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ROZMAITOŒCI

DZIŒ W JELONCE
w prokuraturze
– str. 4
Czad zabrał Alę
– str. 5
Nowa twarz PiS

– Smażymy pączki na bieżąco
– usłyszeliśmy w czwartek cukierni
„Firmowa” z ulicy Bankowej, w
której od samego rana ustawiali się
łasuchy. – Przyjeżdżam tu co roku z
odległego krańca miasta, bo macie
najlepsze pączki – chwalił jeden z
kupujących. Mieszkańcy kupowali
od kilku do kilkunastu pączków. –
Skończyły się czasy, kiedy składano
zbiorowe zamówienia z zakładów
pracy – usłyszeliśmy.
Przed Bristolką przy ul. 1 Maja
ustawił się ogonek oczekujących
jak w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale kolejka posuwała się sprawnie, a cukiernicy
zapewnili, że pączków i faworków
nie zabraknie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się łakocie z
cukierni Mrugałów z ulicy Długiej.
Rozchwytywano też pączki od
lokalnych piekarzy. A miłośnicy
słodkości szczególnie chwalili te

– str. 6
Najazd Wikingów
– str. 6
Biały żywioł
– str. 7
Cele śmierci
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Raj w pokrzywach

Tartak do wycinki
– str. 11
O pośle, co zamki
uratował

smażone na jednym ze stoisk w
„Tesco”.
– Mamy pączki z różą. Te z ajerkoniakiem były tylko rano. Klienci
szybko je wykupili – usłyszeliśmy w

Panu Jurkowi

Cukiernia Firmowa zaproponowała
pączki z nadzieniem różanym.

(tejo)

Po burzy związanej z lokalizacją i planami budowy Term
Cieplickich Dolnośląskiego Centrum Rekreacji, Marek
Obrębalski osobiście spotka się z mieszkańcami uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry.

Fot. Konrad Przezdzięk

na urodziny

Gorąco zapowiada się jutrzejsza (wtorek) debata o aquaparku oraz o rewitalizacji Parku
Zdrojowego. O spotkaniu poinformowało nas Stowarzyszenie
Miłośników Cieplic. Szef miasta
ma wyjaśnić wszystkie niejasności, które pojawiły się ostatnio w
związku z planowaną budową
Term Cieplickich Dolnośląskiego
Centrum Rekreacji na terenie nieużytkowanych hal fabrycznych
PMPoland.

Zdrowie
– str. 18
Z lotu ptaka
– str. 20
Sportowe wieści
– str. 21 - 23
Jelonka wczoraj
– str. 39

Janina Hobgarska
dyrektor Biura Wystaw
Artystycznych
– Jak tak dalej pójdzie, w BWA nie
będzie trzeba organizować wystaw
– zażartował Andrzej Więckowski
podczas spotkania w ramach „Obserwatorium Karkonoskiego”. – Ten cykl
zasiał bardzo pozyty wny ferment
intelektualny – ocenił Jacek Jakubiec,
uczestn i k debat y. R zecz y w iście:
Biuro Wystaw A rt yst ycznych jest
świątynią sztuki, ale staje się także
ważnym centrum opiniotwórczym
stolicy Karkonoszy. A to głównie
dzięki inicjaty wie Janiny Hobgarskiej, która progi galerii ot wiera
n ie t yl ko dla a r t ystów (cza sa m i
kontrowersyjnych), lecz także dla
ludzi, którzy decydują o naszym „tu
i teraz”, a także kształtują wizerunek regionu będąc daleko od
posad urzędniczych.

Marek Obrębalski opowie także o planach modernizacji i
remontów w Parku Zdrojowym.
To wszystko niemal tuż przy nim,
bo w auli Pałacu Schaffgotschów,
siedzibie Zamiejscowego Ośrodka
D yda kt ycznego Pol itech n i k i
Wrocławskiej. Początek spotkania o godz. 18, 24 lutego 2009
(wtorek).

(tejo)

Zginął w płomieniach?

W mieszkaniu jednej z kamienic przy ulicy Uroczej w Jeleniej
Górze wybuchł w piątek przed
południem pożar. Strażacy,
którzy pospieszyli na ratunek,
znaleźli w lokalu nieżywego
mężczyznę. Przyczyny pożaru
są nieznane. Dym wychodzący
z mieszkania na pierwszym
piętrze kamienicy dostrzegł
jeden z sąsiadów denata. Próbował się dostać do środka, ale
nikt nie otwierał drzwi. Dlatego
też wezwał straż pożarną. Nie
wiadomo, czy mężczyzna zginął
w pożarze, czy zmarł jeszcze
zanim ogień zaczął się rozprzestrzeniać. Wszystko okaże się po
sekcji zwłok ofiary.

(Ania)

MINUS TYGODNIA
Fot. Konrad Przezdzięk

PLUS TYGODNIA

(tejo)

„Firmowej”. Róża stanowi najpopularniejsze nadzienie czwartkowych
słodkości. Jak zdradzają cukiernicy,
o powodzeniu w smażeniu pączków decyduje… spirytus, który dolany do ciasta sprawia, że nie „piją”
one tłuszczu i są lżej strawne.
Ale nawet wykąpane w alkoholu słodkości to potężna bomba
kaloryczna. Przeciętny pączek
ma około 200-250 kalorii. Aby to
spalić, trzeba około półgodzinnego
wysiłku fizycznego.

Prezydent ma rozwiać wątpliwości

– str. 11

– str. 15

Ta kolejka ustawiła się w miniony
czwartek przed cukiernią Bristolka.

Od uciechy do umartwienia
Po czwartkowym słodkim obżarstwie, dziś i jutro tradycjonaliści spotkają się
na zakrapianym „śledziku”, czy też „mięsopustach”. Wszystko po to, aby użyć
sobie przed zbliżającym się okresem Wielkiego Postu, który potrwa aż do Świąt
Wielkanocnych. Jutro (środa) na znak początku tego okresu, wierni Kościoła
katolickiego wezmą udział w obchodach Środy Popielcowej: w świątyniach na
znak pokuty kapłani posypią popiołem głowy uczestników nabożeństw. Za kilka
dni rozpoczną się też rekolekcje wielkopostne.

str. 10

Informator

Fot. Konrad Przezdzięk

Skuteczniej i mniej skarg

– str. 14

Ostatkowe słodkości

Mimo „kryzysowych” zapowiedzi, jeleniogórzanie nie
żałowali sobie w miniony,
tłusty czwartek, pączków i
faworków. Zgodnie z tradycją obfitość tych słodkości
na stołach ma zapewnić
dostatek w nadchodzących
miesiącach.

Henryk Dumin
działacz kulturalny
Etnolog, historyk kultury, publicysta, dokumentator i popularyzator tradycji ludowych
na terenie Dolnego Śląska, autor w ystaw
muzealnych, a także festiwali muzycznych,
teatralnych, i folklorystycznych; realizator
widowisk plenerowych „Muzyka w Ogrodzie”
oraz Festiwalu Kameralistyki „Musica Viva”.
Tak o Henryku Duminie, byłym dyrektorze
Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie piszą w internecie. Teraz jest także
kandydatem w konkursie na dyrektora
Teatru Dramatycznego im. Norwida. Nie
byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby
nie fakt, że kilka tygodni temu, kiedy
podaliśmy na portalu informację o
możliwości takiej kandydatury, pan
Henryk osobiście ją zdementował
i zasugerował usunięcie wiadomości. Teraz wyszło szydło
z worka. Czy szczerość nie
popłaca?

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk
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REKLAMA

COSINUS
TYLKO BEZPŁATNA SZKOŁA
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH OPŁAT
Kierunki na które przyjmujemy:

N A BÓ

R

• 3 LETNIE ZAOCZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ciagly
• 2 LETNIE ZAOCZNE UZUPEŁNIAJĄCE
na
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• 2 LETNIE SZKOŁY POLICEALNE NA KIERUNKACH:
SE
ME
• ADMINISTRACJA
ST RY
• HOTELARSTWO
• INFORMATYKA
• LOGISTYKA
• ORGANIZACJA REKLAMY
• RACHUNKOWOŚĆ
ZAPISY I INFORMACJE
• OBSŁUGA TURYSTYCZNA
Sekretariat:

wszyst
kie

REKRUTACJA:
- bez egzaminów wstępnych
- bez wpisowego
- szkoła posiada uprawniena
szkoły publicznej

58-500 Jelenia Góra
ul. M. Konopnickiej 23 I piętro
Od pon. do pt.: 1000 - 1800
w soboty: 1000 - 1500
Tel. / fax 075 75 256 45
E-mail: jeleniagora@cosinus.pl
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WYDARZENIA

Komu dadzą „Perłę roku”? Hitowy „Powierzony klucz” O Karkonoszach w Kanadzie
Ciekawy pomysł Stowarzyszenia Wspólne Miasto.
Osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla
dobra Jeleniej Góry i regionu, zostanie wręczony laur:
„Perła roku”.
– Laureata pierwszej edycji tego
wyróżnienia za rok 2008 poznamy
we wtorek 24 lutego, po zakończeniu obrad Kapituły Stowarzyszenia
„Wspólne Miasto”. O ostatecznych
rozstrzygnięciach opinia publiczna

zostanie poinformowana w środę
25 lutego na konferencji prasowej,
którą przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia – poinformował prezes
WM Robert Prystrom.

Prawdziwe triumfy święci
Małgorzata Lutowska, autorka
powieści – przewodnika „Powierzony klucz”. W minioną środę w
Muzeum Przyrodniczym spotkała
się z absolwentami, nauczycielami i uczniami II LO im. Norwida
w Cieplicach. W tej szkole pisarka
pracowała jako nauczycielka

języka niemieckiego. Z kolei
mieszkańcy uzdrowiskowej części
Jeleniej Góry będą mogli wziąć
udział w wieczorze autorskim,
który zapowiedziano na dziś, 23
lutego, w sali konferencyjnej hotelu Caspar. Początek o godz. 19.

(tejo)

(tejo)

Trzydziesta pierwsza edycja
jednego z najważniejszych biegów
narciarskich na świecie – Gatineau Loppet, który odbył się w
kanadyjskiej prowincji Quebec,
była okazją do promocji polskiego
Biegu Piastów, który niedawno
dołączył do światowej rodziny
biegów narciarskich Word Loppet,
a także przyczynkiem do promocji
aktywnej turystyki w Polsce oraz

Karkonoszy i Dolnego Śląska jako
miejsca realizacji takiej turystyki.
Podczas Gatineau Loppet, Polska,
Bieg Piastów, Karkonosze oraz
Dolny Śląsk były promowane na
specjalnym stoisku, przygotowanym przez Ambasadę RP w Ottawie oraz Polski Ośrodek Informacji
Turystycznej w Nowym Jorku.

(tejo)

Karygodna kuratorka Prokuratura: lepsza skuteczność, mniej skarg

Do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wpłynął akt oskarżenia
skierowany przez prokuratora
okręgowego w Jeleniej Górze
przeciwko pełniącej funkcję
kuratora społecznego Katarzynie
K. Zarzuca się jej niedopełnienie
obowiązków służbowych i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. K. była odpowiedzialna
za nadzór nad Iwoną K., matką
3,5-letniego Bartosza, bestialsko
zabitego wiosną ubiegłego roku
przez Mariusza V., konkubenta
kobiety.

zmieniła się diametralnie później. Kobieta opuściła ośrodek
dla samotnych matek i wraz z
dzieckiem zamieszkała u niedawno poznanego mężczyzny
w fatalnych warunkach: w
pomieszczeniach bez wygód,
w brudzie, bez podłogi tylko z
betonowym klepiskiem. Katarzyna K. widziała to wszystko i
nie powiadomiła sądu.
Matka Iwony K. zawiadomiła
w październiku’07 kuratorkę,
że jej córka znów zaczęła pić.
Iwona K. potwierdziła, że pija

Mariusza V. oskarżono o zabójstwo chłopca
ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu
kara do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.
Iwonie K. za nieudzielanie pomocy dziecku
może spędzić w więzieniu do 10 lat.
Bartek był najmłodsz ym
dzieckiem Iwony K. W kwietniu 2006 roku sąd umieścił
go w domu dziecka, bo matka
zaniedbywała syna i piła notorycznie alkohol. Ale po kilku
miesiącach chłopiec wrócił do
matki: ta zobowiązała się, że
ustabilizuje swoje życie i nie będzie więcej piła. Przeszła także
leczenie odwykowe w ośrodku
w Szklarskiej Porębie. Ponieważ
nie miała gdzie mieszkać, Iwona
K. została zakwaterowana z
Bartkiem w domu samotnych
matek. Sąd ustanowił nadzór
kuratora zobowiązując go do
składania sprawozdań raz na
kwartał. Ten obowiązek został
powierzony Katarzynie K., kuratorowi społecznemu.
Jak informuje Violetta Niziołek, rzeczniczka prasowa
Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, do maja 2007 roku
kuratorka nie miała kłopotów
ze swoją podopieczną. Sytuacja

piwo, a jej 3,5-letni synek często
ją denerwuje. Ale i wówczas
Katarzyna K. nie ujęła tych
okoliczności w karcie czynności
złożonej w wałbrzyskim sądzie
rejonowym.
– Gdyby wtedy Katarzyna
K. zareagowała informując o
faktach sąd, z pewnością Iwona
K. z synem musiałaby wrócić
do placówki opiekuńczej lub
oddać chłopca do domu dziecka
– mówi Violetta Niziołek. Na
pewno nie doszłoby wówczas
do kontaktu dziecka z oprawcą
Mariuszem V., co zakończyło się
tragedią.
Katarzyna K. złożyła wniosek
o dobrowolne poddanie się karze: rok więzienia w zawieszeniu
na trzy lata, grzywna w wysokości tysiąca złotych oraz zakaz
pełnienia funkcji kuratora na
okres pięciu lat.

(tejo)

Szybsze doprowadzanie do końca postępowań i lepsze
wskaźniki – taki jest bilans działalności Prokuratury
Okręgowej w Jeleniej Górze za miniony rok. Mówiły o tym
najważniejsze prokuratorki tej instytucji.
– Wyniki prokuratury są bardzo dobre, co świadczy o dużym
nakładzie pracy prokuratorów w
prowadzone postępowania – powiedziała Teresa Łozińska-Fatyga,
pełniąca funkcję prokuratora okręgowego w Jeleniej Górze. Powołana
jesienią nowa szefowa prokuratury, pochodząca z Legnicy, wraz
z prok. Violettą Molendą, Ewą
Węglarowicz-Makowską oraz Violettą Niziołek, przyjęła w miniony
wtorek dziennikarzy na dorocznej
konferencji prasowej.
Teresa Łozińska-Fatyga dodała,
że z bilansu wynika, iż sprawy
były prowadzone sprawnie i szybko, a opóźnienia nie są zależne
bezpośrednio od prokuratury, ale
od czasu oczekiwania na opinie
biegłych, co niejednokrotnie przedłuża tok postępowania. Skarg na
przewlekłość czynności jest zdecydowanie mniej. W ubiegłym roku
takich przypadków było 45, a dwa
lata temu – 70 – usłyszeliśmy.
Nowością w placówce jest powołanie tzw. zwierzchniego nadzoru
służbowego. – Czterech prokuratorów zajęło się tu najważniejszymi
28 sprawami prowadzonymi w
rejonach i w Jeleniej Górze – poinformowała rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury okręgowej
Violetta Niziołek. – Prokuratorzy
wspierają śledczych prowadzących
te sprawy i służą im pomocą oraz
radą – usłyszeliśmy.
Prokuratorki umówiły też
najważniejsze postępowania za-

Wspomniano także o ślimaczącym się
śledztwie w tzw. aferze corhydronowej.
Postępowanie – ze względu na bardzo
dużą ilość materiału do przebadania
– potrwa jeszcze dwa lata. Chodzi o badanie ampułek z zawartością preparatu.
Prokuratura jak dotąd bezskutecznie
zabiega o dodatkowych pracowników, którzy mogliby przyspieszyć bieg
śledztwa.

kończone skierowaniem aktu
oskarżenia do sądu, toczące się
w Prokuraturze Okręgowej w
Jeleniej Górze w ubiegłym roku.
Wspomniano o sprawie korupcji
w Straży Granicznej i Urzędzie
Celnym. – Odzyskano 425 tysięcy
złotych, które oskarżeni przyjmowali w formie łapówek, skazano
58 osób – podkreśliła prok. Ewa
Węglarowicz-Makowska.

Bestia czeka na proces

Mówiła także o akcie oskarżenia
przeciwko Mariuszowi V., który bestialsko zamordował synka swojej
przyjaciółki Bartosza K., a także
o akcie skierowanym przeciwko
matce chłopca, Iwonie K. O sprawie informowaliśmy na naszych
łamach. Jeleniogórska prokuratura
złożyła wniosek o przeniesienie
procesu z sądu wałbrzyskiego do
innego ze względu na uniknięcie
stronniczości.
Wspomniano także o sprawie
przemytu śmieci do Polski. 12
transportów odpadów przezna-

czonych do recyklingu zostało
sprowadzone do naszego kraju.
Śmieci wyrzucono w okolicach
Bolesławca i Swarzędza. W tej
sprawie skazano już 19 osób, a
przeciwko dwóm prowadzone jest
postępowanie.

Powrót do strzelaniny

Do prokuratury wraca także
sprawa o głośne zabójstwo Roberta
Sz., który latem 2003 roku zginął
zastrzelony w jednej z hurtowni
przy ul. Wolności. – Jeden sprawca
został już skazany prawomocnym
wyrokiem sądu na 15 lat więzienia.
Dwóch pozostałych , to Białorusini,
którzy odbywali karę w ukraińskim
więzieniu. – Jeden już został wydany polskim organom sprawiedliwości, drugi trafi do Polski niebawem.
Będą z nimi przeprowadzone czynności. Wciąż poszukujemy listem
gończym czwartego ze sprawców
Rafała Zabłockiego – powiedziała
Ewa Węglarowicz-Makowska.

Zabiła własne dziecko?

Z najnowszych spraw śledcze
zwróciły uwagę na toczące się w
Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu postępowanie przeciwko kobiecie, którą podejrzewa się o dziecio-

bójstwo. W październiku ubiegłego
roku znaleziono w śmietniku noworodka, którego rzekomo miała
porzucić. – Kobieta nie przyznała
się do tego. Powiedziała, że nie była
w ciąży – mówi prokurator Violetta
Niziołek. – Dlatego powołaliśmy
biegłych z zakresu genetyki, aby
ponad wszelką wątpliwość ustalili,
czy między dzieckiem a podejrzaną
był stopień pokrewieństwa. Do tego
wciąż czekamy na ekspertyzę z
Zakładu Medycyny Sądowej, który
ma wyjaśnić, czy dziecko przeżyłoby, gdyby do porodu doszło w
normalnych warunkach.

Molestowanie
bez szczegółów

Z uwagi na charakter sprawy
prokuratura nie ujawnia szczegółów przestępstwa, do którego
ostatnio doszło w Bogatyni. Tam
30-letni mieszkaniec jest podejrzany o molestowanie seksualne,
którego miał dopuścić się wobec
dwójki dzieci w wieku czterech
i dziewięciu lat. – Niestety, nie
wszyscy dziennikarze wysłuchali
naszej prośby, przez co śledztwo
może być utrudnione – ubolewa
V. Niziołek.

Konrad Przezdzięk
Fot. Konrad Przezdzięk

Zakatowany na śmierć przez konkubenta swojej matki
trzyletni Bartek mógłby dziś cieszyć się życiem, gdyby
kurator sądowa prawidłowo wykonywała swoje obowiązki i w porę ostrzegła sąd, że chłopcu może grozić
niebezpieczeństwo.

Prokuratorki: Teresa Łozińska-Fatyga (z lewej),
Ewa Węglarowicz-Makowska (w środku) i Violetta Niziołek (z prawej).
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Światło w kadrze

W poniedziałek (dziś) nastąpi rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, którego
uczestnicy sfotografowali I
Karkonoski Festiwal Światła.
Bonusem będzie uzupełnienie
wystaw y pokonkursowej o
zdjęcia, na których autorzy
uwiecznili festiwal w formie
reporterskiej. – Dostaliśmy sporo pięknych prac, na których
widać kreatywność. Ich autorzy to głównie ludzie młodzi
– mówi Robert Futerhendler, jeden z organizatorów KFŚ oraz
konkursu fotograficznego.

Bezpieczna
„Handlówka”

Pierwsze spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2 z policją
i przedstawicielami innych
służb mundurowych wzbudziło spore zainteresowanie wśród
uczniów popularnej „Handlówki”. Danuta Pawłowicz,
dyrektorka placówki oraz Danuta Romańczuk-Masiowska,
pedagog szkolna, zaprosiły do
placówki policję, przedstawicieli straży: ochrony kolei,
leśnej, miejskiej, pożarnej, granicznej oraz reprezentantów
GOPR i Karkonoskiego Parku
Narodowego a także innych
służb i instytucji. W spotkaniu
wzięło udział 150 osób.

Wybuch i pożar

W miniony piątek o godz. 4
nad ranem na ul. Jana Pawła II
zapalił się ciągnik z naczepą. Na
szczęście ogień w porę ugasili
strażacy. Wcześniej Zabobrzem
wstrząsnęła eksplozja. W pojeździe zapaliło się koło, które
„wybuchło”. Prawdopodobną
przyczyną wybuchu ognia był
defekt hamulców. Kierowcy
nic się nie stało. Nie ma też
strat w przewożonym towarze.
Wszystko dzięki strażakom,
którzy po sprawnej akcji ugasili
płonący samochód. O sprawie
poinformowano policję.

Utopili psy w wiadrze

Kara do roku więzienia za
wyjątkowo bestialskie zabicie
zwierząt grozi dwóm mężczyznom, którzy podejrzewani są
o zabicie pięciu szczeniaków
i jednego dużego psa. Zwłoki
czworonogów odnalezione
zostały na śmietniku w dwóch
reklamówkach. Do bulwersującego zdarzenia doszło w
sąsiedniej Złotoryi. Stan zdrowia mężczyzn nie pozwalał na
zamknięcie ich w policyjnym
areszcie.

Niebezpieczne
omijanie

Do niebezpiecznie wyglądającej, ale niegroźnej w skutkach
kolizji z udziałem autobusu
MZK doszło w minioną środę w
Sosnówce. Doprowadził do niej
kierowca mazdy 323, który nie
zważając na trudne warunki
na drodze, próbował ominąć
autobus. Nie udało się przez
zalegający na drodze śnieg. W
konsekwencji samochodem
zarzuciło i auto uderzyło w tył
pojazdu komunikacji miejskiej.
Kierowcom ani pasażerom nic
się nie stało. Przybyła na miejsce policja ukarała niecierpliwego kierującego mandatem
i punktami karnymi. Obydwaj
prowadzący byli trzeźwi.

Czad zabrał Alę
Ósmego lutego rodzina,
przyjaciele, znajomi i wychowawcy na trzynaste
urodziny życzyli Alicji milionów lat życia w zdrowiu,
szczęściu oraz spełnienia
marzeń i planów, których
miała tak wiele. Dzisiaj
wciąż zadają sobie pytanie,
dlaczego właśnie Ją spotkał
tak tragiczny los: śmierć
wskutek zatrucia tlenkiem
węgla.

Fot. Angelika Grzywacz
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O tym, że Ala już nigdy nie
przyjdzie do szkoły, nie zasiądzie
w ławce, nie porozmawia z koleżankami i nie pójdzie na zbiórkę
harcerską lub zajęcia w „Muflonie”,
wszyscy dowiedzieli się w minioną
środę rano.
Śmierć Alicji wstrząsnęła całą
okolicą. Na wieść o tej tragedii, łzy
popłynęły z wielu oczu.

Stali i płakali

– Zadzwoniła do mnie znajoma
i powiedziała mi, że dziewczyny
stoją pod szkoła i strasznie płaczą
– mówi sąsiadka. Zapytałam ją:
co ty mówisz, co się stało? Wtedy
dowiedziałam się, że Ala nie żyje.
To był szok dla wszystkich, bo
jeżeli człowiek choruje, czy zginie
w wypadku samochodowym, to
zupełnie inaczej się to odbiera. Ale
tak...nie mam słów.
Koleżanki i koledzy Alicji z klasy VI a po informacji o śmierci
dziewczynki już nie byli w stanie
skupić się na zajęciach. Poprosili
nauczycieli o umożliwienie im
pójścia wspólnie do kościoła, by
tam modlić się za duszę koleżanki.
Na zajęciach języka polskiego, przyjaciółka Zmarłej, Magda, napisała
pożegnalny list, który ze zdjęciem
dziewczyny uczniowie umieścili w
szkolnej gablocie na korytarzu.
Najbliższe koleżanki Ali przez
kilka dni przychodziły ubrane
do szkoły na czarno. Na profilu
Alicji na portalu Nasza-klasa.pl i na
naszym portalu pod informacją o
śmierci dziewczynki pojawiła się
lawina komentarzy i kondolencji.
Wśród nich, pytania: dlaczego
Ona?

Wzór cnót

– Koło Jej śmierci nie można
przejść obojętnie, tak, jak Ala nie
była obojętna na nikogo – mówi
starsza pani, Krystyna Ejsmant,
sąsiadka. – Radości sprawiała
naprawdę wiele, tylko dlaczego tak
krótko? Zawsze grzeczna, uczynna,
wzorowa w nauce, inteligentna i do
tego piękna.
– Każdy zadaje sobie teraz pytanie, dlaczego to akurat Ją spotkało,

Pogrążone w smutku koleżanki Alicji przygotowują swojej przyjaciółce pożegnalne serduszko.
Chciała zbawić świat

Alusia lub Alunia, tak mówili
na nią znajomi i przyjaciele.
A tych znajomych i przyjaciół
nie tylko wśród rówieśników
miała całkiem sporo. Zapewne poprzez swoją pogodną
naturę, zaangażowanie, specyficzny charakter, upór.
I przekonanie, że w życiu
najważniejsze są sprawiedliwość oraz dobro. Jak
mówią w ychowawc y z
Miejskiego Domu Kult ur y „ Muf lon”, gd z ie
dziewczynka chodziła
na zajęcia plastyczne
i teatralne, Alusia była
taką małą królewną,
która chciała zbawić
cały świat.
– Wspominam ją
jako taką uśmiechniętą k rólewnę,
która miała w sobie dużo wdzięku,
dziewczęcości,
miękkości w ruchach, uśmiechu,
którymi potrafiła
zaczarować i oczarować
wszystkich – mówi Agata Moczulska, instruktor teatralny z
„Muflona”. – Jednocześnie była
bardzo skromna i śmiała w swoich decyzjach, dążeniach. Miała
tak szczere serce, że nie było
w nim ani grosza zakłamania,
zawsze mówiła to co myślała i
czuła. Była osobą, która mogła
daleko zajść przez to, że miała

Jolanta Szewczyk: – W dalszym ciągu
nie dopuszczam tego do swojej myśli. Cały czas
mam przed oczami, jak Alunia idzie z gitarą,
na której uczyła się grać, z taką gracją,
rozwianym włosem, jak taka muza.
i ja też tak z sąsiadkami rozmawiałam, w czym ta dziewuszka
zawiniła, czym zawinili jej rodzice.
Ale wie pani, to tak w życiu już jest,
że tragedie zabierają z tego świata
tylko tych dobrych i szlachetnych,
może po to by nad nami czuwali
– usłyszeliśmy.

jasno ok reślony, poz y t y wny
światopogląd. Brnęła prosto
przed siebie, walczyła z niesprawiedliwością i złem. O to co
działo się w jej życiu walczyła jak
lew, zawsze musiała być pierwsza, robiła wszystko z najwyższą
precyzją, zawsze na sto procent.

Jak każda dziewczynka w jej wieku miała marzenia. W zależności
od sytuacji chciała być modelką,
piosenkarką, aktorką, malarką
– wspomina instruktorka.

prezy, angażowała się w życie
szkoły, zajęcia pozalekcyjne, służyła w harcerstwie, nie miała
wrogów. Była inteligentna i śliczna.
Wymarzone dziecko dla rodziców,
którzy pokładali w niej ogromne
nadzieje. Wymarzona uczennica
dla szkoły. Jest nam tak
bardzo przykro i
żal, nie sposób tego
wyrazić.

Z wdziękiem
jak muza

Anielski uśmiech

Koleżanki i koledzy wspominają
przede wszystkim jej uśmiech,
wiecznie promienną twarz, w
której nie było miejsca na gniew,
ani smutek. Również sąsiedzi i
nauczyciele właśnie taką ją pamiętają. Oni określają ją jako anielskie
dziecko, wzór.
-–To był chodzący anioł, jedna z
najlepszych uczennic szkoły, przewodnicząca klasy szóstej, cudowne
dziecko. Zwyciężyła w konkursie
ekologiczno-przyrodniczym. Nauczycielka, która w środę ogłaszała
wyniki, po prostu płakała – mówi
Małgorzata Kruczkowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej numer 15 w
Jeleniej Górze Sobieszowie. – Ala
nie będzie nas już reprezentować
na żadnym konkursie. Już między
nami nie ma, a jej nazwisko musiała wyczytać.
Alicja organizowała różne im-

– To naprawdę
straszne, Alicję traktowałam jak własną
córkę, bardzo dobrze
znam też rodziców Alusi. Kiedy dowiedziałam
się o śmierci, nie mogłam
w to uwierzyć, nie spałam
całe noce – mówi Jolanta
Szewczyk, koleżanka rodziny i instruktor plastyki
w „Muflonie”. – W dalszym
ciągu nie dopuszczam tego
do swojej myśli. Cały czas
mam przed oczami, jak Alunia idzie z gitarą, na której
uczyła się grać, z taką gracją,
rozwianym włosem, jak taka
muza.
– Pamiętam, że kiedyś, kiedy
mój syn i Alicja miały w tych samych godzinach zajęcia w szkole
muzycznej, my z jej tatą dużo na
korytarzu rozmawialiśmy. Ojciec

Alicji opowiadał mi nawet o tym
piecu, bo rodzice Ali budowali się w
tym samym czasie co ja z mężem.
My też mieliśmy w planach zamontowanie centralnego ogrzewania.
Nie mam pojęcia co mogło się
stać, bo rodziców Alicji stać było na
bezpieczne ogrzewanie. Nigdy nie
mówili, by cokolwiek z tym urządzeniem było nie tak – dopowiada
Jolanta Szewczyk.
Jak mówią sąsiedzi, po tragedii
matka dziewczynki, z zawodu
nauczycielka, wyjechała z Sobieszowa do swojej matki. Alicja była
jej jedynym dzieckiem. Ojciec przez
lata pracujący z trudną młodzieżą,
a obecnie będący już na emeryturze, też nie może sobie z tą tragedią
poradzić. – Rodzice bardzo dbali o
Alicję, pogłębiali jej umiejętności,
troszczyli się o nią – mówią Bożena
i Wiktor Szwinta oraz Jadwiga i
Stefan Bulga, sąsiedzi „zza płota”.
– W tej rodzinie nigdy nie było
żadnych problemów, żadnych
kłótni, nałogów. Ten dorosły syn,
który jest lekarzem był z pierwszego małżeństwa pana domu, więc
Alicja dla matki i z racji wieku była
jakby jedynaczką.
– Ze śmiercią dziecka nikt nigdy
się nie pogodził, i z pewnością
rodzice Ali też nigdy się z tym nie
pogodzą – usłyszeliśmy.

Angelika Grzywacz

Tragiczny wtorek
17 lutego, w ostatnim dniu swojego życia, Alicja wróciła do domu przy ulicy Dembowskiego jak co dzień po szkole i zajęciach pozalekcyjnych, na które rodzice dowozili
ją samochodem. Wieczorem przygotowywała się do szkoły. Poza odrobieniem lekcji
i zabawą ze swoim kotem Czarusiem, z jedną z koleżanek, która przyszła do niej do
domu, przygotowywały materiały na szkolną gazetkę ścienną. Następnego dnia miały
ją powiesić. Dziewczynki śmiały się, wygłupiały. Kiedy koleżanka poszła do domu,
nastolatka poszła się kąpać do łazienki na piętro domu. Kiedy długo nie wychodziła
zaniepokojeni rodzice weszli do pomieszczenia, w którym znajdował się także junkers.
Tam zastali leżącą w wannie córkę nie dającą oznak życia.
Szybko zawiadomiono pogotowie ratunkowe, które było na miejscu już po sześciu
minutach. Zespół pogotowia oraz brat nastolatki, Wojtek, który jest lekarzem, bezskutecznie usiłowali reanimować dziecko. Na miejscu była także straż pożarna. – Dokonano
pomiarów składu powietrza. Choć pomieszczenie wcześniej przewietrzono, wykryto
śladową obecność tlenku węgla – mówi kom. Bogumił Kotowski z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze. Dla rodziny, przyjaciół i znajomych Ali skończył się świat.
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Fot. Konrad Przezdzięk

PiS pokazuje nową twarz

Rozmowa z Adamem Lipińskim, posłem okręgu jeleniogórsko-legnickiego i wiceprezesem Prawa i Sprawiedli- przeciwko PiS-owi. Uważam, że
ostatni kongres był największym
wości.
– Drugie dla Polaków, wybory do Europarlamentu już za
cztery miesiące. Czy PiS ma już
kandydatów?
Adam Lipiński – Właśnie trwa
ustalanie list wyborczych we
wszystkich okręgach, również w
naszym, obejmującym dwa województwa i cztery okręgi wyborcze
do Sejmu. W połowie tego tygodnia
zbierze się komitet polityczny PiS,
podejmujący istotne dla partii decyzje. Na tym posiedzeniu zostaną
wstępnie ustalone listy wyborcze.
Ja zamierzam zgłosić 9 osób, z
regionu jeleniogórskiego będzie to
Rafał Ślusarz.
– Niedawny kongres PiS miał
być przełomem programowym

Z książką bezpieczniej
50 kompletów podręczników zakupionych przez
fundację „Jeleniogórska Akcja Bezpieczna Droga” w
najbliższym czasie trafi do wszystkich przedszkoli w
mieście i regionie. Książki pomogą maluchom zdobyć
umiejętności bezpiecznego zachowania w drodze do
szkoły, w domu, na podwórku i w przedszkolu.
Pomysł zakupienia kompletu
książek „Sam(a) dbam o swoje
bezpieczeństwo”, zrodził podczas
jednego ze spotkań nauczycieli
przedszkolnych.
Ewa Duziak, radna miejska i metodyk nauczania przedszkolnego, o
pomoc poprosiła Mariusza Synówkę
z fundacji „Jeleniogórska Akcja
Bezpieczna Droga”, który w ciągu
kilku dni zamówił i dostarczył około
50 kompletów podręczników. – Poza
bardzo obrazowym poruszeniem
problemów z codziennego dnia
przedszkolaka i nie tylko, książka
zawiera omówienie poszczególnych
zachowań i konsekwencji tego zachowania – mówi radna Duziak.
– Wspieramy wiele akcji mających

na celu podnoszenia bezpieczeństwa
najmłodszych, dlatego widząc, że jest
to kolejny dobry pomysł zdecydowaliśmy się przekazanie pieniędzy
z naszych honorowych legitymacji
członkowskich na zakup tych książek – powiedział Mariusz Synówka.

(Angela)

Z tej publikacji dzieci dowiedzą się, jak
zachować się w drodze do szkoły i ze
szkoły do domu, podczas zajęć w szkole,
samotnego pobytu w domu, czyli co
mogą ruszać, czego nie, jak zachować
się w lesie czy na podwórku. Dowiedzą
się też, że nie wolno ufać dorosłym
nieznajomym i nie wolno podchodzić
do żadnych zwierząt.

Ulubiony ksiądz
Kolejny tydzień zabawy 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.
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 problemów, czy
mogą liczyć na jego przychylność. Czy
w końcu jest dobrym opiekunem
kościoła.
Do naszej redakcji docierają kolejne

propozycje. Uznanie mieszkańców
Karpacza zdobył ksiądz proboszcz
Zenon Stoń z parafii pod wezwaniem Nawiedzenie Najświętszej Marii
Panny. Mieszkańcy Wojcieszyc chcą
uhonorować księdza Przemysława
Słyszko z parafii pod wezwaniem św.
Barbary. Są głosy z poparciem dla księdza Józef Steca z parafii Matki Bożej
Miłosierdzia w Cieplicach. Uznanie
znalazł też były proboszcz parafii w
Jagniątkowie, ksiądz Marian Matula,
znany jako Kubek, jak napisano w
jednym z kuponów, za wyjątkową
skromność i poruszanie naszych
sumień. Czy ta klasyfikacja zmieni
się w następnym tygodniu?

KUPON
Imię i nazwisko księdza
....................................................................................
Parafia
....................................................................................
Dlaczego wybieram tego kapłana (nieobowiązkowo)
....................................................................................
....................................................................................
Czytelny podpis ..........................................................
Wypełniając kupon wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji pomysłu Jeleniogórskiego Tygodnika Jelonka.com (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

i zmienić wizerunek partii,
mocno obciążonej opinią o
kłótliwości i walki o swoje za
wszelką cenę. Czy to się udało?
– Ten wizerunek to w dużej mierze dzieło ludzi, których interesy
naruszyliśmy w czasie 15 miesięcy
naszych rządów jako parlamentarna większość. To tyle samo,
co rządy PO i PSL od ostatnich
wyborów. W tym czasie przeprowadziliśmy kilka ważnych reform,
w tym likwidację WSI i obniżenie
podatków, które teraz wchodzi w
życie. To te środowiska wytworzyły
poczucie zagrożenia rządami PiS. I
choć w ostatnich wyborach poparło nas o 2 miliony wyborców więcej
niż w 2005 roku, przegraliśmy
głosowanie, które było plebiscytem

od wielu lat spotkaniem programowym jakiejkolwiek partii.

– Zamierza pan interweniować u wojewody dolnośląskiego
w sprawie blokowania dyskusji
w radzie powiatu jeleniogórskiego. O co chodzi?
– Radni Prawa i Sprawiedliwości
zwrócili się do przewodniczącego
rady z wnioskiem o zwołanie
nadzwyczajnej sesji podczas której
chcieli wyjaśnić wątpliwości związane z prywatyzacją szpitala Bukowiec w Kowarach. Tam jest wiele
wątpliwości i kontrowersji, ale mi
chodzi szczególnie o oburzające
blokowanie dyskusji o polityce finansowej powiatu. Przewodniczący
odmówił zwołania takiej sesji, która
mogła rozwiać wiele wątpliwości,

pod absurdalnym pretekstem, że
do wniosku nie dołączono żadnego
projektu uchwały. Ale sesje nadzwyczajne nie muszą obradować
nad uchwałami. Ta miała na celu
wyjaśnienie wątpliwości radnych.
Tak się dzieje w wielu samorządach
rządzonych przez PO i SLD, że pod
formalnymi pretekstami zamyka
się usta opozycji, uniemożliwia
sprawowanie kontroli nad działaniem samorządu. Ostrzegaliśmy
przed komercjalizacją szpitali,
które wtedy łatwo jest prywatyzować. Czasami to jedyny sposób na
ratowanie upadających placówek,
ale czy Bukowiec tego wymagał?
Tego chcieli się dowiedzieć radni.
Będę interweniował w sprawie
skandalicznego blokowania zwołania sesji.
– Dziękuję za rozmowę.

Marek Komorowski

Najazd Wikingów
Festiwal Wikingów na 100lecie otwarcia pawilonu
norweskiego będzie letnią
atrakcją Cieplic. Przygotowania do imprezy już
trwają. W przyszłości na
stałe ma być wpisana do
kalendarza Muzeum Przyrodniczego.
– Skontaktowałem się
z kilkoma bractwami wikingów, które
działają głównie w
północnej Polsce
i na Pomorzu –
mówi Stanisław
Firszt, dyrektor
Muzeum Przyrodniczego. – Najpewniej entuzjaści dawnej kultury
skandynawskiej przyjadą do nas w lipcu i
rozłożą obozowisko
w Parku Norweskim – wyjaśnia.
Wikingowie
będą urządzać
różne pokazy
i zaproszą
gości do swojego obozu.
Uś wietnią
także jubileuszowe
obchody zaplanowane
na 18 lipca
Stanisław
tego roku.
Firszt
Impreza
ma być cy-

kliczna. W przygotowaniach będzie
miała także udział Ambasada
Norwegii w Warszawie.
W zamian polscy wikingowie
zwiedzą region jeleniogórski. Wielu z nich nie widziało jeszcze świą-

tyni Wang zbudowanej w Norwegii
i przewiezionej w Karkonosze w
1842 roku. Jest to jedyna w Europie
autentycznie norweska budowla
znajdująca się poza Norwegią.
Festiwal Wikingów będzie nor-

weskim akcent 100-lecia całego
kompleksu.

(tejo)

Kaprys fabrykanta
Pawilon do Parku Fuellnera trafił dzięki kaprysowi fabrykanta i zarazem wielkiego miłośnika regionu oraz Cieplic. Eugen Fuellner,
właściciel cieplickiej fabryki maszyn papierniczych oraz okolicznych gruntów – podczas swojej podróży do Norwegii – tak zauroczył
się budynkiem restauracji w pobliżu Oslo, że postanowił wybudować podobny obiekt w Cieplicach.
Projekt autorstwa niejakiego Folgnera pochodzi z Norwegii, a budowę pawilonu Fuellner zlecił cieplickiej firmie Paula Ansorge. Całość
powstała w stylu ludowego budownictwa skandynawskiego. Dom wykonano z drewnianych, bejcowanych bali, osadzonych na
podmurówce. Sporo tu zakamarków, tarasów widokowych, elementów ozdobnych. Uroku wnętrzom dodają belkowane stropy.
Kiedy pawilon powstawał, nikt nie przewidział, że będzie tu w przyszłości muzeum – mówi Stanisław Firszt. – Prace przy zakładaniu
parku i budowie pawilonu rozpoczęły się w 1906 roku. Całość została oddana trzy lata później, 18 lipca, w 25-lecie pożycia pary
cesarskiej – dodaje. Wiadomo, że wszystko było gotowe wcześniej, ale fabrykant celowo czekał na tę dostojną okazję.
Pawilon zbudowano jako domek myśliwski. Była tam restauracja, kawiarnia, klub towarzyski oraz pokoje gościnne, pełne trofeów
myśliwskich oraz eksponatów broni. Lokal gastronomiczny był tu także po wojnie. Dopiero w 1967 roku do pawilonu przeniesiono
z Długiego Domu resztki kolekcji Schaffgotschów i urządzono tu Muzeum Przyrodnicze.

wasze fotki Nasze Pociechy

Hania

Maciej

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

A si a

Ew a

Jes sic a

Lid ia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Syberyjskie opady śniegu, które niemal sparaliżowały
życie w minionym tygodniu, nieco ustaną, ale najchłodniejsza pora roku ani myśli o odwrocie. Skutki zimy już
są poważne: giną ludzie. Może być jeszcze bardzo niebezpiecznie, kiedy zacznie się odwilż. Ryzyko powodzi
jest ogromne.
Potężny karambol na autostradzie A 4, do tego katastrofa
śmigłowca ratowniczego, który
spieszył na pomoc kobiecie w
ciąży, jednej z poszkodowanej
w wielkiej kraksie. Ginie pilot i
ratownik medyczny. Paraliżujące kierowców, zwłaszcza tirów,
opady śniegu. Zamknięte drogi,
przekopane tunele śnieżne przy
niektórych ulicach, zaspy sięgające dwóch metrów i potężne sople
oraz zwały śniegu na dachach.
Oto krótka charakter yst yka
minionych dni.

Deficyt soli

Zimy mają dość już sami drogowcy, którzy przecież na najchłodniejszej porze roku zarabiają.
– Jest ciężko – nie ukrywa Michał
Kasztelan, prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej. Szef firmy zajmującej się odśnieżaniem nie
ukrywa, że jeśli śnieg popada
w takich ilościach, co ostatnio,
jeszcze przez kilka dni, może
zabraknąć soli. – Póki co mamy
zapasy, codziennie przyjmujemy
kilka samochodów z solą. A
piasku jest pod dostatkiem. W
Kłodawie, gdzie zaopatrujemy
się, przed kopalnią w kolejce stoi
200 ciężarówek – wyjaśnia M.
Kasztelan.

Męka na drogach

Pracownicy MPGK usuwają śnieg z traktu śródmiejskiego.

Łamanie tirów

które – spadając z wysokości
kilkudziesięciu metrów – mogą
z łatwością przebić czaszkę.
– Kobieta, która w miniony
wtorek przechodziła obok sklepu

Od wtorku do piątku policjanci
zamykali czasowo ruch na krajowej trójce w stronę Jakuszyc,
a ograniczenie tyczyło głównie
tirów, zwłaszcza bez łańcuchów.
Padało tyle śniegu, że drogowcy nie byli w stanie zapewnić
przejezdności traktu. Odważni
kierowcy, którzy nie bali się
trudnych warunków, musieli
uznać wyższość natury, kiedy
„złamane” w pół tiry stawały w
poprzek jezdni.

nie stało – pisze do nas nasza
Czytelniczka Ewa. – Zaapelujcie
do ludzi o ostrożność przy przechodzeniu w pobliżu budynków,
ponieważ na wielu z nich są nie

przy „Handlówce”, została niemal
przygnieciona „lawiną”. Masy
śniegu spadł y z dachu tegoż
budynku. Na szczęście nic jej się

usuwane na czas śnieżne nawisy
– dodaje.
Groźne są także sople. Choć
zarządcy budynku usuwają je w

Zima i splot nieszczęśliwych
okoliczności doprowadziły także
do śmierci człowieka. W miniony
piątek jeden z mieszkańców ul.
Krośnieńskiej wszedł na dach
swojego domu mając zamiar
zrzucić z niego śnieg. Niestety,
przecenił swoje siły: zasłabł, przewrócił się, stracił przytomność
i zmarł. Jego ciało zdejmowali
strażacy zaopatrzeni w nowoczesny sprzęt.

.

Zima potrzyma

O przedwiośniu można – póki
co – zapomnieć. Arktyczne powietrze będzie nas owiewać co
najmniej do końca miesiąca,
choć – według prognoz – opady
śniegu, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, zanikną. Później,
wraz z odwilżą można spodziewać się powodzi: przy szybkich
roztopach ryzyko podtopień jest
bardzo duże. Sytuację na bieżąco
monitoruje Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego.

Fot. Anna Pisulska

Fot. Konrad Przezdzięk

Zawał na dachu

Na długo zapamiętają też wycieczkę do Karpacza dzieci, które
udały się tam w miniony piątek
autobusem z łysymi oponami.
Trudne warunki na drogach i
manewr skrętu spowodowały,
że autokar – w Podgórzynie przy
wyjeździe na Miłków – wypadł
z jezdni i zatrzymał się w rowie.
Na szczęście nikt nie odniósł
obra żeń. Poja zd w ycią gnęli
strażacy, a w ycieczkowiczów
zabrał autobus zastępczy.

Przechodnie z obawą spoglądają na dachy
i gzymsy. Są tam tony śniegu i ostre jak
szpikulec sople, które – spadając z wysokości
kilkudziesięciu metrów – mogą z łatwością
przebić czaszkę.

Przechodnie z obawą spoglądają na dachy i gzymsy. Są tam tony
śniegu i ostre jak szpikulec sople,

Walka z zimą na placu Ratuszowym.

miarę często, tworzą się nowe:
część śniegu w dzień odmarza, a w
nocy, kiedy ściśnie mróz, na powrót
skuwa lodem cieknącą wodę.

Na łysych oponach

Zagrożenie z powietrza

Fot. Konrad Przezdzięk

Niemal przez cał y t ydzień
w mieście jeździło się fatalnie,
zwłaszcza po bocznych drogach,
ale nie tylko. Kłopoty były w
miniony wtorek na Zabobrzu.

Biały żywioł

Na całym placu ogrodzonego
parkingu Simetu przy ulicy Kiepury nieopodal kościoła św. Jana
Apostoła i Ewangelisty, klienci,
którzy przyszli rano po swoje
auta, brnęli po kolana w śniegu a
wiele z samochodów trzeba było
wypychać ręcznie.
– Z wyjazdem męczyłem się
pół godziny, przez co spóźniłem
się do pracy, a przecież płacę za
parking prawie 70 złotych miesięcznie – mówi jeden z naszych
czytelników.
Jan Nowak z Simetu tłumaczy,
że przy małych opadach śniegu
plac parkingowy był odśnieżany
za pomocą małego ciągnika,
jednak przez noc śniegu nasypało
na tyle dużo, że ten sprzęt okazał
się za słaby. Wszystkie drogi na
parkingach były przejezdne po
południu.


Fot. Konrad Przezdzięk

WIADOMOŒCI

Strącanie sopli na ulicy Długiej.

