTR: treœæ - na nr tel. 7216
Praca
PT.PRA: treœæ - na nr tel. 7216
Ró¯ne
PT.RZN: treœæ - na nr tel. 7216
Us£ugi
PT.USU: treœæ - na nr tel. 7216
Towarzyskie
PT.TOW: treœæ - na nr tel. 7216
Za darmo (oddam, przyjmÊ)
PT.DAR: treœæ - na nr tel. 7216

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 lutego 2009 r.
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OG£OSZENIA

Prenumerata

Roznoszenie ulotek - poszukuje
osoby do roznoszenia ulotek na
terenie Jeleniej Góry i okolice - 509
375 412
Schudnij i zarabiaj - schudnij i
zarabiaj – 607 800 188
Serwis niskie prądy - praca dla
serwisanta instalacji niskich prądów.
Wymagane doświadczenie - 661
961 701
Serwis-sieci internetowe - Wymagania: znajomość budowy i funkcjonowania LAN i WLAN, systemów
Windows, zdolności manualne,
prawo jazdy kat. B. CV ze zdjęciem
oraz list motywacyjny na: rekrutacjajg@md4.pl - 693 034 064
Specjalista ds. marketingu
- poszukujemy ludzi o otwartym
usposobieniu, posiadających umiejętności analityczne, umiejących
pracować pod presja czasu, mile
widziana znajomość procedur przetargowych - 601 058 026
Sprzątanie - poszukuje pani do
sprzątania w pensjonacie, możliwość
zakwaterowania - 509 330 693
Sprzątanie - na pół etatu z grupą
inwalidzką - Jelenia Góra - 665
408 172
Klinika Stomatologiczna poszukuje Asystentki Stomatologicznej
/ Pielęgniarki lub osoby pragnącej
przyuczyć się do zawodu. CV + List
motywacyjny przesłać na adres:
re.kosciewska@gmail.com - 075 64
56 367 lub 075 6424556
Szef kuchni w Karpaczu. Proszę o
przesłanie ofert na adres: restauracja1@poczta.onet.pl
Szukam barmanki - zatrudnię studentkę ( najlepiej studia zaoczne) na
bardzo dobrych warunkach do pracy
w pubie. Możliwość indywidualnego
ustalania czasu pracy. CV+ zdjęcie.
ul. Krótka 15 - 508 821 067
Szukam ekipy budowlanej - w
marcu zamierzam stawiać ściany i
zadaszać. Miejsce budowy Siedlęcin
- 075 641 91 72 666 124 874
Szukam komornika - z Jeleniej Góry
do eksmisji. Niedrogiego, rzetelnego
i sprawdzonego, co do skuteczności
eksmisji - cineza@wp.pl
Szukam pracy - mam 20 lat 4 z nich
spędziłem w technikum gastronomicznym interesują mnie wszelakie
propozycje - 075 742 65 61 782
390 118
Telemarketer - do sprzedaży
Internetu. Dobre zarobki! Cv na mail
praca@jpkomputery.com.pl - 075
642 0210
Trener Wellness - szukamy 3
komunikatywnych osób, które przeszkolimy i umiejscowimy jako konsultantów- doradców d/s zdrowia i
figury. - 605 588 280
Tynkarzy - zatrudnię tynkarzy do
tynków gipsowych - 501 763 097
Ulotki - Zatrudnimy do roznoszenia ulotek na terenie Cieplic - 075
75 59 935
Umowa zlecenie no stress! - Firma
działająca w sektorze usług finansowych poszukuje współpracowników
z terenu Jeleniej Góry i okolic. CV

mailem: robert.skomorowski@capitol.com.pl - 509 528 556
Warsztat samochodowy wspólnik
- szukam wspólnika do otworzenia
działalności - warsztat samochodowy
- 607 938 092
Wokalistka - do zespołu muzycznego - 696 061 913
Wokalistka - poszukuję muzykalnej dziewczyny, umiejącej śpiewać do 2-osobowego zespołu z
keabordem Yamaha Tyros 3 - 503
441 079
Zatrudnię - starsze panie do
opieki nad dziećmi - 798 150749
Zatrudnię - absolwentki pedagogiki lub psychologii do opieki nad
dziećmi - 798 150 749
Zatrudnię ślusarzy - do firmy
ogólnobudowlanej z prawem jazdy
kat.B, miłe widziane umiejętności
obsługiwania wózka widłowego.
Praca jednozmianowa na umowę o
pracę - 663 369 088
Zatrudnię kucharkę - Pensjonat
w Karpaczu doświadczoną od zaraz.
Możliwość zakwaterowania - 604
287 331
Zatrudnię tynkarzy - do tynków
gipsowych - 501 763 097
Zatrudnimy - Hotel w Karpaczu
Górnym zatrudni pokojową. Po
okresie próbnym umowa o pracę
- 075 76 18 150

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
P ode j m ę p r a c ę b i u r o w ą wykształcenie wyższe, bardzo
dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych, własny laptop
+ oryginalne oprogramowanie,
własna działalność - interesuje
mnie praca w godz. 8-16, min. 1500
+ vat. JG, Zabobrze - praca2008@
autograf.pl
Podejmę pracę jako opiekunka
do dziecka w Cieplicach - godz.
8-16 do uzgodnienia - mogę poprowadzić dom - 693 360 209
Młody, ambitny podejmie pracę
jako stróż 725 867 776
Podejmę pracę projektowanie,
instalacja mebli kuchennych i
podłączenie urządzeń kuchennych do instalacji – 698 700 755
Operator koparko-ładowarki
oraz koparki jednonaczyniowej
poszukuje pracy 603 421 793
Pilnie podejmę pracę - kobieta
lat 35. Wykształcenie średnie.
Doświadczenie w gastronomii, w
handlu i w branży kredytów - 781
026 997
Operator koparko-ładowarki,
doświadczenie, podejmie pracę
- 602 506 276
Kierowca C+E, doświadczenie,
podejmie pracę - 602 506 276
Firma wykona wszelkie remonty
domów, mieszkań, stany surowe
– tanio i solidnie - 693 876 535
Szukam pracy - podejmę współpracę, dołączę do grupy pracow-

ników, własne auto (6 osob+1300
kg) 669 367 337
Jako kierowca - posiadam prawo
jazdy kat. B, własne auto. - 793
630 878
17 latka - pracę dodatkową - 664
669 238
18 latka szuka pracy - młoda,
ambitna, uczciwa podejmę pracę
od zaraz. Szybko się uczę nowych
rzeczy. Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku - nika-181@wp.pl
- 785 097 140
20 kobieta, dyspozycyjna - wykształcenie średnie-zawodowe, znajomość
komputera, szukam pracy na pełen
etat - może być biurowa, w sklepie
lub solarium. Małgorzata - 513
705 909
22 kobieta, dyspozycyjna - mam 22
lata, wykształcenie średnie pomaturalne, znajomość komputera,
szukam pracy na pełen etat - może
być biurowa, w sklepie lub solarium
- 790 696 468
25 lat - doświadczenie w handlu.
Prawo jazdy kat B (7lat), znajomość
obsługi komputera oraz urządzeń
biurowych! - 512 841 204
50-letni - wykształcenie średnie
techniczne, prawo jazdy, obsługa
komputera, zdyscyplinowany, zrównoważony, sumienny, niechorujący
- poszukuje pracy - 76 121 05
Ambitna szukam od zaraz - studentka zaoczna mam doświadczenie
jako sprzedawca i jako pracownik
fizyczny. Komunikatywna podejmę
się każdego innego zajęcia szukam
na stale w JG - 792 345 793
Ambitny podejmie pracę - punktualny, zaradny, komunikatywny.
Chętnie przyjmę każda pracę, najlepiej w piekarni jako piekarz bądź
pomocnik piekarza. Proszę o kontakt
- 798 091 918
Barman-kelner - szukam pracy
jako barman, kelner, bądź recepcjonista w Jeleniej Górze. Doświadczenie spore w każdej z wykonywanych
prac. Jeżyk niemiecki i angielski,
łatwo nawiązuję kontakt z ludźmi
- 515 347 783
Barmanka/kelnerka – średnie
+ matura, j.ang-śr. zaawansowany,
j.niemiecki podstawowy, 2-letnie
doświadczenie na barze. Tylko
Jelenia Góra. - 691 516 473
Biuro - wykształcenie średnie,
doświadczenie 25 lat, bardzo dobra
znajomość komputera, księgowości,
js7@onet.eu
Biuro, recepcja - jako recepcjonistka, fakturzystka- obsługa komputera, j.niemiecki - 508 910 244
Budowa, ogrodnictwo - poszukuję pracy, doświadczenie po za
granicami polski. Zygmunt - 880
015 404
Budowa, remonty - poszukuję
pracy, doświadczenie po za granicami Polski. Zygmunt - 880 015
404
Budowlanka - potrafię prawie
wszystko surowe stany i wykończenia dz. po 18.00 - 724 137 292

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!

Bus - kierowca kat. B, C podejmie
pracę - 793 643 648
Dekoracja wnętrz - podejmę
pracę w firmie zajmującej się dekoracyjnym wykończeniem wnętrz.
Posiadam doświadczenie w robieniu
dekoracyjnych powłok, zabudów
oraz tworzeniu struktur na ścianach
- 513 556 324
Do 14.02 lub weekendy - Student
z prawem jazdy (kat. B) podejmie
pracę na okres ferii, bądź też w
weekendy - 793 018 120
Docieplenia - posiadam praktykę
w tym zawodzie. Młody, bez nałogów
- 510 193 501
Dodatkowa po 15 - miła i uczciwa
dziewczyna z wieloma atutami podejmie prace dodatkową jakąkolwiek po
godz. 15. - 665 248 514
Doradca techniczno-handlowy
- inżynier, znajomość branży technicznej - 663 164 547
Dyspozycyjny - 25 lat, uczciwy,
dyspozycyjny, lojalny, punktualny,
doświadczenie w handlu i budowlance, książeczka zdrowia - 500
278 963
Dyspozycyjny od zaraz - szukam
pracy, stałej Bardzo dobra obsługa
komputera, prawo jazdy kat. B
doświadczenie w handlu i transporcie - 694 334 454
Ekonomistka - szukam pracy
biurowej lub pokrewnej na terenie
Jeleniej Góry lub okolic - 793 447
101
Emeryt - emeryt z prawem jazdy
kat B - 889 945 928
Emeryt - Emeryt Strażak - 501
473 640
Emeryt podejmie pracę - emeryt
podejmie pracę od zaraz! - 075 75
31 188
Emerytowana pielęgniarka emerytowana pielęgniarka podejmie
pracę w zawodzie. Proszę o kontakt
pod podanym numerem telefonu
- 075 75 31 685
Fizyczna praca - podejmę się
- 516 600 747
Gastronomia - podejmę pracę
jako kelnerka lub barmanka na
weekendy. Posiadam książeczkę
sanepidu, obsługuję kasę fiskalna.
- 663 350 989
Gastronomia - podejmę prace na
terenie Jeleniej Góry lub Cieplic, z
zawodu jestem technikiem żywienia
- 695 139 130
Gastronomia, hotelarstwo - na
terenie Jeleniej Góry lub Cieplic
- 695 139 130
Grafika komputerowa - Dwie
dziewczyny są chętne wykonywać
odpłatnie grafikę rastorową i podstawowe grafiki wektorowe, np.
nagłówki na strony. Wszystko do
uzgodnienia. Prosimy pisać na emaila sg.markor@gmail.com
Inżynier programista CNC podejmę pracę na stanowisku inżynier utrzymania ruchu, programista
CNC system FANUC, konstruktor,
inżynier procesu/projektu lub inne znajomość EdgeCama, SolidWorksa
- 663 164 547

Informatyk sieci lan wlan - administracja naprawa komputerów sieci
Lan Wlan najlepiej praca na pełen
etat - 728 835 060
Inspektor bhp - Inspektor BHP
podejmie prace (przeprowadzi szkolenia) - 693 040 266
Jako barmanka - miła i uczciwa
dziewczyna z pięknym temperamentem i urokiem osobistym podejmie
prace za barem. Wielokrotnie pracowałam za barem m.in. klub Riverside,
SONATA - restauracja, PP-cafe i inne
puby - 665 248 514
Jako barmanka - miła i uczciwa
dziewczyna pięknym temperamentem i wdziękiem osobistym oraz
wysoką kultura osobista przyjmie
pracę barmanki. Wielokrotnie pracowałam za barem - od 15.00 i
weekendy oraz nocki - 665 248 514
Jako barmanka od 15 - miła i
uczciwa dziewczyna z wieloma atutami, przyjmę prace barmanki. Duże
doświadczenie wielokrotność stania
za barem. Mile widziane kluby noce,
bary lub dyskoteki - 665 248 514
Jako barmanka od 15.00 - miła
odpowiedzialna sumienna ambitna,
z wieloma atutami przyjmie prace
barmanki w klubach nocnych np.
dyskotekach lub pubach duże
doświadczenie wielokrotne stanie
za barem - 665 2485 14
Jako instruktor kat. B - lub nawiąże
współpracę z O.S.K. - 609 573 774
Jako kierowca - kat. „B” prawo
jazdy od 2 lat. - 601 491 955
Każdą pracę w budowlane podejmę szybko tanio doświadczenie, samodzielność, własne auto
sprzęt od a do z pod klucz gwarancja
bez rachunku - 698 925 671
Kasjer - księgowa podejmie pracę
- 511 765 784
Kat. B magazynier ślusarz - obsługa
wózków widłowych, ślusarz, obsługa
instalacji gazowych 5kpa - 698
662 799
Kelnerka szuka pracy - do zaraz
mam doświadczenie w pracy jako
kelnerka i telemarketerka - 725
305 980
Kelnerka, barmanka - młoda,
atrakcyjna, zaufana, sympatyczna
- 501 933 193
Kelnerka, barmanka - 20 lat,
odpowiedzialna, doświadczona w
obsłudze imprez okolicznościowych
podejmie prace na terenie Jeleniej
Góry i okolic. Tylko poważne oferty
- 796 740 252
Kelnerka-barmanka - młoda
ambitna, z dużym doświadczeniem
i miła aparycja, szuka pracy jako
kelnerka, barmanka - najlepiej w
systemie dwa na dwa w pełni dyspozycyjna. - 791 130 251
Kierowca - Podejmę pracę jako
kierowca - własna działalność,
samochód BUS maxi - 509 787 234
Kierowca B, C, C + E, - Kierowca
- posiadam kursu na przewóz rzeczy.
Jestem sumienny i gotowy do pracy
od zaraz - 605 450 812

Kierowca / magazynier - 22 lata
dyspozycyjny sumienny nie karany
podejmę od zaraz. - 725 180 843
Kierowca posiadam prawo jazdy
KAT: A-B-C-D-BE-CE-DE, oraz
świadectwo kwalifikacji C–D–CEDE i kartę kierowcy. Doświadczenie
w transporcie międzynarodowym
- 725 238 442
Kierowca B - jestem młody,
sumienny i uczciwy. Posiadam prawo
jazdy kat. B, znam się na komputerach i uczę się szybko. Pozdrawiam
- 785 776 327
Kierowca B, C, E - szukam pracy
- 665 733 434
Kierowca B, C, E - podejmę pilnie
pracę - 512 212 941
Kierowca kat. B - młody, ambitny,
dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B
i własnym autem szuka pracy - 691
429 060
Kierowca kat. B - jako kierowca/
dostawca - 725 180 843
Kierowca kat. B C + E - posiadam
kursu na przewóz rzeczy. Jestem
sumienny i gotowy do pracy od zaraz
więcej mieszkam w Jeleniej Górze
- 605 450 812
Kierowca kat. B C + E - Pilnie
szukam pracy jako kierowca - 605
450 812
Kierowca kat. C - wiek 28 lat,
wykształcenie średnie posiadam
aktualny kurs na przewoź rzeczy
oraz badania psychotechniczne( na
ukończeniu kat. E+C) język niemiecki
i angielski w stopniu dobrym - 660
405 579
Kierowca kat. D C+E - z doświadczeniem szuka pracy - 607 891 988
Kierowca kat. B - chętny do pracy,
sumienny, młody i dyspozycyjny
- 667 219 895
Kierowca lub w budowlance Podejmę pracę jako kierowca kat. B
lub C lub w budowlance lub podejmę
się remontu, wykończenia, możliwość współpracy - 882 505 079
Kierowca/dostawca - podobne,
prawo jazdy kat. B - 694 334 454
Kobieta 23 lat - wykształcenie
średnie techniczne, dyspozycyjna,
sumienna, bez nałogów, książeczka
sanepidowska. E-mail: sandra22_
1985@tlen.pl
Kobieta 50 lat - podejmie pracę na
terenie Cieplic, Sobieszowa, Podgórzyna i okolic - 783 879 067
Kobieta poszukuje pracy - (bez
akwizycji). Wykształcenie wyższe
ekonomiczne, małe doświadczenie w zawodzie. Wiek 40 lat. mail
mo1000interia.pl - 516 146 075
Kobieta szuka pracy - kobieta 30
lat- prawo jazdy, obsługa komputera,
pilnie szuka pracy (doświadczenie w gastronomii oraz w biurze).
anna11123@wp.pl
Komfortowy dojazd - chcesz
bezpiecznie, komfortowo i zawsze
na czas dojechać, na lotnisko, do
sanatorium lub gdziekolwiek indziej
zechcesz!! Zadzwoń lub napisz kierowca z doświadczeniem czeka!
- 501 876 544
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Konserwator - praktyka hotel
Fenix Palac Wojanów, praca w
Wielkiej Brytani w restauracji - 603
260 748
Konserwator, stróż - gospodarz
obiektu - doświadczenie, emeryt,
rzetelny, wolny - szuka pracy z
zakwaterowaniem - 697 578 347
Koparko-ładowarki - uprawnienia na wózki widłowe - 501 182
066
Kowary i okolice - Mężczyzna
25 l, pracowity, średnie z maturą,
podejmie pracę na terenie Kowar lub
okolicy - 513 317 044
Księgowy z certyfikatem - 507
540 459
Kucharz - pomoc kuchenna
- podejmę pracę od zaraz. W okolicach Jelenia Góra-Cieplice - 513
048 307
Kucharz - pomoc kuchenna podejmę pracę od zaraz w okolicach
Cieplic Sobieszowa lat 27 - 513
048 307
Kuchnia doświadczenie - głównie
na weekendy, ale nie tylko, doświadczenie i aktualne badania(sanepid
i medycyna pracy), Jelenia Góra,
od lutego! Kontakt do 1 lutego tylko
mailem Marcinswiniarski1@o2.pl
- 669 417 059
L akiernik - s a m o c h o d o w y,
pomocnik lakiernika, śruciarz, szlifierz, pracownik produkcji itp. pilnie
- 785 599 801
Lakiernik, pomocnik lakiernika,
śruciarz, spawacz, pracownik produkcyjny itp. - 504 692 183
Magazynier - Dyspozycyjny lat 31
podejmę pracę w magazynie posiadam uprawnienia na wózki widłowe
elektr. i spalinowe, praca stała lub
dorywcza - 515 784 108
Magazynier na wózki - Mam
ukończony kurs magazyniera i
uprawnienia na wózki widłowe - 075
64 73 863
Magazynier, kierowca - młody
25 lat, podejmę prace, prawo jazdy
kat B od 6 lat kierowca aktywny,
uprawnienia na wózki widłowe od 7
lat. Uczciwy, bez konfliktowy - 792
473 415
Magazynier/wózki - posiadam
prawo jazdy kat.B.Mam ukończony
kurs magazyniera i uprawnienia na
wózki podnośnikowe (widlaki) - 075
64 73 863
Magister z doświadczeniem
- młoda, ambitna, ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny, znajomość
SAPa, Linuxa, doświadczenie w handlu, bardzo dobra znajomość j.ang,
dobra j.niem. - 792 580 789
Młoda - w Karpaczu lub na terenie
Kowar - 781 951 973
Młoda od zaraz - ambitna szukam na stale w JG do sklepu, jako
kelnerka lub inne zajęcie, obsługa
komputera, podstawy angielskiego
- 792 345 793
Młoda rencistka - 23-latka z grupą
poszukuje pracy w biurze lub sklepie,
najlepiej w godzinach porannych
(do 14.00) w Jeleniej Górze - 785
599 922