Kolizja autobusu w Podgórzynie:
pojazd skończył jazdę w rowie.

reporterzy
Jelonki.com
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monitoringu i powiesił się na
prześcieradle.
Zauważyli to współwięźniowie czekający na obiad. Zamiast
pomóc skazanemu, ograniczyli
się t ylko do zaalarmowania
służb więziennych. Pracownicy
aresztu odcięli prześcieradło i
wezwali na miejsce pogotowie,
które odwiozło desperata do
szpitala. Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować
więźnia, lecz tylko przedłużyć
jego ży wot o kilkanaście godzin.
Jak w ynika z konsultacji z
psychologami, ten człowiek
chciał zwrócić na siebie uwagę
rodziny oraz otoczenia i nie
zdawał sobie sprawy z tego, że
może pożegnać się z życiem.
– Świadczy o tym fakt, że osa-

Nie chcą się zabić
Więźniowie często stosują próby samobójcze i samookaleczenia, by wywierać presje na
sędziach, rodzinie, współwięźniach. Kiedy zostają uratowani swoje zachowanie tłumaczą
chwilowym załamaniem i nie żałują, że zostali uratowani. – Ci ludzie decydując się
próbę samobójczą, nie chcą się zabić, często liczą na konsultacje psychiatryczną, która
zawsze może coś wykazać i która może obniżyć im karę – usłyszeliśmy od więziennych
psychologów. – Innym razem, chcą wymusić na rodzinie czy znajomych częstsze
widzenia. W tych dwóch przypadkach możemy wykluczyć to, że do tak desperackich
kroków posunęli się ze względu na innych współwięźniów. Zawsze kiedy jakieś osoby
w celi są skonfliktowane, mówią nam o tym i wówczas są przenoszone do innych
budynków, lub nawet do innych jednostek w Polsce

Przepadł jak kamień w wodzie
26-latek z okolic Jawora wyszedł z domu
pod koniec stycznia i
do dziś nie wrócił. Łukasz Kaim mierzy 175
cm, ma brązowe włosy
i niebieskie oczy. Ostatni raz widziany był w
Marciszowie, 24 stycznia, w pomarańczowej
kurtce, czarnej koszuli,
dżinsach oraz białych
adidasach. Osoby, które
mogły widzieć Łukasza,
proszone są o kontakt
pod nr. telefonu 667 789
166 lub (076) 870 12 55.
lub z najbliższą jednostką policji (997).

Sześćset złotych stracił starszy
mężczyzna z Karpacza po tym,
jak pieniądze ukradła kobieta,
która opiekowała się nim i miała
mu pomagać. Policjanci ustalili,
że kobieta współpracowała z jedną z fundacji, której pracownicy
zajmowali się ludźmi starszymi
i niedołężnymi. Takie prace wykonywała również podejrzana w
mieszkaniu 94-latka. Do czasu,
kiedy ten stwierdził brak 600 zł.
Do kradzieży doszło najprawdopodobniej 23 stycznia tego roku.
Kobieta przyznała się do kradzieży. Jako powód podała trudną
sytuację materialną. Teraz za
kradzież grozi jej nawet do 5 lat
pozbawienia wolności.

(tejo)
Zawał na Chojniku

(tejo)

Dla dobra mam i maluchów
Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze bierze udział w
programie doposażenia oddziałów neonatologii, patologii
noworodka i oddziałów położniczych. Placówka zostanie
zaopatrzona w brakujące do
tej pory urządzenia.
Do lecznicy trafi, między
innymi, inkubator, aparat do
ga zomet r i i, pul sok s y met r,
urządzenia niezbędne w wielu
przypadkach powikłań poporodow ych. Mają przyczynić
się do zmniejszenia wskaźnika
śmiertelności noworodków.
Ten na cał ym Dolnym Śląsku należy do najwyższych w
Polsce.

Opiekunka złodziejką

Ud z ia ł w prog ra m ie ma
szczególne znaczenie dla Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze, bo rodzą w nim kobiety
z całego powiatu jeleniogórskiego. Również te, które mają
kłopoty ze zdrowiem.
– Zależy nam na tym, żeby
przeby wające u nas kobiety
miały zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną – mówi
Stanisław Woźniak, dyrektor
Szpita la Wojewódzk iego w
Jeleniej Górze. Po podpisaniu
porozumieniu szpital zobowiązany będzie także do udzielania informacji i promowania
programu.

(Ania)

Gdyby nie szybka interwencja
goprowców nie wiadomo, jak
zakończyłaby się wtorkowa
wycieczka nastolatki, która
wybrała się na Chojnik z grupą
znajomych. Na górze dziewczyna poczuła silny ból w klatce
piersiowej w osierdziu i drętwienie lewej ręki, co wskazywało na
zawał serca. Współtowarzysze
turystki natychmiast wezwali
pomoc. Na miejsce dotarła grupa ratownicza Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Szklarskiej Poręby zwiozła
19-latkę skuterem śnieżnym do
ambulansu, którym odwieziono
dziewczynę do szpitala. Goprowcy interweniowali w minionym
tygodniu jeszcze w kilku innych
wypadkach. Najczęściej pomagali kontuzjowanym narciarzom
na stokach.

(Angela)

Cela Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze,
w której doszło do samobójstwa więźnia.
prześcieradło oraz zawiado mili strażnika oddziałowego.
Na miejsce wezwano karetkę
pogotowia, która po krótkiej
reanimacji zabrała skazanego
do jeleniogórskiego szpitala.
Lekarz podejrzewa ł jedna k,
że osadzony może powtórzyć
swoje zamiary, dlatego skazany
został odwieziony do szpitala
psychiatrycznego w Bolesławcu
na obserwację, gdzie obecnie
przeby wa . Prawdopodobn ie
zostanie przeniesiony do Wrocławia.
– Powodów, dla których ten
osadzony chciał odebrać sobie
życie, możemy tylko domniemywać – mówi Mirosław Witka.
– Jednak na sz ym zdaniem i

zdaniem psychologów jego zachowanie również mogło być na
pokaz. Aresztant spodziewa się
wysokiego wyroku, może chciał
wzbudzić litość w sędziach? Powiesił się kracie okiennej w pomieszczeniu, gdzie przebywało
jeszcze troje innych więźniów.
Na pewno zdawał sobie sprawę,
że go uratują. Znamy go z lat
poprzednich, kiedy udawał w
więzieniu, że ma astmę, wprowadzał w błąd lekarzy, tylko po

to by dostać łagodniejszy wyrok
– opowiada rzecznik aresztu
śledczego.
Zarówno samobójstwo, jak
i próbę samobójczą bada Prokuratura Rejonowa w Jeleniej
Górze.

Angelika Grzywacz

To zaraźliwe
W ubiegłym roku w jeleniogórskim areszcie doszło do czterech prób samobójczych, a
czternastokrotnie skazani próbowali się samookaleczać. W latach poprzednich była
to podobna liczba. U więźniów występuje zjawisko tzw. zarażania się samobójstwem.
Jeśli informacje o próbie samobójczej jakiegoś więźnia trafiają do mediów, do których
więźniowie mają swobodny dostęp, od razu liczba prób samobójczych się zwiększa.

Okradał panie z zaskoczenia
Przestępca, który atakował
kobiety i wyrywał im torebki, schwytany. Łącznie
okradł trzy jeleniogórzanki. Grozi mu więzienie.
Sprawca podbiegał od tyłu do
pokrzywdzonych i z zaskoczenia
wyrywał im torebki. Popełnił trzy
tego typu przestępstwa, których dopuścił się w Jeleniej Górze w lutym.
Łupem złodzieja padały dokumenty,
karty bankomatowe oraz pieniądze.
Łączna suma strat pokrzywdzonych
wynosi nie mniej niż 1200 zł – wyjaśnia nadkom. Edyta Bagrowska z
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Kiedy okradzione panie zgłosiły
popełnienie przestępstwa, policjanci
rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Na podstawie uzyskanego od

Fot. KMP

Ariel Ś., 22-latek z Jeleniej
Góry, w więzieniu za niszczenie
cudzego mienia miał odsiedzieć
sześć miesięcy. Wywieziono go z
celi nieprzytomnego po trzech
dniach odbywania kary, kiedy
wieczorem powiesił się w kąciku sanitarnym pomieszczenia.
Świadomości już nie odzyskał.
Zmarł po kilkunastu godzinach
w szpitalu w nocy z minionej
niedzieli na poniedziałek.
Jelen iogórza n i n t ra f i ł do
przejściowej, wieloosobowej
celi, 11 lutego. Dwa dni przed
tra gedią , prz yszła do n iego
matka na widzenie. Z synem
rozmawiała tylko kwadrans,
choć mogła godzinę. W feralną
sobotę po godzinie 13 A riel
poszedł do kącika sanitarnego,
w któr y m n ie było żadnego

dzony zdecydował się na taki
czyn w sali wieloosobowej oraz
w porze obiadowej – mówi Mirosław Witka, rzecznik Aresztu
Śledczego w Jelen iej Górze.
– Wcześniej nie mieliśmy żadnych sygnałów świadczących
o tym, że 22-latek może mieć
tak ie sk łonności i nic na to
nie wskazywało. W więzieniu
miał zostać t ylko sześć miesięcy, wcześniej nigdy nie był
karany.
Drugi niedoszły samobójca,
Krystian P. , 28-letni wielokrotny recydywista, przebywał w
celi o takim samym numerze,
jak pierwszy samobójca, ale w
innym pawilonie penitencjarnym, w oddziale karno-śledczym. Decyzją sądu został w
nim osadzony na trzymiesięczny tymczasowy areszt do marca. Miał oczekiwać na wyrok
sądu za liczne rozboje z użyciem
n iebezpiecznego na rzędzia .
Wcześniej był na warunkowym
zwolnieniu, ale na wolności
wrócił na drogę przestępstwa i
chcąc ukraść kolejnej przypadkowej osobie na ulicy laptopa,
pociął ją nożem po ręce.
Z w t ork u na środę oko ło
godziny pierwszej w nocy Krystian P. zawiesił prześcieradło
na kracie okiennej, założył sobie pętle na szyję i strącił krzesełko na którym stał. Trzask
upadającego mebla obudził trójkę współwięźniów. Ci udzielili
mu natychmiastowej pomocy.
Unieśli go do góry i odwiązali

pokrzywdzonych rysopisów oraz
w oparciu o materiały własne policjanci wytypowali 19-latka. „Strzał”
okazał się trafny: wskazany osobnik
został przez pokrzywdzone rozpoznany jako sprawca kradzieży.

19-latek trafił do policyjnego
aresztu. Był już notowany za inne
przestępstwa. Za kradzieże grozi
mu nawet do 5 lat pozbawienia
wolności.

(tejo)

Lutowy opłatek w Pogodnej Jesieni
Fot. Anna Pisulska

Osadzeni w jeleniogórskim dwa razy w ciągu minionych
dni targnęli się na swoje życie. Raz – skutecznie. Drugiego
desperata udało się uratować. Trwa śledztwo w tej sprawie, ale wiele wskazuje, że więźniowie nie mieli zamiaru
rozstania się z tym światem.

Fot. Angelika Grzywacz

Cele śmierci

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień obchodzili w
miniony czwartek środę spóźnioną
Wigilię, podczas której uroczyście
otwarto i poświęcono wyremontowaną niedawno kuchnię, stołówkę,
zaplecze oraz gabinet rehabilitacyjny.
Uczestników spotkania bawił zespół
Jeleniogórzanie. Dom Pomocy Społecznej istnieje od 1996 roku. Zawarto
w nim cztery związki małżeńskie. W
styczniu doczekano się solenizanta,
który ukończył 99 lat. Jest nadzieja,
że w przyszłym roku mieszkańcy i
pracownicy placówki będą obchodzili wyjątkowo huczne urodziny.

(Ania)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PLOTKI I FAKTY
Ci to mają gadane!

Zimowa niespodzianka
Śnieg i zimową aurę przychodzi mi oglądać już po raz
dziewiętnasty. Dziwiło mnie
to za pier wsz ym, no może
jeszcze za drugim i ewentualnie
trzecim razem. Nie wiem – nie
pamiętam. Od kiedy zaś dane
jest mi mieć wspomnienia,
zima jest czymś normalnym,
tradycyjnym wręcz dla natury
okresem roku, który zaczyna
się 22 grudnia a kończy 21
marca.
Są jednak tacy, którzy nie
mogą wyjść z poetyckiego podziwu. Do grupy tej należą
przede wszystkim drogowcy.
Co roku zaskakuje ich biała
pora roku, co nie pozwala na
odśnieżenie ulic w terminie.
To z kolei daje wspaniałą pożywkę Straży Miejskiej, która
biega od domu do domu i wlepia mandaty za... zaśnieżone
chodniki. Co ciekawe, wyżej
wymienieni panowie strażacy
z miasta wykonują te czynności
arcywielkiej wagi w południe
(potwierdzone naukowo za
pomocą zegarka ściennego,
ręcznego oraz kuchenkowego),
czyli wtedy, gdy mało kto zdąży
przeżuć kawę z fusami w pracy,
nie wspominając już o łapaniu
za szuflę przy zamarzniętym
domowym ognisku.
W zimie wcale nie tak wiele
zmienia się w krajobrazie. Mili
panowie dalej stoją z piwem
pod sklepem, tyle że do pasa w
śniegu. Kilku (i kilka) bałwanów więcej niż w lecie nie robi
chyba aż tak wielkiej różnicy,
prawda? Skoro jesteśmy już
przy bałwanach, bałwankach i
innych zimowych straszydłach
nie sposób nie wspomnieć o
innych śniegowych przyjemnościach. Na ulicach pojawiają się
osobowości w najróżniejszym
wieku, kształcie i kolorze wraz
z sankami i innymi koedukacyjnymi środkami lokomocji
grawitacyjnej, takimi jak dętka
od traktora, a za głupią minę
można dostać śnieżką w lewe
oko. Co kreatywniejsze dzieciaki
i co mądrzejsi dorośli z nudów
przymarzają językami do elementów metalowych, lub z nagła
zmieniają pozycję na horyzontalną względem chodnika.

Na przyszkolnych boiskach
rosną niczym zaspy przy odśnieżanych w ekspresowym
tempie drogach, monstrualnych
rozmiarów igloo, czekające tylko
na delikwenta, który wejdzie do
środka, aby się na niego zawalić.
Uszy masowo odmarzają, bo nikt
chyba nie lubi chodzić w czapce,
no chyba, że takowa jest wykonana z lamy, a niektóre piękne
panny czują wiosnę (nie w sensie emocjonalno-pociągowym,
lecz chronologicznym, choć i
pierwsza ewentualność nie jest
wykluczona) i noszą kurtki do
połowy pleców, aby odbitym od
białego puchu słońcem ogrzać
i opalić sobie brzuchy gładkie
niczym fryzury wybranków
ich serc.
W czasie, gdy najodpowiedniejszym pojazdem są narty biegowe
lub rakiety tenisowe przyczepione do butów, mieszkańcom
Jagniątkowa i okolic przychodzi
poruszać się magicznym autobusem linii numer piętnaście.
Automobil ten zakopuje się przy
każdej okazji, gdy prawdopodobieństwo utknięcia w śniegu
wynosi więcej niż zero procent.
Jednak – jak już napisałem – jest
to autobus magiczny. Wszystko
dlatego, że można do jego trasy
dołączyć dowolną ilość przystanków, a czas przejazdu nie
zmienia się! Bez względu na
aurę i czas kupowania biletów
przez zapominalskich pasażerów! Powinnismy być dumni,
bo najwidoczniej nasze rodzime, wrośnięte zbocze Jeleniej
Góry niczym huba w wiekowy,
soczysty grab przedsiębiorstwo
o enigmatycznym skrótowcu
MZK najwidoczniej posiadło
tajemną wiedzę o zakrzywianiu
czasoprzestrzeni.
Lubimy narzekać. Czasem
dlatego, że śniegu nie ma, czasem
dlatego, że jest. Czasem dlatego,
że jest lato, a czasem dlatego,
że jest zima – to się zmienia w
zależności od pory roku. Chyba
mamy to we krwi, więc jeśli uda
się to zmienić, to tylko w taki
sam magiczny sposób, w jaki
„piętnastka” zakrzywia czasoprzestrzeń.

Konrad Lipiński

Warto czasem przysiąść na
sesji rady powiatu, aby przysłuchać się zwierzeniom wybrańców regionu jeleniogórskiego.
Eugeniusz Kleśta zapewnił o
swoich pacyfistycznych skłonnościach. – To nie jest kwestia
ataku, nie mam jeszcze na
ustach piany – powiedział.
Jednak uważni obserwatorzy
doszukali się śladów piany i
mają teraz wątpliwości, czy
to efekt nadmiernych emocji pobudliwego radnego, czy
raczej ślady po przydziałowej
kawie. Z kolei Jarosław Kotliński
uparcie powraca do sprawy
„piłkochwytu” na przyszkolnym
boisku w szkole w Kowarach
w której sam uczy. Zaś wspomniany Eugeniusz Kleśta i Jacek
Włodyga, starosta jeleniogórski, publicznie ujawnili swoje
skłonności do siebie. Po kolei
oświadczyli: – Lubię pana, panie
Jacku. – Ja też pana lubię, panie
Eugeniuszu. Czy to nie jest aby
problem nowych teletubisów, a
może nowa odsłona syndromu
bliźniaków?

Fot. Konrad Przezdzięk

ROZMAITOŒCI



Migawk¹ i piórem Jelonki.com
– Siedzę se w kinie proszę pana...
Normalnie...

– Patrzę, patrzę na to... No i aż mi się
chce wyjść z kina, proszę pana...

(Ram)
Myszka zza kurtyny

Teatr jeleniogórski wystawił
14 premier, w tym „Młodość
zwycięża” M. Bałuckiego. W
Jeleniej Górze wystąpił ponadto
zespół Rosyjskiego Teatru Dramatycznego ze sztuką „Makar
Dobrawa” Korniejczuka oraz
Zespół Pieśni i Tańca Armii
Czerwonej. To dane z… 1952
roku. A z roku 1956 pochodzi
książka „Jak Wojtek został dyrektorem teatru”. Unikatową
pozycję wieszczącą przyszłość
wystawił niedawno (AD 2009)
Antykwariat pod Arkadami.
Ale tom długo na wystawie nie
stał. Został zakupiony przez
jednego z „fanów” tytułowego
Wojtka. Kogo? To nasza słodka
tajemnica.

– Ale, cholera jasna,
nie wypada!

(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.

Zbigniew Szereniuk, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

Redakcja

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

K**** poza
nawiasem
Nasze rodzime Cannes, dość
stęchłe zresztą, daje dowód, że
kondycja kina amatorskiego,
w sumie zalążka tego, co za lat
kilka będzie kinem pełną gębą,
jest co najmniej kiepska. Była
okazja, aby zobaczyć na ekranie
zwierciadło mentalnej pustki
twórców, którzy próbują zaistnieć za pomocą tanich k*****.
To także lustro codzienności.
W pustawej „Mar ysieńce”
– w której lata temu oglądałem
„Skrzydełko czy nóżkę” z de Funesem, czy też „Robotników’80”,
dokument o Sierpniu – ogarnęło
mnie ostatnio przygnębienie.
Obejrzałem w miniony piątek
próbkę tego, cz y m rodzi m i

twórcy filmów „Made in Karkonosze” chcieli się pochwalić
publiczności.
Dobrze, że twarz Stanisława
Nienartowicza skrywał mrok,
kiedy z głośników popłynęły
bluzgi hip-hopowego teledysku,
jednej z pozycji nadesłanych
na Międzynarodowy Festiwal
Filmowy „ZOOM – zbliżenia”. W
innym filmie słowa „k****” używano jako przecinka w narracji,
co zresztą wywołało rubaszny
rechot garstki amatorów kinematografii, którzy uczestniczyli
w ceremonii otwarcia.
Krążąc y po Internecie filmik z klnącym jak szewc, a
może nawet gorzej, Kamilem

Durczokiem (nagranym poza
anteną), obnażył kolejny dół
mentalny rodaków. Okazuje się,
że według gwiazdora telewizji,
ostry język to domena mediów.
Nie tylko zresztą. Lubiany skądinąd Paweł Kukiz treść swojego nowego przeboju opiera
g łów n ie na k****, ch**** i
pie****leniu. I dobrze mu z tym.
Bo – jak mówi – taki jest język
społeczeństwa. A mówienie, że
tak nie jest, to tylko hipokryzja.
Bo tak naprawdę to przeklinają
wszyscy.
Że poziom języka sięga dna,
można się przekonać słuchając
choćby dialogów nastoletnich
jego użytkowników, płci pięknej
zwłaszcza. Bo o ile siarczysta
k**** w męskich ustach jeszcze
uchodzi, w pokr y t ych tanią
szminką wargach nastolatki
brzmi dość pretensjonalnie.
K***** i ch**** stają się potocz-

nym słownictwem dzieci w niższych klasach szkoły podstawowej. Jeśli proces toczenia mowy
przez nowotwór wulgaryzmów
będzie postępowa ł w ta k im
tempie, n iebawem ma luchy
w przedszkolu będą znacznie
ba rd ziej dosa dn ie ok reś la ć
niezadowolenie, na przykład,
ze smaku owsianki.
Wiadomo, że język tworem
idealnym nigdy nie był, nie jest
i nie będzie. Puryści z reguły są
w śmiesznej mniejszości. Określenia prz yjęte za w ulgarne
stanowią oczy wisty element
rzeczywistości językowej i nikt
nie zaprzecza, że istnieją. Nikt
też nie widzi niczego niestosownego w rzucaniu mięchem
w odpowiedniej sytuacji: w rozmowie osób zżytych i zaprzyjaźnionych, czy też w ruganiu podwładnego przez przełożonego.
Jest to niegrzeczne i chamskie,

fakt, ale… to zdecydowanie nie
to samo, co „k*****” na ekranie
kina, czy telewizora.
Młodzi twórcy filmowi zarażeni przez Pasikowskiego,
który w „Psach” złamał tabu
nieskazitelnego języka w kinie,
idą w ślepe naśladownictwo.
Dla niektórych z nich rzeczywistość bez ch*** nie istnieje.
Nie ma świata bez je*****nia,
a pie******leniem można zastąpić każdy wyraz. Cel komunikacji, jakim jest zrozumienie
nadawcy z odbiorcą, udaje się
osiągnąć. Po co więc więcej do
szczęścia?
Tym bardziej, że mają „wzory” do naśladowania: uwalane
w językowym zgniłym bagnie
spektakle teatralne, czy też rzygającego bluzgami popularnego
prezentera, z którym łączyła
się duchowo część w idzów,
kiedy ciężko chorował. W końcu

lidera zespołu rockowego z
ustami pełnymi k****, który
sam bił się w piersi i przyznawał do grzechu po tym, jak
na melodie pieśni religijnej,
wylansował przebój kipiący
nienawiścią do duchownych.
Najgorsze w tym wszystkim
jest to, że – choćby się stanęło
na głowie – takiej sytuacji
zmienić się nie da. Bo język
nie jest tworem, którym można dowolnie manipulować.
Na nic zda się teraz niesienie
kaganka oświaty złotoustymi
przemówieniami, pouczającymi artykułami, czy też napisaną sielankowym językiem
sztuką teatralną lub filmem
ze słownictwem używanym
przez Eugeniusza Bodo. Widz
współczesny od razu powie:
bo do dupy. Albo i gorzej.

Konrad Przezdzięk
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Fot. Archiwum

Raj w pokrzywach

Co nam zostało z dawnych lat świetności podjeleniogórskich rezydencji?
O przyszłości jeleniogórskiego Edenu: doliny parków,
pałaców i ogrodów, a także o sposobie zagospodarowania bezcennych, często podźwigniętych z ruin zabytków,
debatowali w miniony czwartek uczestnicy kolejnego
spotkania w ramach Obserwatorium Karkonoskiego.

wymaga wysiłku intelektualnego: znajomości kontekstów historycznych oraz umiejętności
odczytania wpływów gospodarczych. – Najważniejsze jest w tym

Sala Biura Wystaw Artystycznych
wypełniła się niemal do ostatniego
miejsca. Fatalna pogoda nie wystraszyła zainteresowanych tematem:
„Mieszkać w parku krajobrazowym”. Gości – połączonych pasją
entuzjastów dawnych budowli, Agatę
Rome-Dzidę właścicielkę pałacu w
Staniszowie, Jacka Jakubca, kustosza
dworu Czarne, oraz Piotra Napierałę,
prezesa Fundacji Doliny Parków i
Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej,
przywitała Janina Hobgarska, dyrektorka BWA.
W obszernym i ciętym wstępie
Andrzej Więckowski, jak zwykle prowokacyjnie, mówił o otoczeniu towarzyszącemu człowiekowi od zawsze.
– Pierwszym parkiem kulturowym
był raj – podkreślił mówca.

Bez świadomości i poczucia historii,
z zamkami i pałacami stanie się to,
co miało miejsce w PRL: w pałacach
urządzano biura – w lepszym przypadku
– lub stodoły, obory i chlewnie – w gorszym.

Andrzej Więckowski

A. Więckowski przypomniał, że to
właśnie Kotlina Jeleniogórska od co
najmniej dwustu lat była uważana
za jedno z piękniejszych miejsc w
ówczesnej Europie. Dodał jednak, że
owo piękno zawsze było dwuznaczne. U jednych budziło zachwyty, u
innych – odrazę. Mówca cytował Josepha von Eichedorfa, niemieckiego
literata romantycznego, który wykpiwał „rekonstrukcję przeszłości”
i służące ku temu rozmaite formy,
choćby nawiązujące do antyku. A
było ich, nawet w okolicach Jeleniej
Góry – słynny Helikon – sporo.

Podstawą świadomość
i wiedza

Zebrani usłyszeli, że świadome
mieszkanie w parku kulturowym

łeczną niż komercyjną. Nawiązał
też do pałacu w Wojanowie, który
powstał jak Feniks z popiołów:
odbudowano go w ciągu zaledwie
dwóch lat.

bliżej kompletnej renowacji.
Agata Rome-Dzida zapowiedziała
też, że część kompleksu będzie wykorzystana na galerię oraz ośrodek dla
lokalnych artystów plastyków.

Pan Jacek nie kręci lodów

wszystkim, aby o takim parku
umieć stwarzać opinie, aby rozpowszechniać jego istnienie – dodał Andrzej Więckowski. Bez tej
wiedzy dzieje się to, co stało się w
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej:
w pałacach urządzano biura – w
lepszym przypadku – lub stodoły,
obory i chlewnie – w gorszym.
Podkreślił też, że krajobraz nie
jest nam dany, ale powierzony,
abyśmy mogli o niego zadbać.
Andrzej Więckowski wymienił
różne role, jakie dziś spełniają
poszczególne zabytki. Z nutką
drwiny, ale i zachwytu nad bogactwem formy językowej, mówił
o wykwintnym menu (chrupiące
raki i magnolie z polędwiczek)
proponowanym przez kuchnię
pałacu w Staniszowie, który nastawił się tylko na turystę i to o dość
zasobnym portfelu. Skontrastował
to z Dworem Czarne, który – z
kolei – spełnia misję bardziej spo-

Zasłużyli na pomnik
Andrzej Więckowski nie ukrywał podziwu zarówno dla wszystkich, którzy
podjęli się wysiłku remontowania materialnego dziedzictwa naszych ziem.
Rzeczywiście: należy im się pomnik za
to, że – choć różne przyświecają im cele
– przywracają nam to, co utraciliśmy, po
części przez zaniedbania gospodarzy
Kotliny Jeleniogórskiej przez cały okres
lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Najwięcej pałaców i innych zabytkowych
założeń doprowadzono do kompletnej
ruiny po 1945. Z powierzchni Kotliny
Jeleniogórskiej bezpowrotnie zniknęło
ponad dwadzieścia takich obiektów.
Część pogrążona jest w zapaści do
dziś.

Bez biznesu ani rusz

Agata Rome-Dzida argumentowała, że w dzisiejszych czasach
trudno jest, aby zabytek utrzymał
się inaczej niż jako hotel czy lokal
gastronomiczny. – Odbudowywanie zespołu barokowego: pałacu i
parku w Staniszowie, to nasze życie,
nasza pasja. Wkładamy w ten obiekt
każdy grosz, cieszymy się z każdego
odrestaurowanego detalu – mówiła.
– Spaliśmy na początku w fatalnych
warunkach: ze szczurami i bez
wygód. Pierwszych gości też przyjęliśmy po spartańsku, ale podobało się
– dodała właścicielka pałacu.
Zaznaczyła, że bez nieustannych
kredytów oraz potężnego, osobistego
wysiłku finansowego nie byłoby
mowy o doprowadzeniu pałacu do
dawnej świetności. A jest on już coraz

Weteran wśród opiekunów opuszczonych i zniszczonych zabytków,
Jacek Jakubiec, przeżył w dworze
„Czarne” schyłek epoki Gierka, stan
wojenny, ostanie lata PRL, okrągły
stół i kolejne „burze” w wolnej Polsce.
Gdyby nie decyzja sprzed 27 lat, kiedy
postanowił się zaopiekować będącym
na granicy śmierci technicznej renesansowym dworem, tego obiektu
dziś by już nie było.
J. Jakubiec długo opowiadał o
wspólnym dziele, jakim jest odbudowa dworu na Czarnym i urządzenie
w nim wszechnicy oraz centrum
ekologicznego. – To nie jest żaden
interes pana Jacka, bo niektórzy
twierdzą, że to ja kręcę na tym lody.
Nie! To wspólna praca wielu osób
– zaznaczył. Kustosz przytoczył także
deklarację krajobrazową opracowaną w Białowieży, która postuluje
obdarzenie jeszcze większym szacunkiem otaczającego nas świata.
– Bardzo żałuję, że jest coraz mniej
architektów krajobrazu, którzy
powinni uczestniczyć w projektach
urbanistycznych – dodał.

Europejski rarytas

Z kolei Piotr Napierała, który szefuje jednocześnie spółce,

Goście „Obserwatorium”: Agata Rome-Dzida,
Piotr Napierała i Jacek Jakubiec.

właścicielowi odbudowanego w
błyskawicznym tempie pałacu
w Wojanowie, nie mówił o tym
zabytku. – Będę trzymał się tematu
– zaznaczył pan Piotr. Podkreślił, że
park kulturowy to olbrzymia szansa
na rozwój regionu, której nie wolno
nie wykorzystać. – To największy
tego typu obszar w Polsce. On musi
przyciągnąć turystów. A wraz z nimi
przyjdzie praca dla miejscowych
bezrobotnych i nie tylko. Turysta ma
wiele potrzeb, które dzięki parkowi
można zrealizować – wyjaśniał
Piotr Napierała.
Dodał, że pewne kwestie wymagają „przeorania” mentalności
mieszkańców i decydentów. Ale
dzięki temu możemy mieć efekty
unikatowe w całej Europie – usłyszeli zebrani. Gość zaznaczył także,
że dolina pałaców i parków to nie
tylko te obiekty, lecz także wiele
różnych zabudowań, w tym chat i
gospodarstw, o które także należy
w szczególny sposób zadbać.
Ciekawej dyskusji przysłuchiwała
się Elizabeth von Kuestler z Pałacu w
Łomnicy. Był także, między innymi,
konserwator zabytków Wojciech
Kapałczyński oraz Janusz Korzeń z
fundacji doliny parków i ogrodów a
także Witold Szczudłowski, prezes
Związku Gmin Karkonoskich.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
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Tartak do wycięcia
– W ostatnim czasie w Sobieszowie mieliśmy bardzo poważne
problemy z ochroną środowiska
w związku z przekraczaniem
dozwolonych norm hałasu, za co
płaciliśmy niemałe kary – mówi
Stanisław Bieńkowski, prezes firmy
Stelmet S.A. – Poza tym tartak w
Sobieszowie był drogim zakładem

Zwolnienie na urodziny

Kto zatrudni 60-latka?

Wielu z nich przepracowało
tam nawet powyżej trzydziestu
lat. Mówią, że warunki pracy
niejednokrotnie pozostawiały
wiele do życzenia. Niezależnie od
pogody pory roku czy temperatury zatrudnieni pracowali przy
otwartych wrotach. – Hale nie są
ogrzewane, z przeciągami. Zimą

– Hale nie są ogrzewane, z przeciągami.
Zimą temperatura jest tam o parę stopni wyższa
niż na dworze, śmierdzące toalety toi-toi
ustawione są przy hali i linii manipulacyjnej
naszego przedsiębiorstwa, w którą
pakowaliśmy mnóstwo pieniędzy, a
wydajność pracy była bardzo mała.
Nie stać nas było na jego utrzymanie. Podjęliśmy więc decyzję, że jeśli
ktoś zapłaci nam za niego godziwe
pieniądze, lepiej będzie nam go
sprzedać, kupić działkę w polach i
tam wybudować tartak. Po prostu
zadziałały tu prawa ekonomii. Jeśli
przyszłoby nam kupić na rynku elementy wytwarzane w Sobieszowie,
zapłacilibyśmy dwa lub nawet trzy
razy taniej. Pracownicy natomiast
zostali zwolnienie zgodnie z obowiązującym prawem.

– Czuje się tak, jakbym stracił
członka rodziny, bo w tej pracy

Wszyscy pytają mnie, co teraz
będę robił. Kto przyjmie do pracy

60-latka, który całe życie pracował
w tartaku? – pyta retorycznie Bolesław Osipik. Pójdzie na zasiłek
dla bezrobotnych, a następnie
na zasiłek przedemerytalny.
W wolnym czasie planuje
organizować wycieczki
rowerowe, również dla
niepełnosprawnych.

Angelika
Grzywacz
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Równia pochyła
Sobieszowski tartak funkcjonował przez
około 40 lat. W tym czasie firma będąca
m.in. jego właścicielem już czterokrotnie
zmieniała nazwy na Kowar wood, Top
wood, Tartak Sobieszów, Lignum i
Stelmet. Początkowo w sobieszowskim
oddziale pracowało około 150 osób.
Wraz z upływem czasu redukowano
ilość zatrudnienia. Jak mówią jednak
pracownicy, naprawdę źle w zakładzie
zaczęło się dziać w II kwartale ubiegłego
roku, kiedy ograniczono eksport i zaczęto
masowo zwalniać pracowników. Obecnie
do końca lutego pracuje tam jeszcze
około 35 osób. W wielu przypadkach
mają oni na swoim koncie po 36 lat
przepracowanych tylko w sobieszowskim tartaku.

Fot. Archiwum

temperatura jest tam o parę stopni
wyższa niż na dworze, śmierdzące
toalety toi toi ustawione są przy
hali i linii manipulacyjnej – mówi
proszący o anonimowość doświadczony pracownik firmy. – Sprzęt do
rozwożenia kłód i dłużycy w katastrofalnym stanie a plac surowca
po kilku dniach opadów zamienia
się w bagnisko. Cud że jeszcze nic
poważnego na tym placu nikomu
się nie stało.

spędziłem połowę swojego życia
– mówi Bolesław Osipik, były pracownik tartaku. – Z jednej strony
cieszę się, że nie będę musiał pracować na tym zimnie, ale z drugiej
strony łezka kręci się w oku na myśl
o tych ludziach, z którymi spędziło
się tyle czasu. Niewielu wytrzymało
tam tyle czasu co ja. Rotacja ludzi
była naprawdę duża, do pracy przychodzili nowi kierownicy, studenci,
więźniowie, uczniowie technikum
drzewnego itp. Niewielu dało tu
radę dłużej niż kilka miesięcy.
Kierownik regionalny o zwolnieniach powiedział pracownikom
w grudniu minionego roku. Jak
twierdził, park maszynowy nie
nadaje się już do użytku, a wytwarzany w sobieszowskim tartaku
materiał, na rynku można kupić
nawet za pół ceny.
– Przez wiele miesięcy zaprzeczano pogłoskom o likwidacji tartaku
– mówią pracownicy. Ukrywano
to przed nami, a w międzyczasie
wystawiono tartak na sprzedaż.
A kiedyś ten zakład naprawdę
dobrze funkcjonował, zatrudniał
sporo pracowników, można było
dorabiać sobie nadgodzinami
– mówi Osipik. Pensje nie były
zbyt wysokie, po 36 latach pracy
otrzymywałem około 1200 złotych
brutto za pracę w naturalnych,
bardzo ciężkich warunkach.

Tylko do końca lutego pracownicy sobieszowskiego tartaku firmy Stelmet będą mieli pracę. Prezes spółki podjął
decyzję o zaprzestaniu od początku marca produkcji i
zwolnieniu pracowników. W internecie pojawiła się też
oferta sprzedaży tartaku.

ZBLI¯ENIA

Złote lata sobieszowskiego tartaku na pamiątkowych
zdjęciach z archiwum Bolesława Osipika.

O pośle, co zamki uratował
– usłyszeliśmy. Gospodarz obiektu
podkreśla, że na jego konserwację
są potrzebne duże pieniądze. – Najgorsze jest to, że efekty naszych prac
nie są widoczne. Często polegają na
zabezpieczeniach już zrujnowanych
murów. Turyści tego nie widzą – powiedział Adam Łaciuk. Tymczasem
średniowieczny zamek jest narażony
na zgubne wpływy pogody: zwłaszcza teraz, kiedy wahania temperatur
i wilgoć mają fatalny wpływ na
konstrukcję.

Lenno się sypie

Marcin Zawiła z makietą zamku Lenno w tle.
Półtora miliona złotych dla Lenna i po trzysta tysięcy dla
Bolkowa i Chojnika – oto efekt działań posła Marcina Zawiły, który wywalczył wsparcie na ratowanie popadających
w coraz większą ruinę… ruin piastowskich warowni w
regionie jeleniogórskim. – To cenna pomoc, ale potrzeby
są dużo większe – mówią gospodarze zabytków.
O przyznanym przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wsparciu poseł Marcin Zawiła poinformował na konferencji prasowej,
na którą zaprosił Bogdana Mościc-

kiego, burmistrza Wlenia, Adama
Łaciuka z Bolkowa oraz Andrzeja
Mateusiaka, szefa jeleniogórskiego
oddziału PTTK.
– Ważne jest uświadomienie społe-

Potrzeba oceanu pieniędzy
Wparcie z ministerstwa kultury to kropla w morzu potrzeb. Jak szacuje Adam Łaciuk,
rewitalizacja zamku Bolków, o jakiej marzy, to koszt około 20 milionów złotych (bez
wyposażenia). Na remont Lenna trzeba by osiem milionów. Jednak każde pieniądze są
ważne. – Czego nie dokonali w historii Szwedzi i Sowieci, dokonaliśmy my: doprowadziliśmy do poważnych zaniedbań, przez które dziedzictwo kultury regionu może lec w
gruzach. Dlatego cieszę się, że tak się nie stanie – konkluduje poseł Marcin Zawiła.

czeństwu, że o ruinę też trzeba dbać,
bo inaczej się zawali. Tymczasem
pokutuje przeświadczenie, że na
konserwację zamków nie trzeba
żadnych pieniędzy – mówił poseł.
– Tymczasem skutki zaniedbań są
takie, że część zamku Lenno się
zawaliła, a do zamku w Bolkowie,
kiedy wieje wiatr, nie wpuszcza
się turystów, bo mogą runąć mury
– dodał Marcin Zawiła.

Efekty cenne,
acz niewidoczne

Adam Łaciuk podkreślił, że najważniejsze dla zamku w Bolkowie
są zabezpieczenia Domu Gotyckiego
oraz Domu Niewiast. – To poszerzy
naszą ofertę: znajdzie się tam część
ekspozycji Muzeum Karkonoskiego,
które jest obecnie dzierżawcą zamku

– Archeolodzy, którzy dokopali się
do cennych znalezisk, pozostawili po
sobie odkrytą warstwę ziemi, która
przez lata narastała i stanowiła
„ochronę” zamku przed czynnikami
atmosferycznymi – mówi o zamku
Lenno, najstarszej takiej budowli w
Polsce, Bogdan Mościcki, burmistrz
Wlenia. – W 2006 roku doszło do
katastrofy budowlanej i część muru
runęła. O zamek nikt nie dbał od
czasów niemieckich – dodał samorządowiec. Burmistrz Mościcki
podziękował posłowi Zawile za
pomoc i wsparcie. Dodał, że Wleń
ma gorszą pozycję startową, bo przez
zagrożenie, zamek jest częściowo
niedostępny dla turystów.
Jesienią ubiegłego roku wprawdzie już przyznano Lennu milion
złotych, ale było za mało czasu
na opracowanie jakiejkolwiek dokumentacji, z której trzeba było
rozliczyć się do grudnia. Samorząd
musiał zrezygnować ze wsparcia.
Teraz przyszła rekompensata: półtora
miliona złotych. – Mamy czas do

jesieni i na pewno dobrze zagospodarujemy te pieniądze – zapewnia
burmistrz.

Apartamenty
u Kunegundy

– Zamek Chojnik jest w stosunkowo najlepszym stanie z tych zabytków – mówi Andrzej Mateusiak,
gospodarz obiektu. – Dostaliśmy już
w ubiegłym roku 100 tysięcy złotych
na opracowanie dokumentacji. Jest
już prawie ukończona – dodaje.
Gospodarz zamku ma dalekosiężne
plany związane z jego rewitalizacją.
Ważna jest konserwacja murów, ale
nie tylko.
– Chcemy polepszyć standard
przyjmowania turystów. Po remoncie w schronisku mają znaleźć się
trzy dwuosobowe „apartamenty”
z węzłem sanitarnym. Karkonoski
Park Narodowy zgodził się na doprowadzenie na Chojnik wody z
sobieszowskich wodociągów oraz na
odprowadzanie ścieków – informuje

A. Mateusiak. Położenie wodociągu
dałoby także możliwość budowy
drogi na zamek. – Jej brak to duża
uciążliwość przy prowadzeniu jakichkolwiek prac remontowych
– usłyszeliśmy. Chojnikowi pomaga
także miasto Jelenia Góra a także
samorząd dolnośląski, który wspiera
także pozostałe ruiny fortec.
– Mówi się, że Platforma tylko
obiecuje cuda i nic nie robi. W tym
przypadku jednak owoce działania są – mówi parlamentarzysta.
– To nie jest cud, ale skutek owocnej
współpracy beneficjentów z posłem
regionu, który jest „zakręcony” na
punkcie zabytków – uśmiecha się
Bogdan Mościcki. – Robię to dla
Henryka Brodatego i św. Jadwigi
– żartuje Marcin Zawiła.

Tekst i zdjęcia
Konrad Przezdzięk
Zobacz zdjęcie zamku
Bolków z lotu ptaka. Str. 20.

Andrzej Mateusiak pokazuje plan Chojnika.
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WYDARZENIA

Mieszkańcy gminy są wściekli na podwyżkę cen wody,
jaką w grudniu ubiegłego roku zatwierdziła rada gminy.
W urzędzie złożyli petycję, jednak nie przyniesie ona
żadnego skutku. Podwyżki przyjęto zgodnie z prawem
na wniosek Karkonoskiego Systemu Wód i Kanalizacji, do
którego gmina Podgórzyn należy od czterech lat.
Mieszkańcy Podgórzyna nie rozumieją, dlaczego w gminie, w której
nigdy nie było problemów z wodą,
nagle tak drastycznie zdrożała.
Uważają, że jest to decyzja na ich
niekorzyść. – Od nowego roku za
wodę muszę zapłacić przynajmniej
50 złotych więcej niż w ubiegłym.
Mamy wodę najdroższą na całym
Dolnym Śląsku. Dlaczego rada gminy
po cichu i bez dyskusji z nami podjęła
tak niekorzystną dla mieszkańców

decyzję? – pyta jedna z mieszkanek
wsi.
Jak wyjaśnia wójt gminy, Anna
Latto, wysokie ceny za wodę i ścieki
wynikają z przystąpienia Podgórzyna do Karkonoskiego Systemu Wód
i Kanalizacji. Było to niezbędne do
uregulowania gospodarki wodnokanalizacyjnej, której samodzielnie
Gmina Podgórzyn nie byłaby w
stanie wykonać. Skanalizowano
Ściegny i Miłków, koszt inwestycji

Ścieki pod kontrolą
Jest nadzieja, że w następnych latach mieszkańcy doczekają się obniżki cen. Będzie to
jednak uzależnione od wielu czynników m. in. wystarczająco dużej ilości ścieków. Im więcej
ich dopłynie do oczyszczalni w Mysłakowicach, tym niższe będą stawki taryfowe. Tymczasem już widać, że niektórzy mieszkańcy podłączyli się „na lewo” do kanalizacji. Gmina
będzie wnioskowała o kontrolę podłączeń, ponieważ do oczyszczalni wpływa z Podgórzyna
dużo więcej ścieków niż wynika z rachunków płaconych przez mieszkańców.

wyniósł ponad 30 milionów złotych,
z czego 80 procent sfinansowano z
środków Unii Europejskiej. Takich
pieniędzy lokalna władza nie miałaby szans zdobyć samodzielnie.
– W 2015 roku wszystkie gminy,
które nie uregulowały gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zapłacą
ogromne kary. Podgórzyn ten problem ominie, bo na jego terenie są
prowadzone niezbędne inwestycje
– mówi Anna Latto.
Ponieważ KSWIK dostarcza wodę
i odbiera ścieki na terenie gminy
Podgórzyn, taryfy za wodę i ścieki
są rada uchwala na wniosek spółki.
Pierwszy raz wniosek został złożony
w grudniu 2006 roku z ceną 7, 20 złotych za jeden metr sześcienny wody, a
za ścieki 9,53 złotego. Wtedy jednak
gmina nie zgodziła się na zatwierdzenie nowych stawek i ostatecznie ustaliła kwoty w wysokości 5,80 za wodę i
6,55 za ścieki, które obowiązywały do
16 października 2008 roku. W sierpniu 2008 roku rada otrzymała nowy
wniosek taryfowy, który również
rozpatrzono negatywnie. Wkrótce

Droga żelazna w kadrze

W „ Podróży świat wygląda inaczej” to tytuł wystawy zdjęć
dwóch młodych pozytywnie zakręconych ludzi: Tomasza Osipika i Piotra Szatkowskiego, którzy jako sposób
spędzania wolnego czasu wybrali sobie podróże koleją.
Ekspozycja jest relacją z tych wojaży.
Tomasz Osipik to syn Bolesława Osipika, turysty rowerowego promującego nasz region
w c z a sie p o d róż y rowerem
po Europie i Polsce. Zamieszka ł y w Sobieszow ie, uczeń
policealnej szkoły o kierunku
t ur y st ycz ny m , od najm łod szych lat jest pasjonatem kolei

tego wszystkiego co jest z nią
związane. W przyszłości planuje podjęcie pracy w kolejach
regionalnych.
Piotr Szatkowski, kuzyn Toma sza , od najm łodsz ych lat
z w ią za ny z koleją po przez
tradycje rodzinne. Mieszka w
Trójmieście, tegoroczny matu-

rzysta szkoły ekonomicznej, a
co za tym idzie odpowiedzialny
za finanse w podróżach.
Tomka i Piotrka, choć mieszkają kilkaset kilometrów od
siebie, połączyła wspólna pasja podróżowania pociągami.
Żartownisie twierdzą, że podróże rozpoczynają od stacji
znajdującej się w połowie drogi
miedzy miejscowościami ich
zamieszkania.
Każdą wolną chwilę spędzają
na podróżowa n iu, pla nują c
sobie wcześniej według mapy i
rozkładu trasę. I wcale nie jest
to trasa najkrótsza, długością
przewyższająca ją kilkakrotnie.
Wędrują różnymi pociągami,
t ypami i k la sami wa gonów.
Prowadzą dokładne zapiski tych
danych. W tym roku przejechali
w kilku podróżach trasę długości około 9 tysięcy kilometrów.
Wystawa ich fotografii w „Orliku”, której otwarcie odbyło się w
miniony piątek, jest dokumentacją tych wypraw.

(rylit)

Fot. Anna Pisulska

Mokra robota w Podgórzynie

Wójt Anna Latto zapewnia,
że podwyżki cen wody były nieuniknione.
wpłynął kolejny i po jego weryfikacji
cena za wodę wynosi 7,29 złotych
za jeden metr sześcienny, a za ścieki
9,81 złotych.
– Za każdym razem taryfy sprawdzamy pod kątem zgodności z
przepisami. Obowiązek weryfikacji
spoczywa na wójcie przy czym rada
gminy nie może odmówić zatwierdzenia nowych cen, jeżeli zostały one

Włamywacze młodzi
i starsi

Dwaj chłopcy w wieku 14 i
15 lat próbowali włamać się do
kiosku. Mają na swoim sumieniu
więcej przestępstw. Z kolei w
Karpaczu dwaj starsi złodzieje,
pod osłoną nocy, okradli dom w
budowie. Rzezimieszków złapali
policjanci.

Digartowcy
przed zlotem

Jeleniogórzanie, których pasjonuje fotografia i Internet, a
swoje zdjęcia mogą pokazać
dzięki stronie digart.pl, będą
mieli okazję, aby spotkać się osobiście. Pierwszy zlot rodzimych
digartowców zaplanowano na
sobotę, 28 lutego. Zbiórka na placu Ratuszowym przez fontanną
z Neptunem.

Ukradła pralkę

Policjanci z Cieplic ustalili i
zatrzymali 43-letnią jeleniogórzankę podejrzaną o kradzież
pralki automatycznej z klatki
schodowej. Wartość skradzionego mienia wynosi 1000 zł. Ponadto kobieta była poszukiwana
przez policję do innych czynności
prawnych.

sporządzone zgodnie z przepisami
– mówi Anna Latto.
Na ceny wody i ścieków największy wpływ miał podatek od nieruchomości oraz amortyzacja. Rada
gminy podjęła również decyzję
o dopłatach dla mieszkańców w
wysokości 3,36 złotego do wody
oraz 3,55 złotych do ścieków, żeby
złagodzić skutki podwyżki. Korzy-

stają z nich wszyscy odbiorcy wody,
również prowadzący działalność
gospodarczą w przeciwieństwie
do Piechowic, gdzie należą się
one tylko osobom prowadzącym
gospodarstwa domowe. To ukłon
w stronę gestorów agroturystyki,
w których podwyżka mogłaby
ugodzić bardzo dotkliwie.

Anna Pisulska

Z górki na rogatych
14 marca po raz ósmy odbędzie Międzynarodowy Zjazd
Saniami Rogatymi. W tym tygodniu uruchomiono już
zapisy internetowe dla wszystkich miłośników sanny
z tradycją.
Do udziału w zabawie na
śniegu mogą zgłaszać się dwuosobowe załogi. Zjazd saniami
rogatymi cieszy się popularnością
wśród mieszkańców regionu.
Nawet kiedy nie ma śniegu, zawodnicy wykazują się ogromną
pomysłowością i sprytem w
pokonywaniu trasy.
– Chętnych do wspólnej zabawy prosimy zapoznać się z
załączonym regulaminem oraz
wypełnienie formularza zapisów
, który znajduje się pod adresem

www.kowary.pl – mówi Andrzej
Weinke z Biura Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu
Miejskiego w Kowarach.

(Ania)

Sanie rogate jeszcze w XIX wieku były popularnym środkiem transportu. Później
stały się wielką atrakcją turystyczną. W sezonie uruchamiano nawet specjalny
pociąg z Wrocławia, który do Kowar zabierał chętnych do pozjeżdżania. Tradycję
reanimowano przed ośmiu laty.
Zjazd Saniami Rogatymi w tym roku został uznany za „Najciekawszą Atrakcję
Regionu” w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Polski Gazety
Wrocławskiej. Certyfikaty zostały rozdane 6 lutego w Hali Stulecia we Wrocławiu
podczas Międzynarodowych Targów Wrocławskich. Po kilku latach desperackiego
poszukiwania śniegu, tegoroczny zjazd zapowiada się równie udanie jak podczas
jego pierwszych edycji.

Żyli jak w średniowieczu
Winne partactwo

Osiem rodzin, mieszkańców kamienicy przy ulicy Książęcej w Cieplicach trzy dni żyły bez prądu. Wszystko
przez niedbalstwo wykonawcy kominka, które przyczyniło się do pożaru i spychologii między zakładem
energetycznym a ZGL.
Ogień pojawił się w minioną
środę około godz. 13 na strychu.
Straż pożarna szybko sobie z tym
poradziła. Ale kłopoty miesz-

kańców dopiero się zaczęł y.
Prąd wyłączono, a na ponowne
podłączenie energii ciepliczanie
musieli czekać trzy dni.

– Wybudowano kominek bez
żadnych zezwoleń i odbioru, dwa
lata pisaliśmy do ZGL, że tak jest,
ale nas olewali. Teraz z powodu ich
niedbalstwa żyjemy jak w średniowieczu, a załatwienie potrzebnych
pomiarów, koniecznych do włączenia prądu zajmuje im trzeci dzień
– powiedział mieszkaniec kamienicy, Krzysztof Szymański.
Jego syn, Damian, lekcje odrabiał przy świetle świeczek. W
mieszkaniu temperatura spadła
do sześciu stopni, ponieważ gazowe ogrzewanie nie funkcjonuje
bez prądu napędzającego pompę
wodną.
Mieszkająca obok rodzina Frydrychów, nie mogła korzystać
z pieców węglowych, a piecyk
elektryczny stał bezużytecznie w
rogu pokoju.

– Moja córka jest niepełnosprawna, toaletę mamy na półpiętrze i jak mamy funkcjonować
bez prądu? – pytał Ryszard Frydrych. – Ogrzewamy się tak, że
na kuchence gazowej stawiamy
czajnik z wodą i od tego ciepła
temperatura podnosi się w kuchni
o kilka stopni. Monika, chora na
porażenie mózgowe ciągle mnie
pyta czemu jest tak ciemno i
zimno.
– Rozumiem, gdyby ściany
zostały zalane wodą i byłoby
ryzyko awarii, ale przecież nic się
nie dzieje, do ugaszenia pożaru
wystarczyło kilka wiader wody i
nikomu nawet nie pojawił się ślad
na suficie. Dlaczego ciągle mamy
odłączony prąd? Wystarczyłoby
tylko odciąć tego gościa, który
spowodował pożar – denerwuje
się Mirosław Romański.

Spychologia urzędnicza

– Niewiele możemy teraz zrobić.
Był pożar i jest podejrzenie, że w
budynku instalacja może być zagrożona – wyjaśniała w czwartek
Ewa Styczyńska z EnergiaPro – Prąd
włączymy, gdy zarządca budynku
dostarczy nam dokument z pomiarami rezystancji izolacji całej
instalacji w budynku.
– O tym, że taki dokument jest
potrzebny dowiedziałem się z EnergiaPro dopiero w piątek przed
południem – tłumaczył Zbigniew
Fortuna pracownik działu technicznego ZGL Południe – W czwartek
nasz elektryk wykonał oględziny
w budynku, nie stwierdził żadnych
uszkodzeń ani zalanych przewodów. Przygotowałem informację i
wysłaliśmy ją faksem do energetyków. Byłem pewien, że to wystarczy.
Od lokatorów dowiedziałem się, że

prądu nadal nie ma. Zamówiliśmy
firmę do pomiarów, ale nie wiem
jak będzie z zapłatą. O takich wydatkach musi zdecydować uchwała
wspólnoty. Jeśli pomiary wykażą, że
jakiś fragment nie spełnia wymogów, prąd nie zostanie włączony.
- ZGL nie może się dogadać z
energetyką a my mamy cierpieć z
tego powodu? Jak będzie trzeba sam
go włączę – powiedział nam jeden z
mieszkańców.

I stała się światłość

Na szczęście nie było to potrzebne.
Dokładnie po trzech dobach, w piątek około 14 prąd ponownie popłynął
do odbiorców. Odcięte zostało tylko
mieszkanie w którym zapalił się kominek. Jego właściciel będzie musiał
usunąć skutki pożaru i zapłacić za
naprawę komina.

Marek Komorowski
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– Szybownicy latają na tzw.
fali karkonoskiej, czyli wietrze,

który zimą wieje wzdłuż gór
– wyjaśnia dyrektor Aeroklubu

Handlówka lepiej
nauczy

Nowe oblicze Kowar
Bijące blaskiem śródmieście zamiast przygnębiających
ruder. Tak mają wyglądać Kowary po rewitalizacji
planowanej przez urzędników w ramach specjalnego
programu.
W magistracie odbyło się w
związku z tym spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Centrum
Rozwoju Lokalnego. Debatowano
o Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta. Objęte zostanie nim
śródmieście Kowar: m. in. ulice
Wolności, Klonowa, Sienkiewicza
i plac Franciszkański.
Planuje się przebudowę terenów
po dawnej siedzibie PTT i stworzenie w jego miejscu Centrum Pomocy Dzieciom. W jednym z budynków
urzędu miasta powstanie tzw. „izba
integracji” oraz pomieszczenia na
działalność muzealną.
Do kolejnych zadań należy m. in.
budowa oświetlenia od strony ulicy
Jagiellończyka, zaprojektowanie te-

Karkonoskiego, Jacek Musiał.
– Umożliwia on wykonywanie
przelotów o długości kilkuset
kilometrów i ściąga do Jeleniej
Góry entuzjastów szybownictwa
z Polski i całego świata. Aeroklub
Jeleniogórski zamierza uruchomić europejskie centrum lotów
falowych.

renów zielonych, porządkowanie,
adaptacja pomieszczeń w ratuszu
do celów edukacji informatycznej
oraz stworzenie centrum wystawienniczego przy Stowarzyszeniu
Miłośników Kowar. Wszystkie te
działania mają zwiększyć atrakcyjność centrum miasta.
Program formalnie przygotuje
Dolnośląskie Centrum Rozwoju
Lokalnego, natomiast większość
środków finansowych pochodzić
będzie z funduszy unijnych. Miasto
pod Jedlicą ubiegać się będzie o
siedemdziesięcioprocentowy zwrot
kosztów rewitalizacji.

(Ania)

Fot. Anna Pisulska

Z ruiny do normalności
Rewitalizacja polega na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, które w wyniku
przemian ekonomicznych, społecznych i gospodarczych utraciły swą dawną funkcję.
W Kowarach jest dużo obszarów poprzemysłowych. Rewitalizacja ma zmienić je z
zapomnianych i zrujnowanych miejsc w tereny mieszkalne, usługowe i inne.

W czwartek w Zespole Szkół
Licealnych i Zawodowych nr 2 uruchomiono nową pracownię fryzjerską. Przy dziesięciu stanowiskach
uczniowie będą poznawać tajniki
wiedzy fryzjerskiej. Obecny podczas otwarcia naczelnik wydziału
oświaty, Waldemar Woźniak nie
krył uznania z powodu wysokiej
jakości wyposażenia i prac remontowych. Remont trwał miesiąc i
kosztował około 50 tysięcy złotych.
Kolejne 20 tysięcy kosztowało
wyposażenie pracowni. Będzie z
niej korzystało około 30 uczniów
Handlówki oraz uczestnicy kursów
fryzjerskich z Lubania, Lwówka,
Zgorzelca, Bolesławca i Bogatyni.

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

– Jeśli uda nam się uruchomić
centrum będzie to doskonała
promocja dla Jeleniej Góry, bo
światek lotników jest zgrany i
informacje rozchodzą się bardzo
szybko. To będą też klienci hoteli, restauracji i innych instytucji
– zapewnia dyrektor. – Cieszymy
się, że możemy dołożyć cegiełkę
do rozwoju naszego regionu.

Marek Komorowski

Fala wynosi daleko
Piloci korzystając z fali karkonoskiej lądowali już za Kłodzkiem a nawet koło Opola.
To robi wrażenie. W takich warunkach można zdobywać owe „diamenty” które przyznawane są za wzniesienie się do góry na ponad 6 tysięcy metrów. Karkonosze od lat
nazywane są kopalnią diamentów. W tym sezonie w pucharze wzięło już udział 45
pilotów, głównie z Polski i Czech, ale informacje o naszych osiągach i fali karkonoskiej
rozchodzą się po całej Europie i rośnie zainteresowanie pilotów z Zachodu.

Wszyscy równi w rytmie disco

(Mar)
Luksusy pod Snieżką

Bogaci turyści mogą skorzystać
z oferty duńskiego dewelopera,
Kristensen Group, który buduje w
Karpaczu kompleks wypoczynkowy „Apartamenty pod Śnieżką”. W
minioną środę odbyło się uroczyste
otwarcie wzorcowego domu.
Duński deweloper zainwestował
w budowę 52 budynków przy ulicy
Myśliwskiej, niedaleko wyciągów
narciarskich oraz przy ulicy Komuny Paryskiej. W każdym z nich
znajdują się dwa apartamenty.
Podobne obiekty buduje w innych
regionach Polski oraz za granicą
m. in. w Turcji i na Majorce. Cieszą
się one sporym zainteresowaniem
wśród potencjalnych klientów
mimo bardzo wysokich cen za
metr kwadratowy urządzonego
mieszkania. Osoby, które zdecydują
się na ich kupno w Karpaczu, muszą się liczyć się z wydatkiem ponad
pięciuset tysięcy złotych..

Wiele radości sprawili dzieciom specjalnej troski i wychowankom placówek opiekuńczych rotarianie i rzemieślnicy. Najmłodsi tańczyli w miniony czwartek na dyskotece
integracyjnej.
Uczestnicy bawili się doskonale i
do późnego wieczora oblegali parkiet. Dyskoteka odbyła się w klubie
Heineken w Jeleniej Górze, jego
właściciele Katarzyna i Dariusz Jura
nieodpłatnie udostępnili lokal.
– Cieszymy się, że drugi raz
udało się zorganizować tę impre-

Z powodu śliskiej nawierzchni kierująca samochodem
marki Seat Ibiza straciła w miniony poniedziałek panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Kobiecie niemal
nikt nie chciał pomóc w wyjściu z opresji.
Kierująca jechała z Mysłakowic do Jeleniej Góry. Nieopodal
hotelu Tango na wzniesieniu
jej samochód nagle zarzuciło.
Kobieta nie opanowała kierownicy i auto wylądowało w rowie.
Szybko zadzwoniła po pomoc,
próżno oczekując jej od przejeżdżających zmotoryzowanych.
Tylko jedna osoba pospieszyła
na ratunek. – Przez chwilę znajdowałam się w samochodzie,
który utkwił w rowie. Tylko

zę. Większość dzieci pierwszy raz
bierze udział w tak profesjonalnie
przygotowanej zabawie. Fundusze
pozyskaliśmy dzięki staraniom
Cechu Rzemiosł Różnych – mówi
Witold Musiałowski, członek zarządu Rotary Club Jelenia Góra.
Głównym inicjatorem zabawy

był Zbigniew Ładziński, prezes
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
i starszy Cechu Rzemiosł Różnych.
Słodycze ufundowali miejscowi
cukiernicy. – Rzemieślnicy również
aktywnie włączają się w tego typu
akcje, dlatego też za każdym razem
staramy się podkreślić ich udział
– powiedziała Ewa Kułakowska,
dyrektor biura cechu w Jeleniej
Górze.

(Ania)

Pomagają w potrzebie
Na imprezę zaproszono dzieci specjalnej troski ze świetlicy w Kowarach, z Domu Dziecka Dąbrówka, Zespołu
Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Lwówku
Śląskim i innych placówek. Organizacja dyskoteki
wpisuje się w działalność Rotary Club Jelenia Góra, który
od lat stara się pomagać osobom niepełnosprawnym.
Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślali także wkład
Towarzystwa Walki z Kalectwem, które udzieliło im
ogromnego wsparcia. Za „sterami” DJ usiadł Maciej
Wowk, lubiany prezenter z Muzycznego Radia.

(Ania)

• 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...?

aeroklubowych w Polsce zimą
jest nieczynna, w Jeleniej Górze
latać można również tera z.
Jest to możliwe dzięki sporemu
wsparciu ze strony właścicieli
prywatnych samolotów stacjonujących na lotnisku. To oni
pomogli w zakupie pługu wirnikowego który oczyszcza płytę
lotniska. Inaczej latanie na fali
byłoby niemożliwe. Zawodnicy
latają na polskich szybowcach
Puchaczach i Juniorach, które
dobrze radzą sobie zimą. Ale
pojawiają się też maszyny niemieckie i litewskie.

jedna osoba zapytała się, czy
nic mi nie jest. Większości nie
interesowało to, czy w ogóle żyję
– mówi poszkodowana.
Kobieta jechała wolno i z
kolizji w yszła bez szwanku.
Przyznała, że jeździ bardzo dużo
i coś takiego zdarzyło jej się po
raz pierwszy. Nie obyło się bez
skorzystania z usług pomocy
drogowej.

(Ania)

Seatem do rowu
Fot. Anna Pisulska

Na prawie siedem tysięcy metrów wzniósł się nad Karkonoszami na szybowcu w ubiegłym tygodniu Andrzej Pawlicki z Torunia. To już dziesiąty „diament”, jaki zdobyli
tej zimy szybownicy biorący udział w czwartym Zimowym
Szybowcowym Pucharze Karkonoszy.

– Chętnych jest coraz więcej,
ale oczekują od nas profesjonalnej obsługi i odpowiedniej bazy
sprzętowej – w yjaśnia Jacek
Musiał. – Ale to wymaga wielu
przygotowań i sporych pieniędzy. Już teraz zdarzało się, że
na lotnisku czekało na start 20
szybowców. Tymczasem mamy
do dyspozycji jeden samolot. Jeden lot holujacy trwa 20 minut,
łatwo więc policzyć, ile czekał
zawodnik w ostatnim szybowcu.
Tak nie może być. Ale to nie tylko
sprawa pieniędz y. Sz ybowce
na falę mogą w yciągać tylko
lecie Jak 12 i Gawron. Nowe
samoloty, popularne Cesny nie
dają rady z wyciągnięciem ich
nad falę. Jaka i Gawrona ciągle
remontujemy, ale kosztuje nas
to coraz więcej, tymczasem nie
widać maszyny która byłaby je
w stanie zastąpić.
Chociaż większość lotnisk

Fot. Anna Pisulska

FOT. ARCHIWUM AEROKLUBU

Lot nad kopalnią diamentów
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WYDARZENIA
W nadchodzący wtorek Jerzy Wiklendt kończy 80 lat!
Znakomity fotografik dostanie w prezencie wystawę w
Książnicy Karkonoskiej. Wszystko dzięki projektowi
„Pamięć miasta”.
Pan Jurek to postać skromna,
a zarazem wielka. Budząca szacunek nie tylko wiekiem, ale i
otwartością na świat. A także
duchem, ciągle młodym mimo
upływu czasu. Pan Jurek to chodzące świadectwo historii: świadek dziejów naszego miasta.
Na urodzinowej ekspozycji
zobaczymy unikalne zdjęcia
z dawnej Jeleniej Góry. Jerzy

Jerzy Wiklendt jest architektem urbanistą. Należy do Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego, a także do Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklubu
Rzeczpospolitej. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach na całym świecie, jest autorem
wielu wystaw indywidualnych. Jego strona autorska jest zamieszczona w Międzynarodowej Encyklopedii Fotografii „Editions Camera Obscura”. Wernisaż wystawy „Pamięć
miasta 1958” 28 lutego o godz. 17 w Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej.

O Złotą Maskę – nagrodę główną Forum konkurowało dziewiętnaście zespołów z całej Polski, będących laureatami wojewódzkich
przeglądów teatralnych. Grupy
teatralne zostały wydelegowane
przez właściwe dla danego terenu
kuratorium oświaty. Głównym
celem Forum Teatrów Szkolnych
była prezentacja i ocena dorobku
artystycznego teatru szkolnego,
a także stworzenie możliwości
wymiany myśli oraz doświadczeń
jego animatorów i uczestników.
Podczas Forum odbywały się
również warsztaty teatralne dla
członków zespołów, które prowadził Piotr Kruszczyński i krytyk
teatralny Łukasz Drewniak.
Bardzo dobrze przyjęte dwa
lata temu w Jeleniej Górze przedstawienie według tekstu Tomasza Mana „111” w wykonaniu
Pracowni Teatralnej „ODEK” z
Osiedlowego Domu Kultury na
Zabobrzu w reżyserii, scenografii,
z opracowaniem muzycznym i
na podstawie scenariusza Jacka

Paruszyńskiego, aktora Teatru
im. Norwida, nie wzbudziło aż
tak oczekiwanego wielkiego zachwytu Jury forum pod przewodnictwem Piotra Kruszczyńskiego,
reżysera i byłego dyrektora Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu.
Jeleniogórskiemu zespołowi
teatralnemu przyznano Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej
w postaci kamery cyfrowej za
podejmowanie ważnych społecznie i pokoleniowo tematów,
zaczerpniętych z dramaturgii
współczesnej oraz zespołowe
wykonanie.
Laureatem nagrody Złotej
Maski został inny reprezentant
Dolnego Śląska - Teatr Scena 37
z III Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu za sztukę pt. „Genezis” w
reżyserii opiekuna teatru Dariusza Romanowskiego, która w
plastyczny sposób ukazała biblijną koncepcję stworzenia świata
opisaną w Księdze Rodzaju.

(tejo)

Rok temu młodzieżowa grupa Pracowni Teatralnej „ODEK” za spektakl pt.
„111” otrzymała statuetkę „CHOCHOŁA 2008” Grand Prix na VI Dolnośląskich
Spotkaniach Teatrów Młodzieżowych we Wrocławiu, a w 2007 roku odebrała
III Nagrodę oraz nagrodę publiczności na Festiwalu Młodego Teatru „arttime”
w Jeleniej Górze.

W minioną środę w Empiku piosenkarka opowiedziała o sobie, swoim
podejściu do muzyki i fascynacjach.
Wieczorem dała koncert w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
– Cudze chwalimy, swego nie znamy – mówiła artystka o upodobaniu
Polaków do rodzimej muzyki, w tym
ludowej. Sama chętnie sięga do wielu
znanych utworów, ale które raczej
kojarzą się z zespołem „Mazowsze”
niż estradą rozrywkową. Jednym
z przebojów Grażyny Auguścik jest
„W murowanej piwnicy”, popularna
góralska pieśń, w awangardowym
jazzowym wykonaniu.
– Inne narody od lat lubują się we
własnej muzyce, choćby Brazylijczycy.
Jest tam ona bardzo ceniona i śpiewana w języku narodowym. Tymczasem
u nas ten rodzaj muzyki nie może się
przebić – ubolewa piosenkarka.
Opowiedziała też o swojej pracy.
Jak się okazuje, Grażyna Auguścik nie
tylko komponuje i śpiewa, lecz także
zajmuje się stroną marketingową

Fot. rylit

Spektakl w początkowej wersji był prz ygot owa ny przez
Kabaret „Bella Mafia” na występ promują c y ten kaba ret
na deskach Teatru Polskiego
we Wrocławiu. Teraz sztukę
uzupełniono o kilka skeczy, co
miała okazję zobaczyć i docenić
publiczność zgromadzona w

swoich występów. Sama organizuje
koncerty, sprawdza akustykę sal.
– Czasami bywam bardzo zmęczona
po dniu takiej pracy organizacyjnej,
a przecież trzeba jeszcze wziąć się za
muzykę – podkreśliła. Dodała, że bardzo lubi pracować z „fajnymi ludźmi”,
a nie tylko perfekcyjnymi muzykami.
Dobra atmosfera w grupie, to zdaniem
artystki, sprawa fundamentalna.
Polska publiczność jest najlepsza
– podkreśliła piosenkarka, która

Najgorsza jest rutyna
– Jak długo pani ćwiczyła głos? – spytała jedna z uczestniczek spotkania. – Cały
czas to robię – odpowiedziała z uśmiechem Grażyna Auguścik. – Ćwiczenie głosu to
fundamentalna sprawa. A najgorsze, co może się stać z muzykiem, to popadnięcie w
rutynę – zaznaczyła. Powiedziała też, że uwielbia nowe wyzwania i mimo psychozy
związanej z kryzysem sama dba o to, aby mieć jak najwięcej pracy i pomysłów.

Senior marzy i „Jožin z bažin

Tłumy oklaskiwały w piątek
jeleniogórskich seniorów
z Kabaretu Bella Mafia,
których przedstawienie
zatytułowane „Senior marzy” staje się dolnośląskim
hitem wśród niekomercyjnych grup kabaretowych.

Nasza dusza zza oceanu

Fot. tejo

Młodzi aktorzy z Jeleniej Góry wrócili z XIV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu bez spodziewanych głównych laurów, za to z kamerą cyfrową.

Grażyna Auguścik, która
od ponad 20 lat mieszka
w Stanach Zjednoczonych,
przyjechała do Polski na
długą trasę koncertową: od
Gdańska poprzez Szczecin,
Opole do Katowic. Jednym
z przystanków była Jelenia
Góra.

miniony piątek w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
P ubl ic z no ś ć baw i l i: Ni n a
Jankowska, Anna Moskal, Halina Panasiuk, Krystyna Szpala,
Andrzej Dudziak oraz Jan Smolira, wszyscy pod wodzą Janusza
Jachnick iego. Kabareciarze,
którzy mimo szronu na głowie,
ciągle mają w sercu maj, przez
półtorej godziny rozbawiał do
łez zg roma dzonych w idzów
skeczami i piosenkami znanych
polskich autorów jak i własnymi produkcjami.
Hitem tego spekt a k lu jest
hymn „Senior Marzy” do znanej
melodii czesk iego przeboju
„Jožin z bažin”, którym kabaret
bisował wzbudzając entuzjazm
u swoich fanów. Tych przybywa
z każdym spektaklem.

(rylit)

Konrad Przezdzięk

dużo koncertuje po całym świecie.
Wielu uważa wręcz, że jej nazwisko
jest bardziej znane za granicą niż w
ojczyźnie. – Ale nie jest tak źle. Tu
mam zawsze pełne sale i wierne grono
swoich fanów. Podtrzymuję więź z publicznością dzięki Internetowi. Zawsze
odpowiadam na maile – dodała.

Wieczorem Grażyna Auguścik zebrała brawa od swoich fanów, którzy
niemal do ostatniego miejsca wypełnili salę widowiskową Jeleniogórskiego
Centrum Kultury.

(Mar/tejo)

Bój na słowa i piosenki w MDK „Jelonek”
Kilkudziesięciu gimnazjalistów wzięło udział w sobotnich eliminacjach miejskich
konkursu recytatorskiego.
Imprezę pod zmienionym
szyldem zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury „Jelonek”.
– Nasza placówka ma taki sam
skrót jak Miejski Dom Kultury
w Sobieszowie. Dlatego, aby nas
nie mylono, zebraliśmy wśród
pracowników propozycje nazwy
instytucji. Spośród wielu wygrał
„Jelonek” – obwieściła Danuta Sitek, dyrektorka placówki. Oficjalnie
nowa nazwa będzie obowiązywała
od środy.
Młodzi wykonawcy bardzo często sięgali po ambitny (może nawet
zbyt ambitny) repertuar. Można
było usłyszeć, między innymi,
wiersz „Moje pierwsze samobójstwo” oraz fragmenty „Pamięt-

Fot. Konrad Przezdzięk

Pan Jerzy podczas wernisażu swojej wystawy
w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym.

ODEK bez entuzjazmu

Wiklendt wykonał je pół wieku
temu jako szybką pamiątkę,
migawki z ulicy. Po latach okazały się bezcennym dokumentem
pokazującym miejsca, których
już nie ma.
– Przyjechałem do Jeleniej
Góry na trzy dni, na plener do
moich kolegów malarzy. To był
1958 rok. Lipiec – wspomina
Jerzy Wiklendt, który wówczas

mieszkał we Wrocławiu. Nie
spodziewał się wtedy, że za pół
wieku jego zdjęcia będą ujęciami
historycznymi.
Na fotografiach – Jelenia Góra,
której już nie ma. Ulica Kopernika jeszcze z pełną zabudową,
zakamarki ulicy Jasnej, plac
Ratuszowy z zupełnie innymi
podcieniami. Dzieci, które same
prosiły o fotografię. – Niech pan
zrobi zdjęcie! – mówiły. Zainteresował mnie akurat układ cegieł
oświetlonych przez słońce, ale
przy okazji załapali się ludzie.
Dziś zbliżają się do wieku emerytalnego – opowiada pan Jerzy.
Antycypując wtorkowe święto
portal i tygodnik Jelonka.com
życzą panu Jerzemu wiele zdrowia, szczęścia i niezmiennie
świetnych kadrów!

Fot. MAR

Panu Jurkowi na urodziny

Fot. Konrad Przezdzięk
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nika narkomanki”. Recytowano
dzieła Edwarda Stachury, Wisławy
Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej.
Ale nie zabrakło też luźniejszego
Tuwima, przydługiej legendy o
Liczyrzepie Wiącków, czy też standardowego Mickiewicza.
Dwa pierwsze miejsca przyznano
Weronice Kołodziejskiej i Jakubowi
Mieszale. Za nimi uplasowały się
Maja Wiśniowska, Gabriela Kowalewska i Karolina Sztur (druga

lokata). Na trzecim zakończyli
konkurs Damian Sieradzki i Monika Urbanowicz. W kategorii
poezji śpiewanej pierwsze miejsce
przyznano Krzysztofowi Baranowi,
drugie – Gabrieli Kowalewskiej i
Alicji Zalesskiej. Laureaci pierwszych i drugich miejsc awansowali
do regionalnego etapu konkursu,
który w MDK „Jelonek” odbędzie
się w nadchodzącą sobotę.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Czerwony Tulipan w Przystani Twórczej
Zespół wraz z Małgorzatą
Wojciechowską wystąpi w
Teatrze Zdrojowym 2 marca
o godzinie 19. Bilety można
nabyć w Miejskim Domu
Kultury Muflon oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy ulicy
Bankowej w Jeleniej Górze
oraz na placu Piastowskim
w Cieplicach.
Zespół powstał w 1985 roku w
Olsztynie. Jego skład nie zmienił
się do dzisiaj. Tworzą go: Ewa
Cichocka, Krystyna Świątecka,
Stefan Brzozowski i Andrzej Czamera. Ewa Cichocka zaczynała
od tańca towarzyskiego. W 1981
roku rozpoczęła współpracę z
zespołem „Kaczki z Nowej Paczki”, z którym śpiewała do 1984
roku, odnosząc sukcesy między
innymi GR AND PRIX OSET83
na Ogólnopolskich Spotkaniach
Estradowych w Rzeszowie. Krystyna Świątecka debiutowała
w studenckim zespole Niebo, w
którym występowała od1976 do
1981 roku. Wtedy stworzyła własny zespół, z którym w 1983 roku
zdobyła GRAND PRIX Spotkań
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”

w Olsztynie. Stefan Brzozowski,
z wykształcenia nauczyciel wychowania muzycznego, podobnie
jak jego estradowe koleżanki
grał i komponował w zespole studenckim „Niebo” oraz „Kaczki z
Nowej Paczki. Andrzej Czamera
do składu Czerwonego Tulipana
dołączył w 1992 roku. Wcześniej
grywał w zespołach rokowych.
Znany jest także z współpracy z
Robertem Kasprzyckim i Waldemarem Śmiałkowskim - Czerwony
Tulipan to zespół, który od zawsze
czarował widzów przepiękną i
niezwykle poruszającą poezją. Ale
ich twórczość zawiera też wiele
elementów czysto kabaretowych.
Utwory Czerwonego Tulipana to
prawdziwe emocjonalno-tekstowe
majstersztyki, w których można
odnaleźć albo samego siebie, albo
stanąć zupełnie z boku i obserwować opowiadaną historię z perspektywy „podglądacza” – pisze
organizator koncertu.

Wielokrotnie nagradzana

Małgorzata Wojciechowska ze
sceną oswajała się podczas studiów aktorstwa dramatycznego
na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie ze specjalizacją wo-

kalno – estradową. Zdobyła
nagrody na
wielu ogólnopolskich festiwalach m.in.
w 2001 r. II
Na g r o d a n a
Spotkaniach
Z a m ko w yc h
„Śpiewajmy
Poezję” w
Olsztynie, III
Na g r o d a n a
St udenck im
Festiwalu Piosenki w Krakowie; w 2002
r. i w 2003 r. Na
FAMIE główne
nagrody zbiorowe za spektakle muzyczne
z piosenkami
Łuc ji P r u s i
Kazika . Grand
Prix na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki
Autorskiej – OPPA im. Jonasza
Kofty i wiele innych Autorka, kompozytorka, piosenkarka i aktorka.
Pisana przez nią muzyka jest
pełna spadających kropli deszczu,
przestrzeni i tajemnicy. Jeśli śpie-

Muzycy zagrają tematy z filmów „Vabank”, „Seksmisja” i
innych. Orkiestrę poprowadzi
Janusz Powolny, a zaśpiewa
Wojciech Stolorz.
Natomiast 1 marca można
wybrać się do filharmonii o
godzinie 10.00 na Niedzielny

Zdrojowy Teatr Animacji proponuje Kabarecik z przymrużeniem oka w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, na który możemy się wybrać dzisiaj o godzinie
18.00.

wa o aniołach, to prawie słyszymy
szelest ich skrzydeł. Jeśli śpiewa o
miłości - wierzymy w każde jej słowo – pisze organizator koncertu.
Miłośnicy krainy łagodności nie
mogą opuścić takiej okazji.

Marysienka

„Włatcy Móch.Ćmoki ,
czopki i mondzioły” w reżyserii Bartosza Kędzierskiego,
animowana bajka dla dzieci.
Głównymi bohaterami są
Anusiak, Konieczko, Maślana i Czesio, którzy dzięki
wróżce Jowicie zobaczyli
swoją przyszłość. Okazała się
ona koszmarem, w związku
z czym maluchy postanowiły zrobić wszystko, żeby
nie dorosnąć. Seans będzie
wyświetlany do czwartku
o godzinie 16.00, 18.00 i
20.00.

„„Sezon na misia 2” wyreżyserowany przez Matthew
O’Callaghan. Animowana historia o rozpieszczonym
jamniku, który postanawia uciec z domu, żeby dołączyć do dzikich zwierząt żyjących w lesie. Perypetie
wszystkich bohaterów możemy poznać wybierając
się do kina do czwartku o godzinie 16.30.
„Milczenie Lorny” w reżyserii Jean – Pierre Dardenne”. Główną bohaterką jest młoda Albanka, zamierzająca otworzyć ze swoim chłopakiem bar szybkiej
obsługi w Belgii. Zanim jednak zacznie wcielać ten
plan w życie musi zgodzić się na fikcyjne małżeństwo
z uzależnionym od narkotyków Claudym. Seans wystawiany będzie do czwartku o godzinie 18.00.
„Dzień w którym zatrzymała się ziemia” w reżyserii
Scotta Derricksona”. Film traktuje o zetknięciu się
naszej cywilizacji z istotami pozaziemskimi. Seans
wyświetlany będzie do czwartku o godzinie 20.00.

„„Madagaskar 2” wyreżyserowany przez Erica Darnella.
Głównymi bohaterami są dobrze znani wszystkim kinomaniakom uciekinierzy z ZOO. W drugiej części komedii Lew Alex,
zebra Marty, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria postanawiają opuścić Madagaskar i poszukać dla siebie innego domu. Film
możemy obejrzeć do czwartku o godzinie 16.00.
„Underworld: Bunt Lykanów” Opowieść o walce zwaśnionych rodów wampirów, która miała miejsce w średniowieczu.
W walce zmierzą się więc Handlarze Śmiercią oraz Lykanowie
na czele z młodym, ale potężnym Lucianem oraz jego kochanką,
Sonją. Seans wyświetlany będzie o godzinie 18.00.
„Droga do szczęścia” w reżyserii Sama Mendesa. Film traktuje
o młodym małżeństwie April i Franka Wheelerów, którzy wraz z
dwójką dzieci mieszkają na przedmieściach Connecticut. Oboje
są nieszczęśliwi, ponieważ przytłaczają ich codzienne, nudne
obowiązki. Postanawiają wyjechać do Francji, gdzie pragnął
rozwijać swoje zdolności artystyczne. Film możemy obejrzeć
do czwartku o godzinie 20.00.

nej drodze jeszcze jako 17-to latek.

wydawnictwo: Half Note Records Przełomem w karierze McCoy Tynera

było spotkanie z saksofonistą Benny
Golsonem z którym współpracował
jako jego pierwszy pianista wnosząc
do nagrań mnóstwo nowych tricków.
Po współpracy z Golsonem związał
się z trębaczem Art.’em Farmer’em
grając w jego legendarnym Jazztecie.
McCoy Tyner był ulubionym pianistą
nieodżałowanego Zbyszka Seiferta.
Nagrywając w Nowym Jorku swoją
pierwszą płytę „Man of the Light” /
Człowiek Światła/ zadedykował ją
właśnie McCoy Tyner’owi z którym
wtedy współpracował. Mimo, iż McCoy
Tyner 11 grudnia 2008 skończył 70 lat

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
„Książnica Karkonoska” zaprasza
na otwarcie wystawy Jerzego
Wiklendta pod tytułem „Jelenia
Góra. Pamięć Miasta”, które odbędzie się 24 lutego, we wtorek o
godzinie 17.00.

Fascynacja jazzową gitarą udzieliła
się także znakomitemu legendarnemu amerykańskiemu pianiście pochodzącemu z Filadelfii McCoy Tyner’owi.
Wcześniej w jego nagraniach dominował fortepian + sekcja i saksofon.
McCoy Tynera dziś określa się geniuszem fortepianu. Naukę gry pobierał
jeszcze jako dziecko od swojej matki,
która zaszczepiła w nim wielką miłość
do tego instrumentu. Jego kariera
datuje się od początku lat 50-tych..
Najsłynniejsze nagrania pochodzą ze
współpracy z John’em Coltrane’em,
którego spotkał na swojej muzycz-

Niepełnosprawni
na głównym planie

WŁODEK PAWLIK – „Grand Piano”
wydawnictwo: Arms Records

Fotografia w Książnicy

Oryginalną wystawę „Listy do
syna” możemy obejrzeć w Miejskim domu Kultury Muflon. Autorem prezentowanych fotografii jest
Chris Niedenthal, przedstawiają
one matki z niepełnosprawnymi
dziećmi. Inspiracją do stworzenia
takiej właśnie wystawy stały się
listy pisane przez Wiolettę Mikusek pisane do synka z zespołem
Downa. Te wyjątkowe obrazy
możemy zobaczyć do 15 marca
2009 roku.

Kolejne propozycje Zdrojowego Teatru Animacji to :
„Leśne przygody Tymoteusza” , czyli drugą część przygód uwielbianego przez dzieci
misia – Tymoteusza, którego
przed laty wymyślił Jan Wilkowski. Tymek zabierze dzieci
do lasu na grzybobranie, gdzie
czeka go wiele niespodzianek,
przy czym na scenie nie zabraknie znanego już najmłodszej publiczności chy trego
lisa oraz ojca Tymoteusza,
opiekuńczego niedźwiedzia.
Na spektakl możemy zabrać
swoje pociechy 24 lutego o
godzinie 9.00 i 10.30.
„Ach ta Mysia” w reżyserii i
choreografii Czesława Sieńko.
To fa nt a st yczna opow ieść
o przyjaźni, która uczy najmłodszych jeleniogórzan, że
dzięki niej nawet we wrogich
śro dow i sk a ch moż e doj ś ć
do porozumienia. Podcza s
spektaklu dzieci poznają gos p o d y n ię d omową , M a r y nę, gburowatego i leniwego
kota K iciusia ora z myszkę
Mysię, którz y mieszkają w
jednym domu. Początkowo
w ic h m ie sz k a n iu pa nuje

Nowości ze świata muzyki
McCOY TYNER – „Guitars”

Znakomity pianista nie daje nam
odetchnąć. Już poprzednia płyta „Tykocin” będąca suitą orkiestrową nagrana
z udziałem amerykańskiego trębacza
Randy Breckera zdobyła uznanie i
pochlebne opinie krytyków. Tymczasem nowy album – „Grand Piano” to
nic innego jak solowe improwizacje
Włodka Pawlika nie mające żadnych
tytułów. W dużym stopniu jest to muzyka kontemplacyjna, relaksacyjna z
elementami jazzu. Pianista subtelnie
wprowadza słuchaczy w nastrój a
także wręcz zniewala łagodnością

na dwóch płytach w 25 - ciu różnych
odsłonach dźwiękowych. Każda z
następnych odsłon opowiada inną
historię, różni się dynamiką, ekspresją
i tempem. W tych pianistycznych kompozycjach Włodek Pawlik pokazuje się
a to radosny, zmartwiony, rozmarzony
i zadziorny. Polemizuje z samym sobą,
a jego myśli przekazuje fortepian. Co
ciekawe, za każdym razem, kiedy
słucha się tych nagrań słyszymy coś
zupełnie nowego. Pierwszy krążek
jest bardziej romantyczny drugi zaś
bardziej konkretny z wyraźnymi

Poranek Muzyczny. Wysłucha my wówcza s koncer t u
zatytułowanego „Marzenia
Marzanny”. Wystąpią Joanna
Moryc oraz Honorata Magdeczko–Capote. Paniom towarzyszyć będzie Zespół Kameralny
Filharmonii Dolnośląskiej.

Teatr animacyjnie

Kino Grand

Finisaż wystawy wycinanek
Marie Louise von Kaempffe to
propozycja Domu Gerharta Hauptmana w Jagniątkowie na dzisiaj,
godzina 19.00. Osoby, które nie
widziały jeszcze wystawy muszą się
pospieszyć, bo ekspozycję pochodzącą ze zbiorów Muzeum Kultur
Europejskich w Berlinie, można
obejrzeć tylko do końca lutego.

Filharmonia na filmowo
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza
na koncert Muzyka Filmowa Henryka Kuźniaka, który
odbędzie się 27 lutego, w piątek, o godzinie 19.00.

Kino Lot

Ostatnia szansa
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to w dalszym ciągu jest w wyśmienitej
formie o czym mogli się jazzmani
przekonać w 2004 roku, kiedy to
artysta wystąpił podczas 46 JVC Jazz
festiwal – Jazz Jamboree. Do nagrania
najnowszej płyty „Guitar” zaprosił
do współpracy znanych gitarzystów
wywodzących się z różnych gatunków:
Billa Frisella, Marc’a Ribota, Johna
Scofielda i Derek’a Trucksa a także
muzyka spoza jazzu bandżystę Bela
Fleck’a. Trzon zespołu stanowi tu
jednak znakomita sekcja: Ron Carter
(kontrabas),Jack De Johnette(perkusja) i McCoy Tyner (fortepian).
Na płycie znalazło się 14 kompozycji
wśród których są zarówno standardy,
odnośnikami do historii jazzu a nawet muzyki klasycznej. Mogą się te
nagrania w pewien sposób kojarzyć
z dokonaniami Keitha Jarretta z jego
wcześniejszych projektów a także z
najnowszą solową płytą pianisty Johna Taylora – „Phases”. Włodek Pawlik
podczas nocnej sesji nagraniowej stworzył ponad 40-ści improwizacji z czego
na album wybrano najciekawsze.
Mimo to nie zmieniono kolejności, w
których zostały nagrane poszczególne
tracki i nie poprawiono wersji tak żeby
zachować ciągłość i płynność narracji.
Poza samą muzyką rzuca się w oczy
okładka płyty. Czarno – białe zdjęcie

wroga i niemiła atmosfera, bo
zarówno kot jak i pani domu
starają się dopaść mysz, ale
ta okazuje się sprytniejsza i
inteligentniejsza, a jej szczere
uczucia doprowadzają do zaprzyjaźnienia się wszystkich
lokatorów. Sztuka wystawiana będzie 25 i 26 lutego, środa,
czwartek o godzinie 10.00.
„Wielki Teatr Legend Karkonoszy” w reżyserii Bogdana
Nauki. Sztuka sk łada się z
pięciu opowieści:
„O założeniu Jeleniej Góry”,
„O zamku Chojnik”, „O uczelni
katowskiej w Wojcieszowie”,
„O tym jak Rzepiór parobka
Leona latać nauczył” i „Cała
prawda o Rzepiórze”. Jest to
doskonała propozycja dla dorosłych oraz dzieci, którzy nie
znają jeszcze regionalnych legend. Obejrzymy go 27 lutego,
piątek o godzinie 10.00.
W tym tygodniu Teatr Norwida występuje w Łodzi, gdzie
w Teatrze Nowym im K. Dejmka wystawia Klątwę według
Wyspiańskiego.

Rajd na raty

Andrzej Patlewicz
tematy tradycyjne jak również kompozycje McCoy Tynera, Robota, Frisella i
Bela Flecka.

Miłośnicy wycieczek mogą
wybrać się na XXXIX Rajd na
Raty 2009, który odbędzie się
1 marca 2009 roku. Wystarczy
o godzinie 9:33 stawić się na
przystanku „Tunel” przy ulicy
Wincentego Pola, gdzie oczekiwał będzie prowadzący. Wycieczkowicz autobusem MZK nr
3 dojadą do Mysłakowic, gdzie
rozpocznie się ich wędrówka.

Niepokorni zatańczą
w Tango

Rozrywkowe panie mogą skorzystać z oferty Hotelu Tango, w
którym 27 lutego odbędzie się
impreza z udziałem Chippendale`sów z okazji zbliżającego się
dnia kobiet. Ładni i umięśnieni
panowie zapewnią gorącą atmosferę zabawie.

Podyskutują o czeskich
uciekinierach

Pawlika przypominające okładkę
Milesa Davisa z płyty „Tutu”. Jest w tej
twarzy muzyka skupienie i napięcie
gwarantujące, że będzie się działo w
tej muzyce coś szczególnego. I rzeczywiście się dzieje. Ta płyta urzekła mnie
od pierwszej chwili.

„O Wolności religijnej w Górach Izerskich” rozmawiać
będą uczestnicy spotkania w
Osiedlowym Domu Kultury,
które odbędzie się 25 lutego, o
godzinie 17.00. Głównym gościem będzie doktor Przemysław
Wiater, starszy kustosz Muzeum
Carla i Gerharta Hauptmanów w
Szklarskiej Porębie.
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„Czekam na znak od PZPN”
„Na drodze prawnej zrobiłem wszystko, co mogłem,
żeby dostać obywatelstwo. Teraz piłka leży po stronie PZPN” – mówi o swojej sytuacji specjalnie dla
www.eurosport.pl Ludovic Obraniak, polskiego
pochodzenia pomocnik francuskiego Lille.
Co się dzieje w sprawie
Pana polskiego obywatelstwa ? Czy wciąż są szanse,
że zagra Pan w biało-czerwonych barwach?
Ludovic Obraniak: Osobiście zrobiłem wszystko, co
w mojej mocy, składając papiery o obywatelstwo. Wiem,
że brakuje najważniejszych
dokumentów, więc według
normalnej procedury zajmie
to dwa lub dwa i pół roku.
Ter a z b ę d ę p ot r z eb owa ć
pomocy albo Ambasady, albo
PZPN-u. Piłka jest po ich stronie. Na drodze prawnej, zrobiłem wszystko, co mogłem.
Albo ktoś mi pomoże, albo
wsz ystko się skomplikuje
i procedura będzie trwała
bardzo długo.
Dlaczego Pana przypadek
jest tak skomplikowany?
Przecież Pana dziadek był
Polakiem.
Ludovic Obraniak: Na początku mia łem wsz ystk ie
dokumenty, niestety dałem
je cz łow iekow i, k tóremu
zaufałem i uwierzyłem, że mi
pomoże. Ta osoba zniknęła
razem z papierami i nie można jej teraz w ogóle odnaleźć.
Jedyne dokumenty, które mi
zostały, nie mają już takiej
wartości. Potrzebuję paszportu mojego dziadka, aby
udowodnić, że urodził się w
Polsce, oraz jego legitymację
wojskową. Dziś jednak już

t ych dowodów nie mam i
tak naprawdę wątpię, że je
odnajdę. Wiec jak nikt mi nie
pomoże w moich staraniach,
będzie trudno zagrać kiedyś
dla Polski.
Ta osoba jest Francuzem
czy Polakiem?
Ludovic Obraniak: To była
osoba, która żyła we Francji,
ale polskiego pochodzenia.
Ten człowiek mieszkał nieda leko od Metz. Podobno
wrócił do Polski i zapadł się
pod ziemię.
Czy to był spisek przeciwko Panu?
Ludov ic Obra n ia k: Nie,
po prostu facet mówił, że
potrafi wszystko załatwić, a
naprawdę nie miał żadnych
wpływów w Ambasadzie. Ja
mu zaufałem, przekazałem
papier y i w końc u zost ałem trochę oszukany. A le
n ie myś lę, żeby zrobi ł to
specjalnie. Dowiedziałem
się, że zachorował i z tego
powodu wrócił do Polski. A
ponieważ nie wiem, gdzie
teraz mieszka, jest bardzo
trudno go odszukać.
Ale chce Pan zagrać kiedyś
dla polskiej reprezentacji?
Ludovic Obraniak: Tak,
ocz y wiście! Chęć mia łem
już od dawna i cokolwiek sie
stanie, poczekam, żeby zdobyć podwójną narodowość.

Jeśli naprawdę chcą mnie w
kadrze, pomogą mi. Niestety,
na razie nic nie zostało zrobione, więc przypuszczam,
że mnie nie potrzebują.
Kiedy miał Pan ostatni raz
kontakt z PZPN?
Ludovic Obraniak: Nigdy
nie miałem bezpośredniego
kontaktu z polskim związkiem. Prawda jest taka, że w
Polsce jedna osoba bardzo
mnie wspiera, zwłaszcza w
mediach. Jest to pan Tadeusz
Fogiel, który robi wszystko,
abym mógł zagrać dla reprezentacji. Jednak może to nie
wystarczać, aby przekonać
ludzi, którz y pra c ują dla
PZPN-u lub trenera kadry. W
tej chwili jestem zależny od
polskiego związku. Czekam
na znak z ich strony.
Czy śledzi Pan wyniki Polski w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata
w RPA w 2010 roku?
Ludovic Obraniak: Tak,
trochę, jak każdy kibic. Jestem osobą, która interesuje
się pi łką nożną , więc nie
oglądam tylko reprezentacji
Polski, ale jednak trochę pilnuję polskich wyników.
Zna Pan kilku polskich
zawodników, z którymi
chciałby Pan zagrać?
Ludovic Obraniak: Kilku
znam, ale nie wszystkich, bo
duża ich cześć gra w polskiej
ekstraklasie. Za to dobrze
znam Marcina Żewłakowa,
bo grałem z nim w Metz.
Słyszałem też o Jacku Bąku,
Euzebiuszu Smolarku...