Młoda szuka pracy - ambitna studentka zaoczna szuka od zaraz w JG
jako sprzedawca, recepcjonistka, na
produkcji, w gastronomii lub pracy
biurowej, obsługa komputera język
angielski - 792 345 793
Młoda, 22 - mam średnie wykształcenie, jestem dyspozycja, przebojowa, szukam pracy w dziale obsługi
klienta, sklepie lub solarium - jestem
odpowiedzialna i znam obsługę
komputera - 790 696 468
Młoda, ambitna studentka - szukam pracy na stałe w JG, doświadczenie jako sprzedawca i pracownik
produkcyjny podejmę się jakiegokolwiek zajęcia - 792 345 7993
Młody ambitny - szukam pracy
najchętniej jako kierowca doświadczenie w handlu. Mogę wysłać CV
na emaila - 781 756 220
Młody, ambitny, uczciwy - na
terenie Jeleniej Góry oraz okolic.
Doświadczenie moje to: budowa,
wykończenie wnętrz, tzn.G-K, szpachlowanie, malowanie itp. - 785
192 863
Mężczyzna szuka pracy - 29
lat, podejmie pracę fizyczną. Pilne
krzysiek3465@wp.pl
Mechanik - samochodów i motocykli - 792 852 093
Mechanik samochodowy - chętnie
podejmę pracę jako mechanik samochodowy. Technik mechanik, 30 lat,
6 lat doświadczenie warsztatowego,
bez nałogów, prawo jazdy ABCE, lub
przystąpię do spółki - 607 938 092
Murarz - 600 155 367
Murarz - wszelkie czynności związane z budową, duże doświadczenie
- telefon po 20-tej - 662 55 41 20
Na biuro – średnie + matura, j.ang-śr.
zaawansowany, j.niemiecki podstawowy, biegła obsługa komputera i
urz. biurowych, doświadczenie w
finansach i sprzedaży bezpośredniej,
sumienna i uczciwa - 691 516 473
Na budowę - szukam pracy jako cieśla szalunkowy, zbrojarz i inne prace
budowlane - 504 567 608
Na budowie - szukam pracy - 516
600 747
Na ferie i weekendy - Szukam pracy
na weekendy, bądź ferie. Znajomość
języka angielskiego - średniozaawansowany, język niemiecki - podstawowy. (Obsługa kasy fiskalnej)
Proszę o kontakt - 517 153 556
Na terenie Dolnego Śląska - lub
za granicą - prócz akwizycji, kat B,
uczciwy, dyspozycyjny, posiadam
auto osobowe diesla praca stała lub
dorywcza. - 505 447 978
Na weekendy kelnerka - Podejmę
pracę jako kelnerka lub barmanka
na weekendy. Posiadam książeczkę
sanepidu, obsługuję kasę fiskalna
- 663 350 989
Nauczyciel - Podejmę dodatkową
pracę jako nauczyciel matematyki i
informatyki - najchętniej w szkole
podstawowej. - 502 672 828
Nauczyciel dypl. mgr WF doświadczona i młoda emerytka
(lekkoatletka) szuka pracy - 692
106 271

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

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

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

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

Od 15.00 wzwyż - miła i uczciwa
dziewczyna z temperamentem i
urokiem osobistym przyjmie prace
jakąkolwiek. Dyspozycyjność od
godziny 15.00 - 665 248 514
Od zaraz - uczciwy, pracowity poszukuje dodatkowej pracy dyspozycyjny
7 dni w tygodniu w godzinach od 16
do rana - 513 985 453
Od zaraz przyjmę pracę - jestem
ambitny, punktualny, zaradny, komunikatywny. Chętnie przyjmę każda
pracę, najlepiej w piekarni jako
piekarz bądź pomocnik piekarza.
Proszę o kontakt - 798 091 918
Operator CNC - 5- letnie doświadczenie znajomość obsługi i programowania obrabiarek ze sterowaniem
Siemens - Sinumeric, Fanuc, Niucon,
posługuje się - AUTOCAD - 660
405 579
Pól etatu szukam - Szukam pracy
na pół etatu do godziny 14.00-14.30.
Mam doświadczenie w handlu, telemarketingu. Może być sprzątanie
biur lub inna praca - 503 312 357
Pedagog - Studentka zaoczna
-zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna szuka pracy
w przedszkolu, świetlicy w szkole.
Ukończony licencjat. - 509 159 886
Piekarz - pracowałem jako piecowy, a także przy ciastach, bardzo
pilnie proszę o kontakt - 796 850
702
Pielęgniarka - poszukuje pracy
w wyuczonym zawodzie. Proszę o
kontakt pod numerem telefonu - 075
75 31 685
Pilna praca - młoda i dyspozycyjna
absolwentka pilnie podejmie pracę
- 793 144 599
Pilne - 23 letnia ambitna i pracowita studentka studiów zaocznych
podejmie pracę biurową bądź w
hotelarstwie - 790 527 927
Pilne i na stałe - szukam pracy
jako kierowca, kucharz, kelner, barman - interesowały by mnie oferty z
umową o pracę. Nie mam własnego
samochodu - 792 636 274
Pilnie - młoda kobieta pilnie podejmie każdą pracę - 609 411 717
Pilnie - małżeństwo (wiek po 50 lat)
uczciwe, sumienne podejmie prace
za granica. Opieka nad osobami
starszymi w gospodarstwie itp - 075
762 15 72
Pilnie - dyspozycyjna - szukam
pracy w handlu (sklepy, solaria), w
biurze, jestem po technikum handlowym, j.niemiecki podstawy, obsługa
komputera, miła aparycja, prawo
jazdy kat. B - 693 579 479
Pilnie - kierowca - kat. BCE - od
zaraz, wszystkie świadczenia - 669
595 967
Pilnie podejmę pracę - na kilka miesięcy od poniedziałku do piątku również w niektóre weekendy. Komputer,
kelnerka, pokojówka - kusiak56@
interia.pl - 782 976 109
Pilnie podejmę pracę - młody,
dyspozycyjny, wykształcenie średnie
gastronomiczne, prawo jazdy kat
C. podejmę pracę niekoniecznie w
zawodzie - 695 430 099

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.

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

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

Pilnie podejmę pracę – 5 letnie
doświadczenie, najchętniej kadry,
sekretariat, marketing - 665 248
386
Pilnie podejmę pracę - Pilnie
podejmę każdą pracę. Sprawdzam
się w różnych dziedzinach. Potrafię
wykonywać muzykę, grać i śpiewać.
Mam możliwość wejść we współpracę, ponieważ posiadam do tego
warunki. - 669 578 863
Pilnie szukam pracy - 23 lata,
wykształcenie zawodowe, prawo
jazdy kat. B, pracowity, punktualny,
nie palący - szukam pracy za w miarę
dobre pieniądze - 792 017 680
Po studiach - młoda, dyspozycyjna,
po studiach technicznych podejmie
pracę - 513 151 313
Po wojsku szukam pracy - szukam
dobrej pracy. Znam się na budowlance i mechanice pojazdów. Posiadam auto na gaz - 725 784 283
Podejmę - z chęcią podejmę
się pracy w charakterze pomocy
domowej, kuchennej; sprzątania
itp. jestem pracowitą kobietą po 40.
- 075 75 12 721
Podejmę dorywczą pracę - jestem
studentem i poszukuje jakiejkolwiek w miarę dobrze płatnej pracy
dorywczej proszę o kontakt - 518
742 598
Podejmę pilnie pracę - Mam
wykształcenie średnio-zawodowe.
Pomogę w pracach biurowych.
Najlepiej w firmie w Cieplicach lub
Jeleniej Górze - 602 346 135
Podejmę pracę - 25 lat, uczciwy,
dyspozycyjny, lojalny, punktualny,
doświadczenie w handlu i budowlance, książeczka zdrowia - 500
278 963
Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. B - 793 212 533
Podejmę pracę - młoda, wykształcenie średnie, ukończony kurs
prowadzenia sekretariatu, staż w
Kolegium Karkonoskim, umiejętność
obsługi komputera podejmę pracę
- 662 192 690
Podejmę pracę – młoda, ( 22
l.) energiczna studentka ( studia
zaoczne ) podejmie prace. Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku
również w niektóre weekendy. Komputer, masaż itp. - 661 750 416
Podejmę pracę - jako budowlaniec
lub elektro mechanik na terenie Jeleniej Góry - 782 270 655
Podejmę pracę - młoda, dyspozycyjna kobieta szuka pracy. Prawo
jazdy kat. B, kurs przedstawiciela
handlowego, zawód wyuczony:
sprzedawca - 783 603 681
Podejmę pracę - 22 lata kat. B,
średnie technik żywienia i gosp. dom.
Ambitny szybko uczący się podejmę
pracę, przy której mogę się rozwijać
tylko umowa o prace i tylko poważne
oferty - 792 709 565
Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. B, szybko się uczę - 793
212 533
Podejmę pracę - Kobieta lat
36 podejmie pracę (sprzątanie,

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

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

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

opieka nad dzieckiem i TP.) Mam
doświadczenie w pracy z dziećmi
- 513 154 111
Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B najlepiej na
terenie Jeleniej Góry. Kontakt pod
adresem: piotr.gogoluk@interia.pl
- 793 212 533
Podejmę pracę - młody (25 l)
podejmie pracę - 783 171 463
Podejmę pracę - fizyczną od zaraz
- 513 048 307
Podejmę pracę - kobieta lat 36
podejmie pracę jako opiekunka lub
sprzątanie na terenie Jeleniej Góry
lub Cieplic - 513 154 111
Podejmę pracę - młody, dyspozycyjny mężczyzna podejmie pracę w
budownictwie - 722 102 431
Podejmę pracę - podejmę pracę
na stanowisku stylistka paznokci
- 603 035 919
Podejmę pracę - studentka studiów zaocznych Zarządzania i marketingu podejmie prace na 1/2 etatu
- 668 399 147
Podejmę pracę - poszukuję pracy.
Średnia znajomość j. niemieckiego.
- 513 154 111
Podejmę pracę - młoda technik
ochrony środowiska podejmie pracę,
doświadczenie laborant i kontroler
jakości w zakładzie produkcyjnym
- 505 807 387
Podejmę pracę - technik ekonomista podejmie prace - 505 807 387
Podejmę pracę - jako recepcjonistka bądź barmanka - 603 035
919
Podejmę pracę - szukam pracy
dorywczej np drobne remonty,
wykończenia od 16 godz. - 511
970 546
Podejmę pracę - młody i dyspozycyjny szuka pracy na stałe - 509
698 261
Podejmę pracę - kobieta przed
40tka szuka pracy, doświadczenie w
handlu, dyspozycyjna, wykształcenie
średnie od zaraz - 790 479 218
Podejmę pracę - technik ochrony
środowiska, doświadczenie jako
laborant, kontroler jakości w zakładzie produkcyjnym. Interesuje mnie
umowa o pracę - 505 807 387
Podejmę pracę biurową - (stacjonarną), wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. B, jestem samodzielna i
zorganizowana pracos1@wp.pl
Podejmę pracę dodatkową - na
weekendy lub popołudniami - 600
017 573
Podejmę pracę na budowie - jako
pomocnik satysfakcjonowałaby
mnie stawka 9 zł na godzinę - 514
599 356
Podejmę pracę na stałe - 21 lat,
średnie, matura + administracja
policealna, kat. B + samochód,
obsługa kasy fiskalnej, doś.w handlu
i zakładzie produkcyjnym, bardzo
dobra znajomość komputera +
pakietu biur. graf. WWW – średnio
zaawansowany j.ang. dyspozycyjny,
kreatywny - 721 230 343
Podejmę pracę Karpacz - zorganizowana, bez nałogów, znajomość języków obcych, prawo jazdy,
doświadczenie w pracy gastronomii i
obsłudze klienta - 888 195 127
Podejmę prace - Nie zależy mi na
zatrudnieniu, tylko na znalezieniu
jakiegoś sensownego zajęcia. Mam
prawo jazdy kat. B własny samochód, obsługa komputera. Jestem
otwarta na nowe wyzwania. - 605
885 085
Podejmę prace - od zaraz w handlu
- 695 139 130
Podejmę prace - 25 lat, uczciwy,
dyspozycyjny, lojalny, punktualny,
doświadczenie w handlu i budowlance, książeczka zdrowia - 500
278 963
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 stalą 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
Podejmę w Karpaczu - młoda,
uczciwa, dyspozycyjna - 781 951
974
Pokojowa, gastronomia - kobieta
po czterdziestce, bez nałogów, z
wieloletnim doświadczeniem, podejmie stałą pracę, od 6 zł netto/godz.
- 880 015 404
Pomoc kuchenna - w pensjonacie
w charakterze pokojówki lub pomocy
kuchennej, Przesieka, Borowice,
Zachełmie - 601 748 284
Pomoc kuchenna - z doświadczeniem i ważnymi badaniami, głównie
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weekendy, do ustalenia. Możliwe
dojazdy, J.G i okolice. Marcinswiniarski1@o2.pl (do 1 lutego tylko mail)
- 669 417 059
Pomoc kuchenny z doświadczeniem i wszystkimi aktualnymi badaniami, jelenia góra i okolice głównie
weekendy, od zaraz również jednorazowe zlecenia - 669 417 059
Pomocnik lakiernika - 792 852
093
Pomocnik na budowie - doświadczenie w budownictwie, praca w tartaku, młody, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B - 882 800 245
Pomocnik pilnie - mam 23 lata i
pilnie podejmę pracę na budowie
jako pomocnik lub w hurtowni, mam
uprawnienia na wózek widłowy bardzo proszę o pilny kontakt - 796
850 702
Pomogę starszej osobie - w robieniu zakupów, sprzątaniu itp. na
terenie Cieplic - 695 139 130
Popołudnia i weekendy - mam
19 lat i podejmę się pracy codziennie po godz. 15:30 i w weekendy,
najchętniej jako kierowca. Prawo
jazdy kat. B, znajomość języka
angielskiego, komputera i Internetu
- 781 644 686
Poszukująca - młoda, ambitna,
dyspozycyjna 32latka poszukuje
pilnie pracy. Praca może być nawet
na produkcji. - 721 582 610
Poszukujący! - Młody, uczciwy,
dyspozycyjny 28 latek z zawodu piekarz pracujący także jako pracownik
ochrony poszukuje pilnie pracy z
okolic Złotoryi. - 721 582 598
Poszukuję od zaraz - we własnym
domu, ze względu na małe dziecko
- pilnie - 609 891 621; 515 184 540
Poszukuję pracy - jakiejkolwiek żeby pracować - posiadam
prawo jazdy uprawnienia na koparki,
koparko-ładowarki pilne - 669 385
993
Poszukuję pracy - obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, j. niemiecki w stopniu komunikatywnym.
Szybko się uczę, poszukuję pracy
w Cieplicach lub Jeleniej Górze. Email: villemii@tlen.pl - 509 507 930
Poszukuję pracy - 37 latka poszukuje pracy w zawodzie barman kelner staż pracy 15 lat. - 664 266 057
Poszukuję pracy - jestem zaoczną
studentką, posiadam prawo jazdy
kat. B, umiejętność obsługi komputera, język niemiecki w stopniu
komunikatywnym oraz chęci do
pracy. E-mail: villemii@interia.pl
- 509 507 930
Poszukuje od zaraz - poszukuje każdej pracy oprócz kucharza
szybko się uczę mile widziane
pomocnik murarza, piekarz, konserwator itd. magus01121980@gmail.
com - 798 091 918
Praca - jako stróż nocn, mieszkam
w Jeleniej Górze i mam 23 lata - 514
450 958
Praca - Osoba z dużym doświadczeniem w handlu na stanowisku
kierowniczym podejmie pracę. - 792
473 691
Praca - 16 latka szuka pracy na
terenie Kowar, ale także w okolicach
- proszę o kontakt: ewelcia02@
buziaczek.pl - 510 238 536
Praca - w handlu od zaraz, znajomość kasy fiskalnej oraz posiadam
ks sanepidowska - 695 139 130
Praca biurowa - doświadczenie,
znajomość urządzeń biurowych,
prawo jazdy kat B - 607 396 142
Praca biurowa - doświadczenie w
administracji, znajomość urządzeń
biurowych. Prawo jazdy kat B, język
niemiecki w mowie - 607 396 142
Praca biurowa - Jelenia Góra,
Zabobrze - Wykształcenie wyższe
informatyczne, doświadczenie z
klientem, biegła obsługa komputera,
dyspozycyjna - interesuje mnie praca
w JG, Zabobrze w godz 8-16, własny
laptop i oryginalne oprogramowanie
- nie interesuje mnie umowa o pracę własna działalność - wystawiam faktury VAT - praca2008@autograf.pl
Praca dodatkowa - 17 latka przyjmie pracę dodatkową (sprzątanie,
opieka itp.) - 664 669 238
Praca dodatkowa - wiek 28 lat,
kobieta, np: sprzątanie, ulotki zrobię
zakupy, posiadam samochód lub
inne propozycje - 507 639 415
Praca dodatkowa - Dwie dziewczyny - wiek 24 i 25 lat, komunikatywne, sumienne i ambitne szukają
pracy dodatkowej po godzinie 16.
- 667 315 666
Praca na budowie - jako pomocnik
sprzątanie, malowanie, gładzie - cieszyło by mnie wynagrodzenie 1h 10zł
- 598 269 492
Praca na wakacje - witam Szukam pracy w na czas wakacji gg:
11570406 e-mail:palik015@onet.
eu –
Praca potrzebna - Poszukuje pracy
na jedna zmianę oprócz godzin

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

nocnych - wykształcenie policealne
średnie hotelarskie. Znajomość
komunikatywna j.niemiecki i j.angielski. Proszę poważne oferty pracy
- 506 561 277
Praca w biurze - doświadczenie,
znajomość obsługi urządzeń biurowych, prawo jazdy kat B - 501
426 726
Praca w biurze - Doświadczenie,
średnie, bankowość, kierownik
drogerii - Pilnie - 501 426 726
Praca w biurze - Jelenia Góra
- 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
Praca w Karpaczu - na stałe lub
dorywczo w Karpaczu, kelnerka,
pomoc, min. 120 0 net to - 6 0 0
532 121
Praca w sklepie - na terenie
Jeleniej Góry lub Cieplic, znajomość kasy fiskalnej, posiadam ks.
sanepidowska - 695 139 130
Praca w sklepie - od zaraz,
posiadam ks sanepidowską oraz
znam podstaw y kasy f iskalnej
- 695 139 130
Pracowita - młoda i ambitna
absolwentka UE z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym
i biegłą znajomością języka angielskiego otwar ta na współprace.
Nienaganna aparycja i optymizm
to moje atuty - 792 580 789
Pracownik biurowy - w godz.
8-16, wykształcenie średnie, bardzo dobra znajomość komputera,
urządzeń biurowych, księgowości,
doświadczenie 25 lat, js7@onet.eu
- 512 227 352
Pracownik biurowy - Podejmę
pracę w biurze, doświadczenie,
znajomość obsługi urządzeń biurowych, język niemiecki, prawo
jazdy kat B - 607 396 142
Prawo jazdy B - 26 lat, uczciwy,
komunikatywny otwarty na nowe
doświadczenia szuka ciekawej
stałej pracy za sensowne pieniądze - 792 696 386
Przyjmę prace od zaraz - poszukuję pilnie pracy najlepiej w Jeleniej Górze. Jestem młody, ambitny,
k reat y w ny, punk tualny. Pr zez
pewien okres pracowałem jako
piekarz - 798 091 918
Rozwożenie pizzy itp. - jestem
uczniem i podejmę pracę jako
kierowca do rozwożenia pizzy (nie
posiadam własnego auta) w godzinach popołudniowych i w weekendy. Bardzo proszę o wszelkiego
rodzaju oferty - 500 257 370
Samochód, działalność doświadczony jako handlowiec,
koordynator sprzedaży, trener.
Kat ABC, dobra znajomość rynku
- 889 113 746
Solidnie posprzątam! - doświadc zona i uc zciwa w spr z ąt aniu
biur, przychodni, hoteli i domów
pr ywatnych-szuka pracy! - 887
087 692
Spawacz mag i tig - poszukuje
pracy jako spawacz posiadam
dwa certyfikaty TIG i MAG - 503
099 389
Sprzedawca - mam 23 lata
(Cieplice i okolice) - 792 876 441
S przeda w c z y ni - p i l n i e
podejmę pracę jako sprzedawca
w sk lepie, najlepiej mię sny w
J.G doświadczona 20 latka - 886
788 186
Stał a praca - mężczyzna 24
lata, szukam stałej pracy. Uczciwy,
szybko się uczę nowych rzeczy.
prawo jazdy kat.b. wynagrodzenie
min. 1700 netto - 513 556 324
Student - zaoczny poszukuję
pracy, prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera - 694 334 454
Studentka - Akademii Medycznej - podejmę pracę od zaraz do 15
lutego-czyli dodatkową na okres
ferii .Interesuje mnie opieka nad
dziećmi, praca w sklepie, kiosku,
jako kelnerka itd. - 663 382 436
Studentka architektur y - na
2 roku architektury i urbanistyki,
znajomość programu Archicad i
Cad oraz Photoshop i Corel - 723
529 286