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 27.02.2009.
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.”

A o Kubie Błaszczykowskim Pan słyszał? W Polsce,
kibice chcieliby was zobaczyć razem na boisku…
Ludovic Obraniak: Tutaj
nie mam pojęcia, czy ludzie
mówią o mnie w Polsce. Nie
wiem, co się tam dzieje w mojej sprawie. Jednak dostaję
mnóstwo listów od Polaków
i jest mi bardzo miło. Próbuję
im odpowiedzieć, mimo że
nie zawsze rozumiem, co
napisali.
Dostał Pan zaproszenie do
francuskiej kadry?
Ludov ic Obra n ia k: Nie,
absolutnie.
Jakie Pan i klub postawiliście sobie cele na ten
sezon?
Ludovic Obraniak: Chciałbym zakończyć ligę w pierwszej piątce. Chociaż zdobyć
miejsce pozwalające na grę
w Lidze Mistrzów to byłoby
coś. W tym roku czujemy, że
wszystko jest możliwe i że
każdy ma szanse. Możemy
sobie trochę pomarzyć, tak
samo jak reszta druż yn z
pierwszej siódemki. Lyon jest
trochę słabszy w tym roku
i moim zdaniem Bordeaux
będzie im dokuczać do samego końca.
Dziękuję za rozmowę.
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ROZRYWKA
Starszy pan i młody chłopak łowią ryby
nad rzeką. Chłopak co chwilę wyciąga
z wody kolejną rybę, a starszy pan
przygląda mu się z zazdrością.
W końcu nie wytrzymuje:
- A lekcje, gówniarzu, już odrobiłeś?!
Starsza pani zatrzymuje się przy
wędkarzu, który właśnie złowił rybę i
zdejmuje ją z haczyka.
- Biedna rybka! - mówi kobieta.
- Nigdy by jej się to nie przytrafiło, gdyby niepotrzebnie nie otwierała pyska.
Do leżącego na ławce mężczyzny
podchodzą policjanci. Jeden z nich
mówi:
- Dokumenty poproszę.
- Nie mam - odpowiada mężczyzna.
Policjanci na to:
- No to idziemy!
- No to idźcie!
O 3 nad ranem dzwoni student do
profesora i pyta:
- Panie profesorze, co pan robi?
- Jak to co? Śpię! - odpowiada profesor.
- No właśnie, a ja się uczę na egzamin!
Jasio przynosi do domu torbę pełną
jabłek.
- Skąd masz te jabłka? - pyta mama.
- Od sąsiada.
- A on wie o tym?
- No pewnie, przecież mnie gonił!
Mąż wraca do domu lekko niewyraźny:
- Piłeś? - pyta żona.
- No coś ty, ani kropelki.
- Przecież widzę, że ledwo stoisz na
nogach. Przyznaj się, że piłeś.
- Nie piłem.
- To powiedz „Gibraltar”.
- No dobra, piłem!
W szpitalu psychiatrycznym do gabinetu lekarskiego wbiega pielęgniarka:
- Panie doktorze, ten symulant z pokoju 123 przed chwilą umarł...
- No, tym razem to przesadził!

W sądzie:
- Ile pozwana ma lat?
- Chwileczkę, Wysoki Sądzie, muszę
policzyć: kiedy wychodziłam za mąż
miałam 20 lat, a mąż miał 40. To teraz,
jeśli on ma 70, a ja jestem o połowę
młodsza, to mam 35.
W przedziale podróżny zwraca się
do nieznajomej kobiety siedzącej
naprzeciw niego:
- Czy mogłaby pani powiedzieć
swojemu synowi, żeby przestał mnie
przedrzeźniać?
- Oczywiście... Kaziu! Przestań zachowywać się jak idiota!
- A ty czemu dzisiaj nic nie robisz?
- pyta murarz swego pomocnika.
- Ręce mi drżą po wczorajszym…
- No to przesiewaj piasek!
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?
Tata z 6-letnim synkiem robi zakupy
w supermarkecie. Kiedy przechodzą
obok półki z prezerwatywami, synek
pyta:
- Tato, a co to jest?
- To są prezerwatywy, synu - odpowiada ojciec.
- A po co one są? - kontynuuje malec.
- Prezerwatywy są po to, żeby męż-

czyzna miał bezpieczny seks z kobietą
- odpowiada ojciec.
- Tato, tato, a dlaczego w tym opakowaniu są 3 sztuki? - nie daje za
wygrana chłopczyk.
- Widzisz synu, bo to jest zestaw dla
młodzieży uczącej się: raz w piątek,
raz w sobotę, raz w niedziele.
- Tato, tato, a dlaczego w tym opakowaniu jest 6 sztuk? - pyta synek.
- Widzisz synu, to jest zestaw dla
studentów: dwa razy w piątek, dwa
razy w sobotę, dwa razy w niedziele
- mówi ojciec.
- Tata, tato, a dlaczego w tym opakowaniu jest 12 sztuk? - kontynuuje
malec.
- Hmmm... widzisz synu, bo to jest
zestaw dla dojrzałych, żonatych mężczyzn: raz w ...styczniu, raz w lutym,
raz w marcu...
W ZSRR ogłoszono konkurs na najbardziej pomysłowy zegar, koniecznie
z kukułką. Oto bilans zwycięstw:
3 miejsce - zegar, z którego co godzina
wyskakuje kukułka i woła Lenin!
2 miejsce - zegar, z którego co 30
minut wyskakuje kukułka i woła
Lenin!Lenin!
1 miejsce - zegar, z którego co 15
minut wyskakuje Lenin i woła Kuku!
Kuku! Kuku!
JEJ pamiętnik:
„Sobota wieczorem, wydał mi się
trochę dziwny.
Umówiliśmy się na drinka w barze.
Ponieważ całe popołudnie z
koleżankami byłam na zakupach,
myślałam, że może to moja
wina...dotarłam trochę z opóźnieniem
; ale on nic nie
powiedział. Żadnego komentarza.
Rozmowa była jakaś spięta, więc
ja proponowałam pójść w inne miejsce, bardziej spokojne,
intymne. W drodze do ładnej restauracji on dalej był dziwny. Był
jakby nieobecny. Próbowałam go
rozbawić, i zaczęłam się
zastanawiać czy to moja wina czy nie!
Pytałam czy coś nie tak
zrobiłam, on powiedział że nie mam z
tym nic wspólnego, ale jego
odpowiedź nie była przekonująca.

Później w drodze do domu
objęłam go i powiedziałam że go
bardzo kocham ale on dał mi
tylko zimny pocałunek bez żadnego
słowa. Nie wiem jak tłumaczyć
jego zachowanie, nic nie powiedział...
nie powiedział że mnie
kocha... bardzo się tym martwię! W
końcu byliśmy w domu; w
tamtej chwili byłam pewna że on chciał
mnie zostawić; próbowałam
z nim rozmawiać, ale on włączył
telewizor i oglądał coś
zanurzony w myślach, chcąc jakby
powiedzieć że wszystko się
skończyło. W końcu poddałam się i
poszłam spać. Ale dziesięć
minut później, niespodziewanie on też
przyszedł do łóżka, i o
dziwo oddał moje pieszczoty, i kochaliśmy się, mimo że cały czas
był jakiś zimny, jakby daleko ode mnie.
Próbowałam rozmawiać
znowu o naszej sytuacji, o jego zachowaniu, ale on już spał.
Zaczęłam płakać, i płakałam całą noc
aż zasnęłam. Jestem pewna
że on myśli o innej, moje życie jest
takie trudne.”
JEGO pamiętnik
„Legia przegrała... ale przynajmniej
był sex !”
Żona do męża siedzącego jak zwykle
przed telewizorem.
- Mam dla Ciebie dobrą i złą wiadomość. Odchodzę od Ciebie!
Mąż odrywa wzrok od telewizora i
mówi:
- A ta zła?
W szkole dla dziewcząt nauczycielka ma wykład na temat seksu i
moralności.
- Żyjemy dziewczęta w bardzo trudnych czasach. Pamiętajcie, że w
chwili pokusy każda musi sobie zadać
pytanie: czy godzina przyjemności
jest warta całego późniejszego życia
we wstydzie?
Jedna z dziewcząt pyta:
- Przepraszam, ale jak zrobić, żeby
przyjemność trwała godzinę?

HOROSKOP
BARAN
Nie pozwól, aby stres i napięcie pozbawiły cię
energii. Zadbaj o siebie i znajdź trochę czasu na to,
aby się zrelaksować. Spokój, opanowanie i dystans
do twoich nieprzyjaciół pozwoli ci nie stracić kontroli nad rozwojem wydarzeń.

BYK
Poświęć trochę więcej czasu i uwagi osobie ci
najbliższej. Nie zaniedbuj kogoś, kto darzy cię
szczególnie ciepłymi uczuciami, bo uczucia trzeba
pielęgnować, a ich zaniedbanie może doprowadzić
do kryzysu. Jest to również dobry okres, aby zakończyć ciągnący się od dawna spór.
BLIŹNIĘTA
Pośpiech nie zawsze jest dobry. Zatrzymaj się i
zastanów nad swoim postępowaniem. Czy czasem
w codziennym pędzie i zgiełku nie tracisz czegoś
ważnego? Czy okazujesz wystarczająco dużo uwagi
osobie szczegółnie ci bliskiej i oddanej?
RAK
Zapomnij o ostatnich niepowodzeniach. Lepiej
skup się na tym, co było pozytywne w ostatnich
dniach. W tym tygodniu przyda ci się pozytywne
nastawienie do świata. Możliwe sukcesy zawodowe
– być może twoje starania zostaną wreszcie zauważone i docenione.
LEW
Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić
dzisiaj. Choć nie tryskasz energią, weź się w garść.
Lenistwo okaże się zgubne. Nadchodzący okres
będzie wymagał od ciebie poświęcenia dużej ilości
czasu i energii. Musisz ją z siebie wykrzesać, choć
nie będzie to łatwe.
PANNA
Pamiętaj o swoich obowiązkach. Nie pozwól, aby
twoje zaniedbania odbiły się na innych osobach.
Uwierz we własne siły – na pewno rozwiążesz swoje
problemy, jeśli bardziej się postarasz. Nie popadaj w
apatię, staraj się być aktywny i sumiennie wypełniaj
swoje obowiązki.

WAGA
Nie odkładaj na później spraw szczególnie ważnych dla twoich najbliższych. Nie narażaj ich na
konsekwencje twojego zaniedbania albo lenistwa.
Dołóż wszystkich starań, aby byli zadowoleni.
Musisz postarać się przezwyciężyć ospałość, ktora
dopadnie cię w tym tygodniu.
SKORPION
Nie daj się zwieść pozorom. Pochopne decyzje
nie zawsze są właściwe. Ludzi oceniaj po czynach
i słowach, a nie po wyglądzie. Fałszywy przyjaciel
może ściągnąć na ciebie kłopoty finansowe. Bądź
czujny i ostrożny. Zachowaj dystans i rozwagę.
STRZELEC
Ktoś zaniedba swoje obowiązki, a ty będziesz
zmuszony to naprawić. Przyłóż się do tego, a
twoje starania zostaną zauważone i docenione.
Nie działaj pochopnie i strzeż się fałszywych przyjaciół. Nie daj się ponieść emocjom, zwłaszcza tym
negatywnym.
KOZIOROŻEC
Na horyzoncie nowe znajomości. Zdaj się na
własną intuicję i nie daj się kupić tanimi sztuczkami.
Nie zawsze to, co się świeci, jest złotem. Czasem
pierwsze wrażenie co do obcej osoby jest mylące,
więc zachowaj ostrożność. Pewna doza nieufności
będzie teraz jak najbardziej wskazana.
WODNIK
Nie zrażaj się niepowodzeniami. Po nich przyjdą
sukcesy i to szybciej, niż ci się wydaje. Wreszcie ktoś
doceni twoje starania i spotka cię zasłużona nagroda.
Twoja cierpliwość i staranność zaprocentują, nie
rezygnuj więc z dążenia do celu.
RYBY
W tym tygodniu nie przesadzaj z używkami.
Troska o zdrowie przyda się szczególnie pod koniec
tygodnia. Jedz dużo warzyw i zażywaj świeżego
powietrza przy każdej okazji. Twoje starania będą
procentować już wkrótce. Zadbaj o siebie, bo energia
będzie ci potrzebna.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Zaburzenia pamięci

„Pani doktor, straciłem pamięć!” – to jeden z częściej zgłaszanych problemów w gabinecie lekarza neurologa. A bez
umiejętności zapamiętywania, nie można wykonywać wielu
codziennych czynności. Bez pamięci wszystkie wcześniejsze
doświadczenia stają bezwartościowe i nie można myśleć
rozsądnie, rozmawiać, oceniać, porównywać, wspominać.

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 pamięć?
Lek. med. Izabela Stolarczyk, specjalista neurolog: Pamięć jest dla człowieka
jedną z najistotniejszych właściwości
mózgu. Pozwala na magazynowanie
informacji i późniejsze ich odtwarzanie,
umożliwiając tym samym naukę. Razem
z innymi elementami, jak myślenie, zdolności poznawcze, procesy postrzegania,
językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz wykonawcze, składa się na
nasz intelekt. Odróżnia nas to w sposób
szczególny od świata zwierząt.
Jakie mamy rodzaje pamięci?
IS: Rozróżnia się kilka rodzajów
pamięci, które nierozerwalnie ze sobą
współpracują, aby prawidłowo kierować
naszym życiem. Są to między innymi:
pamięć krótkoterminowa i długoterminowa. Pamięć krótkoterminowa, zwana
też operacyjną, odpowiada zdolności
spostrzegania. Dzięki niej przypominamy
sobie to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Treści, które się w niej znajdują,
szybko ulegają zapomnieniu, jeśli nie
dokonujemy ich odświeżania poprzez
powtarzanie i przeniesienia do pamięci
długoterminowej. Ta z kolei polega
na zdolności przechowywania śladów
pamięciowych przez lata. Inne rodzaje
pamięci, to opisowa – umożliwiająca naukę oraz integrację nowych wiadomości,
które zostają zmagazynowane w korze
mózgu oraz proceduralna – umożliwia
nieświadome uczenie się i integrację
czynności ruchowych.
Gdzie „mieszka” pamięć?
IS: Przyswajanie nowej, słownej i bezsłownej wiedzy związane jest z czynnością
układu limbiczno-diencefalicznego. Układ
ten obejmuje część płatów skroniowych

z hipokampem, jądro migdałowate,
przyśrodkowe jądro wzgórza, korę czołowo-oczodołową oraz ich wzajemne
połączenia.
Jak dochodzi do zaburzeń pamięci?
IS: Uszkodzenie może wystąpić w
różnych procesach, np. w wyniku udaru
niedokrwiennego lub krwotocznego
mózgu, guza, urazów, zatrucia tlenkiem
węgla, alkoholem, czy niektórymi procesami zapalnymi wyżej wymienionych
obszarów mózgu.
Czy pamięć zależy od wieku?
IS: W różnych okresach życia zdolność
do zapamiętywania i uczenia się jest inna.
Największa jest u młodych ludzi, a wraz
z wiekiem maleje. Najszybciej osłabieniu
ulega pamięć średnio i krótkoterminowa.
Długotrwała pamięć dość długo jest
niezmieniona i jest najbardziej odporna
na uszkodzenie. Otępienie dotyczy około
1% populacji w wieku 60-64 r.ż. i aż 3040% w wieku powyżej 84 lat. Częstość
jego występowania w populacji po 60 r.ż.
podwaja się co około pięć lat. Osoby wykształcone, z dużym zasobem wiedzy są
mniej zagrożone otępieniem związanym
z procesem starzenia się niż osoby z niskim poziomem wykształcenia. Dlatego o
zdolność zapamiętywania trzeba dbać na
każdym etapie naszego życia, dostarczając
mózgowi różnych bodźców.
Co to są łagodne zaburzenia poznawcze?
IS: W związku z tym, że żyjemy coraz
dłużej, częściej spotykamy się z zaburzeniami pamięci i poznawczymi. Niewielkie
osłabienie pamięci u osób starszych
uznawane jest za stan fizjologiczny. Stan

czynności poznawczych istniejący pomiędzy normalnymi procesami starzenia się
a otępieniem, nazywamy łagodnymi
zaburzeniami poznawczymi. Na ich obraz
kliniczny składają się zaburzenia pamięci
i koncentracji uwagi, osłabienie zdolności
logicznego myślenia, rozwiązywania
problemów, posługiwania się nowymi
przedmiotami czy zaburzenia w prawidłowej ocenie sytuacji. Ich rozpoznanie
wyklucza stwierdzenie w wywiadzie
choroby neurologicznej, psychicznej, urazów, uzależnień niedorozwoju lub innych
chorób uszkadzających mózg. Ocenia się,
że zaburzenie to występuje czterokrotnie
częściej niż otępienie.
Czym jest więc otępienie?
IS: Według obowiązującej definicji,
rozpoznanie otępienia wymaga stwierdzenia „postępujących zaburzeń licznych
funkcji poznawczych, nasilonych w
stopniu utrudniającym pracę zawodową
lub funkcjonowanie społeczne.” Zaburzenia muszą dotyczyć pamięci i innych
funkcji poznawczych. Składają się na
nie: posługiwanie się wyuczoną wiedzą,
myślenie abstrakcyjne i rozwiązywanie
problemów, liczenie i umiejętność zachowania się w społeczeństwie. Najczęściej
spotykany zespół otępienny to choroba
Alzheimera, która dotyczy osób w podeszłym wieku (nieco częściej kobiet niż
mężczyzn, a rzadko osób poniżej 65 r.ż.).
Zanim wystąpią zaburzenia pamięci i
innych funkcji poznawczych, pojawiają
się nieswoiste stwierdzone w wywiadzie
bóle i zawroty głowy, niepokój, bezsenność, uczucie lęku, ogólne obniżenie
sprawności, niekiedy nastrój depresyjny.
We wczesnej fazie u chorych stwierdza
się częste zapominanie, uczucie przewlekłego zmęczenia, trudności w przypominaniu znanych sobie słów, niemożność
uczenia się nowych informacji, czy
pogorszenie możliwości samodzielnego
funkcjonowania. Przebieg schorzenia jest
postępujący i nieuchronnie prowadzi do
niesprawności i zgonu.

Jak bada się chorego z zaburzeniami pamięci?
IS: Badanie powinno obejmować
ocenę: orientacji (co do miejsca, czasu i
sytuacji), pamięci (bezpośredniej, krótkoterminowej, długoterminowej), zasobu
wiedzy, języka i mowy (zdolność czytania,
powtarzania, nazywania), praksji (umiejętność posługiwania się przedmiotami),
liczenia, zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych, myślenia abstrakcyjnego. Istnieje
kilka prostych testów mogących ujawnić
zaburzenia pamięci, np. MMSE – krótka
skala oceny funkcji poznawczych, test
zegara. Powinny być również wykonane
badania dodatkowe: morfologia, badanie
moczu, ocena stężenia glukozy, mocznika, kreatyniny, enzymów wątrobowych,
cholesterolu, hormonów tarczycy, stężenie poziomu wit. B12 i kwasu foliowego.
Konieczne jest też wykonanie badania
obrazowego mózgu, a dodatkowo tętnic
szyjnych, EKG i RTG płuc.
Jak leczyć chorego z zespołami
otępiennymi?
IS: W zależności od podłoża zaburzeń
otępiennych, lekarz neurolog decyduje
o dalszym postępowaniu z pacjentem i
dobraniu odpowiednich leków. Ważne
jest przeciwdziałanie czynnikom ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych: hipercholesterolemii, cukrzycy, nadciśnieniu
tętniczemu. Konieczne jest prawidłowe
odżywianie – dieta lekkostrawna, niskokaloryczna i zrównoważona. Obowiązuje
zakaz spożywania alkoholu.

lek. med.
Izabela Stolarczyk,
specjalista neurolog.

Karkonoskie Centrum Medyczne,
Poradnia Neurologiczna

Chorobowa trzynastka wskutek nadwagi
Otyłość jest problemem dotykającym coraz większą liczbę 2. Nadciśnienie tętnicze - wzrost
masy ciała o 20 procent powoduludzi. Według statystyk o nadwadze i otyłości może mówić
je ośmiokrotny wzrost częstości
od 50-75 procent kobiet i ponad 55 procent mężczyzn
występowania nadciśnienia.
w różnym wieku. Niewielu zdaje sobie również sprawę
3.
Hiperlipidemia - czyli podwyżz tego, że niekontrolowane kilogramy mogą stanowić
szenie poziomu cholesterolu i
poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
Według medycznej definicji
nadwaga jest patologicznym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej
w organizmie, przekraczającym
jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne. W zależności od
rozmieszczenia tkanki tłuszczowej
w organizmie, na który wpływa
wiele czynników hormonalnych
oraz genetycznych, rozróżnia się
dwa podstawowe rodzaje otyłości:
otyłość typu „gruszka” czyli udowo-pośladkowa objawiająca się

częściej u kobiet oraz typu „jabłko”
czyli otyłość brzuszna, występująca
częściej u mężczyzn.
Otyłość jest związana z częstszym
występowaniem wielu schorzeń.
Jakich?
1. Cukrzyca typu II, gdzie 80 – 90
procent pacjentów stanowią
osoby otyłe. Spadek wagi - nawet
o 5 - 10% prowadzi do obniżenia
poziomu cukru we krwi i pozwala
zmniejszyć dawki leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny.

trójglicerydów we krwi.
4. Udar mózgowy - ryzyko jego
wystąpienia u osób otyłych jest
dwukrotnie większe.
5. Niewydolność serca - ryzyko tej
choroby u otyłych jest większe
około dwóch razy.
6. Choroba niedokrwienna serca
(choroba wieńcowa) – 40 procent przypadków tej choroby
jest związane z BMI powyżej 25.
Prawdopodobieństwo, że osoba
otyła będzie miała chorobę
wieńcową jest 1,5 raza większe
niż u osoby z prawidłową wagą.

Otyłość pogarsza także przebieg
rehabilitacji pozawałowej.
7. Kamica pęcherzyka żółciowego
- schorzenia pęcherzyka u osób
otyłych występują sześciokrotnie
częściej niż u szczupłych.
8. Zmiany zwyrodnieniowe stawów
- stawy podlegające nadmiernym
obciążeniom szybciej ulegają
uszkodzeniu, prowadzi to do
zespołów bólowych, np. kręgosłupa, stawów kolanowych.
9. Nowotwory - u otyłych częściej
niż u szczupłych występują nowotwory macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego,
prostaty.
10. Zaburzenia oddychania w czasie snu - objawiające się m.in.
zespołem hipowentylacji bądź
bezdechu sennego.

11. Ż ylaki kończyn dolnych
- u osoby otyłej gorsze są
warunki odpływu kr wi
z kończyn
dolnych. Prowadzi to do
nadmiernego
wypełnienia
krwią żył a w
konsekwencji
- do powstawania żylaków.
12. Hormonalne i powikłania ciąży
- częściej występują u otyłych
kobiet.
13. Zespół polimetaboliczny (tzw.
zespół X) - zespół ogólnoustrojowych zaburzeń, na które
składają się otyłość wisceral-

co się dzieje wokół niego. Innym
rodzajem napadów są tzw. małe
napady. Mają one formę krótkich
napadów nieświadomości. Taka
osoba na chwilę przerywa wykonywaną czynność, „wyłącza
się”, nie ma drgawek ani upadku.
Po ustaniu napadu kontynuuje
przerwaną czynność i zwykle nie
zdaje sobie sprawy z chwilowego
zaniku świadomości. Innym
rodzajem napadów są napady
miokloniczne, podczas których
zazwyczaj bez utraty przytomności dochodzi do kilku zrywań
niektórych grup mięśniowych.

Napad padaczkowy – pierwsza pomoc.
Co należy zrobić, kiedy zauważymy osoby z napadem padaczki?
Osobę mającą napad padaczkowy należy ułożyć na boku, aby zapobiec zakrztuszeniu
lub zadławieniu, szczególnie w razie wymiotów. Trzeba chronić głowę chorego podtrzymując ją i podkładając coś miękkiego. Poza tym należy rozpiąć choremu kołnierz
koszuli, aby ułatwić oddychanie i zachować spokój. Jeżeli po 2-3 minutach atak nie
mija, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Po ataku należy pomóc choremu usiąść
lub dojść do łóżka by odpoczął.

na, upośledzona tolerancja
glukozy, zwiększone stężenie
insuliny, oporność na insulinę, nadciśnienie tętnicze,
zaburzenia lipidowe, choroba
niedokrwienna serca.

Pierwsza pomoc choremu na padaczkę
W Polsce około jeden procent Polaków choruje na padaczkę, a zaledwie znikomy odsetek społeczeństwa wie czym
w ogóle uzewnętrznia się ta choroba i jak pomóc osobie
podczas napadu epilepsji. Tymczasem zwykły napad
padaczki bez szybkiej pomocy może zakończyć się dla
chorego tragicznie.
Padaczka zwana inaczej epilepsją to jak mówią lekarze to
choroba mająca wiele przyczyn i
towarzysząca wielu schorzeniom
ośrodkowego układu nerwowego.
W Polsce choruje na nią około jeden procent Polaków. To najczęstsza choroba układu nerwowego
u dzieci i jedna z najczęstszych
u dorosłych. W 80% przypadków

ujawnia się przed 20 rokiem życia. Cechą charakterystycznych
tej choroby jest pojawianie się
napadów padaczkowych. Napad
padaczkowy jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności
mózgu wskutek nadmiernych i
gwałtownych wyładowań bioelektr ycznych w komórkach
nerwow ych. Te w yładowania

rozprzestrzeniają się w mózgu
powodując napad padaczki. Jak
wygląda napad padaczkowy?
Mogą ona przebiegać w różny
sposób. Dramatycznie wyglądają
tzw. duże napady. Są to uogólnione napady toniczno-kloniczne,
z nagłą utratą przytomności,
upadkiem, gwałtownym napięciem mięśni całego ciała. Chory
przestaje oddychać i sinieje . Po
kilkunastu sekundach rozpoczynają się drgawki całego ciała. W
tym czasie chory może przygryźć
sobie język, bezwiednie oddać
mocz. Po chwili około 5 minut napad ustaje, oddech powraca, chory jest senny i splątany, nie wie,
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Paszport dla dziecka
Planuję wyjazd z dzieckiem
na narty do Czech. Przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej dziecko zostało
wpisane do mojego paszportu.
Czy obecnie to wystarczy, czy
muszę wyrobić jemu odrębny
paszport? – Eliza
Od sierpnia 2006 roku, w przypadku podróży za granicę, istnieje
obowiązek posiadania przez
dziecko własnego dokumentu tożsamości, tj. własnego paszportu
lub w przypadku wjazdu do kraju
UE, własnego tymczasowego
dowodu osobistego. Tym samym,
wpisywanie dziecka do paszportu
rodziców nie jest już możliwe.
Oba dokumenty wydawane są za
zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku
paszportów, wystawianych dzieciom wyróżnia się: paszport tymczasowy – wydawany dzieciom do
piątego roku życia, który ważny
jest przez okres 12 miesięcy;
paszport pięcioletni – wydawany
dzieciom, które ukończyły 5 lat a
nie mają jeszcze 13 oraz paszport
stały, który może być wydany,

jeśli dziecko ukończyło 13 lat i jest
ważny przez okres 10 lat. Warto
przy tym pamiętać, że na żądanie
rodziców dla dzieci do lat 5 może
być wydany paszport pięcioletni.
Mieszkańcom Jeleniej Góry i
regionu paszporty i paszporty
tymczasowe wydaje wojewoda
dolnośląski, na wniosek złożony
w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, przy ul.
Wiejskiej 29, a za granicą konsul
RP. Dziecku do lat 13 można także
wyrobić tymczasowy dowód osobisty. Jednak ten dokument będzie
umożliwiał jedynie wyjazd do
krajów Unii Europejskiej, w tym
również do Czech i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Tymczasowy dowód osobisty wydaje
urząd gminy na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
Dowód osobisty dla osoby do 18
roku życia ważny jest 5 lat od daty
jego wydania. Tymczasowy dowód osobisty dla dziecka wydaje
właściwy ze względu na miejsce
zameldowania na pobyt stały
organ gminy: wójt, burmistrz lub
prezydent miasta. W razie braku
miejsca zameldowania na pobyt
stały, dowód wydaje organ gminy

ostatniego miejsca pobytu stałego
tej osoby.

Uchylenie mandatu
Zostałem ukarany mandatem karnym za niezastosowanie się do znaku drogowego. Następnie pochopnie
przyjąłem ten mandat, mimo
że moim zdaniem jechałem
zgodnie z przepisami. Czy w
takiej sytuacji mogę się jeszcze gdzieś od niego odwołać?
– Jacek
Mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania
jego odbioru przez ukaranego.
Zatem z chwilą przyjęcia mandatu karnego, jedynym środkiem
zaskarżenia jest wniosek o jego
uchylenie, złożony przez ukaranego lub z urzędu w sądzie
grodzkim (będącym wydziałem
lub wydziałem zamiejscowym
sądu rejonowego), na którego obszarze działania została nałożona
grzywna, w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu, czyli od
pokwitowania jego odbioru.

Ubezpieczenie kredytu
W 2003 roku moja mama
zaciągnęła kredyt w banku.
Po wpłaceniu kilku rat zachorowała i zmarła. Bank, do którego sie zwróciłem stwierdził,
że spłata przechodzi na spadkobierców. Nikt z rodziny nie
otrzymał spadku, ale mama
mieszkała u mnie. Bank
stwierdził, że nie ma możliwości umorzenia kredytu i
nakazał mi spłatę zadłużenia,
co też zrobiłem. Wciąż jednak
mam obiekcje, czy bank mnie
nie naciągnął. Tym bardziej,
że kredyt był ubezpieczony.
Czy w takim przypadku istnieje możliwość odebrania od
banku niesłusznie pobranych
ode mnie pieniędzy? – Robert
Kościuszko
Jeżeli po śmierci Pana matki nie odbyło się przed sądem
postępowanie o stwierdzenie
nabycia po niej spadku, na mocy
którego mógł Pan zostać uznany
za spadkobiercę, to nie był Pan
zobowiązany do spłaty zaciągniętego przez nią przed śmiercią kredytu. Tego rodzaju zobowiązanie

zaliczało się bowiem do długów
spadkowych. W przypadku braku
stwierdzenia nabycia spadku, w
celu odzyskania takiego długu,
bank musiałby samodzielnie
wystąpić do sądu z wnioskiem o
stwierdzenie nabycia spadku i dopiero po ustaleniu spadkobierców
mógłby dochodzić od nich spłaty
wspomnianego kredytu. Jeżeli
jednak dobrowolnie spłacił Pan
już zadłużenie po matce, to jego
zwrot ze strony banku jest w zasadzie niemożliwy. Inną sprawą
jest ubezpieczenie kredytu. Chcąc
skorzystać z takiego rozwiązania,
w pierwszej kolejności należałoby
przeanalizować ogólne warunki
takiej umowy ubezpieczenia.
Sądząc po wskazanej przez Pana
dacie, obawiam się jednak, że
w tym przypadku dochodzenie
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu mogło się już
przedawnić, co jednak mimo
wszystko należałoby sprawdzić.

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

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

(tejo)
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Z 1277 roku pochodzi pierwsza wzmianka o zamku w Bolkowie. Bez tej fortecy trudno sobie wyobrazić do urocze miasteczko, dla którego warownia jest największą atrakcją turystyczną. Dzierżawiony przez
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zabytek, określony jako trwała ruina, zyskał dofinansowanie w wysokości trzydziestu tysięcy złotych. Starczy na podstawowe prace zabezpieczające. Warownia ma
ciekawe dzieje: przechodziła z rąk do rąk i jest niemym świadkiem całej historii tej części ziemi dolnośląskiej. Na małym zdjęciu – zamek w Świnach.

Fot. Agnieszka Tkacz
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Nie było niespodzianki
– Carlos przegrywa
Carlos Astol Jelenia Góra bez swojej najlepszej snajperki
Marty Gęgi uległ Piotrkovii Piotrków Trybunalski 24 : 29
i w pierwszej rundzie play – off spotka się z mistrzem
Polski SPR Safo Icom Lublin.
Od pierwszych minut spotkania
to Piotrcovia ustalała warunki gry.
Po pięciu minutach prowadziła 3:1.
Jeleniogórzanki szybko wyrównały
i dzięki dobrej grze Sabiny Kobzar i
Moniki Odrowskiej wyszły na prowadzenie 6:5. Niestety później już
było tylko gorzej. Jeleniogórzanki
się myliły, a rywalki kontrowały
dorzucając co chwilę kolejne bramki.
Mimo dobrej dyspozycji tego dnia
bramkarki Moniki Szalek, atak
Piotrkovii był nie do zatrzymania, o
czym świadczy fakt, że na przerwę
gospodynie schodziły przegrywając
11:16. Druga połowa nie przyniosła
zdecydowanych zmian, jeleniogórzanki próbowały dogonić rywalki
i potrafiły zdobyć bramki, ale słaba
defensywa naszego zespołu i dobra
skuteczność strzelecka min. Agaty
Wypych z przeciwnej drużyny, która

z samych rzutów karnych zdobyła 9
bramek nie pozwalała na wiele.
Ostatecznie, marzenia o zwycięstwie lub remisie legły w gruzach
pod koniec meczu. Mimo, że jeleniogórzanki na minutę przed końcem
spotkania nie opuszczały połowy
przeciwniczek to nie udało im się
zmniejszyć przewagi i o ostatecznie
przegrały 24 :29 .
Carlos Astol Jelenia Góra – Piotrkovia Piotrków Trybunalski 24:29
(11:16)
Carlos Astol: Agnieszka Szalek,
Aleksandra Baranowska, Sabina
Kobzar 6, Anna Fursewicz 4, Monika
Odrowska 4, Marta Dąbrowska 3, Mirella Kaczyńska 3, Marta Oreszczuk
3, Marzena Stochaj 1, Agnieszka
Kocela, Małgorzata Buklarewicz.

Robert Cisek, M.B

Było blisko sensacji
Zwycięstwo było blisko ,ale ostatecznie koszykarze Sudetów po trzymającym w napięciu meczu ulegli drużynie
z Krosna 62 : 68 w kolejnej odsłonie rozgrywek I ligi
koszykówki męskiej.
Już w pierwszych minutach
wiadome było, że mecz nie będzie
łatwy. Drużyny odpowiadały koszem za kosz, a wynik oscylował
często wokół remisu lub 2- punktowej przewagi.
Dobrze sprawowali się Artur
Grygiel i Rafał Niesobski , którzy
celnymi trafieniami powiększali
dorobek jeleniogórzan. Po
pierwszej kwarcie Sudety prowadziły 20:19, a rozkręcający się
coraz bardziej Niesobski i Grygiel

prognozowali dobry wynik Sudetów w kolejnych partiach.
Niestety, druga kwarta to jednak
słabsza celność Sudetów i powolne
wychodzenie na prowadzenie
MOSiR-u Krosno. Największe
emocje wzbudziła końcówka
kwarty , gdy piłka balansująca na
krawędzi kosza rywali wpadła do
niego w momencie, gdy syrena
ogłosiła koniec pierwszej połowy,
a sędziowie nie zaliczyli tego
trafienia.

Publiczność była oburzona i i
dość głośno i w niewybredny sposób wyrażała swoją dezaprobatę
dla decyzji arbitrów. Po drugiej
kwarcie jeleniogórzanie przegrywali 26:31. Po zmianie stron Sudety powoli zaczęły odrabiać straty.
Dzięki celnym trójkom Grygiela i
Niesobskiego, Sudety niwelowały
przewagę rywali, a nawet wyszły
na prowadzenie 41:39 .
Dobra dyspozycja i celność
jeleniogórzan sprawiła, że III
kwarta zakończyła się ich zwycięstwem 51 :44 i wydawało się,
że mecz jest już wygrany. Niestety
w ostatniej odsłonie to rywale
zachowali więcej zimnej krwi.
Systematycznie malała przewaga

jeleniogórzan , którzy nie trafiali
kolejnych rzutów osobistych, co
bardzo skrupulatnie wykorzystywali zawodnicy z Krosna. Na
koniec rywale zdobyli jeszcze dwa
punkty z rzutów osobistych i w
efekcie Krosno wygrało w Jeleniej
Górze 68:62
KS Sudety Jelenia Góra - MOSiR
Krosno 62 : 68 (20:19, 6:12 , 25:13,
11:24)Sudety : Artur Grygiel 20,
Rafał Niesobski 17 , Jakub Czech 10,
Łukasz Niesobski 7, Grzegorz Kruk
3, Tomasz Wojdyła 3, Mariusz Matczak 2, Krzysztof Samiec, Jarosław
Wilusz, Wojciech Klimek, Paweł
Minciel , Mateusz Skrzypczak

(Mat)
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11 tygodni kursu językowego
metodą SITA za 439 zł
O d ko ń c a m a r c a r u s z a
kolejna edycja kursów językow ych SI TA . Mieszka ńc y
Jeleniej Gór y i okolic będą
mogli skorzystać z dofinans owa nyc h k u r s ów j ę z y k a
angielskiego i niemieckiego
w ramach akcji „Gmina Bliżej
Europy”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca.
– System SITA jest metodą nauki opierającą się na
naturalnych możliwościach
lud zk iego umysł u znajdu jącego się w stanie relaksu
– podkreśla Katarzyna Lesza k, dyrektor regiona l ny
projek t u. – W t y m st a n ie
nasz umysł pracuje w ydajniej, a informacje, które do
nas docierają, są zapisywane bezpośrednio w pamięci
dł ugotr wałej. Tradyc yjnie,
żeby słówka tra f i ł y do tej
pamięci, trzeba je powtarzać
wielokrotnie.
Zajęcia odbywać się będą
dwa razy w tygodniu. Przez
dw ie i pó ł go d z i ny k u r s u
uczestnicy przyswajać będą
słówka i ca łe z wrot y ora z
przez półtorej godziny będą
u ż y wa ć nowo p oz n a nyc h
słów w rozmowie z lektorem,
a t a k że poznawa ć g ra ma tykę.
Metoda SITA to nauka w
stanie relaksu. Kiedy jesteśmy zrela ksowani na sze
p ó ł k u l e m ó z go we p r a c u ją s y nch ron icz n ie, d z ięk i
czemu z wielok rotniają się
moż l iwośc i na szego umysł u, poprawia się pamięć i
koncentracja , pozby wa my
się też wszelkich napięć fizycznych.
W Polsce efektywność metody SI TA była bada na na
Un iwers y t ecie i m. Ada ma
M ick ie w icza w Poz na n iu.

Dyrektor Instytutu Filologii
Angielskiej na wspomnianej
uczelni Profesor Jacek Fisiak
wydał opinię iż stosując metodę SITA uczniowie byli w
stanie opanować w ybrany
zakres materiału językowego
w ciągu dwóch tygodni i zakończyć kurs z przeciętnym
wynikiem: 85%. Tak wysokie
not y prz y st a nd a rdow ych
30% nie wymagają dodatkowego komentarza.
W y kor z y s t a n i e r e l a k s u
powoduje, że ani wiek ani
zdolności uczącego się nie
mają wpływu na efekty nau k i. Met o d a rel a k sa c y jn a
jest przeznaczona dla wszystkich.
Kurs w Jeleniej Górze odbędzie się w kamera lnych
8 -10 - osobow ych g r upa ch.
Dzięki patronatowi prezydenta miasta i grupie polskich
firm każdy uczestnik zapłaci
za szkolen ie 439 z ł. W tej
kwocie otrzymuje dodatkowo komplet sześciu płyt CD
i podręcznik o wartości 229
zł. Kurs trwać będzie 11 tygodni. W tym czasie uczestnicy
opa nują za k res materia ł u
porów ny wa l ny z pó ł rocz nym materiałem kursu metodą tradycyjną. Aby zapisać
się na kurs należy przysłać
formularz zgłoszeniow y ze
strony w w w.blizejeuropy.pl
na adres email: k.leszak@
sita.pl.
Wszelk ie informacje do datkowe znaleźć można na
stronie www.blizejeuropy.pl
oraz pod nr tel. (075) 64 33
801, 0 509 416 216.

KONKURS

od 23.02.2009 do 16.03.2009
SITA

Odpowiedz na pytania i wygraj jeden z 4 kursów językowych
lub album/komiks językowy.
1. W trakcie zajęć metodą SITA uczestnik kursu zakłada:
a) skórzane rękawiczki
b) okulary ułatwiające relaksację
c) kozaki
2. Określenie SITA oznacza:
a) nowoczesny system nauczania języków obcych
b) markę najnowszego auta
c) gród starosłowiański
Odpowiedzi należy wysyłać najpóźniej do dnia 20.03.2009
na adres konkurs@jelonka.com.
Więcej informacji znajdziesz pod www.blizejeuropy.pl

439

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Jeleniogórzanki znów dostają lekcję
Tym razem w roli egzekutora jeleniogórskich koszykarek
wystąpiły zawodniczki CCC Polkowice, które na własnym
parkiecie były bliskie zdobycie stu punktów. W derbach
Dolnego Śląska polkowickie zawodniczki zmiażdżyły
Finepharm, wygrywając 97:63
Nietrudno było wskazać zwycięzce przed kolejnym spotkaniem
derbowym. Jeleniogórzanki po
serii przegranych spotkań stanęły
naprzeciw drużynie, która ostatnie
występy może zaliczyć do bardzo udanych. Wyrównana walka
trwała tylko do 20 minuty. W ciągu
pierwszej i drugiej kwarty, nasze
zawodniczki próbowały nawiązać
walkę. Zaczęło się fatalnie dla zawodniczek ze stolicy Karkonoszy,
które po celnych rzutach rywalek: Marty Gajdy, Amishy Carter

przegrywały 0:7. Później, dzięki
doświadczonym zawodniczkom
– Magdaleny Skorek, Holie Meredith jeleniogórzanki były w stanie
odpowiedzieć na ataki CCC, nie
pozwalając rywalkom odskoczyć
wynikiem. Jeleniogórzanki radziły
sobie, wychodząc nawet w drugiej
kwarcie na prowadzenie 29:28
Świetnie spisywała się Magdalena
Skorek, która celnie rzucała z
niemal każdej pozycji. Później,
polkowiczanki popełniały sporo
błędów w rozegraniu akcji i traciły

piłkę oraz miały problemy ze skutecznością. Jedynie celne rzuty zza
linii 6,25 m pozwoliły zachować
sześcio punktowy zapas 45:39.
Po zmianie stron, wiadome było
kto wygra to spotkanie. Trzecia
kwarta należała wyłącznie do
gospodyń, które poprawiły grę w
ataku i rozegraniu i już po pięciu
minutach tej odsłony przewaga
gospodyń wzrosła do 17 punktów
– 58:41. Później było już tylko gorzej dla jeleniogórzanek, które nie
potrafiły skutecznie odpowiadać
na ataki polkowiczanek. Przewaga
CCC wrastała, a jeleniogórska defensywa co raz bardziej się gubiła.
Na pięć minut przed końcową
syreną na tablicy świetlnej widniał
wynik 86:57 dla CCC . Kibice z Polkowic bardzo chcieli, aby pierwszy

raz w tym sezonie pękła magiczna
bariera stu punktów. Polkowiczanki prawie wykonały plan, ale
zabrakło zaledwie trzech punktów.
W efekcie „nasze” dziewczyny doznały, kolejne kompromitującej
porażki, tym razem w dolnośląskich derbach – 63:97
CCC Polkowice – Finepharm AZS
KK Jelenia Góra 97:63 (25:24, 20:15,
32:9, 20:15)
Finepharm: Joanna Szymczak
– Górzyńska 19, Magdalena Skorek 18, Holie Merideth 10, Dorota
Arodź 4, Maxann Reese 4, Oluchi
Okorie 4, Agnieszka Kret 4, Dorota
Wójcik, Joanna Kędzia

(Mat)

To ostatnie trafienie było
blisko medalu Mistrzostw Świata
Dobrze zaprezentowała się
zawodniczka jeleniogórskich
Karkonoszy – Agnieszka Grzybek,
która w prestiżowych zawodach
zajęła 20 miejsce. Wygrała Niemka Kati Wilhel, która zdobyła
drugi złoty medal biathlonowych
mistrzostw świata, które odbywają się w południowokoreańskim
Pyeongchangu.
Nasza zawodniczka świetnie
pobiegła, gorzej było ze strzelaniem. Agnieszka Grzybek – zawodniczka MKS Karkonosze,
która wspina się na wyżyny
swojej sportowej kariery, mimo
trzech rund karnych udowodniła
wielką klasę.

Agnieszkę sklasyfikowano
najwyżej spośród czterech Polek,
które wystąpiły w tych zawodach.
Zawodniczka Karkonoszy, jak już
wcześniej udowadniała – potrafi
walczyć, a gdyby jeleniogórzanka
nie spudłowała w swoim ostatnim
strzale na strzelnicy mogłaby
pokusić się o medal.

Walczyli w tenisie
4. ZSO 1 2 6:9
W Zespole Szkół Technicznych, zostały rozegrane kolejne
5.ZSOiT 0 2:12
zawody z cyklu Mistrzostw Jeleniej Góry. Tym razem poszczególne reprezentacje szkół walczyły o miano najlepDo finału przeszły dwie najlepsze
szej drużyny Jeleniej Góry w tenisie stołowym
drużyny z poszczególnych grup. W

Skład zwycięskiej drużyny:
- Zespół Szkół Licealnych i Usługowych: Łuszczewski Adam, Przybyś
Dariusz, Kubicz Mateusz, Marcin
Łabuda

W poniedziałek 16 stycznia, 10
drużyn złożonych z trzech osób, rywalizowało ze sobą w Mistrzostwach
Szkół w tenisie stołowym. Nie brakowało emocji, sportowej rywalizacji
oraz dobrej zabawy. Drużyny zostały
podzielone na dwie grupy „A” i „B”.
W grupie „A” najlepiej poradził się
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
numer 2, który w czterech meczach
doznał tylko jednej porażki z ZSET- em
1:3. Dobrze wypadło II LO, które po
ciężkich bojach z ZSET-em i Zespołem Szkól Rzemiosł Artystycznych
- wygranych po 3:2 - zajęli wysokie
drugie miejsce.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Zespół Szkół Licealnych i Usługowych op. Szewczyk Piotr 50 pkt
2.Z espół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 op. Piotrowski
Marcin 45 pkt
3.Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” op. Pawlikowski Zbigniew 40 pkt
4.I I Liceum Ogólnokształcące
op. Pawlak-Warzybok Monika
37 pkt
5.Zespół Szkół Elektronicznych op.
Sawicz Sylwia 34 pkt
6.Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych op. Binasiewicz Marcin
31 pkt
7.Z espół Szkół Ekonomiczno Turystycznych op. Ignaciak Robert
28 pkt

Grupa A
1. ZSLiZ nr. 2 3 10:4
2. II LO 3 9:5

3. ZS Rzem. Art 2 9:9
4. ZSE-T 2 10:8
5. ZSLiZ nr. 1 0 3:12
W g r upie „B” rów n ież n ie
brakowało emocji.
Pierwsze miejsce zajął Zespół
Szkół Licealnych i Usługowych,
który pokonał wszystkich rywali
i ze stosunkiem setów 12:3 zdobył pierwsze miejsce w tej grupie.
Drugie, z dwoma punktami zajęła reprezentacja popularnego
:”Mechanika”, która znalazła się
tuż za triumfatorem tej grupy.
Grupa B
1.ZSL i Usł. 4 12:3
2. ZST „Mechanik” 3 11:4
3. ZS Elektr. 2 7:10

finale walczono systemem dwójkowym. Dwaj najlepsi zawodnicy z
jednej drużyny walczyli w dwóch
pojedynkach ( trzy setowe)z rywalami z przeciwnej drużyny. Na sam
koniec finału rozegrano pojedynek
deblowy, który również miał znaczenie w końcowym podsumowaniu. Wszystkie pojedynki wygrali
zawodnicy Zespołu Szkół Licealnych
i Usługowych, którzy w pierwszym
pojedynku za sprawą Dariusza
Przybysia wygrali 2:1.
W drugim pojedynku Adam Łuszczewski pokonał swojego rywala i
dał prowadzenie ZSL i Usług. 2:0.
Na sam koniec obydwie drużyny
zmierzyły się w deblu. Znów górą
był ZSLi Usług., który w pojedynku
finałowym odniósł imponujące
zwycięstwo 3:0

8.Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1 op. Judka Monika 25 pkt
9.Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych op. Wiewiórska
Lucyna 22 pkt

Dominacja zawodników Paulinum
Świetnie zaprezentowali się zawodnicy MKS Paulinum w
rozgrywanych w Jakuszycach Mistrzostwach Polski. Zawodnicy MKS Paulinum przywieźli sporo medali, głównie
srebrnych i złotych
W dniach 13-15.02.09. w Jakuszycach odbyły się Mistrzostwa
Polski w Narciarskim Biegu na
Orientację, których współorganizatorem był klub MKS Paulinum.
Zawody w których w ystartowało blisko stu zawodników
reprezentujących 14 klubów przebiegały w trudnych warunkach
pogodowych, przy obfitych opadach śniegu i wietrze. Ukończenie

zawodów w tych warunkach było
już dużym wyczynem, zwłaszcza
w kategoriach dziecięcych.
Duży sukces odnieśli gospodarze plasując się na miejscach
medalowych.W kat.M16 świetnie
spisał się Kacper Klimkiewicz,
który zdobył złoto na średnim
dystansie oraz srebro w klasyku i
sprincie, a Mateusz Dzioba zdobył
brąz na średnim

W kategorii M18-20 Rafał Matyja popisał się wielkimi umiejętnościami zdobywając złoto
w klasyku i srebro w sprincie.
Pozostali zawodnicy również
wypadli bardzo dobrze. Łukasz
Mostek zdobył srebro na średnim
dystansie i brąz w klasyku. Kalata Michał srebro w klasyku i brąz
na średnim, a Paweł Konieczny
zdobył brąz w sprincie.
W sztafetach w kategorii M Junior srebrny medal zdobyła drużyna PaulinumII w składzie:
Tadeusz Matyja i Łukasz Mostek. W kategorii M brązow y

KONKURS

medal sztafeta w składzie zdobyli:
Dz ioba Ja k ub, Kon iec z ny
PawełRównolegle w Pucharze
Najmłodszych startowały dzieci
do lat 14. Dzielnie spisały się
Wiktoria Wierzba zdobywając
złoto w klasyku, srebro na średnim dystansie i brąz w sprincie.
Joanna Jankowska była druga w
sprincie i klasyku, a na koniec
Krzysztof Hołub zdobył złoto w
sprincie i na średnim dystansie
oraz srebro w klasyku.

(Mat)

Katarzyna Karasińska 16. przed polską publicznością
W Zakopanem rozegrane zostały zawody zaliczane do
alpejskiego Pucharu Europy kobiet. W slalomie bardzo
dobrze spisała się Katarzyna Karasińska – zawodniczka
Aesculapa Jelenia Góra, która zajęła 16 miejsce.
W Zakopanem wygrała Denise
Feierabentm która wyprzedziła
prowadzącą po pierwszym przejeździe Niemkę Christinę Geiger
o 17 setnych sekundy. Na trzecim
uplasowała się szósta po pierwszej części Austriaczka Alexandra
Daum.
Katarzyna Karasińska po pierwsze przejeżdzie była 17. W drugim

obok naszej zawodniczki - Katarzyny wystąpiły Aleksandra Kluś, Karolina Klimek, Karolina Mrozek.
- Jestem zadowolona ze swojego
startu, zwłaszcza z drugiego przejazdu. Trasa przy tak trudnych
warunkach atmosferycznych została bardzo dobrze przygotowana
- oceniła Katarzyna Karasińska.
Ostatecznie zawodniczka jelenio-

górskiego Aeskulapa zajęła 18 miejsce, otrzymując podziękowania od
wiernych kibiców, którzy w końcu
mogli zobaczyć Katarzynę na żywo
w Polsce.
Zawody Pucharu Świata na
popularnej „Harendzie” oglądało
ponad tysiąc osób. Zawody odbyły
się przy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, które dały
się we znaki zarówno zawodnikom
jak i kibicom.

Wyniki slalomu PE:

1. Denise Feierabent (Szwajcaria)
- 1.42,61 (51,61+51,00)

10.Z espół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 op. Potkański
Norbert 19 pkt

2. C hristina Geiger (Niemcy) 1.42,78 (51,49+51,29)
3. A lexandra Daum (Austria) 1.43,16 (52,45+50,71)
4. N astasia Noens (Francja) 1.43,56 (51,88+51,68)
5. Irene Curtoni (Włochy) - 1.43,84
(52,81+51,03)
6. L ene Loeseth (Norwegia) 1.44,22 (52,25+51,97)
...
16. Katarzyna Karasińska (Aesculap Jelenia Góra) - 1.45,49
(53,37+52,12)

(Mat)

(Mat)

od 16.02.2009
do 27.02.2009

Odpowiedź na pytania i wygraj:
Płyta CD - Edyta Geppert - „Debiut” wraz z autografem Piosenkarki
Książka - Małgorzata Lutowska - „Powierzony klucz”
PYTANIA:
1. Już po raz kolejny w jeleniogórskim Empiku odbędzie się spotkanie dyskusyjne poświęcone historii kinematografii i filmu,
prowadzone przez Urszulę Liksztet. Tytuł kolejnego spotkania,
zaplanowanego na 26. lutego, godz. 17:00, brzmi (odpowiedzi
szukaj na łamach tygodnika Jelonka, a zwłaszcza w zakładce
Będzie się działo;):
a/ Bracia Lumiere i ich kinematograf
b/ Nic nie z tego nie wyszło
c/ Kino początek. Lata 20-te : po niemiecku”,
2. 5 marca o godzinie 17:00 w jeleniogórskim Empiku odbędzie
się spotkanie dyskusyjne pt.;Czarownica, wiedźma oraz diabeł
w literaturze i kulturze; które wykładem poprzedzi i poprowadzi
dr Edyta Tuz-Jurecka. Znanymi w literaturze polskiej diabłami,
o których opowie Gość Empiku, są:
a/ Boruta i Rokita
b/ Bolek i Lolek
c/ Żwirek i Muchomorek
Dane osobowe:

Imię ......................................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................
Kontakt ............................................................................................................
Poprzedni konkurs wygrały:
1. Klaudia Szczepańska - książka M. Lutowska „Powierzony klucz”
2. Marcin Nowakowski - Płyta CD Edyta Geppert „Debiut”

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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SPORT

Siatkarze gromią
Siatkarze AZS KK Jelenia Góra w walce o miejsca VI – XI z
pierwszego pojedynku wychodzą zwycięsko. Podopieczni
Wojciecha Lary na własnym parkiecie pokonali Faraona
Ziębice 3:0 (25:17, 25:21, 25:20)
Był to jeden z najsłabszych rywali
jeleniogórzan, odkąd zaczęli przygodę z czwartą ligą.
Od samego początku gospodarze
pałali chęcią zwycięstwa, po feralnej
porażce z Górą. Jeleniogórzanie
przystąpili do meczu skoncentrowani
i chcieli pokazać rywalowi jak powinno grać się w siatkówkę.
Od samego początku jeleniogórzanie dominowali nad rywalem. Przewyższali rywali niemal w każdym
elemencie gry i zanosiło się na łatwe

zwycięstwo siatkarzy z Jeleniej Góry.
Już w pierwszym secie jeleniogórzanie chcieli udowodnić, że są jedną z
lepszych drużyn biorących udział w
rozgrywkach czwartej ligi.
Po kilku minutach podopieczni
Wojciecha Lary wygrywali już kilkoma punktami, ale nie ustrzegli się
błędów, które wykorzystała strona
przeciwna. Mimo to jeleniogórzanie,
głównie po skutecznych blokach i
mocnej zagrywce wygrali ta partię
do 17.

W drugim secie zawodnicy z
Ziębic stawili opór i wygrywali
już nawet 16:11. Wtedy w jeleniogórskich szeregach pojawił się
Kamil Krężel i poderwał drużynę
do ataku. Gospodarze zdobyli aż
osiem punktów z rzędu i wyszli
na prowadzenie, którego nie
oddali już do końca tego seta.
W trzecim secie nie było już
niespodzianek. Jeleniogórzanie dobrą , konsekwentną grą
prz ypieczętowali dominację
w t ym spotkaniu. W efekcie
zespół trenera W. Lary odniósł
pewne zwycięstwo w tym secie
25:20 , tak jak i w całym spotkaniu 3:0
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„To był zdecydowanie najsłabszy
przeciwnik z jakim graliśmy w tym
sezonie. Od początku meczu dominowaliśmy na boisku i wszystko
wskazywało na naszą wygraną.
Mecz był bez emocji, ale takie tez
trzeba wygrywać. Teraz skupiamy
się na następnym meczu, który
rozegramy w sobotę ze Strzelinem”
- powiedział po spotkaniu, będący
w dobrej formie Kamil Krężel
AZS KK Jelenia Góra – Faraon
Ziębice 3:0 (25:17, 25:21, 25:20)
AZS KK: Nowotny, Dyl, Florkowski, Stanowski, Cisek, Romańczyk,
Lara, Krężel, Tabaka.

(Mat)

JLB - czwarte starcie
W pierwszym spotkaniu poJeleniogórska Liga Biznesu rozkręca się z kolejki na kolejkę. W czwartej odsłonie spotkań padło mnóstwo bramek, niedziałkowego wieczoru, Ponie brakowało emocji, a wszystko podkręcała sportowa lcolorit przegrał z Orbitą 2:4,
mimo że do
rywalizacja i chęć wygranej.

przerw y po zaciętej walce
remisował 1:1.W drugiej odsłonie w zespole z Arkadiuszem
Hibnerem
na czele , zabrakło sił i determinacji, aby móc przeciwstawić
się natarciom zawodników Orbity. Później na parkiet wybiegli
zawodnicy Street Squadu, którzy
nie mieli większych problemów
z pokonaniem reprezentacji
PEC-u. W ostatnim spotkaniu
tej grupy, Temida nie dała szans
DSE BK, wygrywając zasłużenie
4:1. W grupie B , reprezentacja
TV Dami znów doznała porażki.
Tym razem pogromcą drużyny,
złożonej głównie z dziennikarzy,
była jedna z najsilniejszych drużyn rozgrywek – Dolfamex. W
kolejnych pojedynkach Energia
Pro wygrała skromnie z PMPoland 1:0,a Endico pokonało
pewnie Jelenią Plast 5:0

Jeleniogórska
Liga Biznesu 2009
IV kolejka – 16 lutego 2009
GRUPA A
POLCOLORIT – ORBITA 2-4 (1-1)
Bramki: Polcolorit – Amarowicz,
Hibner
Orbita – Barczyk, Cioch, Adamczyk 2
Zawodnik meczu: Arkadiusz Hibner (Polcolorit)
STREET SQUAD – PEC 4-2 (3-1)
Bramki: Street Squad – Rybkiewicz 2, Listwan, Wyderkowski
PEC – Chobry Tadeusz 2
Zawodnik meczu: Kuba Wyderkowski (Street Squad)
FC TEMIDA – DSE BK 4-1 (3-0)
Bramki: FC Temida – Gajewski 2,
Błaszczyk 2
DSE BK – Zieliński
Kara 1 min: Artur Seta (DSE BK)
Zawodnik meczu: Bartek Gajewski
(FC Temida)
Pauza: Mar-Mat
GRUPA B
DOLFAMEX – TV DAMI 10-2 (5-1)

Bramki: Dolfamex – Kogut 5,
Terlecki 3, Podobiński 2
TV Dami – Bińczyk, Nykiel
Zawodnik meczu: Radosław Kogut
(Dolfamex)
ENERGIAPRO – PMPOLAND 1-0
(0-0)
Bramki: EnergiaPro - Palimąka
Zawodnik meczu: Przemysław
Mazurkiewicz (EnergiaPro)
ENDICO – JELENIA PLAST 5-0 (4-0)
Bramki: Endico – Kowalczyk,
Szczotka, Grabiński, Ciszewski,
Blekicki
Zawodnik meczu: Mariusz Michałowski (Endico)
Pauza: B&W RG 512
Strzelcy bramek:

Grupa A:

4 - Lambert (Temida), Adamczyk
(Orbita) 3 – Śmigasiewicz (Polcolorit), Jamai (Mar-Mat), Cioch
(Orbita), Listwan (Street Squad) 2
– Świerczek, Mazur, Ignaczak, Zieliński (DSE), Skoczeń, Gromala,
Rybkiewicz, Wyderkowski (Street
Squad), Barczyk (Orbita), Chobry

T. (PEC), Gajewski, Błaszczyk (Temida) 1 – Seta (DSE), Lewkowicz,
Amaqrowicz, Hibner (Polcolorit),
Andrzejewski, Kolasa, Eszrych
(PEC), Szociński (Temida), Bizoń,
Lizak (Mar-Mat)

Grupa B:

7 - Terlecki (Dolfamex) 6 – Podobiński, Kogut (Dolfamex) 4
- Palimąka (EnergiaPro), Blekicki,
Szczotka, Grabiński (Endico)
3 - Mrowca Piotr (EnergiaPro),
Dutkiewicz (B&W), Nykiel (TV
Dami) 2 – Skowron (Endico),
Bińczyk (TV Dami), Suboczewski,
Dutka (B&W), Jasnos (Dolfamex) 1 – Borecki, Sikora (Jelenia
Plast), Bugajski, Skałka, Jankiełajć (B&W), Bukat, Kowalczyk,
Ciszewski (Endico), Pieńkowski,
Roziel, Mastalerczyk (PMPoland),
Mrowca Paweł (EnergiaPro)

(Mat)

ZSET znów najlepszy. Tym razem w szachach
Reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomiczno Turystycznych
po raz kolejny udowodniła, że w swoich szeregach posiada
najlepszych sportowców w Jeleniej Górze.
Tym razem reprezentacja tej szkoły
odniosła zwycięstwo w mistrzostwach
Jeleniej Góry w szachach. Reprezentacje
jeleniogórskich szkół ponad gimnazjalnych rywalizowały w mistrzostwach
Jeleniej Góry w szachach. Organizatorem zmagań na szachownicy był
Międzyszkolny Ośrodek Sportu.
W drużynowych zmaganiach szachowych, uczestniczyły zespoły złożone
z czterech osób .
Rywalizowano systemem każdy
z każdym(szkoła przeciwko szkole). Uczniowie ZSET-u nie miał sobie
równych, choć o zwycięstwo nie było
łatwo. Najlepiej z tej drużyny spisywali
się Mateusz Kobryń oraz Marta Janik,
którzy byli nie do pokonania. „Ekonom” stosunkiem setów 13/24 wygrał
zawody dostając w nagrodę złote
medale i puchar „ Po raz drugi wygrała
moja szkoła, zawsze faworytami są
uczniowie z „Żeroma” lub „Norwida”.
Jestem bardzo zadowolony, że moi
uczniowie pokazali się z dobrej strony”
- komentuje, dumny z wyników swoich
podopiecznych – Robert Ignaciak

Drugie miejsce zajęła reprezentacja
II LO Reprezentacja mogła pokusić się o
zwycięstwo, ale kilka razy potknęła się
w zmaganiach przeciwko teoretycznie
słabszym zawodnikom i musiała uznać
wyższość Ekonoma. Trzeci na podium
był Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1, którego miejsce można uznać ze
spore osiągnięcie.
Zwycięska drużyna Ekonoma awansowała do dalszej fazy rozgrywek, która
odbędzie się w Bogatyni i jeśli tam szachiści tej szkoły wygrają, zakwalifikują
się do finałów Dolnego Śląska w tej
dyscyplinie sportu. Trzymajmy kciuki

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – ZSET
Kobryń Mateusz, Foitzik Filip, Uchal
Sandra, Janik Marta
II Miejsce – II LO
Kwiatkowski Michał, Mazurkiewicz
Jarosław, Lach Michał, Antoniszyn
Aneta,
Baranowska Sylwia
III miejsce – ZSO 1

KONKURS
1. J
 aki najnowszy produkt z kolekcji HiMountain jest promowany
przez sklep Avalanche.
2. C
 zy HiMountain sponsoruje
grupe GOPR ?
Do wygrania bony na zakupy o
wartości: 200 zł, 150 zł i 100 zł

Dworzycki Michał, Dudek Mateusz,
Gałuszka Mirosław, Kaczorowska
Dominika
IV miejsce – ZSOiT
Sarniak Radek, Maciejewski Mateusz,
Zieliński Maciej, Jurczyńska Kamila
V miejsce – ZST Mech.
Kukuła Kamil, Zemankiewicz Marek,
Bartyzel Paweł, Lichoń Katarzyna
VI miejsce - ZSE 1
Kutryba Radek, Rozenkowski Michał,

Karol Pastuszak, Piętka Angelika
VII miejsce – ZSRz.Art.
Hudziak Roman, Kulik Piotr, Szmel
Przemysław, Dąbek Wioletta
VIII miejsce – ZSLiZ
Pawłowski Aleksander, Kucharski Igor,
Krzysztof Alan, Szoja Magdalena

(Mat)

Odpowiedzi prosimy przesyłać
do dnia 06.03.2009 na adres:

konkurs@jelonka.com

Konkurs trwa od 16.029 do 06.03.2009

23 lutego 2009 r.
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

				

2008-02-13 0.00 - 2009-02-20 19.00

DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
TOWARZYSKIE
Pan 49 lat pozna panią w celu
spotkań intymnych - sponsoring wykluczony - 889 979 607
28 Lat dla pań - samotnych najle
piej po 40 spełnię wszystko, co
mi każesz bez sponsorowania
dyskretnie - 510 553 091
Dobrze zbudowany - niebieskooki Krzyś umili czas i zrealizuje
pragnienia pań. Dyskrecja i zdrowie - 503 451 853 SMS także
Dziewczyny! Pomogę finansowo - za spotkania. Mam 36 lat.
Odp. Na sms-y - 609 526 905
Facet dla pań - za darmo - 516
852 357
Pan czeka na kobiety - dojrzale.
Spełnię Twoją każdą fantazję - 506
058 032
Pomogę finansowo dziewczynie
- w zamian spotkań towarzyskich
- 608 104 288
Pomogę studentce - w zamian
za spotkania. Max 3 razy w miesiącu - 722 169 385
Poznam miłe panie samotne
- od lat 25 do 40 w celu spotkań
towarzyskich. Ja mam 30 lat i
temperament. Bez zobowiązań,
mila atmosfera. Zapraszam - 693
347 146
Tomek dla pań - spełnię każde
pragnienie kobiety odp. też na
smsy - 798 429 510

USŁUGI
REMONTOWE
Remonty mieszkań, regipsy,
gładzie, malowanie, panele,
wykładziny, płytki itp. - 605
913 469

S tudnie – c h c e s z m i e ć
swoją czystą wodę – zadzwoń
609 580 763 - wiercimy w skałach szybko i efektywnie – Deuter sp. zo.o
Remonty kompleksowo, profesjonalnie, tanio, solidnie - 698
056 197
Kostka brukowa - układanie (podjazdy, schody, duże
powierzchnie) solidnie i fachowo
- 075 75 14 321, 608 658 351, 668
165 266
Kompleksowe remonty biur i
mieszkań - 608 770 598
Budowa domów - 608 770 598
Tanio przewiozę 800 kg, pomaluję, wytapetuję, remonty łazienek, ułożę glazurę, podłogi
panelowe – 601 881 276
„RENOMAX” - ogólnobudowlane
usługi, remonty domów, mieszkań,
docieplenia, elewacje, montaż
okien - 606 508 723
Adaptacje poddaszy - prace
wykończeniowe gwarancje - 663
115 933

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

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:

Dachy pokrycia dekarstwo Dachy pokrycia dekarstwo - 601
898 333
Dekarstwo - pokrycia z blachy,
dachówki i papy - 504 997 671
Elektryk - instalacje elektryczne - awarie, pomiary, odbiory,
tanio i solidnie, pełna dokumentacja - 500 602 762
Elektryk - instalacje elektryczne - awarie, pomiary, odbiory,
tanio i solidnie, cały region - 500
602 762
Elektryk-Instalacje Elektryczne - awarie, pomiary, odbiory,
tanio - 500 602 762
Firma hydrauliczna Gazer - oferuje montaż instalacji gazowych
wszelkie uprawnienia oraz odbiory
- 508 647 464
Hydraulika technika grzewcza - montaż c.o.wod-kan, gaz,
załatwiamy pozwolenia i odbiory
HYDROKLIM Rafał Klimczak
Jelenia Góra - 696 484 516
Hydraulika wod-kan gaz - C.O.
nagle awarie - 513 194 392
Instalacje elektryczne - nowe
oraz modernizacja, naprawa usterek itd. Szybko i solidnie - 725
419 007
Instalacje grzewcze - gazowe,
kanalizacyjne, odbiory, montaż,
uprawnienia - 508 647 464
Kafelki, wykończenia wnętrz
- kominki, murowanie z kamienia
- 519 166 674
Kafelkowanie, układanie
glazury - i terakoty na ścianach i
podłogach itd. - 516 137 331
Montaż pieców C.O. - kuchenek
gazowych, przeróbki gazowe oraz
wszelkie prace hydrauliczne - 508
647 464
Remonty - kompleksowo - 500
199 232
Remonty i wykończenia - tanio
i solidnie - 603 984 528
Remonty i wykończenia - wykonujemy remonty i wykończenia
wnętrz - 695 690 521
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele - 691
936 900

Remonty mieszkań - Szeroki
zakres usług - 665 208 696
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele - 691
936 900
Remonty mieszkań - usługi
ogólno budowlane docieplenia
elewacji tynki ozdobne tradycyjne
gładzie, kafle, malowanie tanio
solidnie - 507 408 229
Remonty mieszkań, biur - Kompleksowe remonty mieszkań, biur,
domów. Glazura, tynki, panele,
regipsy, malowanie. INSTALACJE.
Fachowo i na czas. Rachunki. Konkurencyjne ceny. - 723 048 638
Tynki maszynowe - i cementowo-wapienne agregatem. Młoda
doświadczona brygada spełni
Twoje wymagania. Nie czekaj,
dzwoń już teraz. Atrakcyjne ceny
- 509 112 915
Tynki maszynowe, gipsowe
- cementowo-wapienne, tanio,
solidnie. Posiadamy referencje
- 513 711 673
Tynki, gładzie - malowanie,
regipsy, glazura, posadzki, panele,
docieplenia budynków - 669
140 552
Usługi dekarskie - Wykonujemy: nowe pokrycia dachowe,
remonty starych dachów, więźby
dachowe, elewacje i docieplenia
- 500 062 371
Usługi elektryczne - Wykonam prace elektryczne w każdym zakresie, nowe instalacje,
wymiana starych, awarie, naprawy,
pomiary, solidnie i niedrogo - 602
659 842
Usługi remontowe - Remonty
kompleksowo i fachowo - 500
199 232
Wykończenia - łazienki, kuchnie - sufity G-K, luki, gładzie,
panele. Specjalizacja: kominkimontaż, obudowy, rozprowadzenie ciepła - 663 051 058
Wykonam malowanie - szpachlowanie, gładzie, sufity podwieszane, kafelkowanie. Od zaraz
- 697 200 025
Remonty - Remonty mieszkań i
nie tylko. Regipsy, gładzie, tynki,
malowanie, panele, montaż drzwi,

kręgarz-masażysta
Sasza Zacharczuk
tel. 606 57 20 78
Agnieszka Zacharczuk
tel. 664 21 89 73

Jelenia Góra,
ul. Piłsudskiego 19

• Doraźna pomoc w czynnościowych
schorzeniach kręgosłupa
• W dolegliwościach od kręgosłupa takich jak:
bóle głowy, klatki piersiowej, lumbalgia, rwa kulszowa
• Masaż klasyczny • Akupresura
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

sufity podwieszane. Solidnie i
dokładanie - 796 801 777

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Profesjonalne usługi fotograficzne: zdjęcia ślubne (plener, kościół, przyjęcia weselne)
oraz okolicznościowe - Konkurencyjne ceny i wysoka jakość
usług - 500 183 197 - 075 64
127 21 mail: artfotomedia@
gierus.pl
Agencj a f o t o g r a f i c z n a ślubna, plenerowa, biznesowa,
reklamowa - 514 666 031
Fotografia to moja pasja
- zapraszam do skorzystania z
moich usług, zdjęcia ślubne, fotografia plenerowa. Atrakcyjne ceny.
isotope@o2.pl - 609 413 293

EDUKACJA
KOREPETYCJE
Chemia – korepetycje w domu
ucznia – 667 393 959
Anglik dyplomowany aktor z
wieloletnim stażem na scenie,
posiadający znajomość języka
polskiego udzieli korepetycji.
Możliwość zajęć w małych grupach - 506 209 866
Dyplomowany muzyk artysta
z 30 letnim doświadczeniem za
granicą przyjmie uczniów do
gry na fortepianie lub śpiewu
- możliwość lekcji po angielsku - utalentowane maluchy
Welcome - 517 743 264
Język niemiecki - korepetycje
konwersacje, nauka. Wszystkie
poziomy zaawansowania - 506
012 201
Język niemiecki - możliwe u Państwa w domu. Posiadam Certyfikat
ukończenia szkoły w Niemczech
- 509 90 88 22
Korepetycje angielski - udzielę
lekcji z języka angielskiego. Indywidualnie lub grupowo. Cena do
uzgodnienia - 512 466 814
Korepetycje z j.niemieckiego
- dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum 15zł/h - 500 870 921
Korepetycje z matematyki
- dla gimnazjalistów i licealistów
- 609 942 598
Korepetycje: język polski
- szkoła średnia (matura), gimnazjum, szkoła podstawowa (25zl/h)
- 512 841 200
Nauczycielka matematyki udziela korepetycji na wszystkich
poziomach edukacyjnych, Jelenia
Góra - Sobieszów - 508 376 633
Niemiecki korepetycje - mgr
filologii germańskiej (UW) - tanio
i profesjonalnie, różne poziomy
nauczania, ciekawe materiały
gratis - 697 855 670
Prezentacje maturalne Absolwentka polonistyki pisze prezentacje maturalne tanio szybko i
profesjonalnie. Kontakt: malwinab3@wp.pl lub GG 12518955 - 501
237 824
Prezentacje z języka polskiego - Tanio. Studentka V roku
Filologii Polskiej udzieli pomocy
przy pisaniu prezentacji na maturę
ustna z j.polskiego - 664 008 371

Studentka PWR - udzieli korepetycji z matematyki na poziomie
szkoły średniej. Pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego
- 693 829 868

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, muzyka
instrumentalno-wokalna na
żywo + Dj – Muzyk orkiestra
– 692 046 727
Duet muzyczny Carlos - Wesela
Zabawy Itp. - 501 576 923
Muzyczny duet FullSound - DJ/
Wodzirej na wesela i nie tylko. Profesjonalnie z bogatym doświadczeniem. ATRAKCYJNE CENY!
Sprawdź stronę FULLSOUND w
Internecie! - 606 283 031
Profesjonalny DJ - dyskoteki, 18, imprezy okolicznościowe i
inne, potężne nagłośnienie, efekty
specjalne,oświetlenie,100% satysfakcji - 882 445 991
Zespół muzyczny - wesela,
imprezy okolicznościowe, Karaoke, również repertuar dla grup
niemieckich - 607 832 176
Zespół muzyczny „Ultimatum” wesela, imprezy firmowe, karaoke!
- 509 669 437
Zespół muzyczny - wesela - wieczorki taneczne - 603 785 794
Zespół muzyczny FART muzyka na żywo saksofon akordeon - 609 272 704

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się osobą starszą
lub dzieckiem w Cieplicach
- doświadczenie, sumienność
- 607 970 621
Zaopiekuję się dzieckiem najchętniej u siebie w domu - 519
409 152
Zaopiekuję się starszą osobą
- posprzątam, ugotuję. Studentka
fizjoterapii - 784 942 492

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

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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OG£OSZENIA
Ośrodek Interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze oferuje pomoc psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną,
prawną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji
życiowe Słowackiego 13 pokój
25 od 8:00 do 20:00 – 075 57
55 91 99
www.oddluzenia.com, www.
millenniumkredyty.pl
Karcher - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki
meblowej, faktury VAT - 075
76 72 773
Pracowałeś w Holandii,
chcesz zwrotu podatku, nawet
do 5 lat wstecz, uzyskać
rodzinne, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego zadzwoń
- 695 133 584
Naprawa pralek i sprzętu AGD
Dariusz Simoniuk ul: Karłowicza
25 Jelenia Góra - zakład czynny
pon-pt 10-17 sobota 10-13 - 603
835 483 i 075 64 215 98
Naprawa pralek, zmywarek
- zabiorę każdą zepsutą pralkę
- 506 416 316
Kredyty: gotówka, hipoteczny,
samochodowy, oddłużenia - 511
867 216, 075 76 49 237
Sprzątanie, uczciwa i solidna
- 607 970 621
Profesjonalne pogotowie
komputerowe - 792 371 176

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

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

Pomoc w przygotowaniu odwołań od decyzji podatkowych i
od ustaleń kontroli skarbowych
– 507 540 459
P odej m ę s i ę s p r z ą t a n i a ,
sumienna, dokładna, uczciwa
– 075 64 27 017
Ścink a d r z e w w t r u d n y c h
warunkach za pomocą technik
alpinistycznych lub podnośnika
koszowego, karczowanie i frezowanie pni. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia. - 605 326 223
Odśnieżanie dachów - Odśnieżanie dachów o dowolnym spadzie
i usuwanie sopli. Praca przy pełnej
asekuracji. Wywożenie śniegu,
ładowarka. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia. - 605 326 223
Ścinanie drzew, ciecie krzewów
- ogrodzenia z kamienia i nie tylko
- 504 172 577
Ścinka drzew - ciecie drewna na
opał, łupanie, układanie, wycinanie krzaków itp. - 516 666 638
Auto-elektryk - montaż autoalarmów, centralnych zamków,
pomoc w nagłych sytuacjach (dojazd do klienta) - 602 659 842
Auto-elektryk - Montaż autoalarmów, centralnych zamków,
pomoc w nagłych sytuacjach(dojazd do klienta) - 602 659 842
Biuro matrymonialne - Amor
Jelenia Góra - 600 983 771
Biuro Usług Księgowych - Prowent poprowadzi księgowość
każdego rodzaju firmy w tym ZUS
Płatnik, Vat od materiałów budowlanych - 509 677 922
Centralne odkurzacze - montaż - instalacja - pomoc drogowa
24h! - 512 841 204
Joarta- grafika reklamowa Ulotki, logo, etykiety, plakaty, opakowania itp. Fotografia i malarstwo
- 606 377 726
Kwiaciarnia Hortensja - oferuje
wiązanki, wieńce, upominki. Z okazji Walentynek dostawa kwiatów
na terenie Jeleniej Góry gratis
Zapraszamy - 513 558 741
Nauka obsługi komputera office, Internet, konfiguracja Neostrady, email, instalacja Windows.
Posiadam europejski certyfikat
umiejętności komputerowych 691 964 963
Odśnieżanie dachów - oraz
posesji - 607 874 651
Odśnieżanie dachów - Szybkie
tanie i profesjonalne odśnieżanie dachów i strącanie sopli za
pomocą technik alpinistycznych.
Kontakt tel. lub maniek_jg@o2.pl
- 505 836 753
Odśnieżanie dachów - Odśnieżanie dachów o dowolnym spadzie
i usuwanie sopli. Praca przy pełnej
asekuracji. Wywożenie śniegu,
ładowarka. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia. - 605 326 223
Pielęgnacja i wycinka drzew
- małych, dużych w miejscach
trudno dostępnych alpinistycznie,
zakładanie i pielęgnacja terenów
zieleni - 785 530 116
Pogotowie komputerowe Naprawa, modernizacja komputerów w domu lub firmie Klienta.
Usuwanie wirusów. Bezpłatny
dojazd na terenie miasta - 609
805 185
Pokrowce na krzesła - Wypożyczanie na wesela, jubileusze i
inne szczególne okazje. Matowe,
z szarfa. Dowozimy na miejsce
uroczystości i zakładamy - 695
791 016
Posłuszny pies - szkolenie w
domu - 662 149 167
Serwery, komputery - doradztwo, konfiguracja, administracja.

Windows 9x/XP/Vista/2003/2008.
komputeryjg@o2.pl - 606
778 233
Serwis maszyn i urządzeń –
Elektryk - naprawa, konserwacja,
serwis maszyn i urządzeń przemysłowych, remonty kapitalne,
modernizacje, kompleksowo.
- 602 659 842
Sieci bezprzewodowe - Dialog,
Neostrada. Routery - konfiguracja,
zabezpieczanie przed niepowołanym dostępem. komputeryjg@
o2.pl - 606 778 233
Tanie odśnieżanie - dachów z
asekuracją - 504 599 038
Wnioski - o zwrot VAT - VZM
- 605 110 310
Wynajem sali do 120 osób - 18,
urodziny, imprezy zakładowe - 607
260 000

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto Pomoc - Kraj - zagranica. Wypożyczalnia lawet - 790
320 241
Przewozy osób do (z): Wiedeń,
Brno - wynajem busów 8, 18, 23
osobowych - 601 789 750
Eljan- trans - przewóz osób
nowe autobusy 9,18,21,45 osobowe, kraj i zagranica, posiadamy licencje i certyfikaty - 600
983 771
Lotniska Przewozy - Praga
– Berlin – Wrocław - Katowice
- 505 092 579
MPT Przewozy Regionalne przewozy osobowe do Czech
- całodobowo. F-ra VAT.Tel/fax 075
717 40 25, 607 763 204, e-mail
maklarite@vp.pl - 607 763 204
Przeprowadzki kompleksowe
- Pianina, sejfy. Kraj i zagranica
- 516 146 075
Przewóz aut - autoholowanie.
Tanio, szybko i profesjonalnie
- 501 234 403
Przewóz osób, lotniska - Holandia, Niemcy + meble Tanio, szybko
i profesjonalnie - 501 234 403
Przewozy do Niemiec - Przewozy do Niemiec - 693 331 170
Przewozy Na Lotniska - Berlin
- Drezno - Praga - Wrocław - Katowice - 785 537 157
Przewozy Regionalne - obsługa
lotnisk Praga, Wrocław, Berlin. Fra VAT e-mail maklarite@vp.pl - 75
71 74 025, 607 763 204
Transport 1-4 ton - Kraj i
zagranica - 516 146 075
Transport przeprowadzki - itp.
Bus maxi - 886 863 683
T r a nsport - przepro wadzki - Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter 25m3,
Iveco Daily 17m3, ład.1,5 tony,
4,60 dł. pow. ładunkowej. Ekipa
do załadunku. Tanio i solidni
– 509 211 282
Usługi transportowe - towarowe bus blaszak, wersja maxi
(3,5x1,85x1,8) transport kraj
zagranica do 1,5t - 606 508 723
Usługi transportowe - przeprowadzki bus Maxi 1,5t. kraj,
zagranica - 509 211 282
Wynajem Auta z kierowcą Chcesz mnie wynająć? Mogę
Cię zawieść w każde miejsce w
Polsce, po auto, do rodziny itp.

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

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń - 601 145 474

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Tipsy żelowe, manicure, pedicure, henna, parafina, makijaż
okazjonalny - zapraszam serdecznie - 790 769 171
Dyplomowany energoterapeuta + akupunktura pomaga
ludziom – wzrost, stłuczenia,
krew, cysty, kamienie nerkowe,
rany, nerwice, depresje, wrzody
– 606 360 443
Bóle, schorzenia kręgosłupa
- Bardzo skutecznie,100% bezpieczeństwa. Nowa metoda, regeneracja chrząstek międzykręgowych,
usuwanie bólu, wiele innych - 792
128 282
Nowo otwarty Gabinet - Terapii
Naturalnych. Wszelkie schorzenia,
skutecznie, bez chemii i skutków
ubocznych. Teatralna 1 - 792
128 282
Poduszki zdrowotne - Firma
Galena poleca zdrowotne poduszki
i materace wypełnione łuską gryczaną, orkiszem, poduszki ziołowe
- 606 917 730
TIPSY Przedłużanie - zdobienie
metoda żelową od 60 zł. Regulacja
brwi, henna, manicure, pedicure
- 500 052 695
Tipsy, manicure, pedicure - henna.
Dojazd do klienta, doświadczenie
- 663 860 006
Wszystko do paznokci - KOS
MEDICA, UL. Wiejska 37. Jelenia
Góra - 691 492 599

Ośrodek Terapii
Zintegrowanej
Gabinet psychiatryczny
606 921 436
Gabinet psychoterapeutyczny 602 638 645
Jelenia Góra ul. Grottgera 7 (II piętro budynku
Poradni Przeciwgruźliczej i Chorób Płuc)

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Oddam drzwi z demontażu
– wejściowe, wizjer, klucze,
wyciszone – Zabobrze I – 075
64 27 017
Oddam gruz za darmo posiadam
transport! - 501 313 877
Do oddania telewizor 21 cali uszkodzony - 792 509 086
Przyjmę biurka dla dzieci - 792
509 086
Poszukuję mebli pokojowych
- oraz pralki najlepiej na terenie
Karpacza - 603 231 162
Przyjmę meble kuchenne pokojowe, dywan i rożny sprzęt
RTV - 725 867 776

PRACA
DAM PRACĘ
Potrzebna pani pielęgniarka
na 3-4 godziny dziennie do
opieki nad starszą panią i ugotowanie obiadu - 075 75 595 22
Przyjmę fryzjerkę dobre
warunki - 669 017 071
Do opieki nad chorą 24 h –
Kowary – 501 562 102
O piekunk ę d o r o c z n y c h
bliźniaków (grzeczne) w centrum Karpacza. Mile widziana

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

osoba z doświadczeniem 788 905 064
Przyjmę kelnera lub kelnerkę
do pracy w restauracji w Szklarskiej Porębie - 502 594 350.
Możliwe zakwaterowanie
1 godzina dziennie - fakturowanie
dowolne godziny bialyjar@wp.pl
Karpacz - 500 110 107
Agenci ubezpieczeniowi Uwaga! Czynni agenci ubezpieczeniowi majątek - życie. CV
e-mail praca@centim.pl - 501
039 202
Amadeus - sprzedaż biletów
lotniczych - 075 64 513 92,64
56 830
Ambitni - jesteś ambitny/a
,solidny witaj w zespole białyjar@
wp.pl .Hotel ,recepcja zarobki!
- 500 110 107
Apteka - magistra farmacji w
aptece w Jeleniej Górze - 501
339 047
Atrakcyjny MLM - Firma G&I
poszukuje osób, które podejmą
pracę i współpracę z firmą, jako
samodzielni menadżerowie. Pełne
szkolenie. Dobre zarobki. Nowoczesna branża zdrowotna. - 792
128 282
Au pair w Berlinie - Poszukuje
opiekunki do dwojga chłopców, 4
i 6 lat, mieszkających w Berlinie.
Warunki oraz płaca zgodnie z
regulaminem programu dla au
pair. monikatopolski@yahoo.se
B. p. max comfort - Poszukujemy
osoby ze znajomością systemu
rezerwacyjnego AMADES (sprzedaż biletów lotniczych) - 075 64
513 92,64 56 830
B a r m a n - kelner - H o t e l
Pod Różami przyjmie do pracy
barmana/kelnera. Wymagane
doświadczenie - 075 75 51 453
Bieg Piastów poszukuje: - Stowarzyszenie Bieg Piastów znajdujące się w Szklarskiej Porębie
- Jakuszycach poszukuje osoby do
sprzątania - 075 717 33 38
Biznes - dla zdecydowanych
kasa kasa - 604 316 613
Ciastkarz- pilne - z doświadczeniem bardzo dobrze płatna od
zaraz - 509 146 695
Cieśla szalunkowy - Firma
zatrudni cieślę do szalunków.
Praca za granicą. Wysokie zarobki.
- 075 64 64 557, 501 418 553

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

Cukiernik z praktyką... - Dobrze
płatna posada dla CUKIERNIKA
Z PRAKTYKĄ od zaraz - 509
146 695
Dam pracę - Przyjmę do stałej
pracy w Jeleniej Górze, osobę
z umiejętnością obsługi COREL
E-mail: info@tele-market.pl - 693
100 000
Do biura - Poszukuję młodej osoby
do prowadzenia sekretariatu/biura
w firmie handlowo-usługowej.
CV + List Motywacyjny proszę
kierować na maila: pracownikty@
wp.pl Kontakt tylko z wybranymi
osobami! - 694 599 411
Do rozwoju firmy - Poszukuję do
współpracy kobietę lub mężczyznę znającą zasady MLM a najlepiej pracującej w MLM. Osoba do
wspólnego rozwoju firmy branży
kawowej oraz do prezentacji firmy.
- 607 122 636
Dodatkowa praca - Poszukuję
niani do 9 miesięcznej dziewczynki. Okolice Kostrzyny - 601
745 265
Dodatkowa praca w domu
- Dodatkowa praca w domu przy
komputerze wysokie zarobki. Więcej informacji sailencior@gmail.
com - 792 768 743
Dodatkowa praca w domu
- Praca przy komputerze.
Wymagany dostęp do internetu
kazimierz.kularny@wp.pl Dodatkowa praca. - Praca dla
osób z dostępem do internetu.
W zależności od poświęconego
czasu można zarobić ok 300-500zl
miesięcznie. Nie jest to dużo, ale
pewne. Zainteresowanych proszę
o kontakt kazimierz.kularny@
wp.pl Dodatkowy zarobek - Możliwość dodatkowego zarobku,
wystarczy dostęp do internetu
- pawsobin@interia.pl
Doradca finans.-ubezp. - Oferujemy: pracę w dynamicznym,
rozwijającym się zespole. Nasze
oczekiwania: wykształcenie min.
średnie. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV mailem:
joanna_borowska@cu.com.pl
- 075 64 650 50
Doradca finansowy - Do nowo
otwieranej placówki finansowej
w Jeleniej Górze poszukujemy
osób na stanowisko: DORADCA
FINANSOWY CV i list motywacyjny na adres: jaroslaw.oziem-

Potrzebny mężczyzna do zadań konserwatora,
koszenie, odśnieżanie, przygotowania drzewa
kominkowego, sadzeniia drzew - w ramach własnej
działalności gospo. na powstającym osiedlu domków
koło Jeleniej Góry, prawo jazdy, bez nałogów,
zakwaterowanie - 695 725 857

NAJWIĘKSZA AGENCJA
WE WROCłAWIU
zatrudni dziewczyny,
najwyższe zarobki

Tel. 0 669 496 772
możliwość zakwaterowania

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
			

*
*
*
*
*
Z tym ogłoszeniem do 28.02.2008
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* 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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ski@prawo-kancelaria.pl - 728
921 037
Duża kasa dla dobrych - Jesteś
dobry w tym co robisz, ale masz
niedosyt finansowy? Zgłoś się
na rozmowę i poznaj możliwości
ciekawej, bardzo dobrze płatnej
współpracy. Zajęcie główne lub
dodatkowe. Szkolenia. - 792
128 282
Dyspozycyjnych dwunastu
- zatrudnimy i przeszkolimy pod
kontem różnych stanowisk. Kat B
i samochód niekoniecznie. zarobki
ok. 2000 netto - 505 842 530
Ekspedientka - Przyjmę od
zaraz ekspedientkę z doświadczeniem w handlu do sklepu ogólnospożywczego w Jeleniej Górze na
Os. Czarnym. Bliższe informacje:
sklep ul. Nowa 3, Os. Czarne
Elektronik - Szukam elektronika do naprawy Laptopa, płyty
głównej oraz monitora. Więcej
informacji pod telefonem bądź
mailem serwis@jpkomputery.com.
pl - 756 420 210
Fakturzystka do hurtowni Poszukujemy fakturzystki do pracy
w hurtowni spożywczej w pełnym
wymiarze godzin. CV proszę
przysyłać na adres: zybihurt.list@
home.pl - 757 551 982
Firma kosmetyczna - Firma
Kosmetyczna poszukuje 5 osób
Ambitnych i energicznych zainteresowanych proszę o kontakt
Proszę dzwonić od godziny 16
Justyna - 695 236 585
Firma kosmetyczna - Zapraszam
do współpracy z firma Kosmetyczna / wysokie zarobki / więcej
informacji pod numerem telefonu
/ - 695-236-585
Firma Markekingowa poszukuje
do współpracy chętne osoby Kontakt pod numerem GG 12499228
Lub Telefoniczny - 607 100 923
Fm Group praca dodatkowa Praca dodatkowa FM Group.
Dystrybucja perfum i innych produktów. Duży wybór 163 światowych zapachów. Zysk 43%
marży na produkcie GG-8741838
ksyniooo5@wp.pl - 515 741 895
Fotomodelka - Nawiążę
współpracę z fotomodelką bez
doświadczenia. Sesje plenerowe.
Proszę o kontakt wraz z kilkoma
zdjęciami i paroma słowami o
sobie na adres: const696 małpa
o2 kropka pl - 666 239 280
Fryzjer męski - Zatrudnię
- praca stała nowoczesny salon
na ZABOBRZU wysokie zarobki
warunki doskonałe. Tylko wykwalifikowany fryzjer kursantom i stylistom dziękuję - 665 107 420
Fryzjerzy - centrum Zabobrza,
dobrze prosperujący salon, praca
stała, etat, wysokie zarobki, praca
na dwie zmiany 8-14. 14-20. ruch
ciągły - uzupełniam kadrę - 508
176 215
Gabinety doradztwa - GABINETY DORADZTWA ŻYWIENIOWEGO I PIELĘGNACJI CIAŁA
Poszukują osób:które moglibyśmy
przeszkolić i umiejscowić jako:
konsultant-doradca ds. Kondycji
zdrowia i figury. - 607 800 188
Hostessy - do roznoszenia
ulotek reklamowych w centrum
Jeleniej Góry Osoby chętne w
wieku 17-26 lat proszę o kontakt
telefoniczny lub sms. - 886 980
361
Hotel Jan*** zatrudni - w Wojcieszycach recepcjonistkę ze
znajomością języka niemieckiego
- 503 137 793 075 76 93 021
Inspektor ds. budowlanych
- ZZN WAM Sp. z o.o. O/Wrocław
zatrudni insp. ds. budowlanych
(J. Góra i okolice). Wykształcenie
średnie/wyższe ogólnobudowlane,
doświadczenie min. 2 lata, upr.
budowlane. CV na wroclaw@zzn.
pl - 693 080 759
Inżynier mechanik - Firma
Kation Sp.z o.o. w Jeleniej Górze,
producent konstrukcji stalowych
poszukuje inżyniera mechanika ze
znajomością języka niemieckiego.
CV na adres asokolowski@kation.
com.pl - 075 755 16 97
Kelner/barman - Hotel 3gwiazdkowy w Karpaczu poszukuje pracownika na stanowisko
KELENER/BARMAN - 605 154
020
Kelner/kelnerka - Hotel w
Świeradowie Zdroju szuka osoby
ze znajomością j. niemieckiego,
oferujemy umowę o pracę, dobre
wynagrodzenie, możliwość noclegów - 500 101 648
Kelnerka - Malachit Medical
Spa Hotel w Karpaczu zatrudni
kelnerkę z Karpacza lub okolic.
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu. - 693 425 258

Kelnerka - pizzeria Carlitos
na Zabobrzu zatrudni kelnerkę
( osoby nie uczące się) cv wraz
ze zdjęciem proszę przysyłać na
e-maila carlitosjg@op.pl OFERUJEMY DOBRE ZAROBKI - 075
64 41 100
Kelnerkę - lub kelnera na 2
miesiące w restauracji Zapiecek
w Szklarskiej Porębie - 507 171
427
Kelnerkę - Pizzeria Colosseum
w Sobieszowie zatrudni kelnerkę
- 664 174 453
Kierowca busa - kat.B, bus 8
euro palet, trasy międzynarodowe,
CV+LM na maila rekrutacja do
20.02 transport_jeleniagora@
prokonto.pl
Kierowca kat. B - busa przewóz
towarów PL-UE stałe trasy CV
oraz list motywacyjny na adres
areeckiams@gmail.pl Konserwator -palacz - Przyjmiemy konserwatora palacza
najlepiej z zakwaterowaniem do
ośrodka w Szklarskiej Porębie
- 075 71 73 552
Konserwatorów maszyn - w
delegacje, mechaników, budowlańców, złote rączki. Wiek miń.
35 lat, dobre zdrowie. Zgłoszenia
mailem: kozlowiecki@arim.com.pl
i sms-em - 604 409 334
Kowary i okolice - pilnie - 25
letni mężczyzna z Kowar, średnie
podejmie od zaraz każdą pracę w
Kowarach bądź okolicy. Posiadam
także kurs spawacza i obsługi
suwnicy - 513 317 044
Kucharz - do Restauracji - 514
352 521 075 64 50 054
Kucharz - przyjmę do hotelu
Pod Różami dyspozycyjnego
kucharza - 075 75 514 53
Logistyka spedycji - Na stanowisko logistyczne - planowanie
- realizacja, zatrudnimy wysokiej
klasy specjalistę. Wymagana praktyka w na stanowisku logistyka
spedycji. kozlowiecki@arim.com.
pl - 601 148 414
Malachit Medical Spa - zatrudni
kelnerkę w pełnym wymiarze
czasu - 693 425 258
Małżeństwo - Niemcy - Praca
dla małżeństwa przy opiece nad
starszym mężczyzną w Niemczech
od 15.03.09r.Wynagrodzenie 1800
euro. Szczegółowe informacje pod
nr tel. 077/4354075 lub 511844939
Tomasz Bira
Marketing sieciowy - Praca w
domu. Praca w rozwijającej się
firmie MonaVie. Jeżeli interesuje
Cię ten rodzaj własnego biznesu
i chcesz być wynagrodzony za to
co zrobisz to napisz! przemul23@
vp.pl
Mechanik samochodowy poszukujemy taniego i solidnego
mechanika - 602 810 896
Młody szuka pracy - mam 25 lat.
Z zawodu jestem elektrykiem. Od
4 lat pracuję przy budownictwie.
(Tynki, gładzie, kafle, rigipsy itp.)
Szukam pracy bądź wykonam
pojedyncze zlecenia. - 691 049
470
Modelki/hostessy - Praca z
domu/24h.Szukamy chat - modelek, wymagania: ukonczone18l at,
podst. znajomość j. ang ,komputer
,kamera, mikrofon. Można zarobić
nawet do 10.000 zł. miesięcznie
premier_model@yahoo.com - 510
817 857
Możliwość dorobienia - Chcesz
dorobić. Napisz, a może i tobie się
uda. Potrzebna chwilka raz w
miesiącu. Nic nie tracisz, możesz
zyskać!!! Polecam tsp@wp.pl
Murarz - klinkier - Firma zatrudni
murarza do klinkieru. Praca za
granicą. Wysokie wynagrodzenie.
- 075 64 64 557, 501 418 553
Niania od zaraz - Pilnie poszukujemy niani do dwójki małych dzieci,
praca na terenie Mysłakowic. - 501
151 270
Nie kryzysowi! - Zatrudnimy
12 osób młodych, mężczyzn z
min średnim wykształceniem do
branży usługowej. Oferujemy
dobre zarobki i możliwości rozwoju. - 75 764 70 19
Ochrona - Praca w obiekcie
handlowym na terenie Kowar
- 781 644 660
Oper. fadromy - Wepa Professional Piechowice S.A. zatrudni operatora ładowarki typu FADROMA.
Wymagania: upraw. na ładowarki
do 2,5 m3, prawo jazdy na ciągniki
rol. z przyczep. e-mail: wokon@
wepro.com.pl. - 075 75 47 818
Opieka - szukam opiekunki do
1,5r dziecka z Jeleniej Góry, lub
Cieplic. Mile widziana osoba z
doświadczeniem. - 601 695 364