Studentka p o dejmie pr ac ę
- j. angielski, obs ługa komputera, książeczka sanepidowska,
do świadc zenie w biur ze, jako
kelnerka i pracy fizycznej przy
wtr yskarkach. Agnieszka - 792
183 848
Studentka studiów zaocznych
podejmie prace biurową, na recepcji, jako kelnerka, praca fizyczna.
Doświadczenie. j. angielski, podstawy niemieckiego i migowego.
Agnieszka - 792 183 848
Studentka szuka pracy - studiuje pedagogikę zaocznie, szukam pracy jako opiekunka do
dziecka, jestem odpowiedzialna i
mam już „długi staż” w opiece nad
dziećmi ewelinuus@op.pl
Studentka zaoczna - podejmę
pracę biurową, staż w administracji publicznej w dziale księgowości
i kancelarii, znajomość obsługi
urządzeń biurowych, obsługa komputera-programy takie jak płatnik i
optima - 721 581 587
Studentka zaoczna - 2 roku
UE, mam prawo jazdy kat. B(3
lata), obsługa komputera. - 695
444 406
Studentka zaoczna - cały etat
- szukam pracy w okolicach Karpacza, Jeleniej. Jestem sumienne,
rzetelna, pracowita, łatwo nawiązuje kontakty, szybko się uczę.
Interesuje mnie praca na cały etat
zarówno fizyczna jak i umysłowa
- 661 308 319
Szalunki wykończenia - szukam
pracy na budowie stany surowe i
wykończenia - 724 137 292
Szef kuchni, kucharz - Pogotowie
kucharskie! Szukasz kuchar za
to zadzwoń, a my Ci pomożemy
uratować Twój biznes gastronomiczny. Dysponujemy najlepszymi
kucharzam - 503 428 355
Szef kuchni, kucharz - wieloletnie
doświadczenie międzynarodowe
- 503 428 355
Szef kuchni, kucharz - pogotowie
kucharskie. Podejmę pracę jako
szef kuchni lub kucharz. Uratuję
Twoją restaurację, hotel lub bar!
Zadzwoń! - 503 428 355
Szukam pracy - 16-latka szuka
pracy na terenie Kowar bądź też
okolic. Proszę o kontakt. e-mail:
ewelcia02@buziaczek.pl - 510
238 536
Szukam pracy - mężczyzna 39
lat - 787 503 514
Szukam pracy - na umowę o
pracę w JG od zaraz - 792 345
793
Szukam pracy - młoda, komunikatywna dziewczyna poszukuje
pracy na weekendy. Kontakt pod
adresem e-mail: dj696969@op.pl
- 783 077 336
Szukam pracy - młody, ambitny,
uczciwy - 796 883 795
Szukam pracy - mężczyzna 39
lat - 787 503 514
Szukam pracy - Technik ochrony
śro dowiska, do św iadc zenie w
pracy jako laborant chemiczny i
kontroler jakości w zakładzie produkcyjnym. - 505 807 387
Szukam pracy - Sprzątanie Jelenia Góra i okolice - 514 184 795
Szukam pracy - W 2008 roku
skończyłam szkołę ekonomiczną
o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Od października studiuję
pedagogikę szukam pracy biurowej na terenie Jeleniej Góry - 695
194 796
Szukam pracy - szukam pracy w
biurze rachunkowym, księgi przychodów i rozchodów, zus, kadry,
płace - 503 753 499
Szukam pracy - jako kierowca,
kat C+E, bez nałogów młody 34
lata, dyspozycyjny, uczciwy lubi
jeździć, proszę o szanse rozwoju
w tym kierunku dziękuję - 669
571 943
Szukam pracy - młoda, dyspozycyjna poszukuje pracy - 516
380 540
Szukam pracy - dziewczyna 22
lat, technik żywienia szuka pracymogą to być różne oferty, małe
doświadczenie w handlu - 880
875 734

Szukam pracy - Podejmę pracę
na pół etatu (do godziny 14). Może
być sprzątanie biur lub inna praca.
Mam również doświadczenia w
handlu i telemar ketingu - 5 03
312 357
Szukam pracy - młoda 25 lat,
wykształcenie średnie, po kursie
archiwistycznym, ze znajomością
ko m p u t e r a p o d e j m i e p r a c ę w
Jeleniej Górze lub Kowarach - 517
606 009
Szukam pracy - jako kierowca,
prawo jazdy kat „B”, znajomość
komputera - 502 860 941
Szukam pracy - podejmę pracę w
sklepie spożywczym, chemicznym
lub w solarium na 1/2 lub cały etat
- 785 134 369
Szukam pracy - kobieta lat 33
wykształcenie średnie-(prawo i
administracja), prawo jazdy kat B
szuka pracy, mieszkam w Bolesławcu - 500 001 894
S zuka m p r a c y - p r a c o w i t y,
uczciw y poszukuje dodatkowej
pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, posiadam prawo
jazdy kat B - 513 985 453
Szukam pracy - jako mechanik
- 505 395 801
Szukam pracy - w sklepie spoż y w c z y m , c h e m i c z ny m l u b w
solarium na 1/2 lub cały etat. - 785
134 369
Szukam pracy biurowej - absolwe nt k a A E , d o ś w i a d c ze n i e w
gastronomii, biurze, biegła obsługa
komputera, prawo jazdy B - 504
413 433
S zuka m p r a c y d o d at ko we j młody mężczyzna bez nałogów
szuka pracy dodatkowej, co drugi
dzień. Posiadam prawo jazdy kat.
B - 666 56 40 15
Szukam pracy murarz - ogólnobudowlane - 665 531 821
Szukam pracy na budowie - jak
pomocnik - 669 778 402
Szukam pracy na weekendy mam 19 lat i pilnie poszukuje pracy
na weekendy. O kontakt proszę po
godz. 15 gdyż wcześniej jestem w
szkole - 508 230 950
Szukam pracy od zaraz - wykształcenie w yższe - doświadczenie
w obsłudze klienta -znajomość
zagadnień sektora bankowego
- obsługa komputera i urządzeń
biurowych -język niemiecki -prawo
jazdy kat. B - 721 321 002
Szukam pracy pół etatu - (do
godziny 14). Może być sprzątanie
biur lub inna praca. Mam również
doświadczenia w handlu i telemarketingu - 503 312 357
S zuka m p r a c y p i l n i e - s t u dent zaoczny poszukuję pracy,
doświadczenie w handlu, prawo
jazdy kat. B, obsługa komp. - 694
334 454
Szukam pracy w Szklarskiej - najlepiej na pół etatu bądź na umowę
zlecenie, mam małe dziecko, sama
wychowuje, wiec potrzebuje pracy.
AniaK1984@interia,eu - 609 891
621; 515 184 540
Technik ekonomist a - pilnie
podejmę prace. M łoda, dyspo zycyjna, wykształcenie średnie
ekonomiczne, kurs kelner-barman,
doświadczenie zawodowe. - 601
544 597
Tipserka - szukam pracy w
charakterze tipserki, posiadam
certyfikat - 783 603 681
Tokarz - podejmę pracę jako
tokarz, operator tokarki cnc lub
inne propozycje - 793 351 303
W pensjonacie - młoda, uczciwa po
szkole zawodowej podejmie prace
od zaraz - 781 951 974
W budowlance - szukam pracy
j a ko p o m o c n i k b u d o w l a ny n a
popołudnia i weekendy, posiadam
doświadczenie w pracach budowlanych i wykończeniowych oraz
demolkach - 665 213 470
W Olszynie lub okolicy - interesuje mnie stała praca, może być
fizyczna,na umowę o pracę, mam
doświadczenie w stolarstwie lecz
nie koniecznie, posiadam prawo
jazdy kat. B i C - 668 783 977
Warto - 28 lat, szukam pracy
wraz z mieszkaniem w JG lub
okolicach, studia wyższe i żadnej

pracy się nie boję - obecnie Wrocław – 665 186 190
Wykończenia, budowa - Poszukuję pracy, doświadczenie po za
granicami Polski. Zygmunt - 880
015 404
Wykwalifikowany kierowca
- podejmę dodatkową pracę w
weekend jako kierowca kat. B, C+E
(możliwość wyjazdu za granicę).
Z ainteresowane osoby proszę
o kontakt telefoniczny - 785 719
028
Z książeczkami sanepidu para (19,21 lat) podejmie pracę
na wakac je (lipiec - sier pień) z
m oż li wo ś c i ą z ak water owania,
posiadamy aktualne książeczki
sanepidu - 695 299 285
Zaoczna studentka - studentka
POiR szuka pracy, jestem dyspozycyjna, punktualna, komunikatywna, miła, szybko się uczę
- 660 469 059

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 gene ralnym remoncie, 4p./10 winda
Zabobrze II - panele, pcv, garderoba, zabudowany balkon. W
cenie 300m2 działka ogrodnicza, szafy przedpokojowe, AGD,
cena 275.000 zł - 075 61 37 652
Trzy pokojowe 57m2 - ul: Norwida , miesz kanie s ł onec z ne
- sto osiemdziesiąt t ysięcy Jelenia Góra - 602 643 670
3 pokojowe 6m2 - Zabobrze 3, 3
piętro - 695 208 669
1/2 mieszkania ok. 55m2 Jelenia
Góra w zamian za spłatę zadłużenia 661 934 789
Mieszkanie własnościowe w
Jeleniej Górze 110m2 lub zamienię na mniejsze - 661 934 785
Sosnówka, pokoje do wynajęcia 501 737 086
Plac Piastowski, mieszkanie
do wynajęcia 501 737 086
Sosnówka - działki budowlane
tanio – 501 737 086
Kowary, nowy dom – 512 134
211
Kostrzyca, grunty rolne – 512
134 211
161858. 3 pokojowe Zabobrze III
- Pięknie urządzone i wykończone
mieszkanie na Kiepury, II piętro
w IV piętrowym budynku. Jeldom
- 602 727 242
161319. 2 pokojowe Zabobrze - 39
m2 z balkonem na par terze po
remoncie. N.ED - 601 540 292
160395. 3 pokoje - Zabobrze III,
X piętro, ciekawa aranżacja - 155
tys. Jeldom - 600 434 800
161862. 3 pokoje Kiepury - 70m2
,3 pokoje z aneksem kuchennym
- 662 040 448
161854. 3 pokoje Sobieszów - po
remoncie generalnym, sprzedam
- 662 040 448
161860. 51m2 Kiepury - 2 pokojowe sprzedam do zamieszkania
od zaraz. - 662 040 448
161842. 68m w atrakcyjnej cenie
- mieszkanie 2pokojowe z dużą
kuchnią i kominkiem. Położone w
wyremontowanej kamienicy blisko
centrum. Jeldom - 668 667 637
160717. Cieplice 3 pokojowe - dwa
poziomy, 82 m2, z kominkiem. Po
solidnym remoncie koło Uzdrowiska. 3,3 tys m2 Możliwość
dokupienia garażu. Nieruchomości
- 501 736 644
161815. Deweloperskie - mieszkania i apar tamenty jedno- lub
dwupoziomowe, położone w nowej
kamienicy przy ul. Krótkiej, pow.
45-83 m2, ceny 190-333 tys. zł,
nPartner - 790 359 599
159704. Deweloperskie ul. Krótka
- mieszkania w nowej kamienicy
w Centrum miasta przy ul. Krótkiej, jedno- lub dwupoziomowe,

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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pow. 45 -83 m2, nPartner - 790
359 599
161762. Dom o wielkim potencjale
- Wolnostojący 230m2 z wolnostojącym garażem76m2, w okolicach
Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na działce o powierzchni
1.980m2. Dom wewnątrz w trakcie
robót wykończeniowych - 608 476
183 i 608 021 872
16115 4 . Dom w JG - 29 0 t ys.
- w zabudowie bliźniaczej, do
remontu, działka 870 m2. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.
„BN” - 660 35 95 00
160809. Dom w Karpaczu - Przepięknie położony dom, dla osób
c e n i ą c yc h s o b i e l e ś n ą c i s z ę.
Pow. działki 3,5 a. JeldomN - 600
434 800
160857. Dom w wielkim potencjale - wolnostojący 230m2, z
wolnostojącym garażem 76m2,
w okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na działce
o powier zchnia 19 8 0 m2. Dom
wewnątrz w trakcie robót wykończeniowych - 608 476 183
16186 6. Dom wiejski 140 t ys.
- Wiejski dom gmina Siekierczyn
- 662 040 110
161855. Dom wolnostojący - w
Miechowicach Jeldom - 602 72
72 42
1618 31. D uże d w up okojowe Mieszkanie na wysokim parterze
w kamienicy blisko centrum miasta, 62m cena 198 tys zł, - 604
869 172
161833. Dwa pokoje na Zabo brzu - Mieszkanie dwupokojowe
powierzchni 36m cena 135 tys.
Pa r t n e r N i e r u c h o m o ś c i - 728
266 672
161857. Dwupoziomowe 80m2 mieszkanie 3 pokojowe na podchorążych sprzedam - 662 040 448
160390. Kawalerka - tanio - o
powierzchni 28 m2, położona na VI
piętrze wieżowca. Cena do negocjacji 99 tys. - 668 667 637
161134. Kawalerka 26 m2 - wysoki
parter, po remoncie, Zabobrze I.
NŻ - 667 219 752
160399. Lokal Groszowa - Lokal
przy ul. Groszowej 113m w bardzo
dobrym stanie na parterze 280
tys. do negocjacji. Jeldom - 602
72 72 42
161131. Mieszkanie 135 000 zł
- 68 m2, 3 pokoje, po kapitalnym
remoncie, pierwsze piętro, gmina
Stara Kamienica. NŻ. - 667 219
752
161210. M i e s zk ani e 2 p o ko j e
- na IV piętrze z windą w bardzo
atrakcyjnej cenie. Jeldom - 602
72 72 42
161323. Mieszkanie 2 pokojowe
- na parterze i IV piętrze w bloku,
Zabobrze i Cieplice N. Euro-Dom
- 601 540 292
160480. Mieszkanie 3 pokojowe
- 46 m2, wysoki parter, Zabobrze
I. 163 000 zł - 667 219 752
161555. Mieszkanie 3 pokojowe
- 54 m2, w rzeczywistości 62 m2, w
Jagniątkowie. NŻ - 667 219 752
159762. Mieszkanie 40 m2 - 2
pokoje, wysoki parter, Zabobrze
II. - 667 219 752
160479. Mieszkanie 49 m2 - 2
pokoje, wysoki parter, Zabobrze II.
170 000 zł. NŻ - 667 219 752
160482. Mieszkanie 51 m2 - 2
pokoje, wysoki parter, po kapitalnym remoncie. Zabobrze II. 185
000 zł - 667 219 752
160753. Mieszkanie 64m2 - na
Zabobrzu III, 64 m2 , wysoki parter. Jeldom N - 600 434 800
161217. Mieszkanie z antresolą
- w bardzo ciekawej aranżacji z
antresolą. Po łożone przy ulicy
Weigla w niewielkiej kamienicy.
Niski czynsz. Cena160 tys. Jeldom
- 602 72 72 42
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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
160435. Mieszkanie z ogrodem
- w Cieplicach, dwa duże pokoje
„Partner” - 075 649 50 50
161864. Morcinka - duża kawalerka (mierzona bez skosów 50
m2), ze skosami 34,60 m2 - 662
040 448
161221. Nowy dom - w zabudowie
bliźniaczej, 158 m2 powierzchnia,
500 m2 działki, wykończone pod
klucz. Spokojne osiedle Jeleniej
Góry. 530 000 zł - 667 219 752
16 0378. Okazja dom - Mys ł a kowice, 8 letni wysoki standard.
120 m2. Zadbany ogród , garaż,
altana. Gazowe ogrzewanie. 460
tyś. - 501 736 644
161852. Parter centrum 97m - 4
pokojowe mieszkanie położone
na parterze kamienicy w centrum
idealnie na dając e się na np.
kancelarię lub gabinet lekarski.
Jeledom - 668 667 637
160737. Piękny dom - o powierzchni
170 m2, położony w Jeleniej Górze
- 600 434 800
161817. Piechowice - trzypokojowe
- mieszkania na I lub IV piętrze w
bloku, słoneczne, przestronne,
zadbane, 61 m2, nPartner - 604
869 172
161814. St ylowe w willi - S ło neczne, przestronne, czteropokojowe mieszkanie na I piętrze willi
w Sobieszowie, garaż dwustanowiskowy, ogródek, balkon, widok
na góry i Chojnik, powierzchnia
122 m2, 320 tys. zł, nPartner - 790
359 599
160396. Tani dom - poniemiecki
d o m ze s t awe m n a dz i a ł c e o
powierzchnia 4000m2 położony
ok. 10 km Jeleniej Góry . Jeldom
- 668 667 637
160419. Tanio 2 pokoje Zabobrze
- mieszkanie 2 pokojowe 40 m2 ,
na wysokim parterze - Zabobrze II.
147 tys Jeldom - 668 667 637
160431. Trzypokojowe do remontu
- mieszkanie w bloku z cegły na
parterze z balkonem, wymagające
remontu „Partner” - 604 869 172
159705. Trzypokojowe do remontu
- mieszkanie w okolicach „Małej
Poczt y ”. CENA 157 t ys. - 728
266 673
159714. Trzypokojowe na Kiepury
- mieszkanie o pow. 63m, II piętro,
balkon, ciepłe słoneczne, w cichej
czę ści Z abobr za. „ PA RTNER ”
- 728 266 672
160361. Trzypokojowe na Kiepury
- mieszkanie na Zabobrzu, położone na drugim piętrze, środkowe,
s ł o ne c zne „ PA RT N ER ’ ’ - 728
266 672
160773. Trzypokojowe na Kiepury
- mieszkanie na II piętrze, środkowe, powierzchnia 63 m Cena
190 000 zł - 075 649 50 40

161830. Trzypokojowe na Kiepury
- mieszkanie o powierzchni 63m,
drugie piętro Cena 190 tyś. Partner Nieruchomości - 728 266 672
159720. Trzypokojowe z garażem
- Mieszkanie przy ul Mickiewicza,
nowe, wyposażone „Partner” - 728
266 672
1/ 2 domu Szk lar ska Por ę ba 25 0 0 0 0 N ier uc ho m o ś c i - 6 6 5
561 306
110000 tys. - 2 pokojowe na Zabobrzu - 500 122 448
135 000 zł, 68 m2 - mieszkanie 3
pokojowe, po kapitalnym remoncie, pierwsze piętro. Gmina Stara
Kamienica. - 667 219 752
13 5 0 0 0 z ł d o m d z i a ł k a - d o
remontu, projekt, duża działka,
zaczęte prace remontowe, ok.
13 km od Jeleniej Góry. ATRAKCYJNA CENA T YLKO 135 tys.
- 695 384 914
2 dwie działki - 10337 m2 w Zachełmiu, przeznaczone w studium pod
zabudowę mieszkaniowa, 65 zł za
m2 - 669 620 071
2 pokoje w Sobieszowie - na I
piętrze z balkonem, rozkładowe,
45 m2, niski czynsz, stan dobry.
Cena: 179.000 zł. Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
2 pokoje za - 110000 - 506 014
618
2 pokoje, super cena - interesujące mieszkanie 2 ( 3) pokojowe,
pow. 67m2, własna aranżacja,
nietypowy rozkład. Rewelacyjna
cena. Tylko 165 tys. N.Eur-Dom
- 695 384 914
2 pokojowe 55 m2 - Cena 167000
- 506 014 618
2 pokojowe mieszkanie - w Piechowicach. Cena 130000 - 506
014 618
2 pokojowe na Zabobrzu - 49m
175000 - 500 122 448
2 pokojowe na Zabobrzu III - 155
tys. zł - 603 800 276
2 pokojowe Oś. Orle - 145000
- 500 122 448
2 pokojowe, po remoncie - Okna
PCV, wymienione drzwi wew. W
cenie meble kuchenne, sprzęt AGD
(pralka, zmy warka i kuchenka)
Zabobrze - 513 180 432
2 pokojowe110000 zł - mieszkanie
dwupokojowe na Zabobrzu, ładne
z balkonem. Kuchnia w zabudowie
zostaje, łazienka z wanna - 500
122 447
2,3 pokojowe - mieszkanie zdecydowanie - najchętniej na Zabobrzu
III - 602 429 254
280.000 zł. dom - Dom z 1938
rok, powierzchnia mieszkalna ok.
100m2 , działka ze stawem 4000
m2 - 668 667 637

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

3 pokoje 52m2 - Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 52 m na parterze
w bloku, Cieplice - 500 242 903
3 pokoje po remoncie - mieszkanie
na Zabobrzu II 70 m2, IV piętro, w
cenie ogródek działkowy. Cena:
240.000 zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak. - 601
622 219
3 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu III, I piętro - 695 208 669
3 pokojowe Karpacz - z garażem,
działką i altanką - 500 242 903
3 pokojowe na Zabobrzu - 64m2
s ł onec zne pr zestronne. C ena
187000 - 669 476 774
35 m2 na Morcinka - 35m2 na
Morcinka - 662 040 110
4 pokojowe - w centrum Jeleniej
225000 - 500 122 448
40m2 Zabobrze II - mieszkanie
2 pokojowe po remoncie, wysoki
par ter- 147.0 0 0 do negocjacji.
- 668 667 637
42m2 - na Zapolskiej 156 tys.
- 662 040 110
42m2 Cieplice - do remontu 2
pokojowe 42m2, kamienica po
remoncie - 120.000 do negocjacji.
- 668 667 637
52m2 na Noskowskiego - 170000
tys. - 662 040 110
55 metrowe mieszkanie - stan idealny. Cena 195 tys. - 506 014 618
64m2 do remontu - 2 pokoje w
kamienicy, okolice Małej Poczty
do remontu. - 668 667 637
66m2 w Cieplicach - do wykończenia własnego 185000 - 500
122 446
68m2 blisko centrum - Mieszkanie
2 pokojowe, 68 m2 w zadbanej
kamienicy blisko centrum. - 668
667 637