Opieka nad chorą - Szukam
osoby do opieki nad chorą, 24h,
Kowary - 501 562 102
Oriflame - Firma Kosmetyczna
poszukuje 10 osób do współpracy
zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem GG 12499228
Osobę do szycia firan - w Salonie
firan zatrudnimy osobę z doświadczeniem - 605 222 100
Pałac Paulinum zatrudni kucharza - chętnie absolwenta
szkoły gastronomicznej – telefon
w godz. 11-17 - 604 252 291
Pilne - poszukuje pani powyżej
40 lat do opieki nad 1.5r dzieckiem
- 605 373 889
Pilnie - poszukuję osób chętnych
do współpracy w branży ubezpieczeń - 663 955 044
Pomoc kuchenna - na etacie
pomoc kuchenną do pensjonatu w
Karpaczu. - 075 76 19 719
Pomoc kuchenna - zatrudnimy
pomocnika kucharza (pomoc
kuchenną)do nowo otwieranej
restauracji w „Pałacu na wodzie”
w Staniszowie. Staniszów 23, 58500 Jelenia Góra - 608 084 901
lub 691 821 225
Poszukuję - poszukuję firmy
windykacyjnej z Jeleniej Góry lub
okolic - 601 632 044
Potrzebny konserwator - Emeryt lub rencista na niepełnym
wymiarze godzin z okolic Karpacza Skalnego osiedla pilnie
poszukiwany - 075 76 160 23
Praca dla ambitnych - Poszukuję
osób do współpracy operatywnych,
sumiennych, komunikatywnych,
niezadowolonych z obecnych
dochodów. Wysokie zarobki. - 600
654 454
Praca dla ambitnych! - Centrum likwidacji nadwagi i kondycji
zdrowotnej poszukuje 5 osób do
współpracy. Możliwość dostosowania godzin pracy do swoich
potrzeb. Brak doświadczenia nie
jest przeszkodą. - 669 409 218
Praca dla każdego - Współpraca
z znaną firma dla Kobiet chętnych
zapraszam o kontakt pod numerem telefonu - 782-610-486
Praca dla kierowcy - odsprzedam auto wraz z pracą. Również
dla chętnych, którzy zakładają
własną działalność i np., biura
dotacje z up. - 510 111 069
Praca dla kobiet - Współpraca
z firma kosmetyczna dla kobiet
- wysokie zarobki kontakt telefoniczny zapraszam - 782-610-486
Praca dla lektora j. ang. - cv + list
motywacyjny prosimy przesyłać
na adres: marcin@englishschool.
pl - 660 359 500
Praca dla młodych - współpraca
z firmą kosmetyczną /bezpłatne
szkolenie/ wysokie zarobki /nienormowany czas pracy / - 607
100 923
Praca dla pani w Norwegii poszukuję skromną panią w wieku
30 do 45 lat do sprzątania w Norwegii na dłuższy okres ,wymagane
referencje ( zarobki 4000- 5000
netto po opłaceniu mieszkania)
- 607 26 00 00
Praca na weekendy - Przyjmę
dziewczynę do pracy w weekendy
na stoisku w markecie. - 502
212 560
Praca nie na etat - Zdecydowanych i komunikatywnych
konsultantów do gabinetu dietoterapii. Dowolne godziny pracy.
Doświadczenie nie jest wymagane, zapewniamy przeszkolenie.
- 691 96 76 76
Praca Niemcy, kawiarnia - wieloczynnościowa, legalna oferta
ważna do 7 marca. kontakt tylko
telefoniczny. - 721 068 501
Praca w nieruchomościach
- Praca w biurze obrotu nieruchomościami JCN, wykszt. min.
średnim, dyspozycyjność, obsługa
komp., samochód. - 693 539 964
Praca w sklepie - Potrzebna
osoba do pomocy w sklepie obuwniczym w Jeleniej Górze- 36
godzin w m-cu ( 5zł za godzinę).
Cv składać w sklepie Miledue ul.
Konopnickiej 14 bądź przesyłać
na: jeleniagora@miledue.pl - 075
753 1195
Praca w sklepie internetowym
- Szukam do pracy osoby z językiem angielskim lub najlepiej z
angielskim i niemieckim w stopniu
zaawansowanym, prawo jazdy,
obsługa komputera, znajomość
podstaw HTML - 602 716 000
Praca w stajni - Stajnia GOSTAR
ul.Goduszyńska 61 Jelenia Góra
- Goduszyn zatrudni pracowników
do prac stajennych (sprzątane
boksów, karmienie, prace porządkowe) na stałe - 601 775121

Praca w Szkocji - Praca na farmie truskawek w Szkocji, wyjazd
23.03.2009. Nie wymagana znajomość j. ang. OSKAR Agencja
Rekrutacyjna, nr cert. 3826/1b
- 618 504 848
Praca: kelner i kucharz - zatrudnimy kelnera i kucharza do nowo
otwieranej restauracji w „Pałacu
na wodzie” w Staniszowie. „Pałac
na wodzie” Staniszów 23, Jelenia
Góra - 608 084 901 lub 691 821
225
Pracownicy produkcyjni Firma WOJ-KAT zatrudni osoby
do pracy przy odbieraniu wyr. got.
z wtryskarek w Jeleniej Górze.
Więcej informacji (75) 64 75 564
wojkat@wojkat.eu lub w biurze
przy ul. Morcinka 33 - 509 500
469
Pracownik ochrony - Zatrudnimy mężczyzn do ochrony
obiektu(emerytów, rencistów),w
Jeleniej - Cieplice. Oferty prosimy
przesyłać wraz z CV na adres:
P.B.R.”IKAD”, ul. Różana 22, 53226 Wrocław, fax: 071/3633371
- 607 390 917/608 008 301
Pracuj i chudnij. Praca dla osób
chcących pozbyć się zbędnych
kilogramów lub poprawić swoje
zdrowie. - 691 96 76 76
Pracuj na swój biznes - Sam
zdecyduj co i ile chcesz osiągnąć.
Możesz pomóc sobie i innym.
MLM. Nowy kierunek - 513 067
750
Programista php - Wymagania
-doświadczenie programistyczne
w obszarze aplikacji internetowych, PHP, HTML, Java Scipt,
CSS, znajomość baz danych SQL
a w szczególności MySQL, - 075
64 25 107
Przedstawiciel - Poszukujemy przedstawicieli działających
w terenie, telewizji nowej generacji
N, praca polegała by na pozyskaniu klienta, prowizja - 661 226 819,
500 183 279
Przedstawiciel - praca w
terenie, mile widziane prawo jazdy,
możliwość dostania auta służbowego, CV ze zdjęciem proszę
składać na pasażu w Tesco na
wyspie telewizji N - 500 183 279
Przedstawiciel handlowy
- Firma Opal Med zatrudni przedstawiciela handlowego z własnym
samochodem. Wynagrodzenie
prowizyjne. Kontakt: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
Przedstawiciel handlowy
- Hurtownia fryzjerska zatrudni na
etat przedstawiciela handlowego,
wymagane wykształcenie średnie,
kreatywność, dyspozycyjność,
prawo jazdy. Wiek 25-35 lat.
Wynagrodzenie 2000 zł brutto. 075 64 722 40, 502 573 251
Przedstawiciel handlowy
- Importer sztucznej biżuterii
zatrudni doświadczonego przedstawiciela handlowego. CV na
maila e_agnes@op.pl
Przedstawiciel handlowy
- Zatrudnię PH w branży budowlanej, wymagane doświadczenie,
prawo jazdy kat.B CV i LM :m.regula@ekoceramika.pl
Przedstawicieli - doświadczonych w branży odszkodowań,
wynagrodzenie prowizyjne - 075
76 76 256
Przegląd elektryczny - Do
wykonania przeglądu instalacji
elektrycznej i odgromowej - 075
64 208 42
Przyjmę kucharza - chłopaka
z umiejętnościami robienia pizzy
1700zł m-c. atrakcyjny system
pracy dwa na dwa. - 510 440
082
Recepcja - praca - Hotel 3gwiazdkowy w Karpaczu poszukuje pracownika na stanowisko
RECEPCJONISTA/STKA. - 605
154 020
Recepcja 1/2 etatu - zatrudnię
Panią do pracy w recepcji na pół
etatu w pensjonacie w Karpaczu.
- 075 76 197 19
Recepcjonista - biegle j.
niemiecki, znajomość marketingu
- 665 501 228
Recepcjonista/ stka - Hotel
w Świeradowie Zdroju zatrudni
pracownika recepcji z dobrą znajomością języka niemieckiego - 500
101 648 075 78 163 51
Serwis rowerowy - Szukam
ucznia lub studenta do pracy na
serwisie rowerowym w okresie
01.03-30.06.2009 w Tesco w J.G.
Ukończone 18 lat proszę o kontakt
tel 507 338 756 lub napisz na
adres: tesco.e1@biuropromo.pl
- 507 338 756
Sezonowo w gastronomii - pracownika sezonowego do punktu
gastronomicznego w Siedlęcinie.

Praca od kwietnia do września.
Kontakt: siedlecin@zamekchudow.pl - 075 71 375 97
Sklep agencyjny - Z przyczyn
rodzinnych odstąpię prosperujący
sklep agencyjny - 607 122 636
Specjalistę logistyka - Na stanowisko logistyczne - planowanie
- realizacja, zatrudnimy wysokiej
klasy specjalistę. Wymagana praktyka w na stanowisku logistyka
spedycji. kozlowiecki@arim.com.
pl - 601 148 414
Specjalistów budowlanych
- W delegacji, dla techników
mechaników i budowlanych, złotych rączek. Wiek miń. 35 lat, b.d.
zdrowie, Zgłoszenia tylko mailem
i sms-em: kozlowiecki@arim.com.
pl - 601 148 414
Specjalistów mechaników
- Specjalistów budowlanych W
delegacje techników mechaników
i budowlanych, złote rączki. Wiek
miń. 35 lat, b.d. zdrowie, Zgłoszenia tylko mailem i sms-em:
kozlowiecki@arim.com.pl - 604
409 334
Sprzątanie domu - Sprzątanie
domu raz w tygodniu trzy godziny.
Płatne za trzy godziny 25 zł. - 663
328 013
Sprzedawca do hurtowni Poszukujemy sprzedawcy do
pracy w hurtowni pasmanterii w
pełnym wymiarze godzin. Poszukujemy osoby odpowiedzialnej
oraz szybko uczącej się. CV proszę przesłać na adres franczak@
hurtownia-irena.pl - 606 785 230
Sprzedawcę - Firma MEBLE
TO MY zatrudni sprzedawcę z
doświadczeniem w sklepie meblowym. Oferty pisemne proszę składać przy ul. Grunwaldzkiej 53 w
Jeleniej Górze - 075 75 254 53
Stacja paliw Orlen - w Jeleniej
Górze przy ul. Cieplickiej 106
zatrudni sprzedawców. Osoby
zainteresowane podjęciem pracy
proszone są o kontakt najlepiej
osobisty w godz. 12.00 - 16.00
wraz z CV. - 695-355-342
Strona internetowa - poszukuję
młodej ambitnej osoby, która mi
zrobi stronę internetową i inne
rzeczy - 506 088 401
Subagent - Zatrudnię 3 Sub
Agent-ów Otwartych Funduszy
Emerytalnych. 200 zł od umowy.
Umowa zlecenie. Gadu Gadu:
2049071 - 506 780 549
Subagentów ofe - Subagentów Otwartych Funduszu
Emerytalnych. *Wysokie prowizje
*pomoc w pozyskiwaniu klientów
* szkolenia - 506780 549
Szef kuchni - Hotel „Alpejski” ****
w Karpaczu zatrudni szefa kuchni
z doświadczeniem. Cv prosimy
przesyłać na adres: biuro@alpejski.pl - 601 775 278
Szef kuchni - Hotel „Sasanka”
w Szklarskiej Porębie - 075 75
28 000
Szlaunki, klinkier - Firma
zatrudni na b.dobrych warunkach
do szalunku oraz do klinkieru.
Praca za granicą. - 075 64 64
557
Telemarketer-ka - do sprzedaży Internetu. Dobre zarobki Cv
na mail praca@jpkomputery.com.
pl - 075 642 02 10
Telemarketerzy - od zaraz
dwie osoby w salonie Orange
w Jeleniej Górze na stanowisku
telemarketera. Proszę o kontakt
telefoniczny lub przesłanie cv na
adres rekrutacja.gti@o2.pl - 502
174 120
Wejdź warto! - Firma TEMIDA
poszukuje kreatywnych przedstawicieli na terenie całego kraju
- jeżeli Ci to odpowiada zadzwoń!!
- 509 029 334
Wolne miejsca pracy - zatrudnimy osoby z J.G. i bliskich okolic, pow. 25 lat, wykszt. średnie
lub wyższe, samochód, obsługa
komp. i odwaga w kontaktach
z Klientami. CV i LM na e-mail:
biuro@stepien.org.pl Zatrudnimy psychologa - Na
1/8 etatu do pracy z osobami
niepełnosprawnymi OFERTY:
Warsztat Terapii Zajęciowej Ul
Kiepury 44 58-506 Jelenia Góra
adres e’ mail: wtzjelenia@wp.pl
- 075 64 301 63
Zlecenie szablonu w HTML zlecę zrobienie prostego szablonu
HTML do wystawiania aukcji na
allegro - 793 760 903

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę jako opiekunka do dziecka w Cieplicach
- godz. 8-16 do uzgodnienia

- mogę poprowadzić dom - 693
360 209
31 letni mężczyzna szuka pracy
fizycznej, uprawnienia na wózki
widłowe, chętnie budowa lub
produkcja – 885 303 715
Emerytka szuka pracy najchętniej na ˝ etatu, ewentualnie
na ľ etatu – 501 820 885
Podejmę pracę - tokarz - ślusarz - 889 942 595
Posiadam busa maxi i dużo
wolnego czasu - 886 863 683
21 latka - szybko się uczę jestem
dyspozycyjna i odpowiedzialna,
mam prawo jazdy kat B, znam
język niemiecki w stopniu komunikatywnym. Mogę pracować także
za granicą. Tylko poważne oferty!
- 501 816 592
26-latek szuka pracy - najchętniej w branży budowlanej. nie jest
to warunkiem - 886 419 988
30-to latka szuka pracy - jestem
zainteresowana praca na stanowisku kelnerka-barmanka,
sprzedawca, pomoc kuchenna.
Posiadam doświadczenie na w/w
stanowiskach. Gotowa od zaraz!
- 721 326 152
Ambitna-operatywna dziewczyna ucząca się przyjmie
jakąkolwiek pracę na pół etatu.
- 665 248 514
Ambitny inżynier - inżynier, znajomość pakietu Office, Windows,
EdgeCam, SolidWorks, prawo
jazdy kat. B, zarządzanie produkcją i zespołem ludzkim, programowanie cnc, - 663 164 547
Bardzo dobra współpraca Posiadam doświadczenie jako
handlowiec, trener, kierownik
sprzedaży. Podejmę współpracę.
Zarejestrowana działalność
gospodarcza. - 889 113 746
Bardzo pilne - poszukuje pracy
w Jeleniej Górze. Mam 25 latszybko się uczę, jestem zdyscyplinowana i ambitna. - 601 858 627
Barmanka - Mila dziewczyna z
pełnią temperamentu oraz dużo
pozytywnych atutów bardzo pilnie przyjmie pracę barmanki z
2-letnim doświadczeniem - 665
248 514
Barmanka - podejmę od zaraz,
młoda, zaradna, z doświadczeniem. Jelenia Góra - 691 516
473
Barmanka / kelnerka - Podejmę
pracę jako kelnerka bądź barmanka w Karpaczu lub Mysłakowicach. Posiadam doświadczenie
zawodowe. Praca w weekendy
bądź popołudniami. - 724 124
242
Barmanka -doświadczona
- 20-latka ucząca się miła i operatywna bardzo pilnie przyjmę
prace za barem. doświadczenie na
stanowisku barmanki wielokrotne
stanie za barem. Mile widziane
godziny nocne oraz dzienne - 665
248 514
B a r m a nk a / kelnerk a podejmę od zaraz, młoda, zaradna,
z doświadczeniem. Jelenia Góra 691 516 473
Bezrobotny szuka pracy staż 33 lat, wiek 50 lat, wiele
doświadczeń, średnie, kat ABC,
aktywny, kreatywny, kasjer zł/wal. ,
doświadczenie w pracy w zespole,
/gość-klient/ obsługa ruchu turystycznego ,inne,/ grupa nie spraw/.
- 792 231 058
Biuro/sekretariat - Podejmę
od zaraz pracę w biurze lub sekretariacie. - 691 516 473
Budowa dróg i mostów - Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz
Technikum budowlanego komunikatywna znajomość j. ang. pakiet
Office, AutoCad, Droga, prawo
jazdy kat. B, lat 25 podejmę pracę
w branży. - 665 648 002
Budowa i remonty - sumienny
i uczciwy podejmie każdą pracę
przy budowie ,remoncie budynku
lub mieszkania oraz naprawach
instalacji hydraulicznych i elektrycznych - 501 660 776
Budowlanka - znam się na
wszystkim - 721 321 115
Budownictwo komunikacyjne
- Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Technikum budowlanego komunikatywna znajomość
j. ang. pakiet Office, AutoCad,
Droga, prawo jazdy kat. B lat 25
podejmę pracę w branży. - 665
648 002
Cukiernik - Czeladnik, najchętniej w okolicy Karpacza. - 663
164 547
Dodatkowa - podejmę pracę
- co drugi dzień - 664 127 894
Dodatkowa praca - pilne Jestem uczniem szkoły średniej i
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chcę sobie dorobić. Umiejętności
obsługa urządzeń biur - skaner,
drukarka, kasa fiskalna, waga
elektroniczna obsługa programów
komputerowych - pakiet MS Office
- 723 529 395
Doradca klienta - Podejmę
pracę. Kobieta, 31 lat, wykształcenie średnie, doświadczenie w
branży usług finansowych, czynne
prawo jazdy kat.B. - 512 411 040
Doświadczenie na busach - w
charakterze kierowcy - proszę o
pilny kontakt - 757 512 157
Doświadczenie w pracy ambitna, dyspozycyjna wykształcenie średnie techniczne obsługa
komputera dobra. - 721 037 329
Doświadczona barmanka Dziewczyna ucząca się z wieloma
atutami pilnie poszukuje pracy jako
Barmanka, 3 letnie doświadczenie
w zawodzie - 665 248 514
Doświadczony kierowca kategorii B. duże doświadczenie
w poruszaniu się na trasach kraju
oraz UE - 606 698 274
Doświadczony kierowca mam duże doświadczenie w
prowadzeniu aut dostawczych
posiadam własne auto max ładowność 1.5tony prawo jazdy Kat.
B,B+E - 695 924 988
Doświadczony kierowca - na
stałe lub dorywczo posiadam
własne auto dostawcze 1.5 ton
max ładowność. Prawo jazdy kat
B,B+E. - 695 924 988
Doświadczony kucharz Kucharz z doświadczeniem 17 letnim pilnie podejmie prace. Umowa
do uzgodnienia. - 607 227 104
Ekonomistka - studentka
zaoczna poszukuje pracy na terenie Jeleniej Góry. - 793 447 101
Ekonomistka/ studentka szuka pracy biurowej na terenie
Jeleniej Góry lub okolic. Język
niemiecki + prawo jazdy - 793
447 101
E lektroinsta l ator Podejmę pracę lub fuchę od zaraz
- 518 046 945
Elewacje wykończenia - przy
elewacjach i wykończeniach 23
lata Mysłakowice - 724 137 292
Emeryt - jestem na emeryturze
- 075 75 31 188
Firma handlowa współpraca
- Mam działalność handlową.
Podejmę współpracę z firmami
produkcyjnymi w celu sprzedaży
produktów i budowy rynku zbytu
- 889 113 746
Fizjoterapeuta - młody,
ambitny, Odpowiedzialny Fizjoterapeuta z praktyką szuka pracy w
okolicach Jelenia Góra, Karpacz.
Posiadam Własny Transport - 792
463 705
Fizjoterapeutka - na terenie
Jeleniej Góry i okolic - pełna dyspozycyjność - 793 317 303
Fizjoterapeutka - podejmie
pracę w zawodzie. Prawo jazdy
kat B, duża motywacja do pracy
- 725 666 646
Fizjoterapeutka - szuka
pracy w zawodzie lub na stanowisku pokrewnym związanym z
medycyną - 788 901 121
Fizyczna pilnie - szukam pracy
fizycznej. Mogę zbijać tynki rąbać
drewno itp. - 516 600 747
Fizycznej pracy - w domu w
szkole .itp - 516 600 747
Fryzjerka - Poszukuję osoby
chętnej do doszkolenia fryzjerki
(średnie umiejętności) do pracy
w salonie. Spełniam wszelkie
kryteria do uzyskanie wysokich
dotacji unijnych dla pracodawcy.
- 601 297 607
Gastronomia/handel mężczyzna z doświadczeniem
i wykształceniem kierunkowym
podejmie prace (poważną) w J.
Górze lub okolicy-wysokie kwalifikacje zamienię na dobre wynagrodzenie - 695 943 795

Glazurnik - Podejmę pracę w
zawodzie - 514 428 563
Grupa inwalidzka - Kobieta 48
lat posiadająca grupę inwalidzką,
wykształcenie średnie-szuka
pracy. - 502 101 134
Handlowiec, auto - szukam
pracy, gotowość do częstych
wyjazdów, teren całej Polski,
doświadczenie, mam 25 lat, pilne
- 508 524 892
Handlowiec, auto, GPS - szukam pracy, gotowość do częstych
wyjazdów, teren całej Polski,
doświadczenie, mam 25 lat, pilne
- 508 524 892
Hydraulik - Monter inst. bud.
(fachowiec) 34 lata niepijący,
szukam pracy. Możliwość wyjazdu
na kontrakt, język angielski komunikatywny. - 514 147 292
Informatyk -administrator
- Windows 9x/XP/Vista, Windows
Server 2003/2008. Zabezpieczanie danych, klastry failover. Sieci
komputerowe. dominik1978@
o2.pl - 606 778 233
Instruktor nauki jazdy podejmę pracę jako instruktor
nauki jazdy kat. B - 511 131 072
Inżynier programista cnc podejmę pracę na stanowisku
inżynier utrzymania ruchu, programista CNC system FANUC,
konstruktor lub inne - znajomość
EdgeCama, SolidWorksa - 663
164 547
Jako pomoc kuchenna - mam
praktykę a zawodzie, interesują
mnie warunki zatrudnienia legalnie
oraz wynagrodzenie 9 zł godzinę podejmę od zaraz - 605 120 468
Karpacz hotel - pomoc kucharza lub pracownik gospodarczy
podejmę od zaraz pracę - 605
120 468
Kat B - młody, ambitny, komunikatywny, chętny do pracy, kierowca z doświadczeniem w kat b
i handlu. email: hu__nter2@o2.pl
- 661 521 536
Kat. B - szukam pracy jako
kierowca jestem dyspozycyjny,
uczciwy posiadam własny samochód Mercedes C. Moje doświadczenie to 3 lata za kierownicą
Mercedesa Sprintera w Hiszpanii.
PJ posiadam od 2001 rok - 796
801 777
Każda praca - silny i zdrowy
mężczyzna - 667 456 330
Każda praca czegoś uczy Szuka pracy od 1 marca. 28 lat,
prawo jazdy, doświadczenie w
handlu, mechanice, studia wyższe. Moja dewiza: kryzys jest
szansą dla ludzi odważnych. - 665
186 190
Kelner - z doświadczeniem, j.
niemiecki - 502 265 498
Kierowca - nie posiadam
badań, najchętniej po Polsce 513 671 877
Kierowca - własna działalność,
samochód BUS (maxi) - 509 787
234
Kierowca B C - podejmę stałą
pracę jako kierowca - 666 590
044
Kierowca B C E - pilnie podejmę
pracę - komplet dokumentów - 669
595 967
Kierowca B D - podejmę pracę
- 663 140 622
Kierowca b, c+e, d+e - Kierowca z doświadczeniem na
liniach międzynarodowych w
firmach polskich, francuskich i
niemieckich podejmie pracę. - 606
344 440
Kierowca B,C kurs ADR - jako
kierowca posiadam prawo jazdy
kat .B,C,E ( w trakcie kursu) świadectwo kwalifikacyjne na przewóz
rzeczy ,ADR+ cysterny 100%
dyspozycyjny - 663 638 427
Kierowca B, C + E - Podejmę
prace jako kierowca bądź złota
rączka 40lat, doświadczony - 517
779 006

Kierowca CE+ ADR, cysterny
- (47lat) posiadam wszystkie
dokumenty, j. niemiecki, bez nałogów stabilny i uczciwy. Oczekuję
propozycji. - 692 712 710
Kierowca kat B - 25 lat uczciwy,
komunikatywny poszukuję ciekawej stałej pracy za sensowne
pieniądze - 792 696 386
Kierowca kat B - jako kierowca,
dostawca, kurier na cały etat. Wiek
31 lat, bez nałogów, dyspozycyjny.
Prawo jazdy kategorii B, obsługa
komputera. - 502 860 941
Kierowca kat C+E - w transporcie - 609 085 817
Kierowca kat. b - Jestem młodym, dyspozycyjnym, sumiennym
i uczciwym mężczyzną, od 7 lat
posiadam prawo jazdy kat. B,
własne auto osobowe Mercedes
C-klase, podejmę pracę od zaraz!
- 796 801 777
Kierowca kat. B - młody emeryt
40 lat. Wykształcenie średnie
techniczne i średnie społecznoprawne. - 604 139 240
Kierowca kat. B - podejmę
pracę jako kierowca. - 508 770
483
Kierowca kat. B C + E - szuka
pracy - 605 450 812
Kierowca kat. B, C - posiadam
uprawnienia na wózki widłowe, w
każdej chwili ,dyspozycyjny - 607
460 075
Kierowca kat. B - kierowca
z samochodem Ford Mondeo
kombi lub bez samochodu. - 508
770 483
Kierowca szuka pracy - na
terenie kraju lub za granica: prawo
jazdy kat. B,C,D,BE,CE, kurs na
przewóz osób, kurs na przewóz
rzeczy, karta kierowcy, aktualne
badania psychotechniczne - 788
901 128
Kierowca z busem - Posiadam
busa wolny czas oczekuję propozycji - 669 872 101
Kierowca/instruktor kat.
B - podejmę pracę jako instruktor
nauki jazdy bądź jako kierowca wszystkie kategorie oprócz motoru
- 511 131 072
Kierowca - magazynier - jako
kierowca kat. B lub do magazynu
na terenie Jeleniej Góry - 723
736 095
Kierowca - zaopatrzenie posiadam prawo jazdy kat. B
oraz spore doświadczenie w tej
branży. Jestem punktualny, rzetelny i uczciwy. Szybko się uczę
i nawiązuje nowe kontakty - 721
928 700
Kierowca-zaopatrzenie
- szukam pracy jako kierowca
kat. B, uczciwy, punktualny - 505
288 212
Kobieta - pilne - wykształcenie
średnie, obsługa komputera,
kasy fiskalnej, księgowość - 695
173 785
Kobieta poszukuje pracy charakterze sprzedawcy. Zainteresowanych proszę o kontakt,
bardzo mi zależy na czasie.
- 793 083 025
Kobieta szuka pracy - Pilnie
podejmę pracę. Wykształcenie
ekonomiczne i gastronomiczne
anna11123@wp.pl K obieta s z u k a p r a c y Wykształcenie średnie (27l.),
pracowałam jako opiekunka
do dziecka, sprzedawca, barmanka, przedstawiciel. Szukam
pracy! - 660 133 167
Konserwator - podejmę
prace od zaraz, możliwa praca
na pół etatu, silny, zdrowy mężczyzna z doświadczeniem w
budowlance - 667 456 330
Kowary i okolice - 25 letni
mężczyzna średnie, kurs spawacza i suwnicy podejmie pracę
w Kowarach, Karpaczu bądź
okolicy - 513 317 044
Kowary i okolice - pilnie 25 letni mężczyzna z Kowar,

średnie podejmie od zaraz każdą
pracę w Kowarach bądź okolicy.
Posiadam także kurs spawacza i
obsługi suwnicy - 513 317 044
Krawcowa - z doświadczeniem
- 669 830 249
Kreatywny student - podejmę
pracę nie tylko w weekendy.
Dobra znajomość j. ang. i j. niem.,
doświadczenie w branży gastronomicznej i handlowej, obsługa
komputera, prawo jazdy kat.B.
- 601 833 224
Krótko i na temat - lat 28. Od 1
marca mieszkaniec JG. Czekam
na ciekawe oferty. Wykształcenie wyższe i wiele ciekawych
doświadczeń za sobą. Nie ma
takiej pracy, której się nie nauczę
szybko. - 665 186 190
Kucharz - na terenie Jeleniej
Góry. Posiadam doświadczenie.
- 723 736 095
Kucharz - z doświadczeniem
15 letnim podejmie prace. Od
zaraz. Umowa do uzgodnienia
- 508 861 117
Kucharz od zaraz - mam 23
lata, z zawodu jestem kucharką,
mam już paroletnie doświadczenie. poszukuje dorywczej pracy w
gastronomii na wesela itp. potrafię
fantazyjnie przyozdabiać półmiski
z daniami. - 792 876 442
Kucharz/pomoc na telefon
- pomoc kuchenna na telefon stałe
zlecenia bądź jednorazowe powyżej 2 dni, Jelenia Góra i okolice
posiadamy ważne badania, ciągle
w zawodzie - 669 417 059
Kucharz- pizzer - Posiadam
wieloletnie doświadczenie - 723
736 095
Kurier, przeprowadzki - Kierowca z małym autem dostawczym podejmie pracę jako kurier,
dostawca, pomoc w transporcie i
przeprowadzkach - 606 344 440
Magazynier/wózki - mam
ukończony kurs magazynier z
obsługą wózka jezdniowego
(widlak) i prawo jazdy kat. B od
1992 roku. - 075 64 73 863
Małżeństwo za granice - Małżeństwo 49 i 50 lat pilnie podejmie
pracę w Niemczech lub Norwegii.
Wyjazd od zaraz - 075 76 431 11
i 889 160 048
Masaż lub inne - Kobieta (23l.)
podejmie pracę jako masażystka
w hotelu bądź uzdrowisku na
terenie Jeleniej Góry i okolic, bądź
jakąkolwiek inną pracę fizyczną
- 697 284 827
Mechanik samochodowy jestem z doświadczeniem 7 mie-
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sięcznym w zawodzie - 880 370
653
Mężczyzna - 26 lat prawo jazdy
kategorii B uprawnienia na wózki
widłowe podejmie prawie każdą
pracę - doświadczenie w budownictwie - 605 603 648
Miła, ambitna, 24-letnia Jeleniogórzanka i poszukuje pracy
na stanowisku barmanka/kelnerka (doświadczenie). Ewentualnie inna ciekawa praca. Szybko
się uczę i jestem osobą bardzo
ambitną - 502 935 747
Młoda osoba. Dobra znajomość
pakietu MS Office - 669 947 921
Młoda podejmie pracę - Mam
21 lat, jestem komunikatywna i
szybko się uczę. Mam wykształcenie i doświadczenie w branży
hotelarskiej, ale interesuje mnie
także praca biurowa. Szukam
pracy stałe - 605 158 082
Młoda rzetelna - doświadczenie
w handlu, pracowałam w sklepie
spożywczym, obuwniczym, odzieżowym, jestem osobą dyspozycyjna. - 695 029 735
Młoda, ambitna dziewczyna
- 20 letnia dziewczyna poszukuje
pracy. Wykształcenie średnie
+matura z zawodu sprzedawca.
Proszę o kontakt - 513 705 909
Młody 20 lat - pilnie - jestem z
Jeleniej Góry najlepiej na budowie
- 796 880 198
M ł od y u c z c i w y a m b i t n y wykształcenie pomaturalne. Dobra
znajomość języka angielskiego
oraz pakietu MS OFFICE. - 669
947 921
Młody z samochodem - posiadam prawo jazdy kat B, wykształcenie średnie, pracowałem w
ochronie czekam na oferty - 665
466 575
Młody, lat 19 - uczę się zaocznie.
Szukam pracy na terenie J.Góry.
Praca na budowie mnie nie interesuje, jestem osobą bardzo spokojną i uczciwą - 660 981 624
mody, solidny - jestem po wojsku podejmę prace na stale. Nie
szukam pracy tymczasowej - 663
573 401
Murarz - podejmę pracę - 514
428 563
Murarz-tynkarz - pilnie
szukam pracy w zawodzie murarz

29

tynkarz. Mam 30 lat stażu pracy
- 506 054 281
Na pół etatu - ambitna - Miła 20letnia dziewczyna bardzo pilnie
przyjmie prace jakąkolwiek na
PÓŁ ETATU - ambitna, operatywna z temperamentem. - 665
248 514
Na weekendy - Jestem uczennica liceum, chętna do pracy na
weekendy: kelnerka; opiekunka;
pomoc w domu.. Jestem uczciwa,
ambitna, komunikatywna, dobra
znajomość komputera. jestem
otwarta na różne propozycje
ashleycia@op.pl Na weekendy lub popołudnia
- uczeń technikum gastronomicznego (znajomość większości
tematów kelnerowania) podejmie
pracę dodatkową na weekendy lub
popołudnia - 781 539 011
Na weekendy w gastronomii
- podejmę pracę na weekendy(i
nie tylko) w gastronomii, jako
pomoc kuchenna/kucharz, możliwy dojazd od zaraz. Posiadam
aktualne badania, i doświadczenie
- 669 417 059
Naprawy - dozorowanie - złota
rączka duży zakres prac, stała
współpraca 24 godziny servis
- 692 712 710
Od zaraz - jestem studentem
zaocznym poszukuję pracy stałej,
doświadczenie w handlu i w kontaktach z klientami, prawo jazdy
kat B, obsługa komp. i chęć pracy
- 694 33 44 54
Od zaraz - mam 37 lat, podejmę
pracę w Karpaczu, Szklarskiej
hotel - 757 610 468
Odpowiedzialny i uczciwy
- studiuję zaocznie budownictwo.
Znam się na hydraulice P osiadam
własny samochód(prawo jazdy
kat. b).Szybko się uczę, jestem
komunikatywny oraz uczciwy.
Pilnie - 661 522 201
Odśnieżę - dodatkowej pracy
- posesje itp. - 609 654 791
Operator - operator Ostrówka
- 514 211 832
Operator kierowca - poszukuje
pracy jako operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce,
prawo jazdy A,B,C,E,T, Posiadam
doświadczenie. - 669 385 993

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

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
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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

23 lutego 2009 r.

30

OG£OSZENIA

Prenumerata

Operator kop-ład+ce - praktyka na sprzęcie ponad 10 lat
- 603 585 708
Oszczędne auto i GPS - szukam pracy, gotowość do częstych
wyjazdów, teren całej Polski , mam
25 lat, pilne - 508 524 892
Piekarz - w Jeleniej Górze lub
okolicach - posiadam doświadczenie w zawodzie - 796 850 702
Pilnie - kierowca kat B i C pilnie
poszukuje pracy - 793 391 376
Pilnie - kierowca, kurier, magazynier - 669 483 600
Pilnie - młoda kobieta pilnie
podejmie pracę od zaraz - 609
411 717
Pilnie - Młoda, 23 lata po szkole
gastronomicznej z doświadczeniem w swoim fachu. Odpowiedzialna o milej aparycji. Podejmę
pracę jako pomoc na kuchni, jako
pokojowa itp. Szybko się uczę
- 791 457 947
Pilnie - młoda, prawo jazdy
kat. B, doświadczenie w handlu i
gastronomii - 692 314 428
Pilnie - podejmę pracę dodatkową - mam 18 lat, jestem odpowiedzialna i uczciwa - 782 510
187
Pilnie - podejmę stałą pracę na
1/2 lub cały etat. Od poniedziałku
do piątku. Wykształcenie średnie
+matura. Biegła obsługa komputera. Od zaraz - 691 516 473
Pilnie - wykształcenie Technik
Handlowiec, 25 lat - 505 503 804
Pilnie jako pomocnik budowlany
- ale w innych zawodach też,
oprócz pomocy kuchennej w Jeleniej lub okolicy, zainteresowanych
proszę o kontakt - 721 276 724
Pilnie podejmę - po technikum
handlowym z prawem jazdy kat B
- 785 244 299
Pilnie podejmę dowolną - prace
najlepiej jako pomocnik budowlany w jeleniej lub okolicy tak samo
podejmę w innych zawodach prócz
pomocy kuchni - 721 276 724
Pilnie podejmę pracę - 24 lata,
po szkole handlowej zawód technik handlowiec. Uczciwa, umiejętność pracy w zespole, ambitna
- 505 503 804
Pilnie podejmę pracę - w hurtowni lub innej pracy fizycznej na
terenie Jeleniej Góry - 785 484
558 512 646 833
Pilnie poszukuje pracy - w Karpaczu jako pokojówka pomoc
kuchenna lub sprzedawca - 500
063 777
Pilnie poszukuję - jako kierowca
kat. B. Posiadam uprawnienia na
wózki jezdniowe - 662 338 111
Pilnie poszukuję - młoda dziewczyna (22l.) szuka pracy jako
prowadząca gimnastykę lub aerobik, lub jako masażystka - 697
284 827
Pilnie poszukuję pracy - Młoda
po studiach (23l.) chętnie wykona

każdą pracę: sprzątanie itp. - 697
284 827
Pilnie praca - wykształcenie wyższe magisterskie, obsługa komputera, prawo jazdy, język niemiecki,
podejmie pilnie pracę w biurze lub
na recepcji - 607 274 028
Pilnie szukam pracy - Podejmę
pracę wykształcenie średnie.
studiuje zaocznie informatykę,
znajomość komputera umowa o
dzieło lub umowa o pracę - 697
266 951
Pilnie! - Poszukuje od zaraz
stałej pracy, 27 lat, obsługa komputera - 502 454 851
Pilnie! - stałej pracy. Młoda
pracowita, obsługa komputera
- 502 454 851
Podejmę drugą prace - Szukam
drugiej pracy na recepcji, w biurze,
barze lub w restauracji. Dobra
znajomość języka niemieckiego.
Dyspozycyjność prócz poniedziałku i środy przedpołudniem.
- 781 875 564
Podejmę każdą pracę - mam
23 lata i szukam dorywczej pracy
w każdym charakterze, biegła
znajomość komp. , j . ang, dobrze
pracuje w grupie - 603 126 643
Podejmę każdą pracę! - pilnie od
zaraz podejmę jakąkolwiek pracę.
Najlepiej na budowie jako pomocnik. Pracowałem jako ślusarz.
Mam też małe doświadczenie w
budowlance! - 504 105 086
Podejmę na miesiąc - podejmę
OD ZARAZ pracę dorywczą
jako barmanka lub kelnerka na
okres ok. miesiąca. miła aparycja, wykształcenie średnie +
matura j. ang-śr. zaawansowany
- j. niemiecki -podstawowy - 691
516 473
Podejmę od zaraz - podejmę
stałą pracę na 1/2 lub cały etat. Od
poniedziałku do piątku. Wykształcenie średnie + matura. Biegła
obsługa komputera. Od zaraz
- 691 516 473
Podejmę pilnie - b. dobra obsługa
komputera, miła aparycja, wyż.
studia, szybko się uczę, dorywczo/na stałe, J. Góra lub Karpacz
1200 zł netto, e-mail: Dolls128@
interia.eu - 600 532 121
Podejmę praca na stałe - młody,
ambitny posiadam prawo jazdy
kat. B, mam spore doświadczenie
w budownictwie. Jestem komunikatywny i bardzo szybko się
uczę. Chętnie podejmę prace na
terenie Jeleniej Góry lub okolic
- 721 928 700
Podejmę prace w sklepie - spożywczym, lub chemicznym - 785
134 369
Podejmę prace w Szklarskiej
- do odśnieżania, sprzątania,
pomocy kuchennej, jako konserwator, budowlaniec, mechanik
samochodowy, wulkanizator - 513
878 649
Podejmę pracę - na jedna
zmianę od zaraz. Wiek 26 lat,

kucharz z doświadczeniem, pomoc
kuchenna - 695 632 974
Podejmę pracę - ( 1/2 etatu )
na terenie Jeleniej Góry - 669
821 365
Podejmę pracę - 17 latka podejmie pracę najlepiej na popołudnia
oraz weekendy - 664 669 238
Podejmę pracę - 23 lata, prawo
jazdy kat.b, doświadczenie budowlane, rzetelny, uczciwy, potrafiący
ciężko pracować - 721 928 700
Podejmę pracę - 27 lat, wyk.
średnie, j. niemiecki, doświadczenie w obsłudze turystów, szuka
pracy w char. pracownika hotelu,
schroniska (z możliwością zakwaterowania) - 723 893 851
Podejmę pracę - ambitna i
kreatyna absolwentka Technikum
Hotelarskiego, studentka zarządzania (zaocznie) podejmie prace
jako asystentka managera hotelu.
- 605 035 748
Podejmę pracę - bardzo dobra
znajomość komputera, urządzeń
biur., bardzo szybko się uczę.
Wykształcenie techn. adm., w trakcie technik informatyki (zaocznie).
Prawo jazdy kat. B - 665 522 135
Podejmę pracę - doświadczenie
w pracy na budowie, doświadczenie przy wycinaniu drzewek, mogę
wyjechać za granicę ,posiadam
paszport i hiszpański NIF - 667
456 330
Podejmę pracę - Elektromonter, 27 lat, uprawnienia SEP,
znajomość rys. technicznego,
schematów elektrycznych, dobry j.
niemiecki, 5-letnie doświadczenie,
podejmie pracę w przemyśle elektrotechnicznym - 669 419 901
Podejmę pracę - jakąkolwiek.
Z zawodu jestem mechanikiem
samochodowym - 880 370 653
Podejmę pracę - jako kierowca
kat. B - 500 315 022
Podejmę pracę - jestem osobą,
która szybko się uczy nowych
powierzonych jej obowiązków,
każda praca zaproponowana
będzie dla mnie odpowiednia i
przyjmę ją z dużym zadowoleniem
- 604 970 503
Podejmę pracę - kobieta kreatywna, zdyscyplinowaną,
kulturalną bez nałogów z wykształceniem wyższym podejmie pracę
- 788 901 121
Podejmę pracę - Mieszkam w
Jeleniej Górze i poszukuje pracy
na 1/2 etatu. Posiadam 15 letnie
doświadczenie w branży mięsnowędliniarskiej jako specjalista
d/s sprzedaży (fakturzystka) oraz
prawo jazdy kat b. - 510 138 659
Podejmę pracę - na terenie
Jeleniej Góry. Pilnie ewcia3892@
o2.pl - 601 858 627
Podejmę pracę - w charakterze
przedstawiciela wykształcenie
średnie, wiek 29 - 793 429 104
Podejmę pracę - w hurtowni lub
innej pracy fizycznej. - 785 484
558 512 646 833

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!

Podejmę pracę - bardzo dobra
znajomość komputera, urządzeń
biur., bardzo szybko się uczę.
Wykształcenie techn. adm., w trakcie technik informatyki (zaocznie).
Prawo jazdy kat. B - 665 522 135
Podejmę pracę biurową JG,
Zabobrze - własna działalność,
wykształcenie wyższe informatyczne, płaca jaka mnie interesuje
to min. 1500 + VAT - wystawię
fakturę. Najlepiej w Jeleniej Górze,
Zabobrze w godzinach 8-16 (do
ustalenia) - praca2008@autograf.
pl Podejmę pracę jako - kierowca
kat. B, portier, nadzór p.poż,.
Emeryt 40l. Wykształcenie technik
pożarnictwa i średnie społeczno
- prawne. - 604 139 240
Podejmę pracę od zaraz - dodatkowej lub stałej, uczę się dwa razy
w tygodniu poniedziałki i piątki od
godziny 15.30 - 783 275 005
Podejmę pracę od zaraz - ślusarz, hydraulik podejmie pracę od
zaraz - 663 071 435
Podejmę pracę w sklepie spożywczym, chemicznym lub w
solarium. - 785 134 369
Podejmę pracę - na weekendy.
Posiadam Książeczkę Sanepidu!
- 792 168 677
Pomoc kuchenna - kobieta, 30
lat ( technik gastronomii) podejmie
pracę jako pomoc kuchenna na
terenie Jeleniej Góry anna11123@
wp.pl
Pomoc kuchenna - najlepiej od
zaraz - 605 120 468
Pomoc kuchenna - Pomoc
kuchenna na telefon, jeśli nie
odbieram proszę o sms - 669
417 059
Pomoc kuchenna - pomoc
kuchenna pilnie podejmie pracę,
dyspozycyjność - 516 371 761
Pomocnik budowlany - młody,
4 letnie doświadczenie (wykończenia), własny samochód - 791
615 636
Pomocnik budowlany - rok
czasu pracowałem jako pomocnik
budowlany, mam prawo jazdy
kategorii B, trochę murowałem
mur z kamienia murarze mówili, ze
mi dobrze to idzie, szybko się uczę
pracy - pilne - 691 195 978
Poszukuje pracy - w Karpaczu,
Jeleniej Górze, lub okolicy, jako
pracownik produkcyjny, pomoc
kuchenna, lub sprzedawca - 500
063 777
Poszukuje pracy - w zawodzie sprzedawca w godzinach
popołudniowych lub wieczornych
zawodu jestem sprzedawcą - 660
725 384
Poszukuje stałej pracy kobieta wiek 25, szuka stałej
pracy w charakterze sprzedawcy,
najlepiej w branży odzieżowej
z doświadczeniem, znajomość
komputera i urządzeń biurowych
- 782 380 901

Poszukuję pracy - Kobieta 22
lata z Jeleniej Góry - komunikatywna, uczciwa... - 691 513 280
P oszukuj ę p r a c y - m a m
wykształcenie średnie, żonę i 2
miesięczne dziecko. Podejmę
się pracy na każdym stanowisku.
Szybko nawiązuje kontakt z otoczeniem i nowymi ludźmi - 721
605 649 / 793 525 921
Poszukuję pracy - Młoda,
komunikatywna, wykształcenie
wyższe ekonomiczne, znajomość
języka angielskiego - poszukuję
pracy biurowej. Doświadczenie
w administracji i obsłudze klienta
- 517 020 253
Poszukuję pracy biurowej
- Dyspozycyjna, komunikatywna,
wykształcenie wyższe ekonomiczne, znajomość języka angielskiego poszukuje pracy biurowej.
Doświadczenie w administracji i
obsłudze klienta. - 517 020 253
Potrzebuję pracy - komunikatywna, szybko się uczę i chcę
pracować - 691 513 280
Praca - Kreatywny, odpowiedzialny, komunikatywny z wyższym wykształceniem podejmie
pracę. - 509 029 331
Praca - miła, odpowiedzialna,
dyspozycyjna, komunikatywna z
wyższym wykształceniem podejmie pracę - 510 261 333
Praca - pilnie - 25 lat, doświadczenie w handlu oraz bezpośrednim kontakcie z klientem, obsługa
urządzeń biurowych, b. dobra znajomość komputera, prawo jazdy
kat B, samochód - 512-841-204
Praca 6-7 godzin dziennie - jako
sprzedawca w sklepie odzieżowym - doświadczenie podstawowe
lub na stanowisku barmanki-2 letnie doświadczenie. Mile widziana
praca jakakolwiek. Osoba ucząca
się - 665 248 514
Praca dodatkowa - Gosiaczek14131@wp.pl Praca dodatkowa - w godzinach popołudniowych od godziny
15.00. Wykształcenie wyższe
ekonomiczne. Doświadczenie w
controllingu i dziale kadr - 783
179 365
Praca fizyczna - konserwator
budowlaniec - 667 456 330
Praca na 1/3 etatu - jako sprzedawca w sklepie odzieżowym
- brak doświadczenia lub w barze z
doświadczeniem - 724 124 265
Praca w biurze - prawo jazdy
kat. B, średnie, obsługa programów komputerowych - 501 426
726
Praca w turystyce - Poszukuję
pracy w branży turystycznej biuro podróży lub hotel na terenie
Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby,
Karpacza!!! Kontakt wes22@wp.pl
- 603 336 561
Prace budowlane - znamy się
na wszystkim jest nas dwóch - 721
321 115

Pracę podejmę - blacharzelektryk samochodowy - 075 71
30 268
Pracę podejmę - jako blacharz
samochodowy, elektryk - 075 71
30 268
Pracę w handlu - doświadczenie,
dyspozycyjność - 516 371 761
Pracowity szuka pracy Ambitny 20 latek w klasie maturalnej ZSET chciałby sobie dorobić.
Najlepiej w weekendy - 608 589
656
Pracownik biurowy - Pilnie
podejmę prace. Wykształcenie
średnie ekonomiczne. Posiadam
prawo jazy kat.B, własny samochód oraz komputer z dostępem
do internetu. Orzeczenie o niepełnosprawności. - 785 939 532
Pracownik budowlany - posiadam własne auto - kat. B, robię:
elewacje, gładzie, regipsy, muruję
- dobra fachowość - 669 935 027
Programista cnc cad/cam
- technolog-konstruktor, 30 lat
dośw. w przygotowaniu techn.
produkcji w przem. metalowym i
drewnianym, dokumentacji CAD/
CAM. Biegłość w Excelu, VBasic,
Delphi. Komunikatywny niemiecki
- 723 529 218
Programista operator cnc
- podejmę pracę na stanowisku
inżynier utrzymania ruchu, programista CNC system FANUC,
konstruktor, inżynier procesu/
projektu, LUB INNE!! znajomość
EdgeCama, SolidWorksa - 663
164 547
Proszę o pracę - szukam pilnie
stałej pracy. Mam 22 lata. Mieszkam w Jeleniej Górze. Chętnie
nauczę się nowego zawodu,
zajęcia itp. - 606 796 020
Przedstawiciel handlowy
- na teren Jeleniej Góry, okolic.
- 791 744 746
Przyjmę każdą pracę - w J.G,
Świeradów Zdr., Mirsk, Gryfów
ŚL. i okolice wymienionych. 20
lat, średnie z maturą, po rocznym stażu w biurze, szybko się
uczę jowita_88.10@o2.pl - 781
957 433
Recepcjonistka - MIŁA,
AMBITNA, OPERATYWNA 20letnia dziewczyna ze znajomością
języka angielskiego rozszerzonego język niemiecki podstawowy.
- 665 248 514
Rencistka podejmie pracę
- Rencistka w średnim wieku
podejmie dodatkową pracę - 693
196 375
Rozniosę ulotki - po domostwach na terenie JG - 792 187
937
Rozwożenie pieczywa - emeryt
wojskowy 50 lat – kat. B - 602
834 953
Sklep, hotel, gastronomia. - Na
terenie Jeleniej Góry lub Cieplic.
- 695 139 130
Sprzątanie - emerytka podejmie pracę, sprzątanie-biuro, dom,
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mieszkanie. Kontakt przez cały
dzień - 074 64 32 906
Sprzątanie - Podejmę prace
w charakterze sprzątaczki w
weekendy. Proszę dzwonić po 15.
- 502 100 682
Sprzedawca - doświadczenie
w handlu - 506 493 165
Sprzedawca, dośw. - pilnie
podejmę prace jako sprzedawca,
młoda, ambitna, sumienna z
doświadczeniem i po szkole. - 506
493 165
Sprzedaż, budowa rynku Mam Firmę Handlowo-Usługową.
Podejmę współpracę w celu dystrybucji produktów i budowy rynku
zbytu. - 889 113 746
Stolarz z praktyka - Stolarz z
zawodu dorywczo instalator c.o.
hydraulika prawo jazdy kat. B
- 728 852 991
Studentka zaoczna - Pilnie
poszukuję pracy od PN. do PT.
Kursy + szkolenia + bogate CV +
duże doświadczenie zawodowe.
Studiuje ekonomię na UE - 695
828 601
Student - najchętniej 2, 3 dni
w tygodniu, może być w nocy.
Posiadam prawo jazdy kat. B, własny samochód na gaz. Podejmę
pracę najchętniej jako kierowca
- 793 050 453
Student - posiadam prawo
jazdy kat.B oraz doświadczenie
za kółkiem - 721 265 161
Student logistyki - jako logistyk,
spedytor. Jestem studentem Wrocławskiej uczelni na tym kierunku.
- 601 802 555
Student Politechniki - ostatniego roku pilnie poszukuje pracy
na terenie Jeleniej Góry lub okolic
- 604 809 542
S tudent p r a w a - s t u d e n t
zaoczny - 698 076 496
Studentka - Podejmę pracę na
weekendy, studentka 2 roku pedagogiki. 21 lat. Na terenie Jeleniej
Góry - 663 719 698
Studentka - pracowita i ambitna
studentka I roku zarządzania
szuka pracy na weekendy włącznie z piątkami najlepiej na terenie
Jeleniej Góry. - 663 353 436
Studentka - zaoczne - studentka ( 22 lat ) - studia zaoczne
podejmie prace. Dyspozycyjna,
obsługa komputera tel. 661 750
416 lub madzia86g@wp.pl - 661
750 416
Studentka - zdolna, ambitna
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego poszukuje pracy - 609
942 598
Studentka (20l) zaocznie
- najlepiej jako przedstawiciel handlowy, branża spożywcza. Posiadam prawo jazdy kat. B, własne
auto. o0lciaa@op.pl GG10223800
- 793 393 904
Studentka zaoczna - podejmę
pracę na terenie Jeleniej Góry.

Wykształcenie wyższe I stopnia.
- 724 111 906
Super oferta - zobacz - 25 lat,
doświadczenie w handlu oraz
bezpośrednim kontakcie z klientem, obsługa urządzeń biurowych,
b. dobra znajomość komputera,
prawo jazdy kat B, samochód
- 512 841 204
Szklarska Poręba – 22 lat,
kat B, średnie + doświadczenie
.w handlu, budowlance, zakładzie produkcyjnym-chętnie jako
konserwator itp. sumienny, odpowiedzialny, dyspozycyjny - 721
230 343
Szklarska Poręba - szukam
dobrej pracy, doświadczenie
w handlu, gastronomii, 25 lat,
wykształcenie średnie, oszczędne
auto, inne - 508 524 892
Szukam - mam 24 lata. Każda
oferta będzie mile widziana
ewcia3892@o2.pl - 601 858 627
Szukam pól etatu - Kobieta doświadczenie w handlu, telemarketingu podejmie prace. Może być
również sprzątanie biur. mieszkania, domu (nie interesuje mnie
Oriflame i Avon) - 503 312 357
Szukam pracy - 22 latek podejmie prace w magazynie/hurtowni.
Posiadam uprawnienia na wózki
widłowe elektryczne, gazowe i
spalinowe. dyspozycyjny - 722
161 582
Szukam pracy - 23 letnia kobieta
po studiach (fizjoterapia) podejmie
pracę dorywczą lub na pół etatu
, posiadam biegłą znajomość
pakietu office, języka angielskiego
i ważną książeczkę sanitarna.
- 603 126 643
Szukam pracy - Emerytka podejmie prace sprzątanie, dom, biuro,
mieszkanie. Kontakt cały dzień
- 075 64 32 906
Szukam pracy - Fizjoterapeutka
po studiach licencjackich, z odbytym stażem podejmie pracę na
terenie Jeleniej Góry - 793 471
432
Szukam pracy - jak najszybciej
pracy na budowie - 722 319 393
Szukam pracy - jako kasjer sprzedawca - 603 985 563
Szukam pracy - jako kierowca.
Kat. B, możliwość jazdy po całej
Polsce - 793 359 694
Szukam pracy - Jestem osoba
pełnoletnia. Podejmę każdą pracę
opiekunki, kelnerki itp. Pracowałam w barze jako barmanka
więc mam doświadczenie - 697
560 620
Szukam pracy - kierowca posiadam prawo jazdy kat. B - 793
359 694
Szukam pracy - kierowca kat. B
- 608 049 380
Szukam pracy - mężczyzna wiek
45 lat prawo jazdy kat b szuka
pracy - 693 937 848
Szukam pracy - młody nie pijący
najchętniej na budowie regipsy

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.

gładzie elewacje itd. - 722 319
393
Szukam pracy - Młody po wojsku
szuka pracy. Własne auto na gaz,
znam się na mechanice aut i na
budownictwie - 723 226 884
Szukam pracy - młody, ambitny,
zdyscyplinowany, 22 letni mężczyzna ze średnim wykształceniem po
wojsku. Szukam pracy w Jeleniej
Górze, może być fizyczna - 668
148 405
Szukam pracy - młody, po gastronomie, prawo jazdy kat C szukam
pracy nie koniecznie w zawodzie
- 695 430 099
Szukam pracy - na terenie Lubania - kobieta średnie wykształcenie
- 609 650 508
Szukam pracy - pilne - Podejmę
każdą pracę - sprzątanie, wykładanie towaru. Jestem odpowiedzialna i szybko się uczę. Chętnie
podejmę również pracę jako masażystka w salonie kosmetycznym,
hotelu lub innym - 697 284 824
Szukam pracy - poszukuje pracy
każdej, doświadczenie w pracy
na budowie, doświadczenie przy
wycince drzewek, doświadczenie
przy składaniu mebli, posiadam
paszport i numer N I E z Hiszpanii
- 667 456 330
S zuk a m p r a c y - s z u k a m
pracy młody, ambitny, doświadczenie jako kierowca. e-mail:
danus0205@interia.pl - 75 75
12 157
Szukam pracy - w Anglii w kategorii gastronomia. - 669 417 059
Szukam pracy - z prawem jazdy
kat.B po technikum handlowym
- 785 244 298
Szukam pracy - za granicą,
obojętnie, jaka, z zawodu jestem
kucharz - 793 388 973
Szukam pracy ( k.sanepidu)
- mam 20 lat 4 z nich spędziłem w
technikum gastronomicznym jeśli
posiadasz jakąś miłą posadę chętnie przygarnę - 782 390 118
Szukam pracy dodatkowej - mężczyzna 25lat bez nałogów, prawo
jazdy, szukam pracy dodatkowej
- 691 995 838
Szukam pracy młody - elewacje
gładzie, regipsy itd. - 722 319
393
Szukam pracy na budowie - jako
dobry pomocnik robiłem przez 6
miesięcy, bardzo szybko się uczę
- 669 778 402
Szukam pracy na budowie - szukam pilnie pracy - 796 880 198
Szukam pracy na budowie
- wykonuję gładź, malowania,
regipsy, panele itp. - 508 770
483
Szukam pracy prawo jazdy
- młody, dyspozycyjny, komunikatywny, szybko uczący się. Posiadam wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat.B, znajomość obsługi
komputera kontakt:technics2@
wp.pl - 665 304 505

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.

Szukam pracy w biurze - technik
ekonomista, 29 lat, posiadam
prawo jazdy i samochód. - 504
082 195
Szukam pracy - uczeń - Praca
po godz.15 do wieczora. Jestem
uczniem technikum, osobą pełnoletnią. Posiadam prawo jazdy kat.
B Palenie w piecu, odśnieżanie,
noszenie opału, pomoc przy starszych osobach itp. - 792 178 320
Technik elektryk 25 lat - podejmę
pracę w zawodzie lub inną prawo
jazdy kat. B znajomość obsługi
komputera - 607 418 281
Tipserka - Podejmę pracę jako
tipserka. 2 lata pracy w zawodzie.
- 603 035 919
Tipserka szuka pracy - Posiadam dyplom ze zdobnictwa
paznokci metoda żelową (na
żelach Christrio). Wykształcenie
średnie. Szukam pracy - 660
133 167
Uczciwa szuka - podejmę prace
w godzinach popołudniowych po
15 może być gastronomia, handel,
sprzątanie mam 30l at, mobilna
- 798 427 905
W godzinach nocnych - podejmę
prace w godzinach nocnych - 696
776 840
W Świeradowie Zdroju - młody
26lat, podejmie pilnie pracę w
Świeradowie Zdroju, podejmę
każdą pracę, szybko się uczę.
- 691 123 696
Weekendy oraz popołudnia
- uczeń technikum gastronomicznego (znajomość większości
tematów kelnerowania) podejmie
pracę dodatkową na weekendy lub
popołudnia - 781 539 011
Wieczory i weekendy - studentka dzienna ekonomii szuka
pracy w godzinach wieczornych i
na weekendy. - 792 256 115
Wokalistka - Wokalistka z
doświadczeniem. Chętnie zaśpiewam w zastępstwie na imprezach
okolicznościowych. - 518 202
710
Wykształcenie wyższe - Mężczyzna w wieku 25 lat z dyplom
ukończenia wyższych studiów
magisterskich podejmie pracę
na terenie Jeleniej Góry i okolic.
- 604 460 269
Wyższe wykształcenie - Mam
28 lat, jestem osobą bez nałogów,
odpowiedzialną, bardzo komunikatywną, posiadam prawo jazdy
kat. B oraz własny samochód.
Chętnie odpowiem na wszelkie
pytania - 695 222 468
Za rozsądną stawkę - 22 lat,
kat. B, średnie, matura, tech.
administracja, Szklarska Poręba,
doświadczenie w handlu, produkcji, znajomość kasy fiskalnej,
każda praca tylko za rozsądną
stawkę - 721 230 343
Zarządca nieruchomości - profesjonalnie podejmę prowadzenie
motelu, hotelu lub lokali miesz-

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

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

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

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

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

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

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

kaniowych, użytkowych - 793
046 051
Zatrudnij mnie - 25 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, doświadczenie w handlu
oraz bezpośrednim kontakcie
z klientem, prawo jazdy kat B,
obsługa komputera oraz urządzeń
biurowych - 512 841 204
Zbrojarz betoniarz - szukam
pracy w w zawodzie najlepiej
eksportowej na terenie Niemiec,
mam duże doświadczenie - 075
64 78 621
Złota rączka - na umowę na
cały etat w okolicy Kowar - 508
108 905
Złota rączka - Oczekuje na
propozycje wszystkie naprawy
bieżące i awaryjne, dozorowanie
nieruchomości - 692 712 710
Złota rączka - prawo jazdy kat
B, własny samochód, doświadczenie w drobnych naprawach
domowych, remontach, stolarce
budowlanej. - 508 079 432
Złota rączka - Szukam pracy
jako kierowca kat. ABCDE lub
inną chętnie konserwator, barman,
budowa, sprzedawca jestem
uniwersalny wiele zawodów
mianas123@gmail.com - 510
968 373

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
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
Kiepury 2 pokojowe - 51m2
podwyższony standard - sprzedam bez pośredników - 669
595 990
Bez pośredników 3 pokojowe,
70m2, po generalnym remoncie
4 po./10, PCV, panele, garderoba, zabudowany balkon. W
cenie może być 300 m2 działka
ogrodnicza 230 000 zł do negocjacji 075 61 37 652
Mieszkanie w Mysłakowicach
54m2 wraz z garażem - cena
84.000 - 509 227 422
Działka w Dziwisziowie - Leśne
Zacisze 1735m2 - 170.000 - 885
342 947
Mieszkanie 80m2 w Cieplicach
- 517 184 280
Dom jednorodzinny o kubaturze
– 720m2 – 698 325 801
Domek jednorodzinny w Cieplicach – 698 325 801
Dom piętrowy w Cieplicach –
powierzchnia całkowita 324 m2Działka o powierzchni 627m2
– duży oszklony taras, dwa
wejścia, poddasze z możliwością zamieszkania - 2 łazienki, 2
WC, 3 sypialnie, salon, kuchnia,
garderoba, 3 pokoje w sutenerze – 075 75 52 326
Mieszkanie 60m2 – 3p, 1p
w kamienicy, słoneczne, własnościowe, C.O, uniwersalne,
3 piwnice, wiata, podwórze,
ogródek, blisko do mediów,
po remoncie, 190 tys. tylko
gotówką – 504 695 448
167712. 105m dla biznesu - Pawilon handlowo-usługowy, 105m
,idealne położenie komercyjne,
zaplecze socjalne, 20km od
Jeleniej Góry. Rozsądna cena.
ZADZWOŃ. - 502 068 168
167944. 145 tys. zł dom - Jelenia
Góra okolice dom, Nieruchomości Pindyk - 602 709 89 075 75
23 505
167937. 154500 zł - Po remoncie
2-pokojowe 39 mkw. Zabobrze I,
Nieruchomości Pindyk - 602 709
89 075 75 23 505
167329. 2 pokoje - blisko centrum
w oficynie z niezależnym wejściem
58m2 po remoncie. cena 200tys.
Nieruchomości Partner - 604
869 172
167333. 2 pokoje centrum - w
kamienicy na pierwszym piętrze
po częściowym remoncie, idealne
na biuro, gabinet.230tys. Nieruchomości Partner - 604 869 172
167940. 230 tys. zł dom - Jelenia
Góra okolice dom 230 tys. zł - 601
209 198 075 75 235 05
167325. 4-pokojowe na Zabobrzu
- 77m2 do odświeżenia 270tys.
Nieruchomości Partner - 604
869 172
168135. 50zł/m Szklarska Poręba
- 3974 m2 na spokojnym uboczu,
pośród drzew. Dolna Szklarska Poręba. Polecam Rychlew-
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ski Remigiusz Nieruchomości
Żebrowscy. - 501 736 644
168773. 57m w kamienicy - słoneczne mieszkanie rozkładowe po
remoncie . Ogrzewanie gazowe.
Na podłogach w pokojach wykładzina PCV w przedpokoju kafle.
Czysta klatka schodowa. Czynsz
100zł . PARTNER Nieruchomości
- 502 068 168
166502. Audi A4 avant 8900 zł
- mieszkanie 2 pokojowe o pow.
53,28 m2, trzecie piętro, Zabobrze
III, ciepłe, środkowe, sypialnia
i przedpokój panele, cena do
negocjacji N. Szymkiewicz - 669620-071
168279. Centrum parter - stylowe,
wysokie mieszkanie, na wysokim
parterze w kamienicy w centrum
miasta, 97 m2, 4 przestrzenne
pokoje, balkon, parking, Nieruchomości PARTNER - 790 359 599
167728. Dom 299 tys. - OKAZJA
w Mysłakowicach przedwojenny,
duża działka 1563. Doskonały
do zamieszkania jak i prowadzenia różnorodnej działalności.
Wygodna lokalizacja NŻ - 501
736 644
167354. Dom Jeżów - do remontu.
149 tys. doskonała okazja. Blisko
centrum, ogród, media. Remigiusz
Rychlewski Żebrowscy - 501
736 644
167656. Dom na wsi - wolnostojący z działką 76000m2 i
zabudowaniami gospodarczymi.
Kostrzyca. NŻ - 667 219 752
167397. Dom pensjonat 650tyś - w
Szklarskiej Porębie, w zacisznym
zakątku. Pokoje dla gości i osobne
mieszkanie właścicieli. Ciekawa
oferta, super cena 650 tyś Żebrowscy - 501 736 644
168292. Dom pensjonatowy Karpacz - OKAZJA pensjonatowy w
Karpaczu 700 tyś. Nieruchomości
Partner - 604 869 172
167689. Dom w Jeleniej Górze
- 3 kondygnacje 300 m2, 824 m2
działki. Idealny dla dwóch rodzin.
NŻ. - 667 219 752
168413. Duże mieszkanie - w
centrum miasta . Lokal o pow.
150 m2 ,składa się z pięciu pokoi.
Cena bardzo atrakcyjna 2500 zł/
m2 Nieruchomości „Partner” - 604
508 308
168086. Dwa pokoje - 49 m2
Zabobrze II parter - 662 112 344
168298. Dwupokojowe na Elsnera
- ładne mieszkanie 39 m z balkonem Nieruchomości „Partner”
- 604 508 308
168276. Dwupokojowe Zabobrze 39 m2, po remoncie, III piętro, 155
tys. zł, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599
167356. Dwupoziomowe nowe
- Do sprzedania nowe mieszkanie
dwupoziomowe o pow. 73m2 w
cenie 3400m/2 - 508 240 831
167348. Działka budowlana Atrakcyjna działka budowlana w
okolicach Jeleniej Góry. 60zł/m2
- 508 240 831
166430. Działkę - położona od
strony Zabobrza, dobry dojazd.
W sąsiedztwie nowo budowane
domy. - 600 406 402
168733. Działki - W Wojcieszowie, Mysłakowicach, Miłkowie,
Przesiece oraz Rudawach Janowickich. Zapraszam do obejrzenia.
Indom - 664 499 814
168673. Karpacz działka - budowlana o pow 1230m2. - 508 240
831
167157. Kawalerka - 36 m2 w
Mysłakowicach z balkonikiem w
kamienicy na ! piętrze. 105 tys.
zł. Jeldom Nieruchomości - 600
434 800
167567. Komfortowe mieszkanie
- 63 m2, 3 pokoje, trzecie piętro,
stan idealny. Zaboborze III. - 667
21 752
168795. M-2 na Zabobrzu - ładne
słoneczne mieszkanie dwupokojowe, 39 m2, III piętro, balkon,
Zabobrze I, 155 tys. zł, Nieruchomości PARTNER - 790 359 599
168775. M-2 po remoncie - mieszkanie na ul. Karłowicza, 39 m2,
dwa pokoje, aneks kuchenny, III
piętro, świeżo po remoncie kapitalnym! 155 tys. zł. Nieruchomości
PARTNER - 790 359 599
168778. M-3 z garażem - ścisłe
centrum Jeleniej Góry, 70 m2,
po remoncie, I piętro, duży taras,
garaż, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599
168792. M-4 na gabinet - Stylowe
mieszkanie idealne na gabinet,
biuro, wysoki parter, centrum miasta, 97 m2, 319 tys. zł Nieruchomości PARTNER - 790 359 599

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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168375. Magazyn - Nieruchomość
położona w centrum Jeleniej
Góry. Hala magazynowa 720 m2
posiada dogodny dojazd, utwardzony plac manewrowy i wszystkie
media. Indom - 664 499 814
167351. Marczyce działka - z
widokiem na góry i Śnieżkę - 508
240 831
167566. Mieszkanie 3 pokoje - 46
m2, wysoki parter, z balkonem,
Zabobrze I. 163 000 zł do negocjacji. NŻ - 667 219 752
167554. Mieszkanie 4 pokojowe
- 97 m2, parter, centrum Jeleniej
Góry. NŻ - 667 219 752
167558. Mieszkanie 42 m2 - 2
pokoje, po remoncie, trzecie piętro
Zabobrze III. 166 000 zł. NŻ - 667
219 752
167560. Mieszkanie 43 m2 - 2
pokoje, drugie piętro po remoncie,
Zabobrze I. 160 000 zł NŻ - 667
219 752
167571. Mieszkanie 78 m2 - 4
pokoje, piąte piętro w bloku z
windą. Idealnie utrzymane. Zabobrze II. NŻ - 667 219 752
167938. Mieszkanie centrum
- Centrum 70 m2, parter, idealne
pod usługi Nieruchomości Pindyk
- 601 209 198 075 752 35 05
167152. Mysłakowice - 2-pokojowe (45m2) w Mysłakowicach
w cenie 145 tys. zł. Możliwość
dokupienia garażu! Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
168657. Nowe 51m2 - Nowe
mieszkanie blisko centrum 175000
zł - 508 240 831
168667. Nowe mieszkania - Do
sprzedania nowe mieszkania o
powierzchni od 51 do 86m2 dwu
i trzypokojowe, dwukondygnacyjne. Standard deweloperski CO
gazowe - 508 240 831
167670. Nowy dom - w zabudowie bliźniaczej, wykończony pod
klucz. 158 m2 pow. 500 m2 działki.
Jelenia Góra 530 000 zł. NŻ. - 667
219 752
167705. Nowy dom - w Łomnicy.
190 m2 pow. 900 m2 działki.
479 000 zł. Polecam. NŻ - 667
219 752

167720. Nowy lokal 270m - Pomysł
dla biznesu. 275m. 2 lokale 110 i
165m Idealne na działalność handlową .Zaplecze socjalne, media,
parking, dogodny dojazd. Możliwość wynajmu lokalu. Rozsądna
cena. PARTNER Nieruchomości
- 502 068 168
166763. Nowy piękny dom - Wolnostojący 230m2 z wolnostojącym
garażem76m2 w okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na działce o pow1980m2.
Dom wewnątrz w trakcie robót
wykończeniowych. - 608 476 183
i 608 021 872
167731. Okazja dom 149 tys.
- do remontu. 149 tys. doskonała
lokalizacja. Jeżów Sudecki. Blisko
centrum, ogród, media, widok min.
na góry. Żebrowscy Nieruchomości - 501 736 644
168084. Okazja! 64 m2 - ul.
Noskowskiego 3 pokoje - 662
112 344
166446. Połowa domu - do
remontu, 120 m2, 169 tys. zł,
Cieplice, nPARTNER - 790 359
599
168115. Słoneczne, 52m - BARDZO ZADBANE, mieszkanie na
Zabobrzu III. Dwa przestronne
pokoje, Kuchnia w zabudowie
AGD, szafy COMANDOR. Przyjemny widok na Karkonosze - to
dodatkowa zaleta mieszkania.
PARTNER Nieruchomości - 502
068 168
168472. Siedlisko okazja - 6,44
ha około 8 km od centrum miasta.
Strefa budowlana ok. 2500 m. kw.
2 zł m. kw. ładny widok ŻEBROWSCY - 501 736 644
166416. Sobieszów - stylowe
- Oferujemy do sprzedania atrakcyjne mieszkanie w dużej willi z
ogrodem i garażem. Powierzchnia
lokalu 120 m. Nieruchomości
„Partner” 075 649 50 40 - 604
508 308
167943. Sobieszów dom - 180 m2
499.900 zł Nieruchomości Pindyk
- 602 709 89 075 75 23 505
168295. Sobieszów stylowe Piękne, stylowe mieszkanie w
Sobieszowie 122m , cztery pokoje,

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
Mysłakowice. Solidny przedwojenny
dom mieszkalny z częścią gospodarczą
doskonałą do prowadzenia różnorodnej
działalności np hurtowni, sklepu, magazynu lub innych. Wszystkie media,
dostęp do głównej drogi, przestronna
ogrodzona działka o powierzchni 1550
m.kw. Doskonała cena 299000
Remigiusz Rychlewski 501736644
remigiuszrych@wp.pl

Parter dwurodzinnego piętrowego domu
w Jeleniej Górze, na skraju Zabobrza. 71
m.kw 3 pokoje.
Własny ogródek przy domu.
Doskonała cena 270000
Bogdan Sondej 602732135

Mieszkanie 4 pokojowe, 70 m.kw przy
Kiepury 63. IV piętro. Słoneczne z balkonem i widokiem na Karkonosze oraz Górę
Szybowcową. Pokój dzienny połączony
z aneksem kuchennym. Wygodne i słoneczne. Cena 230 tyś.
Polecam Iwona Bosacka 784942492

Okazyjnie mieszkanie w gminie Stara Kamienica. 68 m.kw trzy pokoje po gruntownym remoncie. Tanie w utrzymaniu, rozkładowe, wygodne. Doskonała cena 135000.
Możliwość postawienia garażu. Anna Kędziorek 667219752

garaż , ogród - cena 320 tys.
zł Nieruchomości Partner - 604
508 308
166448. Sobieszów willowe wysokie, stylowe mieszkanie, 122
m2, 4 pokoje, balkon, garaż dwustanowiskowy, ogród, I piętro willi,
320 tys. zł, POLECAM! nPartner
- 790 359 599
168669. Szklarska działka - Oferuję Państwu działkę w Szklarskiej
Porębie z dojazdem asfaltowym
ze wszystkimi mediami w cenie
130zł/m2 - 508 240 831
166450. Trzypokojowe centrum
- mieszkanie po remoncie, okolice
Placu Ratuszowego, I piętro, 70
m2, garaż, duży taras, nPARTNER
- 790 359 599
168117. Trzypokojowe na Kiepury
- Do sprzedania mieszkanie o
powierzchni 63 m, położone na
drugim piętrze, środkowe, słoneczne Cena 190 tys. zł Nieruchomości „Partner” - 604 508 308
168281. Ul. Krótka - lokale usługowe do wynajęcia i mieszkalne
na sprzedaż (również dwupoziomowe) w nowej kamienicy w
centrum miasta, Nieruchomości
PARTNER - 790 359 599
167939. Zabobrze III I piętro - 2
pokoje Nieruchomości Pindyk
- 075 75 235 05
1/2 domu Szklarska Poręba dolna 250000 nieruchomości - 665
561 306
2 pokoje - 48m2, Karłowicza - 723
143 566
2 pokoje - Mieszkanie na Zabobrzu 150.000zł. - 723 143 566
2 pokoje - sprzedam 48
m2,150.000zł. - 723 143 566
2 pokoje po remoncie - 54 m/2,
pierwsze piętro w kamienicy, blisko centrum, do zamieszkania od
zaraz, polecam. N Szymkiewicz
- 669 620 071
2 pokoje tanio - Mieszkanie dwupokojowe na Kiepury,4 piętro,
kuchnia w zabudowie, po remoncie, z balkonem - 135.000 - 695
034 321
2 Pokojowe - po remoncie 155000
zł. - 600 030 275
2 pokojowe 51m - Kiepury po
remoncie okazja - 669 595 990
2 pokojowe mieszkanie - w Cieplicach, blisko parku - 506 014 618
2 pokojowe mieszkanie - w Piechowicach - 506 014 618
2 pokojowe na Kiepury - 135 tys.
B NS - 508 240 832
2 pokojowe w Cieplicach - 48 m2.
I piętro, po remoncie, ogródek z
miejscem na auto - 135 tys. - 698
112 105
2 pokojowe w kamienicy - os. XX
LECIA 175000 - 500 122 448
280.000 dom - poniemiecki dom
w okolicy Jeleniej Góry, działka
4000m2, idealne miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej - 668 667 637
3 pokoje - 200.000zł. - 723 143
566
3 pokoje - mieszkanie na Zabobrzu. - 723 143 566
3 pokojowe - W centrum cieplic
230000 - 500 122 448
34m2, 125 tys. - Mieszkanie w
bloku w Cieplicach, 2 pokoje,
III piętro, balkon od południa.
Atrakcyjna lokalizacja i cena!
Nieruchomości CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
37 m2 Zabobrze 3 - mieszkanie
2-pokojowe z dużym balkonem.
Cena 139 tys. zł. Jeldom Nieruchomości - 600 434 800
39m2, 129 tys. - mieszkanie 2
pokojowe na II piętrze w bloku
na Zabobrzu I. Nieruchomości
CeLDOM, Cezary Chalecki. - 601
758 845
4-pokoje w centrum - na parterze, o powierzchni 97 m/2, wysoki
standard, rozkładowe, na gabinety
kancelarie, ścisłe centrum Jeleniej
Góry. NS - 669 620 071
50m2, Zabobrze III - mieszkanie
2-pokojowe na III piętrze bloku

na Małcużyńskiego. Cena: 185tys.
Czynsz 125zł. Nieruchomości
CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
66 m w Cieplicach - do wykończenia własnego 179000 - 500
122 446
67m2, 167 tys. - mieszkanie 2pokojowe w dobrym stanie usytuowane na X piętrze wieżowca na
Zabobrzu III. Atrakcyjna cena! Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
68m2, 159 tys. - mieszkanie w
kamienicy blisko Centrum, III
piętro, dwa pokoje, do remontu.
Nieruchomości CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
80m2 za 208 tys. - 3 pokoje, 80m2,
po remoncie, garaż, piwnica, C.O
kominkowe + gazowe, konkurencyjna cena 208 tys. zł za 80m2 !!
- 662 040 448
Atrakcyjna cena! - Parter
domu 125 m2+działka 1634 m2.
Mieszkanie po remoncie kapitalnym- do wykończenia. Cena:
230.000zł. Polecam! Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Bardzo ładna kawalerka - dużą
kawalerkę o pow. 36 m2 na Zabobrzu III, trzecie piętro, pokój duży
ustawny, na ścianach gładzie, N
Szymkiewicz - 669 620 071
Bez pośrednika 4 pokoje - Bez
pośrednika 4 pokoje 67 m termoizolacja, oc, balkon 2 piętro
na Kopernika za 210 tys. - 697
266 681
Bezpośrednio 73m - komfortowe z kominkiem Cieplice - 665
561 306
Bezpośrednio komfortowe
- 73m kominek Cieplice - 665
561 306
Cieplice 3-pokoje - o pow. 48
m2 na trzecim piętrze, rozkładowe,
ogrzewanie kominkowe, bardzo
niski czynsz. N Szymkiewicz - 669
620 071
Cieplice kawalerka - po remoncie duża, ładna - 500 122 446
Do remontu - Mieszkanie 68
m2, III piętro, blisko centrum, do
remontu kapitalnego. Polecam!
Cena: 155.000 zł. Nieruchomości
CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
Dom - w Jeleniej Górze - 509
949 961
Dom - Wolnostojący 230m2, z
wolnostojącym garażem76m2 w
okolicach Jeleniej Góry. Nieruchomość posadowiona na działce
o pow1980m2. Dom wewnątrz w
trakcie robót wykończeniowych.
- 608 476 183 i 608 021 872
Dom 299000 - w Mysłakowicach przedwojenny, duża działka.
Doskonały do zamieszkania jak i
prowadzenia różnorodnej działalności. Nieruchomości Żebrowscy
- 501 736 644
Dom 450 tys. - pod lasem,
jednocześnie blisko Centrum.
Powierzchnia użytkowa 169m2,
powierzchnia działki 486m2.
Atrakcyjna lokalizacja i cena! Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601622219
Dom jednorodzinny - w zabudowie szeregowej 140m/2 - 662
009 700
Dom na wsi - 5 km od Jeleniej
Góry. W większości po remoncie.
Około 200 m2 pow. 1200 m2
działki, 6 pokoi. NŻ. - 667 219
752
Domek 350 tys. - mały domek
w spokojnej dzielnicy blisko Centrum. Powierzchnia mieszkalna
100mkw, działka 223mkw.Atrakcyjna cena i lokalizacja! Nieruchomości CeLDOM, Cezary Chalecki
- 601 758 845
Domy - stan surowy otwarty, stan
surowy zamknięty, do zamieszkania, różnorodna lokalizacja. Zapraszamy Nieruchomości Żebrowscy
- 667 219 752
Duża działka - budowlano inwestycyjna w okolicach Jeleniej
Góry przy drodze międzynarodo-

wej. Atrakcyjna cena. Możliwość
podziału. Pilne - 790 212 831
Duża kawalerka w Cieplicach
- 506 014 618
Duże dwupokojowe - po remoncie
tanio - 880 139 608
Dwa pokoje - o pow. 53 m/2 na
Zabobrzu III, trzecie piętro, bardzo
ciepłe, środkowe, rozkładowe. N
Szymkiewicz - 669 620 071
Dwa pokoje w kamienicy - mieszkanie 2-pokojowe na trzecim piętrze w kamienicy o pow. 50,03 m/2,
bardzo niski czynsz, bardzo ciepłe,
zadbana klatka, zagospodarowana działka, dobra lokalizacja.
NS - 669 620 071
Dwa pokoje-okazja - na Zabobrzu
I o pow. 36,70 m2, niski czynsz,
trzecie piętro, środkowe, cieple. N
Szymkiewicz - 669 620 071
Dwie działki - budowlane, uzbrojone, każda o powierzchnie 500
m2. Widok na Śnieżkę, w pobliżu
Western City, cena za m2 200 zł,
mail - janre@aol.com - 0049 160
79 79 707
Działka budowlana - w Kałużnej
o powierzchni 5000 tys. m2. Więcej informacji pod nr tel. Cena 15
zł za m2. do uzgodnienia - 889
452 893
Działka budowlana - wszystkie
media, cena 150000 - 662 009
700
Działka Jeżów Sudecki - o pow.
1610m2 cena 161 000zł - 600
406 805
Działka na Zabobrzu - budowlana. Powierzchnia 530m, wszystkie media. Cena 119 tys. zł. Ulica
willowa. - 508 240 821
Działka siedliskowa - w Rybnicy
150m od drogi Jelenia GóraZgorzelec o pow. 26400m2 do
podziału na mniejsze. Cena 356
tys. Nieruchomości Partner - 604
869 172
Działka siedliskowa 0,32 ha - z
widokiem na Karkonosze, warunki
zabudowy, prądu - 512 034 474
Działka Stara Kamienica - grunt
o powierzchni 1,37 ha, w tym na
obszarze ok. 4000 m2 pozwolenie
na budowę oraz projekt domu z
bali - 170.000 do negocjacji. - 668
667 637
Działki budowlane - w ładnym
rejonie w Dziwiszowie, pow. od
1600 do 1900 m2. Cena 70 zł za
m2 - 504 891 144
Działki w Karpnikach - 3000,
4000m2 - 40 zł./m2 CENA DO
NEGOCJACJI. - 668 667 637
Działki w Ścięgnach - 2km od
Karpacza, piękne widoki. Media,
dobry dojazd. Różne wielkości.
Tanio - 508 240 821
Hale 1500m - W Piechowicach
- 514 600 102
Jagniątków - Działki - 508
240 826
Jeżów Sudecki - 1500 m2 działka
budowlana, wszystkie media - 662
112 344
Karpacz, 48m2 - ładne mieszkanie 2-pokojowe, blisko Centrum
na I piętrze w bloku z cegły, z
balkonem. Cena: 215tys. Nieru-

chomości CeLDOM, Daniel Lenik
- 661 114 212
Kawalerka - 56 tys. - w
Barcinku, powierzchnia 27m2.
Mieszkanie nie wymaga wkładu
finansowego. Zapraszam do zapoznania się z ofertą. „Nieruchomości” - 660 359 500
Kawalerka - Zabobrze I NS
- 508 240 832
Kawalerka w centrum - po
remoncie pow. 21m2 cena 96
000zł - 600 406 805
Kawalerka w Mysłakowicach pokój, kuchnia, łazienka, mały balkon, 36m, 1 piętro, CO etażowe,
odświeżone, panele podłogowe
do zamieszkania od zaraz 99000
zł - 501 264 773
Kawalerka w Piechowicach
- 22m2, II piętro, czynsz z co 120zł.
Do dokończenia remont. Cena:
65.000zł do negocjacji. Polecam!
Nieruchomości eLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
Kiepury - Mieszkanie 60 m2
- 508 240 826
Kiepury 84m 270000 - nieruchomości - 665 561 306
Kiepury dwa pokoje - 54 m2,
po remoncie, trzecie piętro - 662
112 344
Kiepury, 2 pokoje 42m2 - wysoki
standard, z pełnym wyposażeniem
160000 zł - 663 938 822
Komfortowe 3 pokoje - blisko
centrum, spokojna okolica, mieszkanie po remoncie kapitalnym,
67mkw, poddasze budynku wielorodzinnego. Niskie koszty utrzymania. Polecam! Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Ładna kawalerka - o pow. 26
m2 na trzecim piętrze, Zabobrze
I, środkowa, bardzo ciepła, niski
czynsz, nowe okna, podłogi klepka
parkietowa. - 669 620 071
Ładne 3 - pokoje - mieszkanie 3pokojowe o pow. 57,36 m/2, blisko
centrum, trzecie piętro budynek z
cegły, lokalizacja bardzo dobra. N.
Szymkiewicz - 669 620 071
Ładne dwa pokoje - mieszkanie
2-pokojowe na trzecim piętrze,
Zabobrze I, o pow. 38,88 m/2, niski
czynsz, środkowe, okna nowe, na
podłodze panele, słoneczne. - 669
620 071
Małcużyńskiego - mieszkanie
2 pokojowe, na parterze, 53m2,
stan dobry. Cena: 175.000zł.
Nieruchomości CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
Mieszkanie - rozkładowe na
Kiepury - dwa pokoje, pierwsze
piętr NS - 508 240 826
Mieszkanie (w stanie idealnym)
- 54m.Centrum miasta - 506 014
618
Mieszkanie 100 m2 - na poddaszu 2-wu poziomowe, do
wykończenia, ogrzewanie gazowe
parking, Jelenia Góra - 513 098
128
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie , cena 153000, 39
metrów - 604 418 710

Likwidator zespołu
hotelarsko-gastronomicznego

PANORAMA
sprzeda nieruchomość objętą księga
wieczystą nr 41158 o pow. 26088 m2.
Cena wywoławcza

80 zł/m2.

Oferty proszę kierować na adres:
grak@op.pl telefon: 600 928 242

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 lutego 2009 r.

OG£OSZENIA
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Cieplicach 60 m 2 piętro - 500
122 446
Mieszkanie 37 m. bezczynszowe - w Czernicy do remontu
cena 35000 - 600 295 366
Mieszkanie 50 m2 - w Świeradowie, 500 m od stacji kolei
gondolowej - 600 404 737
Mieszkanie 53m/2 - 2 pokojowe
na Zabobrzu 3, pierwsze piętro
cena 149000 - 662 009 700
Mieszkanie 60 m2 - 2 pokoje,
położone na trzecim piętrze w
kamienicy, przy ul. 1-go Maja. 180
000 zł. NŻ. - 667 219 752
Mieszkanie 66m2 - 3 pokojowe
w Mysłakowicach - 601 351 895
Mieszkanie centrum - nadaje
się na gabinet pow.84m2 cena 420
000zł - 600 406 805
Mieszkanie dla każdego - Duże
i małe. Załatwiam kredyty - 514
600 108
Mieszkanie dwupokojowe - na
Zabobrzu, stan bardzo dobry cena
160000 - 722 032 430
Mieszkanie na Kiepury - 50 m2
149500 zł. - 508 240 826
Mieszkanie na Zabobrzu - 39
m2 130000 - 506 014 618
Mieszkanie w Cieplicach - 36m
125000 - 500 122 448
Mieszkanie w Cieplicach - w
pobliżu parku. Cena 175000 - 506
014 618
Mieszkanie w Karpaczu - 53m2,
2 pokoje, balkon, przedpokój,
kuchnia, łazienka, piwnica, garaż.
Piękne położenie w lesie, do
centrum 10 min. pieszo - 509
908 822
Mieszkanie w Mysłakowicach 3 pokoje, 73m2, ogródek. Pośrednikom dziękuję - 791 555 360
Mieszkanie własnościowe - w
Pasieczniku 63m, po generalnym
remoncie, 3 pokoje z kuchnia i
łazienka, działka 3 ary i garaż
- 507 387 157
Mieszkanie z garażem! - 67
m2 (3- pokoje), po częściowym
remoncie (nowe okna PCV, ogrzewanie gazowe, piec dwu funkcyjny). W centrum miasta cena
190 tys. zł! Jeldom Nieruchomości
- 600 434 800
Mieszkanie Zabobrze I - o pow.
38,8m2 cena 155 000zł. - 600
406 805
Mieszkanie Zabobrze II - własnościowe 2 pokojowe 52m. 1 sze
piętro, nowe okna. Bez pośredników - 880 144 645
Mieszkanie Zabobrze III - o
pow. 67m2 cena 260 000 - 600
406 805
Mieszkanie, 2 pokoje - 60m,1
p, słoneczne, przestronne, po
remoncie, centrum, kamienica,
199 tys., pośrednikom dziękuję
- 694 408 782
Nowe 2 pokojowe - Nowe 2
pokojowe - 514 600 108
Nowy dom 120m2 - na działce
2000m2 w Karpnikach-550.000 do
negocjacji - 668 667 637
Okazja - 2 pokoje na Zabobrzu.
- 723 143 566
Okazja - trzy pokojowe - na
Zabobrzu o powierzchni 59m2 za
jedyne 157 tys. - 508 433 864
Okazja! trzy pokoje - 64 m2 ul.
Noskowskiego - 662 112 344
Okazyjna działka na Zabobrzu 530m, media są. Plan zagospodarowania pod dom jednorodzinny.
Polecam. - 508 240 821
Okazyjnie sprzedam - trzy
pokojowe mieszkanie na trzecim
piętrze - 508 433 864
Parter domu Podgórzyn - 115
m2, 3 pokoje, piwnica, weranda,
działka 1634 m2. Po remoncie
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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
kapitalnym- do wykończenia.
Cena: 230.000 zł. Polecam !Nieruchomości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Piechowice 44m - za 130000
dwa pokoje - 500 122 446
Pilnie - okazyjna cena - mieszkanie 2-pokojowe na Zabobrzu
II, parter, o pow. 51,80 m/2, po
kapitalnym remoncie, rozkładowe,
balkon, cena do negocjacji. NS
- 669 620 071
Pilnie 2 pokojowe - na Kiepury
137 tys. zł NS - 508 240 832
Pilnie dom do wykończenia
- Mysłakowice 295000 nieruchomości - 665 561 306
Pilnie sprzedam kawalerkę - na
Zabobrzu I NS - 508 240 832
Pilnie sprzedamy - i ładne 3
pokojowe na Moniuszki z ogródkiem i garażem. Cena 192 tys. do
negocjacji Nieruchomości - 508
240 823
Pół domu w Podgórzynie
- 125m2. Podział w poziomie,
po remoncie do wykończenia +
działka ok. 1500m2. Cena 220 tys.
- 515 048 358
Przytulne mieszkanie - poddaszowe mieszkanie 3 pokojowe w
Cieplicach - 668 667 637
Sosnówka 2 pokojowe - komfortowe po generalnym remoncie,
kuchnia, jadalnia umeblowana,
ogrzewanie gazowe b. ekonomiczne, parter, ogródeczek, wolne
od marca 120 tys. - 609 979 744
Stacje paliw k. Legnicy - 53 tys.
zł - . 514 600 108
Stary młyn z działką - 3700m2
- 514 600 108
Sygietyńskiego, 2 pokojowe
- 49 m2, słoneczne, rozkładowe,
częściowo umeblowane - 516
058 450
Szeregówka w Cieplicach - 5
pokoi, 450m działki 400000 - 500
122 448
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m, ogrzewanie indywidualne gazowe, osobne wc, po
remoncie - 517 353 026
Szklarska Poręba - ładne
2 poziomowe z garażem blisko
centrum - 500 122 446
Ścisłe centrum - Mieszkanie
4-pokojowe, 67m2, II piętro, rozkładowe, z balkonem. Cena: 220
tys. Polecam! Nieruchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Tanie mieszkanie - dwa pokoje
47 mkw. Zabobrze Różyckiego.
Cena 145000 zł. Biuro Nieruchomości Stępień - 508 240 826
Tanio 27 m2 - po remoncie, blisko
centrum, ogrzewanie gazowe,

nowa stolarka, parking - 513
098 128
Tanio 28 m2 - po remoncie, blisko
centrum, ogrzewanie gazowe,
nowa stolarka, parking - 513
098 128
Tanio! - Dwa pokoje, 38 m2 - 662
112 344
Trzy pokoje - Zabobrze w atrakcyjnej cenie - 662112344
Trzy pokojowe - mieszkanie
59m2 na Zabobrzu. 155 tys. - 508
433 864
Trzypokojowe - o pow.86 m2.
w Piechowicach lub zamienię na
M-2 w Jeleniej Górze. NS - 662
009 300
Uzbrojona działka Piechowice
- Górzyniec, 1050 m, 95 000 - 692
369 169
Wojcieszyce - Ładna działka
2000 m2 185000 zł. - 508 240
826
Wyczółkowskiego 63m
- mieszkanie 3-pokojowe, rozkładowe, w dobrym stanie na
parterze kamienicy. Czynsz 61zł.
Co gazowe i węglowe. Cena: 197
tys.- do negocjacji. Nieruchomości CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212
Wyposażone - mieszkanie 2
pokojowe, 42m2, na III piętrze,
Zabobrze III, z dużym balkonem.
Cena: 166 tys. Nieruchomości
CeLDOM, Daniel Lenik - 661
114 212