79000 kawalerka - w ścisłym centrum - 662 112 344
Apartament w centrum - luksusowe mieszkanie 84m nadające
si ę na biuro - kanc elar ie - 721
581 631
Ścisłe centrum - mieszkanie
4-pokojowe, 78 m2, I piętro, po
r e m o n c i e, du ż y t a r a s, g a r a ż .
Cena: 322.000zł. Nieruchomości
CeLDM, Katarzyna Leszczak 601 622 219
Atrakcyjna oferta - dom! - Dom
w trakcie remontu kapitalnego,
now y dach, stropy, sklepienia
łukowe. Działka 1500m2. Ciekawa
lokalizacja, widok na góry. Przebudowa -projekt budowlany. Do 13
km od Jeleniej Góry.N. Euro-Dom.
- 601 540 292
Atrakcyjne 2 pokoje, 51 m
- Zabobrze III, po remoncie, bez
p o ś re dników, o ka zja c ena do
uzgodnienia - 669 595 990
Ładne 3 pokojowe mieszkanie 111 m2 w kamienice blisko centrum
Jeleniej Góry - 695 303 242
Ładne dwupoziomowe - 72 m
- 600 030 275
Ładne, przestronne mieszkanie
- kominek, pokój łazienkowy, 2
garderoby - 607 396 142
B ardzo ł a d n e - m i e s z k a n i e
3 pokojowe na Zabobrzu III, III
piętro, po remoncie kapitalnym.
Cena: 260.000 zł. Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Bardzo wysoki standard wykończenia - umeblowane klimatyzacja
(inverter) - 60m2 cena 385000 zł
- 604 992 472
B ezpośrednio komfor towe
- 73m kominek Cieplice - 6 65
561 306

Blisko centrum - ładne wyremontowane mieszkanie 3-pokojowe, 67 m2, II piętro, niski czynsz.
Cena: 263.500zł. Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Ciekawe mieszkanie - na Zabobrzu III, 2 pokoje, 67 m2, duża
ładna łazienka. Atrakcyjna cena:
170.000 zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Ciepli ce par ter - S pr ze dam
mieszkanie na parterze 3 pokojowe, 52 m2 z balkonem. Cena
170 t ysięcy. Możliwa zamiana
na 2 pokoje. N.Euro-Dom. - 601
540 292
Cieplice XX-lecia - mieszkanie
2- pokojowe, III piętro, 3 6 m2.
Cena: 132.500 zł. Nieruchomości
C e L D O M , D ani e l Le nik - 6 61
114 212
Dom 120 m - Dom 120 m - 662
158 513
Dom 156 t ys. - do remontu w
Wojcieszowie, 200 m2 na działce
1489 m2. Polecam! Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Dom 280.000 - 100m2, działka
4 0 0 0 m2 ze st awem w okolicy
Jeleniej Góry - 668 667 637
Dom 4.6 h - ziemi w Jeleniej - 698
265 036
Dom do remontu - w Gryfowie
230000 zł - 693 064 133
Dom jednorodzinny - w zabudowie szeregowej 140m/2 - 662
009 700
Dom o powierzchni 120 m2 - w
Sobieszowie, stan surowy, działka
591 m2., bardzo atrakcyjna cena
305 500 zł. - 691 791 994

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Firma Dzięciołowski Sp. z o.o.
Autoryzowany Partner Renault

Lidera Grupy Renault-Nissan

informuje

NABÓR WIOSNA 2009
(nauka od lutego)

UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW MARKI NISSAN
o rozpoczęciu obsługi warsztatowej pojazdów
Nissan po gwarancji fabrycznej.
W prezencie noworocznym sprawdzenie
stanu technicznego gratis.

LICEA I SZKOŁY POLICEALNE
DLA DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

SEKRETARIAT
ul. M. Konopnickiej 23 I P.
Jelenia Góra, TEL/FAX 075 752 56 45,
www.cosinus.pl
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

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

Millennium
KREDYTY

sp. z o.o.

HOTEL

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

ROBERT

ul. Wolności 59

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

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

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

Halny

firma handlowa

WOJCIECH CHADŻY

KUPUJ MIESZKANIE
KREDYTUJEMY 100% CENY
www.millenniumkredyty.pl
022 389 50 88, 075 753 30 30
022 397 21 50, 075 752 30 06

AUTO KOMIS

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
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OG£OSZENIA
Dom Szklarska Poręba - średnia
dla ludzi szukających ciszy atrakcyjna cena NM - 500 122 446
Dom w cenie mieszkania - Dom
o powierzchni 120 m2 położony
w okolicach Lwówka Śląskiego.
Budynek wymaga remontu. Cena:
138000 zł. Indom - 664 499 814
Dom w Cieplicach - Sprzedam dom
z garażem i ogrodem w spokojnej i
cichej okolicy - 721 581 631
Dom w Górzyńcu - 320 m2 na
działce 600 m2, 5 pokoi, 2 garaże.
Piękna, spokojna okolica. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Dom w Wojcieszowie - 65 tys. zł.
- 514 600 108
Dom z duszą - W Szklarskiej Porębie
Średniej, połowa zabytkowego domu
na działce 10600 m2. Dobra cena:
820.000 zł do negocjacji Kupujący
nie płaci prowizji biura! Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Dom za 134000 zł. - Dom wymaga
remontu, jest położony w Wojcieszowie na działce 15 a. Zapraszam
do obejrzenia. Indom - 664 499 814
Dom120 m w Mysłakowicach Nowy, do zamieszkania. 470 tys.
- 662 158 513
Działka 1000m/2 - budowlana w
centrum Szklarskiej Poręby - 662
009 700
Działka 3000m2 - z warunkami
zabudowy w Jeleniej Górze Wszystkie media wykonane przyłącza,
widok na góry, strumyk na granicy
- 609 554 369
Działka budowlana - w Karpnikach o powierzchni 2800 m2.
- 519 409 152
Działka budowlana - w Wojciesz yc ach 170 0 m2 NS - 5 0 8
240 825
D zia ł ka b u d o w l a n a - o
powierzchni 1652 m2 w Jeżowie,
media, dogodny dojazd, wystawa
po łudniowa. Cena 138 0 0 0 zł.
- 691 791 994
Działka budowlana 35 zł - m2,
w Radomierzu o powierzchni 1072
m2 i 1542 m2, pęknie położone.
NŻ - 667 219 752
Dzia łka budowlana Ścięgny
- granica Karpacza 1100 m2 z
war unkami z abudow y, m e dia,
widok na gór y. Spr zedam bez
pośredników - 512 117 779
Działka budowlana12 a - Położona w gminie Mysłakowice w
cichym miejscu. Z dział ki jest
widok na Śnieżkę. Cena: 99000
zł. Indom - 664 499 814
Działka Jeżow Sudecki - 2500
od strony Zabobr za - 6 62 112
344
Działka rolna 22200m/2 - Cena
5 z B. za m/2. Lokalizacja - 662
009 700
Działka w Jeżowie - 150 0m
- 721 58 1631
Działka w Jeżowie budowlana
- ZK na działce nieruchomości
- 662 009 400
Działka w Szklarskiej - 4511
m2 budowlane + 16334 m2-teren
zielony, panoramiczny widok na
góry. Atrakcyjna cena: 790.000 zł
do negocjacji. Kupujący nie płaci
prowizji biura. CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Działka w Szklarskiej Porębie
Średniej - o powierzchni 6651m2,
ładne widoki, media w pobliżu,
d o j a z d a s f a l t o w y. M o ż l i w o ś ć
podziału. Pośrednikom dziękuję!
- 601 764 738
Działki Jeżów Sudecki - budowlane 1200m2, 1400m2 w Jeżowie
Sudeckim - 668 667 637
Gospodarstwo rolne - wraz
z domem i dwoma budynkami
gospodarczymi do tego 5,5 ha
ziemi okolice Lubomierza - 721
581 632
Karpacz 2 pokoje - mieszkanie
48 m2, I piętro, balkon, stan dobry.
Cena: 215.000 zł. Nieruchomości
CeLDO M, Daniel Lenik. - 6 61
114 212
Karpacz mieszkanie prywatnie
- do sprzedania 53m2, 2 pokoje
(balkon), kuchnia, pr zedpokój,
łazienka, piwnica, garaż. Blok 4
piętrowy z cegły. Z okien widok
na las. Do centrum 10 min - 509
90 88 22
Kawalerka 28 m2 Zabobrze
- 9 9. 0 0 0 d o n e g o c j ac j i - 6 6 8
667 637
K awalerka na Zabobrzu 28
m - 96 tys. nieruchomości - 662
009 400
K awalerka p o r e m o n c i e par ter, Jelenia G óra rejon ul.
Morcinka. Cena 60000 zł. JCN
- 504 891 144
K aw alerka w M y s ł a k o w i cach - 36m, 1-piętro, co etażowe,

odświeżone, do zamieszkania od
zaraz, cena 99000 - 501 264 773
Kiepury 36m właściciel IV p.
- w IV kondygnacyjnym mieszkanie ładne, słoneczne, Cena: 123
tys. (lub zamienię) pilne - 695
943 795
Komfortowe - wyposażone 2
pokoje na Zabobrzu III, 42 m2, III
piętro. Cena: 182.000 zł. Nieruchomości CeLDM, Daniel Lenik
- 661 114 212
Ko m forto w e m i e s zkani e na Bacewicz 1. Parter, 50m2, 2
przestronne pokoje, dobra lokalizacja vis a vis Kauflandu, bez
pośredników, cena:165 000zl - 664
996 394
Kopernika, 4 pokoje - Mieszkanie na II piętrze, 67 m2, rozk ł a d o w e, z b a l ko n e m . D o b r a
lokalizacja. Cena: 240.000 zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak. - 601 622 219
Mieszkanie - Zabobrze ulica
Karłowicza, dwa pokoje, 38 metrów
- 165 tysięcy możliwość negocjacji
- 604 418 710
Mieszkanie - w Podgórzynie po
remoncie do wykończenia 115m2,
parter domu: 3 pokoje i ok.1500m2
działki. Bez pośredników. Cena
250 tys. - 515 048 358
Mieszkanie - w Piechowicach
44m 145 000 zł - 500 122 446
Mieszkanie - w okolicy Małej
Poczty 51m okazyjna cena - 500
122 446
Mieszkanie 100m2 - 270.000
- po kapitalnym remoncie 100m2:
3 pokoje , kuchnia, duża łazienka,
2 garderoby z możliwością rozbudowy 270.000 zł. Cena do negocjacji - 668 667 637
Mieszkanie 2 pokoje - 49m2. Na
Zabobrzu 2 - 792 473 691
Mieszkanie 2 p okojowe - o
powierzchni 54 m2. dobry standard, po kapitalnym remoncie,
blisko centrum, I piętro, Cena 190
000 zł. - 669 620 071
Mieszkanie 2 p okojowe - o
powierzchni 51 m2 po remoncie, II
piętro. Zabobrze III - 669 620 071
Mieszkanie 2 p okojowe - o
powierzchnia 32,2 m2 pierwsze
piętro, w kamienicy, blisko centr um. Cena 10 5 0 0 0 zł. - 6 6 9
620 071
Mieszkanie 3 pokoje - 72m2
Zabobrze - 669 569 669
Mieszkanie 3 pokojowe - 60m,
mieszkanie – usługowe, parter,
idealne na gabinet Zabobrze III
t ylko 3 t ys. /m SU D E T Y - 721
824 886
Mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe, o powierzchnia 74 m2
dobry standard, pierwsze piętro.
Cieplice. Cena 265 000 zł. - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe, o powierzchni 59 m2
dobry standard, pierwsze piętro.
Zabobrze III Cena 200 000 zł.
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - 64m/2.
Zabobrze II - 662 009 700
Mieszkanie 3 pokojowe - 70m2
z garażem i tarasem, pośrednikom
dziękuję - 607 760 118
Mieszkanie 35 m2 - 2 pokoje, po
remoncie, czwarte piętro w czteropiętrowym bloku. Zabobrze I. 140
000 zł. W cenie całe wyposażenie
mieszkania - 667 219 752
Mieszkanie 35,5m2 - Zabobrze2
stan bardzo ładny - 601 910 813
Mieszkanie 35.5m - w Jeleniej
Górze Zabobrze 2 stan bardzo
dobr y. Dwa pokoje. Cena 150
tysięcy 1 piętro - 509 976 241
Mieszkanie 42 m - Zabobrze II,
nowe okna, łazienka po remoncie.
Zapraszam do zapoznania się z
ofertą „BN” – 660359500
Mieszkanie 50 m do remontu
- Mieszkanie 50 m do remontu.
Zabobrze wysoki parter, 2 pokojowe 150 tys. - 608 621 978
Mieszkanie 50 m2 - Zabobrze III
163 tys. zł NS - 508 240 825
Mieszkanie 50m2 - 2 pokojowe
- 514 600 108
Mieszkanie 60-70 m2 - pilnie
kupimy kancelariakarkonoska@
wp.pl Janina Machowska - 691
049 320
Mieszkanie 67m - po remoncie, 130 000 zł. w Barcinku - 601
285 558
Mieszkanie 70 m2 - w cen trum + taras 30 m2+garaż 14 m2
p o dziemny! C ena 310.0 0 0 do
negocjacji! Pośrednikom dziękuję!
- 607 760 118
Mieszkanie 80m - po remoncie
za 240000 do uzgodnienia - 721
581 631
Mieszkanie 84m - w stylowej
kamienicy w centrum nadające

si ę na biuro - kanc elar i ę - 721
581 631
Mieszkanie dla każdego! - Duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie d o r e m o n t u 10 0 m2 . O kolic e M alej Poc z t y
- 669 895 686
Mieszkanie d w up ozi o m owe
- w centrum Szklarskiej Poręby z
garażem - 500 122 446
Mieszkanie poddaszowe - 3
pokojowe, poddaszowe po kapitalnym remoncie z ogródkiem i
garażem w Cieplicach - 210.000.
- 668 667 637
Mieszkanie w Cieplicach - 3
rodzinna kamienica ogród garaż, 2
sypialnie kuchnia salonik z kominkiem - 500 122 446
Mieszkanie w Czernicy 37m bezczynszowe - 600 295 366
Mieszkanie w Karpaczu - 53m 2
pokoje, kuchnia, łazienka. przedpokój, piwnica, garaż, pięknie
usytuowane z widokiem na las.
Prywatnie - 509 90 88 22
Mieszkanie w Po d g ó r z y ni e
- Mieszkanie w Podgórzynie po
remoncie do wykończenia 115m2,
parter domu: 3 pokoje i ok.1500m2
działki. Bez pośredników. Cena
250 tys. - 515 048 358
Mieszkanie willowe - w Sobieszowie 122m z garażem i ogrodem
w cichej i spokojnej okolicy - 721
581 631
Mieszkanie z ogrodem - mieszkanie bezczynszowe atrakcyjna
cena nieruchomości - 662 009
400
Mieszkanie, 2 pokoje - 40,65
m2. Mozaika parkietowa, trzecie
piętro, Zabobrze I. Niski czynsz.
Pośrednikom dziękuję - 887 691
621
Mieszkanie, 4 pokoje – centrum
210.000, bez pośredników - 667
055 430
Nowe 3 pokoje - na Kadetów
- 662 040 110
Nowy dom - w Łomnicy do własnej aranżacji wewnątrz.180/900
m2 . C ena: 479.0 0 0 zł. Nier u chomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak. - 601 622 219
Nowy dom w zabudowie - bliźniaczej w Wojcieszycach 480000
- 500 122 446
Odstąpię znany bar - w Piechowicach z w yposażeniem - 79 6
666 620
Okazja! 50 tys. i 90 tys. - 2
pokojowe z ogródkiem w odległości ok. 13 km od Jeleniej Góry. N.
Euro-Dom - 695 384 914
Osiedle Orle - Mieszkanie, 42
m2, 2 pokoje, IV piętro, rozkładowe, z balkonem. Cena 150.000
zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Pi ę kna dzia ł ka - Budow lana
w Pr zesiece.2009 m2, sto kowa, dostęp do potoku. Cena:
135.000zł. Polecam! Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Piechowice 44m - za 130000
dwa pokoje - 500 122 446
Pilnie sprzedam dom - z przeznaczeniem na cele us ługowe
jak i mieszkaniowe w cichej i
dyskretnej dzielnicy Jeleniej Góry
- cena 1260 zł/m2 do negocjacji
- 792 299 950
Pilnie! - 3 pokoje z kominkiem w
Sobieszowie - 607 396 142
Połowa bliźniaka - o powierzchni
120 m2 w Cieplicach, działka 591
m2 bardzo atrakcyjna cena 292
000 zł. - 691 791 994
Prawie pół hektara działki - pod
budowę domków jednorodzinnych.
Działka położona w panoramie
lasów i łąk. Dojazd ulica, media
obok - 667 264 181
Sobieszów, 2 pokoje - Parter, 40
m2, po remoncie, lokal usługowy
lub mieszkanie. Cena: 115.000 zł.
Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Stacja paliw k.Legnicy - 53 tys.
zł. - 514 600 108
Super okazja działka - budowlana Komarno 1596m2 pilnie bez
pośrednika skrzynka ZK, własna
woda, Cena ostateczna 60 tys. zł
- 693 458 700
S zereg ó w ka - w o k o l i c y
Żeroma po remoncie bardzo ładna
- 500 122 446
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m, ogrzewanie indywidualne gazowe, osobne wc, po
remoncie - 517 353 026
Tanio 2-pokojowe - mieszkanie
na Zabobrzu I, 39 m2, II piętro.
Cena: 129.000 zł. Nieruchomości
CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845

Tanio 27 m2 - po remoncie, blisko
c entr um, ogr zewanie gazowe,
n o wa s t o l a r k a , p a r k i n g - 513
098 128
Tanio 28 m2 - po remoncie, blisko
c entr um, ogr zewanie gazowe,
n o wa s t o l a r k a , p a r k i n g - 513
098 128
Tanio 50 i 53 m2 - po remoncie, blisko centrum, ogrzewanie
gazowe, nowa stolarka, parking
- 513 098 128
Willowe mieszkanie 122m - w
Sobieszowie 122m 4 pokoje z
ogródkiem i garażem na dwa auta
cena 320000 do negocjacji - 721
581 631
Wyczółkowskiego - mieszkanie na parterze kamienicy, 3
pokoje, 63 m2, niski czynsz, ogrzewanie gazowe. Cena: 197.000zł.
Nieruchomości CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
Zabobrze I, 2 pokoje - ładne
mieszkanie, 48 m2, IV piętro,
po remoncie. Cena: 173.000 zł.
Nieruchomości CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
Zabobrze I, 3 pokoje - 58 m2, VI
piętro w wieżowcu, częściowo po
remoncie. Dobra cena: 182.000zł.
Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219
Zabobrze II, 2 pokoje - mieszkanie na wysokim parterze wieżowca, 53 m2, stan dobry. Cena:
170.000 zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Zabobrze II, 3 pokoje - mieszkanie 65 m2, IV piętro w wieżowcu.
Cena 191.000 zł. Nieruchomości
CeLDOM, Cezary Chalecki - 601
758 845
Zabobrze II, 3 pokoje - mieszkanie na IV piętrze, 51 m2, stan
dobry. Cena: 190.000 zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Zabobrze II, 4 pokoje - mieszkanie na V piętrze w wieżowcu, 83
m2, stan bardzo dobry. Atrakcyjna
cena: 260.000 zł. Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Zabobrze II, 52 m2 - 2 pokojowe, I piętro, rozkładowe, słone c zne. C ena: 18 0.0 0 0 z ł do
negocjacji. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601
622 219
Zabobrze III, 51 m2 - mieszkanie 2 pokojowe na IV piętrze.
Cena: 167.000 zł. Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Zabobrze III, 2pokoje - mieszkanie 51 m2, IV piętro, po remoncie
.Cena: 195.000 zł. Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Zabobrze III, 4 pokoje - Mieszkanie na IV pietrze wieżowca, 87
m2, po remoncie. Cena: 330.000
zł. Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak - 601 622 219

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
5 0 - 6 0 m2 zdecydowanie - do
170.000 Jelenia Góra lub Cieplice
- 691 049 320
D zia ł ka w G o d u s z y n i e - o
powierzchnia 1000 -2000 m2. 500 242 903
Działkę 600-1000m2 - w Jeleniej
Górze lub okolicy - 668 667 637
2 pokojowe - mieszkanie na pierwszym piętrze w Jeleniej Górze ok.
Żeroma - 695 303 242
Duże mieszkanie - w Jeleniej
Gór ze (najlepiej na Zabobr zu)
- 697 932 139
Działkę w okolicy - Jeleniej
Góry ok. 1000m2 do 50 tys. - 796
160 678
Mieszkanie 50 m - do kwoty
170000 w Jeleniej lub Cieplicach
N.Meritum anatolapl - 501 181
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Tanio działkę - budowlaną okolice Jeleniej Góry, lub bezczynszowe mieszkanie do remontu.
Bez pośredników - 602 810 896
W Piechowicach - Mieszkanie 2
pokoje - 721 581 631
Małe mieszkanie 2 pokojowe
na Zabobrzu i duże 2 pokojowe
o podwyższonym standardzie w
Cieplicach. N. Euro-Dom - 695
384 914

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Mieszkanie n a 2 p ę t r z e, 3
pokojowe z kuchnią na podobne
na parterze - 075 235 11
104m na mniejsze - w Sobieszowie
na mniejsze - 788 180 855

2 pokoje Zabobrze 3 - 2 piętro, na
3 pokoje również na Zabobrzu 3
mmazur111@gmail.com
2 pokojowe na większe - 37m, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO, mieszkanie komunalne
w Jeleniej Górze, zamienię na 3/4
pokoje w Jeleniej lub Cieplicach
- 075 75 500 35
3 pokoje w Kowarach - 3 pokoje
65m2, własnościowe, ładne rozkładowe, zamienię na 2 pokoje w
Jeleniej Gorze - możliwa dopłata
- 608 038 284
52m2 na Zabobrzu - trzy pokojowe na Karłowicza zamienię na
podobne w Cieplicach - 075 64
79 718
54m2 ratusz na mniejsze - 54m
Plac Ratuszowy własnościowe,
ogrzewanie z sieci, 3 pokoje, 4
piętro na inne - 3 pokojowe, może
być mniejsze - parter lub 1 piętro
- 517 171 414
Cieplice na Bolesławiec - 32m
2, 2 pokojowe, kuchnia, łazienka,
balkon, 210 zł - czynsz.mar_cyb@
interia.pl - 605 059 991
D o m 16 0 m n a m i e s z k a n i e Zamienię dom na osiedlu skowronków blisko centrum, spokojna
dzielnica Jeleniej Góry 160m do
małego remontu na mieszkanie do
100m z dopłatą proszę o kontakt
telefoniczny po 10.02.09 - 506
180 822
Duże na dwa mniejsze - 118 m2 w
pięciorodzinnym, całe II p. Okolice
muzeum i prokuratur y, na dwa
mniejsze. - 791 780 333
Jedno na dwa małe - Zamienię
jedno mieszkanie własnościowe
(64m2) na dwie kawalerki w Jeleniej Górze - 792 893 305
K awalerka - Z abobr ze II Pokój, kuchnia z oknem, łazienka.
N i s k i c z y n s z, o c i e p l o n e, s ł o neczne, pier wsze piętro. Obok
przechodnia, markety. Na większe
(2 lub 3 pokoje), może być na
Zabobrzu - 791 780 333
K awalerka K iepur y - IV p,
ładna, pilne - 695 943 795
Mieszkanie - w ł asno ściowe
70m( Krzaczyna) za dopłatą na
kawalerkę lub mniejsze w Kowarach lub okolicy. Pilne - 608 523
703
Mieszkanie - 3 pokoje 72m na
mniejsze dwu lub 1 pokojowe - 669
569 669
Mieszkanie na domek - zamienię 3 pokojowe własnościowe,
52m2, 1p. na domek - 880 635
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Mieszkanie na domek - 2 pokojowe (przerobione na 3) 56m2, I
piętro, Zabobrze II - zamienię na
pół domu, niewielki dom w Jeleniej
Górze lub okolicy (z dopłatą) - 509
896 657
Mieszkanie w Kar paczu - 2
p o ko j e z b a l ko n e m , k u c h n i a ,
pr zedpokój, łazienka, piwnica,
garaż, zamienię na J.Górę lub
Wrocław. - 509 908 822
Pl. Ratuszowy - Zamienię piękne
mieszkanie na PL.Ratuszowym 3
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon.
80m2 IIIp. na dom o podobnej
wartości - 692 712 710
Zamiana - komfortowe mieszkanie 80 m2, I piętro na Zabobrzu,
blok 4 piętrowy zamienię na dom
- 695 612 103
Zamiana mieszkania - dwupokojowe, kuchnia, łazienka 40m.
okolice Cieplic na podobny metraż
- 075 75 54 495
Zamiana: kwaterunkowe 55 m - 2
pokoje, piece kuchnia, łazienka, na
mniejsze z C.O - 667 724 310
Zamienię - mieszkanie komunalne 52m pokój z kuc hnia w
Szklarskiej Porębie na większe
- 605 242 966
Z a m ieni ę 42m na w i ę ks ze mieszkanie komunalne w Sobieszowie na wiesze możliwość
spłaty zadłużenia - 691 113 545
Zamienię mieszkanie - komunalne 68m2 3 pokojowe w Karpaczu Górnym na mniejsze najlepiej
w Kowarach - 785 243 675
Zamienię mieszkanie - w Jeleniej
Górze na ulicy Mickiewicza 150m2
na dwa mniejsze - 075 64 21 913
Zamienię na mniejsze - dwupokojowe w Jeleniej Górze (okolica
Małej Poczty) na mieszkanie w
Piechowicach (najlepiej w bloku).
- 889 933 488
Zamienię na mniejsze - mieszkanie kwaterunkowe w Cieplicach
48 m + ogródek na mniejsze, na
Z abobr zu, w ysoki par ter lub I
piętro - 601 249 329
Zamienię na większe - Zzamienię
kawalerkę 25m, pokój, kuchnia na
większe najlepiej dwu pokojowe
może być do remontu. - 508 449
272
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Zamienię ziemie 4h na 2h - w
Proboszczowie gmina Pielgrzymka
na 2 h w okolicach Jeleniej Góry
- 512 248 485

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
110m2 willowe, umeblowane,
wysoki standard, taras, ogród,
okolice MZK - 074 641 17 66 lub
664 712 596
2 pokojowe, kuchnia z aneksem
dla studentów na ul. Rodzinna
(centrum JG) możliwość podłączenia Internetu - 787 146 919
075 75 236 00
W ynajmę kawalerkę, ładną ,
słoneczną w Sobieszowie dla
pary - 509 508 427
2 pokojowe, umeblowane,
Sobieszów - 667 268 932
Magaz y n z z apl ec zem biu rowo-socjalnym o powierzchni
80m2 - duży plac manewrowy,
dwa osobne wejścia, dogodny,
dojazd w Jeleniej Górze - 888
371 746
Magaz y n w Jel eni ej G ór z e
o powierzchni 200m z dużym
placem manewrow ym - 888
371 746
Mieszkanie do w ynajęcia dwa pokoje Zaborze - Kiepury
- 505 316 635
Duży dom na Wrocławskiej do
wynajęcia - po byłej restauracji
- pr zeznaczenie uniwersalne
- 661 059 918
Dla dwóch pracujących poważnych osób - dwa duże ładne
p o ko j e 5 0 m 2 , u m e b l o w a n e ,
kuchnia, łazienka, przedpokój w
centrum JG - cena do uzgodnienia + kaucja - 509 783 480
Karpacz, trzypokojowe, bloki
- 501 737 086
Noskowskiego, trzypokojowe
– 501 737 086
120 m2 apartament - Nowy apartament w Cieplicach umeblowany,
wysoki standard wynajmę dla firmy
- 602 800 090
2 mieszkania bez pośredników bez pośredników posiadam 2 dwupokojowe mieszkania na Zabobrzu
ul. Bacewicz. Z miłą chęcią dla
studentów - 607 122 636
2 pokoje - 750 zł - Kiepury 2 pokoje,
51 m od zaraz .Pełne umeblowanie
i wyposażenie w dobrym standardzie.750 plus opłaty-czynsz - 300,
woda, gaz, prąd wg zużycia około
100 zł. Kaucja za miesiąc - 1050
- 507 547 521
2 pokoje 1200 z czynszem - Dwupokojowe w pełni umeblowane
od już na Kiepury w pobliżu pętli.
B.Dobry standard. Kaucja 1200 zł
1200 plus liczniki wg zużycia woda
prąd gaz. Ogrzewanie wody i ciepło w czynszu - 502 399 088
2 pokoje Kiepur y - Całkowicie
umeblowane, 51 m, dobry standard od 01.02.09. Mogą mieszkać
4 os.900 plus opłaty 300 czynsz z
ogrzewaniem, woda gaz prąd wg
licznika. Kaucja 1 miesiąc - 502
399 088
2 pokoje Kiepury - 51 m, bardzo
ładne, dobry standard do wynajęcia od już. Pełne wyposażenie
.900 zł plus opłaty. Kaucja obowiązkowa - 507 54 75 21
2 pokoje Kiepur y - Od 1.02.09
- 51 m, całkowicie umeblowane
o d o b r y m s t a n d a r d z i e. M o ż e
mieszkać do 4 osób. Kaucja obowiązkowa 900 plus opłaty - 502
399 088
3 pokoje - 55m, pierwsze piętro,
Zabobrze Różyckiego 970 zł +
liczniki ( kaucja ) - meble tylko
w kuchni i szafa w przedpokoju.
- 796 292 545
3 pokoje - na Różyckiego (Zabobrze) 55m, pierwsze piętro, balkon,
meble w kuchni i szafa w przedpokoju - 900zł + liczniki (kaucja 900)
- 501 524 641 796 292 545
64m2 do wynajęcia - dwa pokoje,
łazienka, kuchnia, pr zedpokój,
umeblowane, 64m2 od 01.02.09
- 608 210 531
Atrakcyjny lokal - na parterze
w ścisłym centrum Jeleniej Góry
- 513 018 455
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
Bar - Przedmiotem wynajmu jest
tzw. „mała gastronomia” - przenośny kontener przystosowany do
prowadzenia działalności gastronomicznej. Produkcja zachodnia.
Możliwość pełnego wyposażenia
- 501 782 043
Biuro w Jeleniej Górze - Mam
do wynajęcia od zaraz biuro w

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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cenie 900,- złotych miesięcznie
plus liczniki. 3 pokojowe + aneks
kuchenny i łazienka z prysznicem.
Po remoncie, okna plastikowe,
blisko c entr um, par king - 5 0 4
494 539
Biuro/gabinet/ w Karpaczu
- wyposażone, 20 m2, Internet,
o s o b n e w e j ś c i e, n a S k a l ny m
Osiedlu w Karpaczu; 800 zł/mies.+
elektr. pozostałe opłaty w cenie
- 606 273 804
Budynek na działalność - gospodarczy 70 m2, siła, plac ok.200m2.
Pod warsztat, magazyn, stolarnia
itp. Lokalizacja Piechowice - 512
151 714
Cieplice 3 pokojowe - od zaraz
55m2, osiedle Orle, częściowo
umeblowane, ładne, dobra komunikacja 1200 + media (czynsz wliczony w cenę) - 603 770 239
Dla dziewczyny - idealne warunki
do nauki, spokój. Pokój jednoosobowy, Zabobrze 330 zł + rachunki
- 664 310 833
Do w ynajęcia - duż y pokój w
centrum Jeleniej Góry dla dwóch
studentów - 604 081 904
Dom na Czarnym - 3000 + liczniki
120 m2, garaż, luksusowy - 514
600 101
Dom w Karpaczu - część domu
posiada pokoje z łazienkami (styl
pensjonatu) - 500 183 298
Dwupokojowe od zaraz - nowe
mieszkanie blisko centrum. 55m2
mieszkanie nie umeblowane!
Czynsz 1000 zł wolne od zaraz
najchętniej dla rodziny lub firmy
- 508 240 831
Gabinet lekarski - lokal przystosowany pod gabinet lekarski i nie
tylko Kowary - 605 297 060
Garaż - na Zabobrzu przy ulicy
Karłowicza. Cena 170zł. - 604
256 579
Hala w Kowarach - 300 m2 trzy
pomieszczenia: sklepowe, produkcja lub usługa - 514 600 101
Hala/magazyn - Lubań - przy
głównej trasie. - 514 600 108
K a m ieni ca w L e ś n e j - d w a
piętra odremontowanej kamienicy
w Leśnej, w otoczeniu sklepów i
innych lokali Piętra pow.160 m2,
idealne na gabinet y lekarskie,
kanc elar ie adwokackie, biura.
- 514 600 108
Karpacz kawalerka - do wynajęcia - 509 545 110
K arpacz- mieszkanie - Od
ręki do wynajęcia posiadam lokal
mieszkalny w centrum miasta - 601
170 624
Kawalerka - niskie opłaty - 666
830 780
K awalerka K o w a r a c h - w
now ym budownictwie wynajmę
300,00zł /m-c plus opłaty 350,00zł
plus liczniki. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
K awalerka do w ynajęcia kawalerka po remoncie, umeblowana: aneks kuchenny, lodówka,
pralka, now y junker s, kanapa
rozkładana, tel.kablowa, panele
podłogowe 900 zł. w tym jest już
czynsz + prąd + gaz + woda +
kaucja 1000 zł. - 722 804 753
Kawalerka na Zabobrzu - kawalerkę. Widna kuchnia, nowa zabudowa kuchenna, panele podłogowe,
umeblowana. Cena 600 zł plus
opłaty (tj. gaz, prąd, woda, czynsz
do spółdzielni) - 665 616 982
Kawalerka w centrum - Jeleniej
Góry - 888 014 922
Kawalerka w Karpaczu - Kawalerka w Karpaczu - 500 183 298
Kawalerka Zabobrze - pokój,
kuchnia, łazienka. Umeblowane,
panele podłogowe. Nowa zabudowa kuchni. Koszt 750 zł plus
opłaty (prąd, woda, gaz wg. liczników). Kaucja zwrotna 1000 zł.
- 665 616 982
Kawalerka-tanio - Zabobrze
III. Umeblowana. Tanio. Od zaraz.
- 075 61 370 29
Kiepury 3 pokoje - na II piętrze.
Koszt najmu 1000 zł + liczniki +
kaucja. Mieszkanie nie umeblowane - 501 167 262
K o m pleks 2 0 0 + 8 0 + 6 5 0
- Magazyn (200m2), budynek
magazynowy z zapleczem socjalnobiurowym (80m2), wyasfaltowany
plac przylegający do obu budynków
(200m2) w Jeleniej Górze - 888
371 746
Kowary 3 pokoje - umeblowane
mieszkanie w Kowarach cena 550
+ opłaty-osiedle ulica Górnicza
- 608 038 284
Lokal - pomieszczenie biurowe
30m2 w centrum Jeleniej Góry
- 504 122 044
Lokal usługowy 30 m2 - y przy
gł. ul. Wolności - gorzelnia, prąd
,woda, gaz, parking, monitoring,
- 513 098 128

Lokal 120m - elegancki lokal
na salon fryzjersko-kosmetyczny,
częściowo wyposażony przy głównej ulicy w Jeżowie. - 693 100
000
Lokal koło sądu - 1500 + prąd,
50m2 parter - 514 600 101
Lokal usługowy - w pobliżu centrum, ładnie zrobiony. Niska cena
- 514 600 108
Lokal usługowy 30m2 - 30m2 na
magazyn lub „cichą” działalność
gospodarczą, sklep. Zabobrze II.
- 509 309 355
Lokal w centrum - 70m nadający
się na każdą działalność - 721
581 631
Lokal w centrum - przy pksie,
od maja, obecnie jest tu sklep
spożywczy, 70m2 plus magazyn i
biuro - 601 924 778
Lokal w centrum - lokal handlowo-usługowy o pow. 350 m2.
przy ul. Konopnickiej NS - 508
240 825
Lokal w centrum - Jeleniej Góry
68m z wszystkimi mediami - 721
581 631
Lokal w centrum - 65 m, wysoki
standard, osobne wejście, parter,
nowe budownictwo, 2 pomieszczenia, 2 łazienki, możliwość wynajęcia osobnej części. Idealne na
biuro, kancelarię, gabinet lekarski.
- 506 060 863
Lokal w centrum 34m - posiadam do wynajęcia lokal w centrum
p o d d z i a ł a l n o ś ć - ko s m et y k a
-maserze itp - 607 101 116
Lokal w centrum 70m - z wszystkimi mediami - 721 581 631
Lokal w Gryfowie - parter 50 m2
4000 zł+ liczniki - 514 600 101
Lokal-biuro, kancelaria - lub
inne usługi- obok sądu, w ysoki
st andard, NIS K A CEN A - 514
600 108
Małe mieszkanie - umeblowane
- 75 24 229
Magazyn - Jelenia Góra 200m2,
duży wyasfaltowany plac manewrowy - 888 371 746
Magaz y n y w J e l e n i e j G Pomieszczenie na hurtownię do
wynajęcia około 500 m2 +parking
- 501 167 262
Mam do wynajęcia - 1 lub 2 pokoje
z dostępem do kuchni i łazienki
- 669 569 669
Miejsce garażowe! - Wynajmę
garaż podziemny w centrum Jeleniej Gór y (ul. Mickiewicza). W
nowo wybudowanym kompleksie.
Miejsce to jest podgr zewane i
oświetlane. Wysoki poziom bezpieczeństwa! - 723 846 646
Mieszkanie - w Cieplicach, w
dzielnicy willowej. Mieszkanie na
parterze, dwa duże przestronne
pokoje, kuchnia łazienka i przedpokój. Do mieszkania należy ogród
- 609 806 055
Mieszkanie - (3 p o ko j e) w
ścisłym centrum Jeleniej Góry,
nieumeblowane na dłuższy okres
czasu - 508 354 030
Mieszkanie - szukam dodatkowej pracy w biurze nieruchomości,
wykształcenie średnie, doświadczenie w marketingu, samochód
- 793 901 588
Mieszkanie do wynajęcia - 2
p o ko j o we, k u c h n i a , ł a z i e n k a ,
przedpokój, umeblowane,
zadbane, czyste, w centrum miasta - 601 656 472
Mieszkanie - tanio - 2 pokoje
kuchnia, łazienka, pr zedpokój,
zadbane w cenie 400 zl miesiąc
- pilnie - 791 025 986
Mieszkanie 2 pokojowe - 1000zł
+ prąd i woda, centralne z sieci-w
czynszu, kaucja 2-miesiące - 514
600 108
Mieszkanie 2 pokojowe - mieszkanie 2 pokojowe - 758 258 963
Mieszkanie 2 p okojowe - o
powierzchni 38m2, położone na
parterze w domku jednorodzinnym, umeblowane. 700zł razem
z opłatami, mieszkanie dla jednej
osoby - 693 539 968
Mieszkanie dla studentów 100 m2 4 pokoje( 7 osób) ścisłe
centrum, Internet super warunkirozsądna cena do wynajęcia od
01-02-2009 - 514 64 37 31 663
226 009
Mieszkanie na Zabobrzu - 3
pokoje 65 m2, 1100+liczniki, umeblowane. - 514 600 101
Mieszkanie nowe - p okój z
aneksem kuchennym + sypialnia,
umeblowane z tarasem, parter,
nowe, 1000 zł - 608 035 984
Mieszkanie umeblowane - 120
m2 cztery pokoje dwie łazienki,
taras od 01.03.2009 - 608 210
531
Mieszkanie w Cieplicach - umeblowane, 49 m2, 1200+liczniki
- 514 600 101

Mieszkanie w Kar paczu - 3
pokojowe - 500 183 298
Na działalność - 3 pomieszczenia
+ łazienka z WC. Odrębne wejście.
Na zakład fryzjerski, kosmetyczny,
księgowość itp. 1000 zł + liczniki
gazu, prądu i wody. - 507 704
066
Na kancelarie/gabinety - duże
mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej
Góry - 603 347 415
Nowy lokal do wynajęcia - handlowo-usługowy 89 m2, ul. Kopernika do wynajęcia. - 694 27 25
26
Odrębne mieszkanie - 2 pokoje,
kuchnia + jadalnia, łazienka z WC.
Po remoncie. Umeblowane lub
nie. 1000 zł + liczniki prądu, gazu
i wody - 507 704 066
Odrębne mieszkanie /dom/ - 2
pokoje, kuchnia z dużym aneksem
kuchennym, łazienka z WC. Po
remoncie. Z umeblowaniem lub
bez /56 m2/ - 507 704 066
Plac - utwardzony, ogrodzony
o pow. ok.3000m2 Niska cena.
- 501 782 043
Pokój - dla dwóch osób mieszk a n i e 3 p o ko j o we w c e n t r u m
- wszystko, co potr zeba - 785
157 185
Pokój - samodzielna kuchnia
i ł azienka,osobne wejście, ul.
Kasprowicza, okolice Małej Poczty
- 075) 75 24 393
Pokój - na Zabobrzu szukamy
współlokatora do wolnego pokoju
350 zł + opłaty - 697 183 433
Pokój w Cieplicach - Do wynajęcia pokój w domu jednorodzinnym dla osoby pracując ej lub
studenta od 1 lutego 2009. - 075
755 24 56
Pokój 1 osobowy - z dostępem
do kuchni i łazienki, umeblowany
w wyremontowanym mieszkaniu,
okolica Kolegium Karkonoskiego
czynsz : 300 zł plus opłaty - 798
260 691
Pokój dla 1 osoby - umeblowany
centrum mieszkanie 3 pokojowe
wsz ystko, c o potr zebne - 785
157 185
Pokój dla 2 studentek – tania
stancja w samodzielnym mieszkaniu. Kuchnia, łazienka z pralką
aut., balkon. Dogodna lokalizacja.
Zabobrze ul.Różyckiego. Blisko
przystanki, sklepy, ryneczek, przychodnie itp. - 792 282 882
Pokój dla studentki - Samo dzielne mieszkanie Różyckiego
Tanio - 792 282 882
Pokój do wynajęcia - dla jednej
osoby blisko centrum - 600 740
925
Pokój do wynajęcia - mały pokój
w domku w Cieplicach dla studenta
lub dla osoby pracującej. Tanio
Pełny dostęp do kuchni, łazienki,
Internetu. GG: 279809 9 - 798
421 721
Pokój do wynajęcia - na Zabobrzu 400pln na miesiąc (+kaucja
400pln) - 782 319 604
P ok ó j n a b i u r o , g a b i n e t łazienka, ubikacja 24 m2. Centralne ogrzewanie. Po remoncie.
Osobne wejście. Na biuro, gabinet
itp. Lokalizacja Piechowice - 512
151 714
Pokój w Cieplicach - w domu
jednorodzinnym dla osoby pracującej lub studiującej od 1.02.2009
- 075 75 52 456
Pomieszczenia magazynowe
- z zapleczem biurowo-socjalnym,
powierzchnia całkowita - 80m2.
Okolice Wincentego Pola. Możliwość wykorzystania również na
małą produkcję - 888 371 746
P o m iesz c zenie w c e n t r u m
- Pomieszczenie pod działalność
dla poprawy kondycji lub urody
– tzn. kosmetyka masaże itp. - 607
10 11 16
P o m iesz c zenie b i u r o w e 30m2w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - 504 122 044
Restauracje i hotel - Piechowice hotel Silesia do wydzierżawienia lub restauracja, może być
w całości 7 tys. miesięcznie plus
koszty stałe - 504 45 75 51
Sala na imprezy - salę na różne
imprezy, np. 18-nastki, imprezy
karnawałowe - 507 600 791 075
76 21 490
S olariu m - o d s t ą p i ę ł ó z ko
Ergoline 500 wraz z miejscem
- 785 157 185
S tan c ja 2 70 z ł /o s . w J G Pokój dla 2 studentek. Łazienka.
Mała kuchnia. Gratis internet.
Bez dodatkowych opłat. Idealne
warunki do nauki. Możliwość dofinansowania do czynszu z uczelni.
E-mail:mariahelena@o2.pl - 880
030 131
Stancja dla studentki - W samodzielnym mieszkaniu. Dogodna

lokalizacja. Zabobrze Różyckiego
TANIO! - 792 282 882
S zuka m wsp ó ł l o kato r k i - do
pokoju dwuosobowego na Zabobrzu GG 2025438 - 661 194 882
Szukamy współlokatorki - dwie
miłe dziewczyny szukają współlokatorki do 3 pokojowego mieszkania na Zabobrzu - 783 686 844
Tanie mieszkanie 450zł - w Milęcicach, koło Lubomierza. 2 pokoje
+ kuchnia + przedpokój + łazienka
z toaletą. Stan techniczny bardzo
dobry. 450 zł + media (razem około
550 zł) - 607 357 068
Wynajmę - Krzaczyna/Kowary
2 pokoje salon, aneks kuchenny,
łazienka. Mieszkanie umeblowane
600 zł + opłaty+ palenie w centralnym - 608 52 30 703
Wynajmę pokój - dla pary studentów lub pracujących z używalnością kuchni na Zabobrzu I
- Karłowicza, od 15 lutego - 075
64 270 17

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Fir m a h a n d l owa p o s z u ku j e
lokalu użytkowego o pow. 100150 m2 w centrum miasta w
dobrej lokalizacji handlowej
- 666 842 977 e-mail: 7-mila@
wp.pl
2 ,3 pokojowe mieszkanie/dom
- niedrogo w ynajmiemy. Pilne!
- 501 876 544
3 pokojowe 110 m2 centrum - 3
pokojowe ładne mieszkanie blisko
centrum 110 m2 w starej kamienice
- 695 303 242
Dom/mieszkanie pilnie! - 2-3
pokoje lub część domu - może
być na wsi. Niedrogo - do 1000 zł.
- 501 876 544
Dwóch bez na ł o gów - pokój
lub dwa w JG od 1 marca - 507
656 128
Garaż - na samochód osobowy
w Mys ł akowic ach. Najlepiej w
okolicy ul. Polna, Żołnierza, Nadbrzeżna i okolice - 504 134 878
Garaż - w Kowarach do 250 zł
- 888 558 667
K arpacz - do 500 zł+ media,
kawalerka lub M-2 - 661 311 969
Kawalerkę - w Jeleniej Górze
- z żoną i dzieckiem w drodze - w
miarę tanio - 785 557 935
Kawalerkę - w Kowarach lub
okolicy - 517 756 557
Lokal usługowy w centrum - miasta pod działalność kosmetyka,
masaże itp. Powierzchnia ok. 34
m - 607 101 116
Lokal w Karpaczu - pod małą
g a s t r o n o m i e, o ko ł o 6 0 m 2 , z
wszystkimi mediami, z odbiorem
sanepidu. - 663 164 547
Ma łe mie s zkanie o d z ar a z Poszukuję mieszkania w Jeleniej
Górze lub okolicach. Maksymalna
cena, jaką mogę zapłacić to 900
zł. - 501 022 847
Mieszkanie - o ko lic e M a ł ej
Poczty do 600 zł- m-c - pilne - 721
581 595
Na dług - wynajmiemy 2-3 pokoje
do 1000zl czynszu z umeblowana
kuchnia - 790 570 324
Para wynajmie - Wynajmiemy
kawalerkę bądź małe dwupokojowe, umeblowane do 800 zł, BEZ
kaucji, najlepiej NIE Zabobrze.
- 501 816 592
Pilnie - nie drogo mieszkania
lub kawalerki w Jeleniej Górze lub
okolicach w kwotach od 400 do
500 zł+ media zainteresowanych
proszę o kontakt bardzo pilnie
- 721 276 724
Pilnie szukam mieszkania - zdecydowanie wynajmę mieszkanie
dla rodziny min 3 pokoje, Jelenia
Góra lub bliska okolica do kwoty
750 + liczniki - min jeden rok - 793
901 588
Pokój - samodzielny pokój z
osobnym wejściem z dostępem
do kuchni. Najchętniej Jelenia
Góra. Spokojna i niepaląca. - 785
799 959
P opro wadz ę l u b w y n a j m ę
- Poprowadzę lub wezmę w
dzier żawę pensjonat lub lokal
g a s t r o n o m i c z ny w K a r p a c z u ,
Szklarskiej Porębie lub w ich okolicach. Doświadczenie w branży
- 886 174 593
S zuka m d o m u - p r z y j m ę w
dzierżawę pensjonat, lub dom z
pr zeznaczeniem na pensjonat,
w górach lub nad wodą. Także z
możliwością wykupienia w przyszłości mboska@gmail.com - 511
319 704
Szukam domu, mieszkania - dla
rodziny w z amian z a ochronę
i drobne prac e pr z ydomowe doświadczenie ochrona mienia,

pracownik techniczny - 793 901
588
S zuka m l o k a l u p o w.10 0 m 2
- na terenie Jeleniej Gór y lub
Cieplic, niekoniecznie w centrum,
o powierzchni powyżej 100 m2
rozalia.skrzynka@vp.pl
Szukam m3 - tanio w ynajmę
m3 w JG lub okolice - Dąbrowica,
Ko m a r n o, Wo j c i e s z yc e - 5 0 8
231 328
Szukam mieszkania - Małżeństwo szuka mieszkania do wynajęcia w Jeleniej Górze (kawalerkę
albo dwupokojowe ). Może być
czę ściowo umeblowane, ale z
pralką - 692 832 310
Szukam mieszkania - zdecydowanie dla rodziny do wynajęcia
m i e s z k a n i a 3 p o ko j o we g o n a
dłuższy okres do kwoty około 800
plus liczniki - 793 901 588
Szukamy mieszkania - Dwie
studentki poszukują mieszkania
2 pokojowego do w ynajęcia w
centrum JG lub na Zabobrzu do
800 zł. PILNE - 783 686 844 lub
660 748 504
Tanio M3 - szukam mieszkania
do wynajęcia 3-pokoje w JG lub
okolicach, tanio - 508 231 328
Tanio w Kowarach - umeblowane
mieszkanie 3 pokoje w Kowarach
cena 550 + opłaty - 608 038 284
Wsp ó ł lokatorka - J e ś l i
szukasz spokojnej i niepalącej
współlokatorki do samodzielnego
p okoju, z adz wo ń. N ajc h ęt niej
Jelenia Góra. Od 1.02.09 - 785
799 959
Wynajmę - mieszkanie 2 lub 3
pokojowe od 1 lipca umeblowane
do 800 zł pilne - 502 551 856
Wynajmę - kawalerki lub pokoju
z dostępem do kuchni w Szklarskiej Porębie (na dłuższy czas)
- 693 393 335
W ynajmę - Nie drogo i Pilnie
kawalerkę lub nie duże mieszkanie
za Zabobrzu. - 507 7412 25 lub
889 559 888
W ynajmę 1 lub 2 pokoje - na
Zabobrzu - 669 569 669
W ynajmę lokal Karpacz - do
60m2 pod małą gastronomię, w
okolicach centrum z wszystkimi
mediami - 663 164 547
W ynajmiemy - mieszkanie 23 pokoje na długo - pilnie - 790
570 324
Zabobrze ok. 50m - mieszkanie
2 - 3 pokojowe o powierzchni około
44-56m2. Najlepiej do remontu,
bez pośredników. Lub chętnie
KUPIĘ: cena do 2500zł za m2
- 600 412 274
Zdecydowanie - 2-3 pokoje
lub część domu - może być na
wsi. Niedrogo - do 800 zł. - 501
876 544

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Mercedes BENZ 190E - rocznik 1983, 2000ccm pojemności,
benzyna + gaz (na gwarancji),
elektryczne szyby, ABS, komplet opon letnich i zimowych
na felgach, przebieg 170 tys.,
sprowadzony - 2 lata w kraju
- 4000 zł. - 781 225 335
Felgi aluminiowe 13”, opony
nowe 185x70x13 - niedrogo - 609
172 300
Sprzedam, zamienię na mniejsze Citroen Berlingo - 1,9 D, 5
os., 66 tys. przebiegu, bezwypadkowy - 075 75 215 95 - 695
605 043
Akumulator Centra Plus 12V,
50Ah, kupiony 06.02.2008 - 075
76 46 334 i 693 773 782
Felgi 15 cal aluminiowe 4x100
- 330 zł - 075 71 30 614
Golf III TD - 82 rok - tanio - 505
771 161
Uszczelki do Sierr y 2l pod
głowicę, miskę, dekiel 70 zł 668 604 292
O pel K a d e t t 19 87 r o k , 1. 3 ,
benz yna, tanio lub zamienię
- 609 855 468
Fiat CC 700 95 rok, biały, tanio
- 609 855 468
Spr ę ż y n y o b ni ż a j ą c e, rozporki, filtr y stożkowe, doloty
i i n n e c z ę ś c i t u n i n g ow e d o
wszystkich modeli - tanio - 515
206 283
Felgi stalowe 15” 5*112*5,5 4
sztuki za 200 zł - 515 206 283
Opony z imowe Fulda 8 mm
bieżnika, 4 szt. 205/65R15 na
felgach stalowych 15” 5*112.*5.5
800 zł /komplet - 515 206 283
Chamade 600 zł - lekko rozbite
Renault 19 rok 1991, pojemność
1,4 benzyna + LPG. Opłacony,
na chodzie. Cena 600 zł. - 661
209 742

Fiat Brava 1.4 12v - pilnie sprzedam z 1996 klimatyzacja, wspomaganie, abs - 506 618 622
Ford Orion - 91 rok, pojemność
1.6 benzyna + LPG, centralny
zamek na pilota, wspomaganie,
opony zimowe+ letnie, opłacony,
zadbany, hak za 20 zł, 100 km na
gazie, alusy. Cena do dogadania
- 882 491 671
Golf II - 1989, 1,3 benzyna, bordowy, stan bdb, ekonomiczny, hak
holowniczy, ważny przegląd brak
OC. Cena 1400 zł - 669 367 214
Mercedes 124E - rok 89 pojemność 2.3l benzyna + LPG, centralny
zamek, drewniana kierownica i
inne elementy, opony zimowe +
letnie na alusach, opłacone, bez
korozji, zadbane! Cena do dogadania. WARTO - 882 491 671
Polonez Truck - 5 osobow y,
1999 rok produkcji 1.6, benzyna +
gaz. 1 właściciel, ubezpieczony do
14.03.09 .Po remoncie przedniego
zawieszenia. C ena 4.5 0 0 bez
negocjacji - 510 514 717
V W Golf 1.6 - benzyna + gaz.
Stan bdb. do jazdy nie wymaga
wkładu finansowego, 5 drzwiowy,
szyberdach, centralny zamek + 2
komplet kół. Bez radia. Cena 2200
zł - 510 514 717
Alfa romeo 155 - 1.8 + gaz, kolor
czarny, przebieg 125 tys. uszkodzony, błotnik lampa i maska 1600
zł - 665 163 087
Alfa romeo 155 tłinspark - elektryczne szyby, centralny zamek,
klimatyzacja, wspomaganie, kierownicy, ABS - 515 326 405
Astra+ gaz 2000 rok sedan z
silnikiem 1,4 z instalacją gazową,
auto posiada wspomaganie kierownicy, alarm, 2xairbag, radio
MP3, stan bardzo dobr y, biał y
kolor, ekonomiczny. Cena 7500zł
- 608 382 458
Audi 80 - 1.6 benzyna rok prod.94
(anglik) wiec raczej nadaje się
tylko na części 700 zł - 783 244
365
Audi A4 - rok produkcji 1995 kolor
czerwony pojemność 1.6 + instalacja gazowa elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, elektryczny
s z y b e r d a c h , a l a r m c e n t r a l ny
zamek ubezpieczenie do 07.2009
przegląd do 10.09 wnętrze czyste
z adbane bardzo ekonomic zny
- 889 075 355
Audi A 4 1, 9 t d i 19 9 8 - A u t o
posiada abs, elektryczne, szyby
centralny, zamek klimatronik elektryczne domykanie szyb kluczykiem sprowadzony zarejestrowany
i ubezpieczony, cena 20500 zł
- 608 630 711
Audi A4.1,9 TDI - bardzo zadbane
pr y watne AUDI A4 stan super
jestem jedynym użytkownikiem
tego auta, nie jestem handlarzem
auto jest zarejestrowane i ubezpieczone, gotowe do jazdy. - 508
176 215
Audi A6 2,8 skóra 97 rok - pełne
wyposażenie oprócz nawigacji,
3 lata w kraju. Zadbana godna
polecenia - 785 689 495
Autoskup - w całości na części
- 886 418 051
Berlingo - kolor czerwony 5-cio
osobowy, pojemność 1.4 benzyna,
air bag, centralny zamek. Stan
dobry.Cena 7300 do uzgodnienia.
Miejscowość koło Jeleniej Góry
- 661 685 418
Bmw - compact 1994/95, ok. 167
tys. przebiegu, zielony metalik, air
bag, cd, elektryczne lusterka, szyberdach, zmienione lampy (tuning),
opony letnie alu16 niskoprofilowe,
plus zimówki. Cena 7800 zł (do
negocjacji) - 600 076 945
Bmw 316 compact - rok produkcji
19 9 6 , p o j e m n o ś ć 1. 6 , c z ar ny
metalic, wspomaganie, 2 x airbag,
A BS, centralny zamek, alarm,
e l e k t r yc z n e s z y by i l u s te r k a ,
alufelgi, szyberdach, CD. - 793
212 533
Bmw e 30 - coupe bez prawa do
rejestracji w całości - auto posiada
A BS, klimat y zację, stan bdb.,
bez oznaków korozji oraz wiele
inny części do tego modelu - 793
299 854
Bmw E34 2.5i gaz - pełna elektr yka, podgrzewane fotele, alu
17 cali na lato z oponami, zima
15 cali, stan dobry, cena 4200 zł,
ważny przegląd i ubezpieczenie
- 515 030 403
Bmw e36 coupe - pojemność, 1.6,
trzy miesiące w kraju stan idealny
zarejestrowana opłacona, cena
6,500 lub zamienię na opla omegę
B - 889 453 384
Bmw z gazem tanio - 1.6 biały,
e30, rok 89 coupe, cena 1500 zł
- 693 243 896
Bmw z gazem, tanio - 316, 2
drzwiowy, 90 rok, e30 na chodzie, ważny przegląd i OC - 693
243 896

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
Calibra z gazem - rok96/97 2.o
8v butla 45l abs, klimatyzacja,
centralny zamek autalram, wspomaganie kierownicy, 2 airbag, alu
15 + zimówki nowe 4 szt. cena
8000 zł - możliwa zamiana - 781
327 159
Cb z antena za 80zł - Sprzedam
CB Radio z Antena za 80zł 100%
sprawne gg 15983837 - 518 215
099
Chrysler Voyager - okazyjnie
du że aut ko w bar dzo d o br y m
s t a n i e . S a m o c h ó d o s o b o w y,
1994, kolor granatowy, benzyna,
2500cm3, po remoncie silnika,
4000 zł lub zamienię na mniejsze.
- 668 227 376
Cinquecento 9 0 0 jak now y
- niebiesk i, 9 5 rok, st an bdb,
ważny przegląd i oc, 1650 zł - 693
243 896
Citroen AX - rok produkcji 1993,
pojemność 1.0 - 696 554 083
Citroen AX - rok 1990, czerwony,
1,4 D, trzydrzwiowy, sprawny technicznie, stan dobry, ekonomiczny,
bezwypadkowy - 695 986 906
Citroen Jumpy 2,0 hdi - dostawczy, kupiony w salonie , w Polsce.
Przebieg 122 tys. km., serwisowany, zadbany. Faktura VAT - 601
749 334
Citroen Xantia Exlusive – hydroactiv (pełna opcja oprócz skóry).
Rok 99/00 2.0 hdi diesel, niebieski
metalic. Sprowadzona do opłat.
Cena do uzgodnienia - 509 318
422
Citroen xm 2,1 td 6500 zł - rok
produkcji 1996, czarny, 186000km,
automat, elektryczne szyby, centralny zamek, elektryczne lusterka,
auto. klimatyzacja, 2 x airbag,
welur, hak. Stan dobry, zadbany.
Cena 6500 do uzgodnienia - 727
229 209
Civic 1,3 1990 rok - 2,5 roku w
Polsce, stan techniczny bdb., granatowy, przegląd i OC do czerwca
- 695 455 522
Clio 2001 - 1.4 benzyna, klimat y zacja, sensor deszczu, abs,
wspomaganie, elektryczne szyby,
lusterka, radio cd, stan idealny,
sprowadzony - 609 437 664
Corsa B za 4500 - 1995, niebieski, 3 furtki, zarejestrowany,
opłacony - 502 799 999
Corsa CDTI 1.7 - okazja - rok
produkcji 2003 stan bardzo dobry,
przebieg 130 tys. zarejestrowany,
klimatyzacja, kolor biały, ekonomiczny! Cena okazyjna 15.900 zł
- 880 884 122
Części do poloneza - 175/70-R13
cena 150 zł+ dodam gratis komplet
szyb, lampy, łożyska tył lusterka i
inne - 603 126 622
Ducato max tanio - 96 rok w
cią gł ym uży tku, ważne opłaty,
blacha do poprawek, cena 5900
zł - 693 243 896
Ekono m i czny samochodzik
- Citroen AX 1.0, kolor czerwony,
rok produkcji 1992, opłacony do
lipca 2009, radio z mp3, 6 głośników, hak, podświetlenie kabiny
na niebiesko, stan techniczny
dobry, cena do uzgodnienia - 725
677 265
Felgi 14 do VW - alusy Pirelli
bez kapsli. Cena do uzgodnienia
- 502 100 446
Felic ja 1.3 M PI - 19 9 9 rok,
wszystkie części z demontażu
- 693 828 283
Felicja pickup - 1998 rok produkcji, biały, stan BDB, samochód
ciężarowy, odliczanie VAT-u od
paliwa, cena 4900 zł. - 502 799
999
Fiat 126 elx 1997 - maluch, stan
techniczny dobry, blacha gorzej
- ważne oc i pr zegląd, TANIO
- 662 175 567
Fiat Bravo 1.9 TD - w idealnym
stanie okolice Karpacza, rok 1997
przebieg 127ooo - 509 489 787
Fiat punto 1998 rok - zarejestrowany, srebrny metalic, kupiony w
polskim salonie w ciągłej eksploatacji, cena 4500 do uzgodnienia
- 603 182 814
Fiat Punto turbo diesel - czerwony metalik, 5 drzwiowy, salon
PL , s ilnik 8 5 K M , s z y b k i 19 0
kmh, garażowany, radio, zużycie
4 l ropy 100 km, postój Jelcar ul.
Spółdzielcza Jelenia Góra, 15 900
pln. - 075 75 26 566
Fiat Uno - 1.0 benzyna 93 rok
dwudrzwiowy cały w dobrym stanie i jest na chodzie ale chce go
sprzedać na części lub do części
całego za 600 zł do negocjacji.
- 889 316 608
Fiesta 9 4 rok 1.1 benz yna pr zegląd do stycznia 2010,OC
do czerwca 2009, dwie poduszki
powietrzne, hak, od 3 lat w Polsce
bordowy, zadbany, spalanie 5,5l .
cena 2600 zł - 695 455 522

Fiesta 94 rok 2x air bag - 1100
benzyna, stan bdb., hak, 3 lata w
Polsce, zadbany, ekonomiczny,
przegląd do stycznia 2010 rok,
OC do czerwca 2009. Cena 2600
zł - 695 455 522
Fiesta 95/96 stan bdb. - zielony
metalic, 1300 benzyna, zadbana
welurowa tapicerka, bez korozji,
wgnieceń, zarysowań, poduszka
powietrzna, RO - 3800 do uzgodnienia - 603 182 814
Ford Escort 1.3 efi - t z 1997 rok,
przebieg 167000 km silnik 1,3 (60
KM). Auto ekonomiczne, spalanie
ok 6 litrów, dodatkowo komplet
op on zim ow yc h na st alow yc h
felgach, radio CD. Stan bdb. - 600
213 682
Ford Escort combi 1996 - Sprzedam Forda Escorta Combi, 1996
rok pojemność 160 0 benzyna,
opony z felgami (zima/lato), ABS,
elektrycznie podgrzewana przednia szyba, pr zegląd ważny do
stycznia 2010 - 693 033 851
Ford Escort kombi - 16v pojemność 1.6, rok 97, składak po przeglądzie, ważne oc - 662 161 925
Ford Escort kombi - gihia 1,6 rok
97 składak, w dobrym stanie, 3000
pln, do negocjacji - 662 161 925
Ford E s ko r t - r o k 9 0, s i l n i k
1400,kolor czerwony, 3 drzwiowy.
stan b. dobry, ważny przegląd i
oc. Cena 1200 zł do uzgodnienia
- 511 164 288
Ford Focus - 2000 rok, 1,8 tddi,
klimatyzacja, ABS, elektryczne
szyby, centralny zamek z pilota,
cena 15000, hatchback, jasnozielony - 601 797 875
Ford Mondeo - rok 1994 automat,
zarejestrowany, cena 5000 zł - 600
216 744
Ford Mondeo clx zetec - rok
97/98 pojemność 1.8 benzyna
5 - dr zwiow y, pr zebieg 19 0 tys.
ciemna zieleń klimatyzacja, 2x
AIRBAG centralny zamek, pełna
dokumentacja, radio-odtw. opłacony. Cena do uzgodnienia - 665
628 593
Ford Scorpio - z 97 roku w sedanie - 691 722 936
Ford Scorpio - 1993 rok 2500
diesel - 601 472 183
Ford Transit okazja - 1989 rok,
diesel średnio wysoki zarejestrowany w kraju, ważne oc, cena
3300 zł - 886 418 051
Golf III 1,8 + gaz - granatowy,
5 drzwi, klimatyzacja, ABS, SRS,
rok produkcji 92, skórzana kierownica, super wygląd. Cena 6000
pln. - 508 222 781
Golf 1.6 okazja - rok produkcji
96, kupiony w polskim salonie,
przebieg 125 tys., edycja limitowana, gr anatow y, c ent r alny
zamek, alarm, stan idealny - 508
222 781
Golf 2 - 1989, 1,6 benzyna + gaz.
Nowe sprzęgło, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd i OC. cena
1200. Okolice Karpacza - 509 631
035 509 318 364
Golf 2 diesel - 5 drzwiowy 88
rok, ważne oc i pr zegląd, pali
rano na mrozie cena 1550 zł - 693
243 896
Golf 2 diesel tanio - 88 rok, 5
drzwi, pali na mrozie, ważny przegląd i oc - 693 243 896
Golf 2 z gazem - tanio - 90 rok,
1,8 gaz 5 drzwi, ważny przegląd i
oc - 693 243 896
Golf 2, gaz, tanio - 90 rok, 5
drzwiowy, 1,6, e + gaz, ważne oc i
przegląd, 1450 zł - 693 243 896
Golf 3 - za 2.000 zł. stan b.dobry
- 791 025 986
Golf 3 - tanio - 92 rok gaz 1,4
pojemność, alarm alufelgi komplet
kó ł, zapasow ych letnich, cena
4000 zł opłacony przegląd 2010
roku - 698 925 671
Golf 3 GTI 1993 + gaz - Miesięczna instalacja gazowa, opony
zimowe w bdb. stanie, wymienne
amortyzatory, nowe tarcze, klocki,
linki od ręc znego(gwaranc ja),
przegląd i opłaty do października
2009 rok - 793 655 022
Golf 4 wariant - kombi rok produkcji 2000/2001, benzyna pojemność 1600, 2 poduszki, centralny
zamek, komputer, alarm, 2 właściciel, pełna dokumentacja, pełna
elektronika, stan bardzo dobry,
cena 16.500 - 694 698 344
Golf II - 1989 1,3 benzyna, bordowy, stan db, ważny przegląd
brak OC, 1400 zł - 669 367 214
Golf II - 89 rok 1,3 benzyna,
ekonomiczny, niebieski metalic,
hak holowniczy, stan silnika idealny, stan blacharki dobry, ważny
przegląd i OC Cena 1700 zł - 669
367 214
Golf II - 1.6 benzyna z gazem
rocznik 1988, stan dobry, kolor
stalowy - 507 069 010

Golf II - 1989, bordowy, 1,3 benzyna, ekonomiczny, stan blacharki
dobry, stan silnika idealny, hak
holowniczy, 3 drzwiowy, ważny
przegląd, brak OC Cena 1500 zł
- 669 367 214
Golf II - 1989, stan db, 1,3 benzyna, ekonomiczny, hak, ważny
przegląd, brak OC Cena 1500 zł
- 669 367 214
G olf I I I 1, 9T D 19 9 2 r o k - 3
drzwiowy, wymienione przednie
amor tyzator y, tłumiki końcow y
i środkowy, błotnik prawy i lewy
oraz obydwa progi zewnętrzne posiada radio z mp3i 6 głośników,
cena 3,500 - 512 301 742
Honda cr 25 0 cross 9 6r - po
remoncie silnika nowe płyny, oleje,
klocki hamulcowe itp. cena 5300zł
- 605 492 373
Hyundai pony, gaz, tanio - sedan,
sprawny, ważny przegląd i OC.
Cena 1200 zł - 693 243 896
Jeep Grandcherokee - rok 1993
automat pełne wyposażenie - 600
216 744
Każde złomowanie - skup - złomowanie pojazdów powypadkowych oraz całych stan obojętny
KAŻDE - 787 233 050
K awasaki z zr 6 0 0, 9 6 rok zarejestrowany, ważny przegląd i
oc, stan bdb, tanio 5500 zł - 693
243 896
Kia sephia - 95 rok, benzyna,
stan dostateczny, cena 1200 zł
zachęcam - 889 897 143
Kontener 8 euro palet - Na
prawo jazdy kat, B, cena 15000 lub
zamienię na busa - 600 406 801
Maluch - roc znik 19 9 8 st an
dobry, zadbany, alarm, kolor zielony, tanio - 603 210 619
Mer c edes - A K L A S E 14 0
pojemność 1.4, benzyna z gazem
rok 2000, pełne wyposażenie, bez
skóry, stan bdb możliwa zamiana
na inny do 10000 tysięcy cena
19500 złoty - 604 491 620
Mercedes - 124E - benzyna
+ LPG, 89 rok, pojemność 2.3l,
centralny zamek, skóra, drewniana
kierownica i wykończenia, opony
zimowe + letnie na alusach, auto
jest bez korozji, zadbane. Cena do
uzgodnienia. Warto - 882 491 671
Mercedes 124 - rocznik 1992,
zarejestrowany w kraju, stan b.dobry, grafitowy metalik, cena do
uzgodnienia - 512 604 852
Mercedes 190 + gaz - 2.0+GAZ.
1985r. Stan bdb. Silnik bdb. Bez
problemów odpalił na 30 st. mrozie,
pracuje równo zarówno na gazie i
benzynie. Wspomaganie kierownicy. Autoalarm + pilot, radio CD+
mp3. - 609 078 282
Mercedes 200 diesel - 1990 rok
1850 zł - 601 472 183
Mitsubishi Colt 1995 - pojemność 1300, bardzo ekonomiczny,
niezawodny, zadbany. Ważne OC i
przegląd Cena 5.800 (do negocjacji) - 692 645 367 791 049 290
Mitsubishi Lancer - 5 drzwiowy
- paliwo 1,5 rocznik 1990 komplet
opon cena 1500 zł do negocjacji
- 660 725 384
Mondeo GHIA - rok produkcji
98, 1 rejestracja w 99 roku, pełna
elektryka, klimatyzacja , 2 airbagi,
czarny metalik, bez rdzy, stan techniczny i wizualny bdb. Cena 8000
do negocjacji - 509 902 542
Mondeo 98/99 - ghia 98/99 rok,
pojemność 2.5, czarny metalik,
wszystkie el.dodatki, klimatyzacja,
stan techniczny i wizualny bdb, 4
opony zimowe - 509 902 542
Nissan 8 osób - rok 2000 - zarejestrowany na 8 osób pełna elektryka,
klimatyzacja, ABS - pełne wyposażenie, stan idealny, cena 17.900
- 515 680 739
Nissan Micra 1994 - sprowadzony, niebieski metalik, przegląd
do 20.01.2010, R.O, stan idealny
4600 + opłaty - 790 524 539
Nissan Micra 1994 - sprowadzony,
niebieski metalik, 136900 km, nowy
przegląd, R.O, stan idealny. 4700
+ opłaty (900 zł) - 790 524 539
757 610 636
Opel Astra 1,4 benzyna + LPG
- pojemność 1,4 benzyna + LPG.
Rok produkcji 1998, pierwsza
rejestracja 1999. Kupiony w salonie w Polsce, pierwszy właściciel.
Kolor biały, stan bardzo dobry - 608
894 392
Opel Astra combi - rok produkcji
1996, cena do uzgodnienia 4500 zł
- 514 364 343
Opel Astra II kombi 99 - przebieg
130 tys., 4 x AIB, elektryczne szyby
i lusterka, szyberdach, radio z cd,
abs, wspomaganie kier, centralny
zamek, silnik 1,6 benzyna, Cena:
12500 do negocjacji - 693 811
005
Opel astra II kombi 99 rok - 1999
rok, przebieg 130 tys, 4 x AIB,

elektryczne szyby i lusterka, szyberdach, radio z cd, abs, wspomaganie kier, centralny zamek, silnik
1,6 benzyna, CENA: 12500 do
negocjacji - 693 811 005
Opel Kadet - 1994 benzyna
- gaz, trzyletnia instalacja, pięcio
drzwiowy hak, szyberdah ważny
przegląd oc 1100 zł - 693 675 187
Opel Omega kombi gaz - caravan 2,5 v6 97r z LPG, automat,
climatronic dwustrefowy, parktronic oraz inne. Przebieg 280 tys.
Bezwypadkowy, ASB po remoncie,
stan bardzo dobry. Cena 11900 zł
- 601 148 370
Opel Tigra 1,4 benzyna - 1999,
cena 8,100 + opłaty - 509 778
844
Opel Vectra 1300 zł - rok produkcji 1991, pojemność 1.6 benzyna
ważne OC i przegląd, po wymianie
rozrządu i oleju, w pełni sprawny,
centralny zamek, szyberdach,
wspomaganie - 517 910 457
Opel Vectra 1989 - 1.6, benzyna,
przegląd ważny do 11/2009 i ubezpieczenie ważne do 05/2009, stan
dobry, garażowany, złoty metalik +
komplet kół letnich, hak holowniczy
- 511 779 713
Opel Vectra GT - rok produkcji
1992, pojemność silnika 2.L benzuna, (120KM) kolor perłowa wiśnia
- stan dobry - 519 476 189
Piękny Escort - 1,4 benzyna,
składak. Szyberdach po wymianie
wielu części. Nie ma śladu rdzy.
Stan wizualny dobry, a techniczny
b.dobry - 507 204 420
Polonez - z instalacją gazową,
cena 700 zł - 698 275 441
Polonez Truck - 1998 rok, 1.6
cm3/gaz, 2 osobowy, długość 2m.
Cena 700 zł - 783 548 058
Przyczepka - jednoosiową
z przeglądem bezterminowym,
opłacone oc do 2010 rok - dopuszczalna ładowność 400 kilo cena
:250 zł - 605 135 001
Przyjmę Opla Vectrę - W zamian
za umowę do wyrejestrowania - 725
784 283
Renault 5 - 1,4 benzyna, 5
drzwiowa, czerwona za 700 zł
- 691 550 155
Renault 5 - 1,4l - 5 drzwiowe,
kolor czerwony, auto pali, posiada
radio CD. Cena, jaka mnie interesuje to 700 zł. - 691 550 155
Renault Clio 1,4 tanio - energy
(benzyna) 1994 rok. Kolor biały,
ospojlerowany, wspomaganie kierownicy, opony zimowe, szyberdach. Brak przeglądu. Cena 1000
zł - 500 315 022
Renault Laguna - 2.2 diesel 95
rok, przegląd do października 2009
telefon po 17 - 075 71 38 069
Renault Laguna kombi - rok
produkcji 1997. Wersja RXE. ABS,
ASP, wspomaganie kierownicy,
pełna elektryka, podgrzewane
siedzenia, oryginalne radio, klimatyzacja, komputer pokładowy,
kom. opon. Autko uszkodzone
- 691 454 497
Renault Megane 600 zł - Chamade lekko rozbity tył, rok produkcji
1991 ; 1,4 benzyna + LPG. Stan
techniczny dobry; na chodzie ,
opłacony - 661 209 742
Renault Scenic 1.9 DTI - rok
1999, 179 tys, 4 PP, ABS, klimatyzacja, dwa elektryczny szyberdachy, elektryka, centralny zamek,
alufelgi, hak, i inne dodatki, radio
sterowane w kierownicy, welur
tapicerka zarejestrowany 16.900
- 605 996 335
Renault Trafic - 2,5 diesel rok
produkcji 1992 - 502 146 017
Renault trafik 1.9 dci - rok 2004
105 km srebrny metalik, zarejestrowany na 9 osób, klimatyzacja, ABS
- pełne wyposażenie, stan idealny,
cena 42.500 zł - 605 180 519
Rover 214 warto - tuning - 98
- 1.4 benzyna, wymieniony alternator, głowica, sprzęgło, klocki
hamulcowe, olej, płyn chłodniczy,
przewody zapłonowe, oponki git
na 16 cal alusach + zimowe na
stal. Potrzebuję dostawcze - 660
685 399
Rover 618si okazja - rok produkcji
1998, gaz, ważny przegląd i OC,
klimatyzacja, skóra, elektryka,
wspomaganie atrakcyjna cena
- 788 652 463
Seat Toledo E + gaz - 93 rok,
2,0ccm.. Wiśniowy metalik, aluminiowe felgi, hak, butla w kole
zapasowym. Stan techniczny b.
dobry 3200 zł. - 880 098 319
Seat Toledo z gazem tanio ważne oc i przegląd, elektryka,
wspomaganie, alu, cena 2600 zł
- 693 243 896
Silnik Cinquecento - w dobrym
stanie 900 na wtrysku za 300 wraz
z komputerem i - 669 367 295

Simson 50 - stan dobry 650 zł
- 601 472 183
Skoda Favorit - w całości lub na
części, jest na chodzie bez oc przegląd ważny do marca tego roku +
4 nowe opony zimowe, rocznik 92.
Tanio- 693 272 084
Skoda Favorit - b.tanio - rok produkcji 92, kolor wiśniowy, przegląd
ważny do marca tego roku, bez
oc. Jest na chodzie w dobrym stanie w całości lub na części. - 693
272 084
Skoda Favorit b. tanio - rok produkcji 92, kolor wiśniowy, przegląd
ważny do marca tego roku, bez oc.
Jest na chodzie w dobrym stanie.
Sprzedam za 350 zł do uzgodnienia
- 693 272 084
Skoda Favorit z gazem - rok 1991,
pojemność 1300 benzyna +gaz,
zarejestrowana, stan dobry. Cena
900 zł - 888 551 829
Skuter - Kymco super 9 kupiłem
pod koniec 2007 roku w salonie
skuter w dobrym stanie i jest dość
mocny ma 8 km i ściągnięta blokada, cena 3500 zł. do negocjacji
zapraszam - 501 175 789
Skuter Honda - 110 ccm 1800zł
do negocjacji stan bdb. - 888 558
667
Sprzedam pompę wodną - Do
sprzedania pompa wodna do Corsy
B. Do silnika Ecotec 1.0 12V.
z uszczelką + cena 60zł. - 887
336 650
Super Toledo z gazem - 93 bogato
wyposażony ważne opłaty - 669
595 967
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 2,4d doka - w super stanie
94 rok, 2900 tys. przejechane, 6
osób, pali na dotyk, po wymianie
rozrządu, zarejestrowana w kraju,
13000 zł do małej negocjacji - 666
590 866
Tani Eskort - 96 silnik, buda 89,
alarm, centralny, gaz do lipca opłaty
przegląd, szyber, spojlery, docisk
do wymiany, klocki, cena 800 lub
inne propozycje - 698 925 671
T anio B M W z g a z e m E30.89R,1.6E + gaz, biały, COUPE,
Ważne OC, sprawny - 693 243
896
Tanio Nissan Micra 1988 - w
bardzo dobrym stanie, zadbany w
środku, pojemność 988cm, pierwszy właściciel w kraju, zarejestrowany w 2006 rok - 609 974 901
Tico - wszystkie części z demontażu - 693 828 283
Toledo 2 . 0 G T - 1 9 9 5 r o k ,
wszystkie części z demontażu
- 693 828 283
Toyota corolla - Rok produkcji
1992, benzyna 1,3l, auto w dobrym
stanie technicznym, komplety
opon .Cena do uzgodnienia - 605
487 630
Toyota Yaris - z 2002 roku, w
bardzo dobrym stanie technicznym, serwisowane, mały przebieg,
ciemna zieleń, 3- drzwiowy od
kobiety nie palącej, polecam warto
- 509 160 813
Trabant 601 z 1965 rok - zarejestrowany, oryginalne części (oprócz:
drewniane elementy tapicerki,
lakier biało-czarny) niesprawny
silnik w zestawie dodatkowe części,
zainteresowanym prześle zdjęcia.
Cena do uzgodnienia - 664 943
804
Transporter T4 2,5 tdi - Multivan, 2.5TDI, 97 rok. Klimatyzacja
elektryczne szyby, hak, radio-CD, 7
osobowy. Auto jest w stanie dobrym
bez wkładu finansowego. Cena
14500 zł. - 604 285 755
Uaz - stan bdb., czarny bez korozji,
LPG, terenowe opony, reduktor
i napędy sprawne 3500 zł - 609
246 405
Vectra z gazem - 1000 zł - 603
265 722
Volkswagen t4 8 osobowy
- 2,4 diesel, 1995 rok, zielony,
webassto, wspomaganie kierownicy, hak, alarm, centralny zamek,
przyciemniane szyby, szyberdach,
stan idealny - 608 357 268
VW Bora 1.9 TDI - kombi 4 motion
116ps, 6-biegowa, pełne wyposażenie, zarejestrowana sprzedam
lub zamienię na mniejszy - 609
437 664
VW Golf 3 - rok 1992, pojemność
1400, auto jest sprawne technicznie, ważny przegląd i oc, dużo
nowych części, zadbane, samochód ma uszkodzona maskę po
malej kolizji z sarna. Cena 3800
- 692 723 836
VW Golf 3 - 1.8 GT rok 93 auta jest
w bdb. stanie. Wyposażenie: abs,

37

elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, elektryczny szyberdach cena 6000 GG
8701387 - 790 510 850
VW Golf 4 z salonu - 2002 rok,
1400 benzyna, 5 drzwi, 129 tys. km.
Cena 20,5tys zł - 693 458 700
VW Golf 4 z salonu w pl - 2002 rok,
1400 benzyna, 5 drzwi, stan super.
Cena 20,5 tys. zł. - 693 458 700
Vw Golf III kombi 1.8 LPG - biały,
rok produkcji 1996, przebieg 200
tys. km, alarm, immobilizer, centralny z., cena 8,5 tys. zł do negocjacji - 502 102 342
VW Passat b3 kombi - rok 1991,
pojemność 2000 benzyna + gaz,
elektryczne szyby, centralny zamek,
elektryczne usterka, alarm, roleta
bagażnika. Stan dobry. Cena 3300
zł - 888 551 829
VW Polo 94 coupe - stan b.dobry,
rok kraju niebieski metalic, ekonomiczny pojemność 1000cm,
szyberdach, RO+CD, halogeny,
kubełkowe fotele 4300 do uzgodnienia - 603 182 814
VW polo 95 rok - 3 drzwiowy 1.3i
alufelgi, felgi, hak cena 6500 do
negocjacji - 724 146 698
VW polo nowy model 1,4 - 2000 rok
cena 9100 - 509 778 844
VW T4 multivan, 97 rok 2.5 TDI
- VW T4, 2.5TDI(102KM) 97 rok.
S t a n a u t a d o b r y, b e z w k ł a d u
finansowego. Samochód posiada:
klimatyzacje, elektryczne szyby
i lusterka, wspomaganie, radiocd,hak. Zarejestrowany w kraju i
ubezpieczony. Cena 14500 tys.
- 604 285 755
VW T4 skrzynia - 90 rok diesel, 1,9
pojemność - 697 870 559
Wsk 125 175 - w dobrym stanie
z papierami lub bez za rozsądną
cenę - 075 71 322 02
Yamaha YZ 250 zamienię - za
5500 zł po kapitalnym remoncie
lub zamienię na samochód - 665
287 543

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Kupię auta powypadkowe - 663
393 415
Kupię każde auto, również powypadkowe - posiadam wiele części
zamiennych do różnych aut, nowe
lub z demontażu - 604 899 303
- 698 707 299
Kupię auto z małym silnikiem do
500 zł. - 668 604 292
Kupię samochód osobowy może
być uszkodzony, zarejestrowany
lub nie - 725 868 511
Każde auto w rozsądnej cenie
kupię lub przyjmę za wyrejestrowanie - 669 022 821

RÓŻNE
SPRZEDAM
HURT odzieży używanej, naprawdę
ładny towar - 2,50 kg - Jelenia Góra
- 606 128 693
Drewno kominkowe - tanio - 509
210 005
Piec elektryczny – C.O. - 380
WOLT - 220 zł - 075 71 306 14
Torba ciuchów niemowlęcych od
0 do 4m -70 zł. oraz wózek, 3- funkcyjny za 200 zł – 663 860 006
Łóżeczko dziecięce drewniane z
szufladą, na kółkach. Stan dobry
150 zł. - 503 401 944
Kotły CO - różne typy i wielkości, fachowe doradztwo, dowóz
do klienta, 5 lat gwarancji - 697
094 121
Kolekcjonerom odsprzedam
tanio płyty gramofonowe - 609
851 863
Dekory - listwy ceramiczne,
płytki po bardzo atrakcyjnych
cenach - 693 873 708
Dębowy parkiet z rozbiórki 20 zł
za metr - 691 658 006

RÓŻNE
KUPIĘ
Kupię wózek inwalidzki - elektryczny - 075 235 11

TOWARZYSKIE
30 latka, duży biuścik - francuski
perfekt, 100 procent dyskrecji. Prywatnie - 721 719 872
Miły 48 lat - pozna małżeństwo z
Panią Bi lub Panią Bi. Jelenia Góra
- rozmowa z Panią. Zapewniam i
oczekuję dyskrecji - 607 495 461
Prawiczek pozna gorącą mężatkę
- 517 618 558

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 lutego 2009 r.

38

REKLAMA

www.ligeza.pl

Firma Motoryzacyjna „Ligęza”
ul. W. Pola 28, Jelenia Góra, tel. (75) 642 14 82

Serafin

RAMY
do OBRAZÓW

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

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

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

Auto-Komis
„Dakar”

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

www.dakar-68.gratka.pl

dakar-68@o2.pl

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

A UTO BANASIAK
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

2 lutego 2009 r.
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JELONKA WCZORAJ

Łaska nie bała się gromów
Dwa miesiące później budowa
rusza. Od razu powstają dwa place:
jeden pod kościół, drugi pod szkołę.
Inwestorzy zatrudniają nie tylko
majstrów i czeladników, lecz także
dzwonników, organistę – pierwszy
zagra na niewielkim instrumencie
podarowanym drewnianemu kościołowi przez rzemieślnika Reichsteina,
a potem muzyka zabrzmi na jeszcze
innych organach podarunku kowala
miedziowego Wenzla.
Jest też kaznodzieja, diakon Mueller, kilku nauczycieli, kościelnych
oraz innych osób związanych z
posługą wiernym.
Parafia, choć dopiero co budowana, ma prężną kadrę, która także
zajmuje się pozyskiwaniem datków
od członków wspólnoty oraz innych
darczyńców.
Już w Wigilię roku 1709 na skromnej, drewnianej sygnaturce bije
pierwszy dzwon i zwołuje wiernych
na pierwszą Pasterkę odprawianą
na niedawnej łące wśród ogrodów
na przedmieściach.
Są też i chwile zadumy: pierwszy
pochówek na przykościelnej nekropolii, gdzie miejsce wiecznego
spoczynku znajduje – pisząc za Henselem – niejaka pani Koerner
Christian Menzel z uwagą patrzy
na powstającą świątynię. Od chwili
położenia kamienia węgielnego
upływa sześć lat, a bryła potężnego
kościoła już stoi. Jest też wieża. O
innym kształcie niż kilkadziesiąt
lat później, bo zostanie zniszczona
przez pożar.
Menzel nie może wyjść z podziwu
widząc jak na szczyt wielkiej kopuły
„wędruje” złota kula a na niej krzyż.
– Z żelaza. Dziewięć łokci długości,
ważył siedem cetnarów a wykonał
go kowal Elias Wenzel – notuje
kronikarz Hensel.
Ofiarodawcą jest kowal z rodzinnej firmy, tej samej, która kilka lat
wcześniej funduje świątyni organy.
9 października 1715 to wielkie
święto. Wyniesieniu kuli z krzyżem
towarzyszą werbliści i trębacze. Na
okoliczność powstaje aria specjalnie
skomponowana. Wszyscy grają z balkonów wieży, a muzykę niesie echo
na pobliskie pola. Uroczyste dźwięki
odbijają się od murów obronnych i
obwieszczają okolicom wielki moment. Są też salwy honorowe.
Kościół powstaje w błyskawicznym tempie: osiem lat. Jak się okaże,
sam będzie przyciągał błyskawice.

To jednak tylko data orientacyjna,
bowiem w oddanej do użytku świątyni jeszcze przez długi czas potrwają
prace dekoratorskie. Najdłużej przy
malowaniu fresków na sklepieniu.
W świątyni czuć wapno. Przez środek
nie można przejść. Utrudniają to
gęste rusztowania, których wspinają
się uczniowie mistrzów malarskich i
sami artyści: Scheffler i Hoffmann.
Ci dopiero w 1745 roku kończą
prace nad iluzorycznymi malowidłami, dającymi złudzenie głębi
ostrości, których nie doceni 55 lat
później poseł amerykański John
Quincy Adams.

Jak grom z nieba

Lipiec, jubileuszowy dla świątyni
miesiąc, nie jest szczęśliwy w roku
kiedy ostatnie pociągnięcie pędzlem
wieńczy dzieło wykonania fresków.
Tuż na jego początku nad miastem
przechodzi potężna burza.
Jest południe. Na ambonie stoi
pastor Gottlob Adolph. Zaczyna swoje
kazanie. Raptem w kopułę kościoła
uderza piorun, który znajduje drogę
poprzez pręt podtrzymujący baldachim. Ten zdobny element okazuje
się zabójczy dla duchownego. Grom
zabija go na miejscu.
Pastor zostaje pochowany przy
wejściu do zakrystii, a wydarzenia
upamiętnia okoliczne epitafium
z płaskorzeźbą przedstawiającą
piorun, oko Bożej Opatrzności
oraz sylwetkę mówiącego kazanie
Gottloba.
– Był bardzo wykształcony i dobroduszny – pisze o nim kronikarz
Hensel. O pastorze pamiętają po
ponad dwustu latach tylko wycieczki,
którym przewodnicy pokazują owo
epitafium jako ciekawostkę.
Nie pierwsze to rażenie gromem
potężnej kopuły świątyni. Już w
1730 wali w nią piorun. Łamie kilka
belek i podobno wpada do wnętrza
kościoła. Powoduje to drobne zmiany
konstrukcyjne, które – jak miało się
okazać – okazują się nieskuteczne.
Nie wiadomo, ilu wiernych jest
świadkami wypadku, ale kościół
może pomieścić aż siedem i pół
tysiąca osób! Dużo, bo w środku
są pojemne trzykondygnacyjne
empory.
Ich balustrady wypełniają starannie wypisane gotyckim pismem
cytaty z Pisma Świętego. Zapewne
spogląda na nie pastor Gottlob, który
wciąż – ale w innym wymiarze czasu

Gnaden Kirche zum Kreuzer Christi (Kościół Łaski pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego) pod koniec XIX wieku: zamiast blaszanego pokrycia
dachu – dachówki.

– głosi swoje kazanie przerwane
grzmotem i gromem.
Ewangeliczne fragmenty będą
przeszkadzały Polakom, którzy w
1945 roku przejmą kościół. Zostaną
zamalowane olejną farbą. Dopiero
lata dziewięćdziesiąte minionego
wieku przyniosą zaskakujące odkrycie dawnego piękna. Przy remoncie
balustrad warstwa farby zostanie
usunięta i urywki Pisma Świętego
na nowo ujrzą jasne światło wnętrza
skąpanego w słońcu przebijającym przez potężne okna barokowej
świątyni.
Cytaty widzi starzejący się już
kupiec Christian Menzel.
Jego uszy cieszą się z potężnych
dźwięków piszczałek ufundowanych
przez siebie organów. Odejdzie do
wieczności w 1748 roku.

Inny wymiar

Na piękniejącą w środku świątynię patrzą z portretów cesarze
austriaccy, którzy w czasie budowy
kościoła byli u władzy. Wiernych
lustrują nieprzeniknione oczy Józefa
I i Karola VI.
Ze skrajów łypią wzrokiem niezmiennym królowie: Szwecji Karol
XII oraz Prus Fryderyk II. Obok
skupione spojrzenia doktorów
Kościoła protestanckiego Lutra i
Melachthona. Wreszcie – zgodnie z
hierarchią – małe wizerunki pastorów Buchardiego oraz Neunhertza,
które trafią tam pod koniec XVIII
wieku. – Buchardiego ceniono za
prawość i wizyty u chorych – pisze
Johann Hensel. O Melachthonie nie
wspomina.
Magia kościoła nie kończy się na
jego wnętrzu. Równie fascynujący
jest spacer po dawnej łące – pamiętającej kroki oraz marzenia Christiana
Menzla, odgłosy wszystkich uroczystości, mierników, którzy dokonywali
pomiarów – ale przekształconej w
przykościelną nekropolię, osadzoną
pośród rosnących wraz z upływającym czasem drzew.
Spoglądają tam Nadzieja, Miłość
oraz Wiara – alegoryczne ujęcia
cnót przyrodzonych przedstawione
figurami. To grobowiec rodziny Tietz
powstały w 1756 roku.
Blisko patrzy się niemym wzrokiem ku kopule świątyni postać
kobiety wspartej w refleksji na kolumience. Jej spojrzenie sięga wieży
i zamontowanego tam dzwonu,
fundacji Jana Corneliusa Frantza.
Ten bogaty kupiec jeleniogórski
na zawsze pozostaje przy swojej
ulubionej świątyni w styczniu 1796
roku. A postać kobiety trwa do
dziś – choć mało kto wie, że kryje
grobowiec jednego z dobroczyńców
ewangelickiej parafii.
Takich kaplic funeralnych jest
osiemnaście. Upamiętniają ludzi i
ich rodziny, bez których nie byłoby
znaczącego rozwoju miasta, a przede
wszystkim – tego zakątka, który
wciąż napawa melancholią mimo
upływu lat i postępujących zniszczeń
oraz zapomnienia o przeszłości.
Projekty niektórych powstają w
pracowni samego Martina Franza,
architekta, twórcy samego Kościoła
Łaski. I tam także alegoryczne przesłanie uniwersalizmu. Przenikają
się pojęcia Sprawiedliwości, Wiary,
Nadziei, Śmierci. I Roztropności,
której – w przeciwieństwie do przyszłych pokoleń – nie brakuje ludziom,
którzy z tym miejscem niemal na
stałe się wiążą.

W panoramicznej perspektywie sylweta miasta
z charakterystycznymi wieżami.
Odporność na ciosy

Kościół Łaski wrasta w krajobraz
Hirschbergu. Mimo przeciwności
losu, bo – oprócz uderzeń pioruna
– świątynię nękają pożary. Kilka lat
po wizycie Johna Quincy Adamsa,
16 listopada 1806 roku ogień trawi
wieżę i cztery wieżyczki na dachu
poszczególnych naw kościoła. Topią
się dzwony. Pożar niszczy blaszane
poszycie dachu.
Odbudowa trwa niecałe cztery
lata i zmienia nieco kształt wieży.
Poprzednio jej kopuła była wyższa.
Teraz żywioł, paradoksalnie, przyczynia się do poprawienia wizerunku
świątyni, która – z odchudzoną
kopułą – wygląda zgrabniej.
Do kościoła na nabożeństwa
zmierzają wierni z osiemdziesięciu wsi podjeniogórskich. Taki jest
bowiem pierwotny zasięg parafii
ewangelickiej. – Wiejskie wsie nie
są małe – zauważa Hensel. Czterem
duchownym trudno jest to wszystko
opanować. Nie narzekają przy tym
na sprawy doczesne, bo taka masa
wiernych pozostawia w świątyni
bogate ofiary.
Dopiero w roku 1742 król Fryderyk wprowadza pełną wolność
religijną. Teraz protestanci z każdej
wsi mogą sobie wybudować kościół.
To dobrze dla kultu, gorzej dla pastorów od świętego Krzyża, bo taca staje
się mniej zasobna. – Kościół i jego
duchowni utracili poważną część
wpływów – odnotowuje Hensel.
Od parafii odłączają się Kowary,
Miedzianka, Strupice, Grabarów,
Jeżów, Czarne, Kunice, Wojanów i
Staniszów.
Ale sam Kościół Łaski wciąż pozostaje centrum życia, nie tylko
religijnego, choć głównie. Tam celebrowane są chrzty: niektóre bardzo
uroczyście. W grono chrześcijan
wchodzi, między innymi, pięciu
Żydów z Wrocławia, co jest wielkim
wydarzeniem dla miasta.
W świątyni Krzyża Świętego wodą
święconą pokropiona zostaje także
Hanna Reitsch, późniejsza honorowa
obywatelka Hirschbergu, najlepsza
pilotka III Rzeszy. I wiele innych
przedstawicieli kilku pokoleń Niemców, którzy do 1945 roku stanowią
ewangelicką wspólnotę w mieście.

Dentysta kapelanem

Polacy, którzy w 1945 roku miasto
przejmują, parafii nie likwidują.
Pastor jeszcze przez dwa lata mieszka
w Domu Kantora, choć wiernych ma
ledwie garstkę. W końcu pozostają
tylko autochtoni, którzy – najczęściej
poprzez związek małżeński z polskimi osadnikami – w mieście i okolicy
pozostają. Aż w końcu parafia ulega
rozwiązaniu.

Jednocześnie przy dawnym Kościele Łaski działa Kapelanat Ludowego Wojska Polskiego. To tam
w późniejszych latach trafi ksiądz
pułkownik Wilhelm Kubsz, ten sam,
który w Związku Sowieckim namaścił rotą przysięgi powstające Ludowe
Wojsko Polskie. Zapewne nie wiedząc
jeszcze, że panu Bogu świeczkę
zapalił, a diabłu – ogarek.
Co ciekawe – ks. Kubsz – poza
kapłańską posługą, miał zadatki na
filozofa oraz zdobył uprawnienia
technika dentystycznego.
Święcenia kapłańskie otrzymuje
w roku 1936, a II Wojna Światowa
spycha go na tereny ZSRR, anektowane po wejściu Armii Czerwonej do
Polski 17 września 1939 roku.
Później komunistyczny generał
Zygmunt Berling mianuje Kubsza
majorem, bo pomagał partyzantom,
którym leczył zęby. Zostaje także
delegatem apostolskim na terenie
Związku Sowieckiego.
Ale pod koniec wojny popada
w konflikt z innym komunistą,
marszałkiem Michałem Rolą-Żymierskim i zostaje wyrzucony z
armii, pozostając jednak kapelanem
wojskowym.
Zanim obejmie probostwo parafii
garnizonowej w Jeleniej Górze,
utworzonej właśnie w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego, tuła
się po Polsce. Jest proboszczem kilku
pomorskich parafii. Wraca oficjalnie
w grono żołnierzy w latach 60-tych
minionego wieku.
Ks. Kubsz umiera 24 lipca 1978
roku. Jelenia Góra żegna Go bardzo podniośle, choć nie z takim
żalem, jak proboszcza parafii św.
Św. Erazma i Pankracego ks. prałata
Dominika Kostiala.
Wilhelm Kubsz nie spocznie jednak na przykościelnej nekropolii, bo
już jej nie ma: została zlikwidowana.
Szczątki patrycjuszy niemieckich,
którzy świątynię ufundowali, rodziny
– jeśli jeszcze istniały – zabierają do
ojczyzny. Same kaplice niszczeją z
braku troski i kompletnego wyczucia
bogactwa historii. Alegoryczne rzeźby padają łupem złodziei, a wnętrza
okupowane są przez okolicznych
pijaków.
Proboszcza Kubsza pochowają
na nekropolii komunalnej przy ul.
Świerczewskiego, któremu niegdyś
sam wiernie służył. Orszak przejdzie ulicami miasta gromadząc co
najmniej setki parafian, które ledwo
co zmieściły się w dawnej świątyni
Łaski.

Ironia historii

Kiedy 14 września roku 2002 bp
Francesco Pio Tamburinno, wysłannik papieża Jana Pawła II dokonuje

uroczystej intronizacji Relikwi Krzyża Świętego, proboszczem jest już ks.
prałat Andrzej Bokiej.
Organy, które w XVIII wieku
ufundował kupiec Chrystian Menzel,
po latach powojennych zaniedbań, są
właśnie po remoncie. Menzel, gdzieś
tam z dalekich przestrzeni ogarnia
ich brzmienie. Czy takie samo, jak
wówczas, kiedy w roku 1709 na
pustej jeszcze polanie, usłyszał w
swojej wyobraźni, a później jeszcze w
dekorowanym wnętrzu świątyni?
Na pewno granice ówczesnej wyobraźni przekraczało przypuszczenie, że kościół - okupiony wysiłkiem i
wyrzeczeniami protestantów - trafi w
ręce katolików. A już z całą pewnością
wręcz niewyobrażalny był fakt, który
zaistnieje w roku 2006: odsłonięcie
pomnika papieża przy dawnym
Domu Kantora.
Ale historia drwi sobie nieco ze
wszystkich. Pomnik Jana Pawła
II stanął i to w dodatku na cokole,
na którym przez lata tkwił symbol
zniewolenia Polski i miasta przez
sowiecki system: postument chwały
żołnierza sowieckiego. Tego samego,
z którym ramię w ramię szli, walczyli
i ginęli polscy wojacy pobłogosławieni przez niezapomnianego ks.
płk. Kubsza.
Dzięki sprawności organizacyjnej
księdza Bokieja i wsparciu państwa
(świątynie garnizonowe cieszą się
pewnymi przywilejami) dawny Kościół Łaski dźwigany jest z zaniedbań
lat poprzednich, jego ranga znów
nieco spada po likwidacji jednostki
wojskowej w Jeleniej Górze.
Przyczynia się do tego, po części,
były minister obrony narodowej i
wciąż jeszcze aktualny poseł ziemi
jeleniogórskiej Jerzy Szmajdziński.
Ten sam, który w 2000 roku u boku
ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego przekracza
progi Kościoła Łaski. To pierwsza
wizyta głowy państwa we wnętrzu
tej targanej przeciwnościami dziejów
świątyni.
Tego ani kronikarz Hensel, ani
John Quincy Adams, ani Christian
Menzel nie przewidzieli.
A wznoszony przez zaledwie
osiem lat kościół wciąż ubarwia
Jelenią Górę. Pozostając nieco z boku
w jej krajobrazie, co tylko uwydatnia
potęgę kształtu, który w innym
otoczeniu wtopiłby się w pozostałe
budowle. I tylko drzewa szumią tak
samo, jak kwietniowego popołudnia,
kiedy kupiec Menzel marzył o wielkości wspólnego dzieła protestantów z
Hirschbergu.

Ciąg dalszy cyklu w kolejnym
numerze ...
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