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Mieszkanie trzypokojowe na
Osiedlu Orlim – 698 325 801
166444. Pilnie mieszkanie - dla
naszego klienta małego mieszkania do remontu najlepiej na
Zabobrzu, do III piętra, 130-140
tys. zł, Nieruchomości PARTNER
- 790 359 599
168690. Pilnie! - Dla naszego
klienta szukamy mieszkania z
garażem do 280 tys. zł - gotówka!
Nieruchomości PARTNER - 790
359 599
166419. Zdecydowanie dwupokojowe - dla konkretnego klienta
poszukujemy mieszkania Nieruchomości „Partner” - 604 869 172
i 075/ 649-50-40
Dom w Kowarach - Poszukujemy
dla klienta domu do remontu lub
kapitalnego remontu. Najlepiej w
okolicach Kowar lub Mysłakowic.
Indom - 664 499 814
Kupię dom bez pośredników
- może być do wykończenia - 781
450 127
Kupię działkę - budowlaną w
Czernicy - 691 837 144

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

Kupię kawalerkę - dla klienta do 2
p. ok. Morcinka - 514 600 102
Mieszkanie do remontu - w
Jeleniej Górze i okolicy - 668
667 637
Mieszkanie na gabinet - kupimy
mieszkanie w ścisłym centrum
Jeleniej Góry na parterze lub
pierwszym piętrze na gabinet
lekarski. NS - 669 620 071

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
2 pokoje w bloku na kawalerkę
w bloku lub sprzedam 2 pokoje
w bloku - 075 64 28 707
REWAL nad morzem zamienię
działkę budowlaną na mieszkanie w Szklarskiej Porębie lub na
działkę - 913 862 645
Mieszkanie 2 pokojowe z
kuchnią na 1 pokój lub 2 małe
pokoje – 075 764 31 66
Mieszkanie własnościowe
50m2 na mniejsze, może być
mała kawalerka własnościowa
do 1 piętra z dopłatą – 075 64
16 666
2 pokoje 43m2 - na kawalerkę
- 511 089 923
2 pokoje na większe - Mieszkanie
po kapitalnym remoncie. Osobny
strych i piwnica. Pierwsze piętro.
Nowe okna, drzwi i panele - może
być do remontu lub zadłużone.
- 694 971 747
2 pokojowe na kawalerkę - o
powierzchni 39 m2 w bloku na
os. XX-lecia (rozkładowe, osobna
łazienka, WC, CO) na kawalerkę
w bloku. - 075 64 287 07

3 pokojowe na 2 pokojowe - 3
pokojowe (111m2) mieszkanie
blisko centrum na 2 pokoje blisko
Żeroma - 695 303 242
36m własność na większe - kawalerka przy ul. Kiepury IV piętro
(ostatnie) mieszkanie słoneczne i
cieple - 695 943 795
Karpacz - własnościowe 53m2, 2 pokoje, balkon, przedpokój, kuchnia, łazienka, piwnica,
garaż. Piękne położenie w lesie
do centrum 10min. pieszo zamienię na J. Górę, Wrocław. - 509
90 88 22
Kawalerkę na większe - 27,5m
(17,5m ; kuchnia 10m) niski czynsz
(ok. 90zl) ogrzewanie piecowe
okolice małej poczty, na 2 pok.
komunalne (z dopłatą). - 512
314 203
Kawalerkę na większe - komunalną (wc, CO) kawalerkę w
Kowarach 23,65m2 na większe 2
pokojowe - 721 446 411
Mieszkanie - komunalne 56m, 2
pokoje, łazienka, balkon. Blok ma
10 lat trzecie Zabobrze, czteropiętrowy, cicha okolica przy pętli autobusowej na większe przynajmniej
3 pokoje - 512 248 485
Mieszkanie - o pow. 60m. w
Cieplicach (czynszowe) po remoncie z ogrzewaniem gazowym na
podobne również w Cieplicach
- 728 325 325
Mieszkanie - w Jeleniej Górze o
pow. 50m2 na mniejsze w Piechowicach na parterze lub I piętrze.
- 600 406 805
Mieszkanie 4 pokojowe - własnościowe(spółdzielcze) w Żorach
K/Rybnika woj. śląskie zamienię
na 3 pokojowe w Jeleniej Górze
lub okolicy - 793 535 340

Mieszkanie na dom - zamienię
mieszkanie 100m w Sobieszowie
(wyremontowane, wszystko nowe,
kominek, dwupoziomowe, ogródek) na dom. - 512 16 77 76
Mieszkanie w Karpaczu - własnościowe 53mq,2 pok. balkon,
przedpokój, kuchnia, łazienka,
piwnica, garaż. Położenie w lesie
do centrum 10min pieszo. Zamienię na J. Górę, Wrocław. - 509
90 88 22
Mieszkanie własnościowe - 3
pokoje kuchnia łazienka z własnym co we Wleniu na dom do
małego remontu - 783 904 726
Zamiana - kawalerkę własnościową Zabobrze 1 na większe 2
lub 3 pokojowe - 723 529 334
Zamiana na mniejsze - z CO.
Komunalne - 55 m. - 601 196
867
Zamiana Piechowice - 2 pokojowe w Piechowicach na 3 pokojowe również w Piechowicach
- 600 406 805
Zamienię - własnościowe 52m-2
pokoje z kuchnia, osobna toaleta
i łazienka na większe (minimum 3
pokoje), może być kwaterunkowe
- 510 172 783
Zamienię - własnościowe 70m
mały czynsz, koło małej poczty z
ogródkiem na 1p. na mieszkanie
własnościowe, może być mniejsze
z balkonem w starym budownictwie. - 756 434 846
Zamienię 2 pokojowe na większe
- na Zabobrzu 3 - 52m, na większe 3 lub 4 pok. najlepiej również
na Zabobrzu 3. Dopłacę - 791
991 882

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zamienię dom w Piechowicach
na mieszkanie w Jeleniej Górze
- 606 615 953
Zamienię mieszkanie - komunalne 86m i 22m pom. gospodarcze 4 pokoje na II piętrze na
mniejsze poza centrum. Proszę
o kontakt w godz. 11.30 do 14.00
pod nr tel. 075 6493398 - 075
649 33 98
Zamienię na mniejsze - 50m
na mniejsze do 2 piętra - 514
600 102
Zamienię na mniejsze - 78m2
trzy pokoje na Noskowskiego
na dwa pokoje na Kiepury - 889
721 244
Zamienię na większe - kawalerkę
komunalną w Jeleniej Górze 34,5
m2 / pokój, kuchnia, łazienka,
balkon/ na większe do 50m2 w
Cieplicach telefon po godz.17
- 075 75 50 016
Zamienię na większe - komunalne 25 metrów w Jeleniej Górze
na większe. Może być do remontu
- 508 449 272
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NABÓR WIOSNA 2009
(nauka od lutego)
LICEA I SZKOŁY POLICEALNE
DLA DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

Wynajmę pomieszczenie tipserce, kosmetyczce - niedrogo
w salonie fryzjerskim - 505
939 593
Wynajmę lokal usługowy
110m2 Zabobrze - Karłowicza
b.dobra lokalizacja – 075 75 22
980, 603 533 953
Mieszk a nie k o m f o r t o w e ,
wykończone, słoneczne, ogrzewanie miejskie, umeblowane
w nowym budynku - Internet,
55m2, 2 pokoje, balkon, I piętro,
ul: Kadetów obok KK - 1000 zł
+ Media - kaucja 3 tys. zwrotna
- 508 443 928
Wynajmę pokój 1 os. lub 1 os.
– używalność kuchni i łazienki
– 075 64 27 017
Tania kwatera w domu do wynajęcia od marca – 668 845 571
Od 1 marca wynajmę chętnie 2,
3 studentom ładne, nowe, umeblowane mieszkanie 2 pokojowe
z balkonem w nowym budynku
obok KK ul – kadetów – 850
zł + kaucja + swoje niewielkie

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

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

AUTO KOMIS

rachunki – 508 443 928 – 75 75
59 539
Hala, magazyn, hurtownia o
powierzchni 560m2 w Jeleniej
Górze z placem manewrowym,
wiatą, biurem, wc, rampą - można
wynająć część – 888 371 746
Magazyn, hurtownia w wolnostojącym parterowym budynku
80m2 z możliwością wykorzystania części dużego placu na
parking/plac manewrowy, wc,
biuro – 888 371 746
Wynajmę mieszkanie - 3
pokoje, kuchnia, łazienka centralne ogrzewanie (gazowe)
- adaptacja strychu w Cieplicach
- 642 74 61
120m2 - cztery pokoje, dwie
łazienki całość umeblowana do
wynajęcia od 01.03.2009. - 608
210 531
2 - pokojowe, nowe - Osiedle
Sudeckie, Jelenia góra, 2 - pokojowe mieszkanie, nowe - 501
476 713
2 pokoje Cieplice - dwa umeblowane pokoje z łazienką z balkonem. Kuchnia wspólna. Cena 650
bez mediów - 691 985 234
2 pokoje, 700 zł - 2 pokoje, 51 m,
na Kiepury, całkowicie umeblowane, dobry standard, od zaraz.
700 zł plus opłaty. Kaucja 1000 zł.
Oglądać można do końca tygodnia
- 502 399 088,507 547 521
2 pokojowe - (10 min. do Karpacza), os. Park Sudecki, 38m2,
parter, całkowicie umeblowane.
Wynajem 1100+300 czynsz (w
czynszu są liczniki). - 722 866
772
2 pokojowe - przytulne mieszkanie
do wynajęcia, 36 m2 , bardzo
dobre warunki - 607 421 168
2 pokojowe Kiepury - umeblowana
tylko kuchnia, 1000zł (z ogrzewaniem i ciepłą wodą) + liczniki.
„Nieruchomości Kopczyńscy” - 509
908 800
2-pokoje Zabobrze I - 2pokojowe, umeblowane, w pełni
wyposażone. Oferta nie dotyczy
studentów. - 792 436 475
3 pokoje - Cieplice - Od zaraz
- 55m2, osiedle Orle, częściowo
umeblowane, ładne, dobra komunikacja - 900+czynsz+media.
Dobra oferta - 603 770 239

3 pokojowe - (58m), w Cieplicach
(osiedle Rataja), dogodna lokalizacja - 609 643 655
3 pokojowe JG - 67 m2 - Zabobrze
II, czynsz 1000 zł plus 1 kaucja
- 503 451 149
3 pokojowe w centrum - Ładne 3
pokojowe mieszkanie (111 m2)
blisko centrum Jeleniej Góry - 695
303 242
3 pokojowe w Cieplicach - II p.
1200 - 600 030 275
3 pokojowe Zabobrze - ładne
mieszkanie, częściowo umeblowane do wynajęcia. ul Elsnera.
bardzo ładne mieszkanie. cena
1300. w cenie czynsz oraz tv +
internet. Dochodzą tylko rachunki,
w zależności od użytkowania - 508
240 821
Atrakcyjny lokal - 70 m2 , na
parterze w ścisłym centrum Jeleniej Góry z parkingiem dla klientów
- 513 018 455
Atrakcyjny lokal - 70 m2 , na
parterze w ścisłym centrum Jeleniej Góry z parkingiem dla klientów
- 603 347 415
Biuro - mam do wynajęcia - 514
600 108
Biuro 30m2 - mam do wynajęcia
lokal biurowy 30 m2, przy głównej
drodze ul. wolności 179 - gorzelnia, parking, monitoring, ogrzewanie gazowe, nowa stolarka. - 513
098 128
Centrum kamienica - Możliwość podziału powierzchni. - 514
600 104
Do wynajęcia - mieszkanie 3
pokojowe na Zabobrzu - 608
616 293
Do wynajęcia kawalerka - w Karpaczu - 502 594 350
Dom w Cieplicach - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka na osiedlu dom-

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

firma handlowa

ROBERT

ul. Wolności 59

Jelenia Góra

AU T O H A N D E L

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

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

Restauracja
Przycup w Dolinie

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

OFERTA EDUKACYJNA:
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

www.przycupwdolinie.pl

DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Technikum uzupełniające
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

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

kuchnia polska

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,

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
!!!

HOTEL

ŚNIEŻKA

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez
okolicznoœciowych

075 75 35 835

0 800 700 600
BEZPŁATNE

ZAMAWIANIE

TAXI

Halny

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

info@hotelhalny.com.pl

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

Tel: 0-601-750-147

AUTO KOMIS

ALF
A

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

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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ków jednorodzinnych ‘’Widok’’
- 607 592 054
Dom w malowniczej wiosce posiadam do wynajęcia dom
wolno stojący o powierzchni 200
metrów kwadratowych do remontu
na hurtownie lub do zamieszkania
do około domu grunt około 2 hektarów - 600 666 232
Dom wynajmę Cieplice - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka na osiedlu domków jednorodzinnych „Widok” 700
m od centrum Cieplic - wynajmę
zdecydowanie od zaraz - 607
592 054
Duża kawalerka - /48m2/ w
spokojnej dzielnicy, częściowo
umeblowana - możliwość wstawienia własnego wyposażenia.
- 695 416 628
Dwa pokoje - bardzo ładne umeblowane pokoje z łazienką i balkonem. Kuchnia wspólna. - 691
985 234
Dwupokojowe,700 zł - od
zaraz, okazja 2 pokoje Kiepury
w pełni umeblowane, 700 zł plus
opłaty, kaucja 1000zł - 502 399
088
Dzierżawa - Do wydzierżawienia hotel w Piechowicach 8 tys.
netto/miesięcznie. Proszę dzwonić
lub zostawić informację - oddzwonimy - 504 457 551
Garaż - murowany na Os.
Robotniczym k/Garbatego Mostku
bez prądu cena 150,00 zł - 691
89 11 85
Hala - produkcyjno - magazynowa - 514 600 104
Hala/magazyn/hurtownia
- W Jeleniej Górze 560m2, możliwość wynajęcia części. - 888
371 746
Hala-magazyn - Jeżów
Sudecki 500m lub 250m - 504
082 195
Halę w Lubaniu - mam do wynajęcia - 514 600 108
Kamienica - Leśna - 2 piętra 514
600 108 - 514 600 108
Kamienica - lokal - w Kowarach
wynajmę 200 m2. - 514 600 101
Kamienica w centrum - doskonała lokalizacja - 514 600 104
Karpacz - dwupokojowe od
zaraz do wynajęcia z meblami,
ogrzewane centralnie - opłaty
miesięczne do zarządcy - 601
170 624
Karpacz - mieszkanie - 2 pokojowe w bloku, częściowo umeblowane - 691 925 647
Kawalerka - miejsce parkingowe na zamykanej posesji - 511
089 923
Kawalerka Cieplice - ogrzewanie gaz. Cena 400 zł. +liczniki
- 721 340 119
Kawalerka na Różyckiego
- od zaraz ( częściowo umeblowana) J.G. 550zł + liczniki - 503
169 243
Kawalerka na Różyckiego
- Wynajmę dla pary lub dla dziewczyn bardzo ładną kawalerkę po
remoncie. Oferty i zapytania proszę kierować na e-mail dom_g@
op.pl. Cena to 700 zł z czynszem
+ liczniki. Od 16.03. dom_g@
op.pl Kawalerka Sobieszów 27m2
- centrum, 450pln +opłaty + wadium(do ustalenia). Od marca. - 606
719 763
Kawalerka umeblowana - przy
ul. Kiepury od 23.02.09 (poniedziałek) 780pln/+liczniki - 695
943 795
Lokal - kamienica - lokal usługowy w kamienicy przy deptaku
w Kowarach wynajmę. 200 m2;
5000 zł brutto; trzy poziomy - 514
600 101
Lokal 120m - elegancki lokal
na salon fryzjersko-kosmetyczny,
częściowo wyposażony przy głównej ulicy w Jeżowie - 693 100
000
Lokal do wynajęcia - Plac Piastowski - 510 105 442
Lokal do wynajęcia tanio - lokal
np. na sklep lub biuro ok.34m2 do
wynajęcia za niewielkie pieniądze.
Miejsce: Cieplice - os. Orle. - 721
368 496
Lokal usługowy - centrum (4
pokoje i łazienka) + parking.
Dogodna lokalizacja. Możliwość
wynajęcia magazynu 25m2 w
budynku). - 608 442 373
Lokal usługowy - mam do wynajęcia - 514 600 108
Lokal w centrum JG - koło
Kościoła Garnizonowego, parter,
na cel usługowy lub handlowy.
Powierzchnia 20m. - 509 623
832

Lokal(30m2) - 2 pokoje +parking.
Doskonała lokalizacja, idealny dla
niewielkiej firmy lub przedstawicielstwa - 608 442 373
Magazyn - W Jeleniej Górze
- 200m2. - 888 371 746
Magazyn hurtownia warsztat
- budynek gospodarczy o pow.
100 m2. - 075 71 729 74 lub 694
409 468
Magazyn/mała hurtownia
- W Jeleniej Górze w wolnostojącym parterowym budynku o
powierzchni 80m2. - 888 371
746
Mam do wynajęcia - hale - 514
600 104
Mam do wynajęcia - hale produkcyjno - magazynowa - 514
600 104
Mam do wynajęcia - kamienice w
centrum. Super lokalizacja - 514
600 104
Mam do wynajęcia - mieszkanie
- 514 600 104
Mam do wynajęcia - w centrum
Jeleniej Góry lokal użytkowy 30
m2-preferowany handel odzieżą1500zł i 25 m2 na gabinet rehabilitacji lub kosmetyczny 1200zł w
cenie media. - 504 105 087
Mieszkanie - 2500 + liczniki trzy
pokoje, umeblowane w całości
dla firm lub rodziny wynajmę.
Ogródek, wysoki standard - 514
600 101
Mieszkanie - 3 pokojowe na
Zabobrzu - 608 616 293
Mieszkanie - od marca 42m/2,
dwa pokoje, świeżo po remoncie,
częściowo umeblowane, blisko
centrum. Kwota miesięcznego
najmu 1000zł + media. greenhills@interia.pl Mieszkanie 2 pokojowe - 50m.
Jelenia Góra, ścisły centrum.
800zl/m + media - 721 026 563
Mieszkanie 2 pokojowe - od
zaraz mieszkanie 50m2, 2 pokojowe w Jel. Górze - Cieplicach 800
zł + media - 887 599 282
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, 1100 zł - 514 600 108
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach. Oferta skierowana do
firm - 514 600 108
Mieszkanie 2 pokojowe centrum
- 2 pokoje, umeblowane, po remoncie, Internet + kablówka, ładna
okolica, 1350zł/mc (inclusive gaz/
woda/energia) - +31633698915
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze I - ul. Szymanowskiego.
Umeblowane, 7 min. piechotą
od centrum, pralka, kablówka,
internet, balkon, 4-te piętro, 800zł
+ liczniki, kaucja 800 zł. Wolne od
1 marca. - 609 875 877
Mieszkanie 2-pokojowe - oferta
dla firm - 514 600 108
Mieszkanie 3 pokojowe - 63m
w Jeleniej Górze, ul. Kadetów, I
piętro, nie dla studentów - 512
282 590
Mieszkanie dla studentek - od
marca 2-pokojowe mieszkanie na
Zabobrzu dla 4 studentek, więcej
info nr tel. - 508 905 160
Mieszkanie na Zabobrzu (Kolberga)-70m,3 pokoje, umeblowane, zadbane. Koszt - 1100
zł/miesiąc - 604 231 635
Mieszkanie na Zabobrzu - 2
pokojowe - 693 067 202
Mieszkanie od marca - 2-pokojowe na Zabobrzu, umeblowane.
900 zł + czynsz(w nim woda)+prąd
i gaz. - 609 601 604
Mieszkanie w centrum - 52 m/2,
dwa pokoje, kwota miesięcznego
najmu 1200 zł. - 662 009 700
Mieszkanie w centrum - dwupokojowe. Biuro Nieruchomości
Stępień - 508 240 826
Mieszkanie w Cieplicach - 3
pokojowe w Cieplicach - Rataja
- 609 643 655
Mieszkanie w domku - wynajmę
samodzielne mieszkanie w domu
jednorodzinnym (pokój, kuchnia,
łazienka) dla jednej lub dwóch
osób nie palących, samodzielne
wejście blisko AE spokojna i ładna
dzielnica! - 500 250 807
Na kancelarie/gabinety - duże
mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej
Góry - 513 018 455
Nowe 2 - pokojowe - nowe mieszkanie 2 - pokojowe na Osiedlu
Sudeckim, Jelenia Góra - 501
476 713
Nowe mieszkanie - 36 m2 w
centrum J. Góry = 900 zł + media
- 693 100 000
Od 01.03 - 2-3 studentom ładne,
nowe, umeblowane mieszkanie 2
pokojowe, z balkonem w nowym
budynku obok KK ul. Kadetów, 850

zł + niewielkie rachunki, kaucja 508 443 928 075 75 59 539
Okolice AE - pokój w atrakcyjnym mieszkaniu dla studentów
dziennych, zaocznych, osób pracujących - 606 152 229
Pawilon - okazja - atrakcyjnie
usytuowany pawilon murowany,
17m2, piwnica, woda, prąd II taryfa
- wynajem lub sprzedaż - okazja
cenowa! - 505 679 976
Pilnie wynajmę - ul. Ludowej do
wynajęcia są pomieszczenia na
działalność gospodarczo-usługową z możliwością prowadzenia
restauracji, sklepu, hurtowni, itp. o
łącznej pow. 99,33 m2. Pomieszczenia są na parterze, nowo wybudowane - 508 118 880
Plac oraz wiata Jel. Góra - częściowo utwardzony plac oraz wiata
w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza
35. Teren dozorowany, ogrodzony
i oświetlony. - 508 393 949
Pokoje - Jelenia Góra dla studentek pokoje do wynajęcia również na weekendy studia zaoczne
- 501 662 442
Pokoje koło KK - 2 pokoje 2 osobowe. 200 m. na uczelnie, Internet
w pokojach. Super atmosfera ul.
Grunwaldzka - 798 523 542
Pokój - dla dwóch osób umeblowany Internet parking Jelenia
Góra Cieplice 300 zł od osoby do
uzgodnienia - 660 065 872
Pokój - porządnej, niepalącej
dziewczyny najlepiej studentki do
3 pokojowego mieszkania w Cieplicach przy Bohaterów Września,
Korzystne warunki. Kontakt po
godzinie 15 - 695 694 222
Pokój - w mieszkaniu studenckim w centrum Jeleniej Góry
wynajmę od 1.03.2009. - 604
170 458
Pokój - Zabobrze I, 3 piętro - w
pełni umeblowany, mile widziana
studentka (300 zł w tym Internet,
kablówka i czynsz+ 1/3 rachunków w tym gaz woda prąd ) - 692
552 504
Pokój 1 osobowy - Zabobrze
I, 3 piętro - w pełni umeblowany,
(300 zł w tym Internet, kablówka,
czynsz, gaz woda prąd ) - 692
552 504
Pokój Cieplice - dla studenta
lub studentki lub osoby pracującej
z dostępem do kuchni. Cena do
uzgodnienia - 691 985 234
Pokój dla dwóch osób - w samodzielnym mieszkaniu studenckim
22 os., kaucja, media dzielone
na 4 osoby - 075 75 26 351,502
161 453
Pokój dla pary - studenckiej
w mieszkaniu studenckim-super
warunki - centrum - 514 643 731
Pokój dla samotnej osoby - od
zaraz niepalącej osobie lub studentowi pokój. Własna kuchnia i
łazienka Blisko przystanek i sklep,
lub miejsce na auto. - 504 966 788,
602 405 042
Pokój dla studentek - duży
pokój dla studentek w mieszkaniu
studenckim centrum – Internet kablówka od zaraz - 514 643 731
Pokój dla studentów - od
początku marca duży, 3-osobowy
pokój przy ul. Poznańskiej. W
mieszkaniu znajduje się kuchnia, 2
łazienki, balkon, ogrzewanie centralne i gazowe. - 604 170 458
Pokój do wynajęcia - dwupokojowe, jeden pokój jest wolny.
Umeblowane. ul Noskowskiego,
czynsz 260 zł miesięcznie +
opłaty( niewysokie) +jednorazowa
kaucja 330 zł - 506 943 378
Pokój umeblowany - dla dwóch
osób w samodzielnym mieszkaniu
studenckim, 220/os, kaucja, media
- 075 7526 351,502 161 453
Pokój w centrum - pokój 3
osobowy w centrum Jel. Góry w
mieszkaniu studenckim. Mieszkanie ma 2 pokoje i 2 łazienki.
Internet gratis. Wszelkie pytania
mile widziane. - 604 170 458
Pokój w Jeleniej Górze! - na ul.
Złotniczej przy stadionie. Cena
300 plus rachunki. Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie nowe
przytulne i umeblowane - 693
473 383
Pokój w m3 studenckim - pokój
dla 1 lub 2 osób, wyposażony,m3
rozkładowe, kuchnia, łazienka,
internet, miejsce parkingowe
pod domem, miłe towarzystwo.
Dostępne od zaraz. - 663 232
354
Pokój w mieszkaniu - rozkładowe, kuchnia, łazienka, internet,
umeblowanie. miejsce parkingowe. spokojna dzielnica. ok. ul.
Sudeckiej - 663 232 354
Poszukuję współlokatorki sympatycznej najlepiej niepalącej

do 3 pokojowego mieszkania w
Cieplicach przy Bohaterów Września, 200 zł plus rachunki. Kontakt
po godzinie 15 - 695 694 222
Pół domu-5 min do centrum - 2
pokoje, kuchnia, łazienka, własne
ogrodzone podwórko z miejscem
na odpoczynek, grilla, po gruntownym remoncie, umeblowane,
zadbane, o dobrym standardzie,
1500zł - 605 063 176
Restauracja w Karpaczu
- 160m/2, cena miesięcznego
najmu 2500 zł. - 662 009 700
Solarium - odstąpię solarium z
przyczyn osobistych dobra lokalizacja niski czynsz - 785 157 185
Studenci zaoczni - pokój studentom studiów zaocznych w
przyjaznym mieszkaniu koło Akademii Ekonomicznej - 606 152
229
Studenckie 2 pok. Zabobrze
- (ul. Różyckiego) zaraz za estakadą. 2 pokoje, kuchnia i łazienka.
Mieszkanie dostępne od MARCA.
Wszelkie pytania - proszę dzwonić. - 792 463 705
Świeradów- apartamenty Oferuję komfortowe apartamenty,
pełne wyposażenie (dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, taras). Ceny
od 100 zł do 200 zł / doba. - 600
404 737
Właściciel ,51 m - Właściciel wynajmie 2 pokoje 51 m. W
mieszkaniu jest wszystko. od
zaraz .700 zł /razem z czynszem
1000 plus liczniki. Kaucja 1000
- 502 399 088
Wolne pokoje w mieszkaniu - Wolne 2 w 3 pokojowym
mieszkaniu. Oferta dla studentów
lub młodych osób pracujących.
Wyposażone, Internet, Kuchnia,
łazienka bardzo dobry standard.
350 + rachunki. Dostępne od
zaraz - 663 232 354
Wydzierżawię hotel 8 tys.
- Silesia w Piechowicach - 504
457 551
Wynajmę lokal... - pawilon handlowy murowany 17m2 , piwnica,
woda, licznik elektryczny II taryfa
- dobra cena- propozycje na tel.
- 505 679 976
Wynajmę mieszkanie - od
marca, 42m/2, dwa pokoje, częściowo umeblowane. Kwota miesięcznego najmu 1000 zł + media.
greenhills@interia.pl
Wynajmę pokój - w okolicy
Ratusza - 697 266 681
Wynajmę pomieszczenia - lokale
użytkowe od 40 do 300m2, możliwość dostosowania pomieszczeń
do potrzeb klienta, na cel dowolny.
Przy ul. Sobieszowskiej w Cieplicach. - 607 390 918
Zabobrze I - dwu pokojowe
mieszkanie 37 m2 w pełni umeblowane m-c 1000 zł. w tym Internet
2 mg, telewizja Vectra i czynsz.
Dodatkowe opłaty to gaz, woda,
prąd plus wadium 1000 zł. - 692
552 504

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
3 pokoje/część domu! - w Jeleniej
Górze, okolicach Jeleniej Góry,
albo na wsi poszukujemy za cenę
do 600 złotych - 501 876 544
Chce wynająć - kawalerkę lub 2
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu umeblowane do 600 zł - 509
358 869
Chce wynająć mieszkanie - w
okolicy szkoły nr 10 - 2 lub 3
pokoje dla rodziny na dłużej umeblowane najlepiej w bloku do 1200
zł mies. - 695 198 837
Chcę wynająć - mieszkanie na
terenie Jeleniej Góry 3 pokoje,
kuchnia, łazienka dla 5 osobowej
rodziny do 1000 zł + opłaty - 691
019 413
Chcę wynająć - Szukam kawalerki do klienta – pilne BN - 514
600 102
Chcę wynająć - szukam mieszkania dla rodziny w Jeleniej Górze
lub okolicy do 1000 zł+ media, mile
widziane częściowe umeblowanie.
- 667 219 923
Chcę wynająć mieszkanie - w
Szklarskiej Porębie lub najbliższych okolicach, kawalerka, ew.
dwa pokoje – Joanna - 519 877
140
Chełmońskiego - mała kawalerka okolice Chełmońskiego
Krasickiego. - 601 548 049
Dam odstępne za mieszkanie najlepiej w Jeleniej Górze gotówka
od ręki! Rozważę każda propozycje - 725 120 474
Dom w Jeleniej Górze - lub najbliższej okolicy - 514 600 108
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OKAZJA do wynajęcia lub sprzedaży obiekt o powierzchni 2000m2 na biura, szwalnie, hotel, schronisko młodzieżowe, muzeum, galerie itp.
Kowary, ul: Zamkowa 9. W sąsiedztwie Park Miniatur
w Kowarach, który odwiedza około 100 000 gości
rocznie 502 548 771
Garaż - na ul. Tkackiej - 075
76 491 10
Garaż - w okolicach ul. Daszyńskiego, Powstańców Wielkopolskich - 606 484 591
Kawalerka - dla klienta - Pilne.
NS - 514600102
Kawalerka - po kapitalnym
remoncie nowoczesna, 40m2 na
3 piętrze w centrum miasta niedaleko PKP, częściowo umeblowana
750zł z czynszem + liczniki. Polecam - 600 312 931
Kawalerka - w Jeleniej Górze
do 700 - 725 120 423
Kawalerka w Cieplicach - w
promieniu 2 km od Placu Piastowskiego - 603 320 620
Kawalerkę w Cieplicach - lub w
obrębie - tanio - 518 106 122
Kosmetyka - Wynajmę niedrogo pomieszczenie 25mw w
Cieplicach kosmetyczce, tipserce
przy salonie fryzjerskim. - 663
553 030
Lokal - około 30m na Zabobrzu
lub w okolicach miasta. Proszę
dzwonić po 15 tej. - 691 254 575
Lokal - pod małą gastronomie
na terenie Jeleniej Góry - 723
736 095
Lokal - Poszukuje lokalu na
małą gastronomię w Centrum
Jeleniej Góry bozenapoz@op.pl
- 507 600 791
Ładne 2 pokoje - 1200 zł. plus
liczniki - 600 030 275
Matka z dzieckiem - szuka
mieszkania do wynajęcia umeblowane. Najchętniej 2 pokojowe na
terenie Zabobrza1 Od 1 marca do
850 zł z czynszem - 502 276 205
Matka z dzieckiem - tanio mieszkanie - 792 768 382
Mieszkanie 2 pokojowe - z dużą
kuchnią, umeblowane, 43 m2, ul.
Weigla Jelenia Góra, cena: 640 zł
+ opłaty za media - 665 896 176
Mieszkanie/kawalerkę - od
zaraz w okolicy Jeleniej Góry najlepiej w Łomnicy do 500 zł - 513
917 867
Pilnie mieszkanie - wynajmę
w Jeleniej Górze do 700 zł 1-2
pokoje - 663 328 038
Pokój, mieszkanie, kawalerka
- młody, pracujący, spokojny
wynajmie od zaraz na terenie
Jeleniej Góry lub Cieplic kawalerkę, mieszkanko lub pokój z
dostępem do kuchni oraz łazienki
- 790 455 508
Poszukuje mieszkania - na
spokojnym osiedlu, nowe lub po
remoncie - 793 686 889
Szukam kawalerki - do 500 zł +
liczniki - 517 263 198
Szukam kawalerki - do 600 zł
- 669 266 661
Szukam kawalerki - wynajmę do
800 zł czynszu kawalerkę - 663
328 038
Szukam lokalu - lub powierzchni
handlowej ok.30m2, najlepiej w
sklepie spożywczym. Jelenia Góra
lub okolica. - 509 211 282
Tanie mieszkanie - para z dzieckiem chce wynająć tanie i małe
mieszkanie w okolicach Jeleniej
Góry (Rybnica, Siedlęcin, Piechowice). kontakt: jsoloducha-1987@
o2.pl - 510 625 001
Wynajem - mieszkanie 2 pokojowe - 075 64 383 05
Wynajem - pilnie poszukuję
małego lokalu usługowego w
Kowarach - 723 471 248
Wynajmę 2 pokoje - poszukuję
mieszkania do wynajęcia 2 pokoje
w granicach 500-650 zł + rachunki
- 504 532 871

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Tanio Vw Golf III 1,9 TD - 92
rok, wspomaganie kierownicy,
biały, 3 drzwiowy, elektryczne
lusterka, hak, po przeglądzie, welurowa tapicerka, 507
254 323
Audi 80 rok, 1990, pojemność
1,8 benzyna, centralny zamek,
w s p o m a g a n i e k i e r o w n i c y,
podgrzewane fotele, sprowadzony, cena do uzgodnienia
- 889 585 966

Mazda 323, 89 rok, 112 tys.
przebiegu, welurowa tapicerka,
szyberdach 2.000 – 663 860
006
Ford Orion rok 91 - pojemność
1.6+ LPG centralny zamek na
pilota, wspomaganie kierownicy, dwa komplety opon na alusach. Pali na gazie i benzynie,
B oszczędne. Auto jest bardzo
zadbane. Cena do uzgodnienia
- 882 491 671
Peugeot 206 - 1,9 diesel za
13500 zł lub zamienię 5 drzwiowy
z klimatyzacją - 662 189 973
Audi 1600 zł - B3 80.Rok 89
czerwony 1,8 benzyna sprzedam
lub zamienię na mniejsze z gazem
i dopłacę - 501 739 677
Audi 80 - rok 1990 1,8 benzyna
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, podgrzewane fotele,
sprowadzony, gotowy do rejestracji, cena 2200zl do uzgodnienia
- 783 246 331
Audi 80 z gazem - 90 rok,
przód b-4, automatic, stan bdb.,
ważne opłaty. Cena 2600 zł 727227917
Audi A4 - stan super - 665 327
665
Audi A4 Avant - 8900 zł - kombi,
biała, 1,8 benzyna, elektryczne
szyby i lusterka, climatronic, wspomaganie, hak, zmieniarka CD,
soczewki. Sprowadzona do opłat
- 608 498 262
Audi B3 z gazem - super stan,
ocynk, bardzo oszczędny motor
1.6 z gazem ważny przegląd i oc
zadbany 6300 - 691 585 667
Auto laweta, okazja - Fiat
Ducato, 88 rok, 3 osiowy, oryginalna pomoc, platforma 5m,
ładowność 1,7t, na prawo b, cena
8 tys., stan bdb. - 727 227 917
Bmw 316 compact - rok produkcji
1996, pojemność 1.6 czarny metalic, wspomaganie, 2 x airbag, ABS,
centralny zamek, alarm, elektryczne szyby i lusterka, alufelgi,
szyberdach, CD, ubezpieczony,
zarejestrowany. 7000zl - 793
212 533
Bmw 316 cupe 5500 - rok 93 stan
bardzo dobry czarny met alufelgi
cena 5500 pilne - 889 453 384
Bmw 520 - 92 rok czarny - 606
224 367
Bmw 735 - za 3500 - zarejestrowane LPG pełna elektryka,
klimatyzacja, szary metalic siadać
jechać rok 1987 w kraju od 2006
roku - 603 1828 14
Calibra 2.0 16v+LPG - 150 KM,
91 rok, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, wydech sport remus +
LPG, 3500 do negocjacji - 721
582 562
Ciągnik rolniczy - sprzedam
ciągnik nierejestrowany - 075 76
170 81
Ciągnik ursus u-904 - zarejestrowany, ubezpieczony, przedni
napęd, w pełni sprawny, „zając”,
„żółw”, dodatkowo siłownik pomocniczy, nowe przednie opony, silnik
4-cylindrowy z turbo - 791 96
78 58
Cinquecento z gazem tanio
- 95 rok, zielony metalic, 700cm,
gaz, sprawny, bez rdzy, ważny
przegląd i oc. Cena 1650 zł 727227917
Citroen zx 1.9d - zarejestrowany, przegląd aktualny rocznik
1992 - 075 76 21 228
Citroena c-15 - rok produkcji
1998 pojemność 1.8 d 5-osobowy,
biały, cena 4000 - 600 102 476
Citroena ZX 1992 rok - aktualny
przegląd, ubezpieczenie-okazja 075 762 12 28 i 500 183 156
Clio 1,5 dci 2002 - po liftingu,
sprowadzony, zarejestrowany w
kraju, ABS, elektryczne szyby,
lusterka, 4 x poduszka, klimatyzacja, wspomaganie, komputer,
radio cd - 698 662 799
Clio 1.4 - zielony stan idealny
centralny elektryka szyberdach
nie wymaga wkładu ekonomiczny
2500 zł - 609 246 405
Clio II automat - rok 1999 cena
9500 zł - 509 778 844
Corsa 92 - 1992 pojemność
1,4, 3 drzwiowy, zarejestrowany,

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 lutego 2009 r.

36

OG£OSZENIA

przegląd do września, oc do lipca,
cena 1050 - 691 995 838
Corsa A - 92 rok o pojemności
1.2, biała, ważny przegląd i oc,
do poprawek blacharskich. Cena
800 zł - 666 590 044
Części mercedes 124 - wszystkie części z demontażu od 10
zł posiadam też inne części do
innych marek - 889 177 436
Części silnika Polo - 1,0, 96 rok,
silnik na części, alternator - tanio
- 727 227 917
Daewoo Espero - ABS, centralny zamek, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, 1995
rok, sprowadzony w 2007 roku,
130 000 km. przebiegu, kolor zielony metalik, zadbany w ciągłej
eksploatacji. Przegląd i OC do
lipiec 2009 - 515 065 430
Ducato max- tanio - 96 rok,
nowy model, sprawny, jeżdżący,
dół blacharki do remontu, cena
4900 zł, ważne oc. - 727 227
917
Escort diesel 91 rok - sprawny,
5 biegowy, ważny przegląd i oc,
cena 1350 zł - 727 227 917
Felicja Pickup 1.3 mpi - 1998
rok produkcji, biały, zarejestrowany jako ciężarowy, VAT 1 , f-ra
VAT , nie wymaga wkładu finansowego, opony letnie i zimowe ,
cena 4900 PLN do uzgodnienia
- 502 799 999
Fiat 126 p - komplet opon zimowych z felgami + części, ważne
ubezpieczenie i przegląd - cena
450 zł - 517 655 187
Fiat 126 p - biały, 1989, po
porządnym remoncie, stale użytkowany, przegląd VII.09, ubezpieczenie - 075 642 95 42
Fiat 126p - rok. produkcji 1993
w idealnym stanie, nie wymaga
wkładu finansowego. Cena 950
zł - 603 291 394
Fiat 126p el. - rok produkcji
1995. Nowe sprzęgło, docisk,
hamulce+ wszystkie przewody
hamulcowe.500 zł. - 793 040
366
Fiat Brava 5200 zł - rok1996
silnik 1,4 12V ubezpieczony zarejestrowany - 506 618 622
Fiat cc 700 98 rok salonowy - 76
tys. przebiegu, bezwypadkowy
ks. serwisowa, faktura, zakupu w

Polmozbycie, koła zima lato, stan
b. dobry 3 tys. - 887 095 840
Fiat Cinquecento - tanio! - 96
rok, 704 ccm, złoty metalic, alufelgi, alarm - 603 836 196
Fiat Ducato 14 maxi w kraju od
roku zarejestrowany opłacony,
badania techniczne grudzień
2009, ubezpieczenie czerwiec
2009 - 669 872 101
Fiat Punto 99 - gaz 570 0 p o j e m n o ś ć 110 0 c m + G a z ,
czarny 3 - drzwiowy, przebieg
154000km, ubezpieczenie do
grudnia 2009, nowy przegląd Stan Dobry - Cena 5700 zł - 609
77 00 50
Fiat Uno 1999 z gazem - 5
dr z wiow y, c entralny zamek,
1999r, kolor czerwony, ważny
przegląd i ubezpieczenia pojemność 1.0 0 cena 3.60 0 - 793
348 846
Fiesta 95/96 - zarejestrowany,
welurowa tapicerka, poduszka
pow. stan bdb. cena 3700 - 603
182 814
Ford Escort - potrzebuje kasę sprawny 1988 OC do 11-12-2009
za jedyne 600 zł + radio CD czyta
każdą płytę i piękne 2 głośniki na
tyle od bejcy GG 9711550 - 695
652 073
Ford Escort - kolor niebieski
metalik, w stanie dobrym, rocznik
1992, bez oc. Cena 1000 zł do
negocjacji - 693 272 084
Ford Escort - rok 1990 pojemność silnika 1,4, trzy drzwiowy,
stan blacharki i silnika bardzo
dobr y, ważny pr zegląd i oc,
cena 1200 do negocjacji. - 511
164 288
Ford Escort - tanio! - 91 rok,
1,4 benzyna, ważny przegląd i
oc. sprawny, blacha dobra, cena
850 zł - 727 227 917
Ford Eskor t 98 rok 150 0zł
- kombi 1.4B po wypadku, koszt
napraw y oko ło 10 0 0zł - 792
819 271
Ford Eskorta 1500 zł - GHiA
- 1998 rok, pojemność 1,4 benzyna auto po małej stłuczce - 792
819 271
Ford Fiesta 1994 - kolor czerwony ważne oc i przegląd do
października 2009. Samochód
jest po remoncie lakierniczym,

sprawny. Nadaje się do remontu
mechanicznego. Cena 1100 zł
- 665 954 150
Ford Fiesta tanio - 90 rok, 5
drzwiowa kolor czerwony, pojemność 1.1 benzyna. Po wymianie
hamulców i płynów, alu felgi+2
komplet kół zimowych 1300 zł
do negocjacji - stan dobry - 664
968 146
Ford Focus 2001 - 1.8 tddi,
XII 2001, po liftingu, grafitowy
metalik, 5 drzwi, klimatyzacja, 4
x airbag, elektryka, centralny +
pilot, abs, nowe opony, 100% ok.,
naprawdę super - tylko 15300!
- 608 653 454
Ford Mondeo - rok produkcji
1993, abs, elektryczne lusterka,
elektryczne szyby, dwie poduszki,
kolor biały, nie wysoka cena, do
uzgodnienia - 507 437 083
For d M ondeo - 97/ 9 8 rok.
sedan, aluminiowe felgi, spoiler
tylni, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektryczne
lusterka, szyby, fotel kierowcy,
ABS, dzielona kanapa, klimatyzacja, do wymiany są końcówki
drążka i czujnik ABS, cena 7700
zł - 504 334 380
Ford Mondeo - 94 rok, silnik 1.8.
Cena 5000 zł - 600 216 744
Ford Mondeo - sedan rok 1998
pojemność 1800, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek,
elek tr yczne szyby, lusterka,
klimatyzacja, ABS, elektryczny
fotel kierowcy, dzielona tylna
kanapa, alufelgi, cena 7500 zł do
negocjacji - 504 334 380
F or d M o n d e o 1 . 8 , 1 9 9 8
rok - hatchback, 2 poduszki
powietrzne, ABS, szyberdach,
lusterka elektryczne, klimatyzacja, stan: dobry przebieg: 175
tys. km - 665 727 011
Ford Mondeo 2000 zł - stan
średni, do poprawek blach - 510
242 940
Ford Mondeo 98/99 - czarny
metalik, najbogatsza wersja,
stan tech. db. cena 7200 - 509
902 542
Ford Mondeo automat - 94 rok,
1.8 automatyczna skrzynia, cena
5000 zł - 600 216 744
Ford Mondeo z LPG - kombi
1,8 16v 94 rok. Pełna elektryka,
klimatyzacja 100% sprawna. gaz

sekwencyjny. Uszkodzony silnik
- spadł pasek rozrządu podczas
postoju CENA 3499 zł lub 5000
zł z silnikiem 99rok, do negocjacji
GG3245887 - 605 326 885
Ford Orion - rok 91 pojemność
1.6 + LPG, centralny zamek na
pilota, wspomaganie kierownicy,
dwa komplety opon na alusach,
za 20 zł na gazie 100 km, pali i
na benzynie i na gazie, opłacony!
Bez rdzy. Cena do dogadania
- zadbane - 882 491 671
Galaxy z gazem - 1997 rok,
srebrny pojemność 2,0 benzyna z gazem sekwencja. Gaz
założony - sierpień 2008 - 792
819 271
Golf 2 diesel - 87 rok, czarny,
po remoncie silnika, 5 biegów,
ważne oc, sprawny. Cena 1400
zł - 727 227 917
G olf 2 t u r b o d i e s e l - r o k
87 pojemność 16 0 0 ccm3 4
drzwiowy grafitowy hak, alarm
koła zimowe, felgi aluminiowe
+ opony letnie cena 2600 do
niewielkiej negocjacji - 668 321
701
Golf 2 z gazem - 90 rok, 5
drzwi, ważny przegląd i oc, 5
biegowy. Cena 1350 zł - 727
227 917
Golf III - 1,4 benzyna 92 rok.
PO wymianie rozrządu i uszczelki
pod głowicą. Auto alarm i central.
3900 do uzgodnienia - 504 286
177
Honda cr 125 2002 pinie! - Jak
nowa - okazja przyjedź zobacz!
jedyna takim stanie! - 725 177
514
Honda cr250 cross 96 rok silnik po remoncie nowy napęd
hamulce świeca itp. cena 5300zł
do negocjacji - 605 492 373
Hyundai pony 1600 - 1.5 benzyna + gaz. elektryczne szyby,
centralny zamek, alu felgi + dużo
części. 1600 zł lub bez części
1200 zł - 668 025 036
Iveco 3,5t - dayli blaszak długi i
wysoki max 2,8 TD, rok produkcji
1999 badania techniczne do
2010 - ubezpieczony - sprawny
do 3,5 tony - 604 569 485
Jeep diesel - Grand Cheroki,
3,1 TDI, klimatyzacja, rury, alu,
elektr yka, stan bdb., 99 rok,

zarejestrowany, cena 30 tys. lub
zamienię - 727 227 917
Kawasaki er 5 - rok 2000 23
tys. km. po wymianie wszystkich
płynów stan dobry 5200 - 790
612 459
K awasaki zzr600 - 96 rok,
ścigacz, sprawny, zarejestrowany w kraju. Cena 5600 zł - 727
227 917
Klapa tylna, vw t-4 - stan dobry,
cena 200 zł - 727 227 917
Konsole do audi q7 - 2007 rok
cena 1000 zł - 886 418 051
Landrover defender 15 tys. zadbany 1992 rok, stoi bez pracy
- 504 457 551
Matiz life - rok produkcji 99,
przebieg 86 tys. srebrny metalik, zamek centralny, autoalarm,
przegląd do sierpnia 09. Drugi
właściciel - kobieta, niepaląca.
Opony zimowe. Cena 5000 tys.
- 665 144 663
Matiz po wypadku 2000 rok Możliwość obejrzenia na terenie
Jeleniej Góry. Cena do uzgodnienia - 601 578 236
Ma zda 121 - rocznik 199 0,
cena 1500 do uzgodnienia - 790
568 191
Mazda 121 93 rok - Przegląd
do 12.2009 OC do 05.2009 kolor
czerwony stan dobry cena 2500
do negocjacji - 793 385 304 /
793 385 303
Mazda 323 1.7 diesel - zielona, zarejestrowana, ubezpieczona, 2 kpl kół zimowe + letnie,
oszczędna, po wymianie płynów
i filtrów paliwa i powietrza, nowa
chłodnica i pompka paliwa; cena
2800 zł do uzgodnienia - 665 446
036, 664 099 312
Mazda121 93 rok - przegląd do
12.2009, oc do 05.2009, kolor
czerwony, stan dobry, cena 2500
do malej negocjacji - 793 385 304
lub 793 385 303
Megane Coupe - ABS, elekt r yc z n e s z y by, e l e k t r yc z n e
lusterka, klimatyzacja, alufelgi,
centralny zamek, autoalarm,
poduszka powietrzna wspomaganie kierownicy, immobiliser,
światła przeciwmgielne - 516
722 318
Megane Coupe z gazem! - 97
rok, czerwony, butla w kole, elek-

tryczne szyby i lusterka, klimatyzacja, alu, ważny przegląd i oc,
cena 5900 zł - 727 227 917
Mercedes 124e - pojemność
2.3l + LPG, centralny zamek
drewniane wykończenia, pali na
gazie i na benzynie, bez korozji.
Cena do uzgodnienia. WARTO!
- 669 947 978
Mercedes Vaneo - rok 2002;
1.7 CDI; Bogate wyposażenie,
stan techniczny bardzo dobry,
kolor srebrny - 667 377 792
Mercedes Vito - rok 1998, 2,3
TD, samochód jest zarejestrowany jako ciężarowo osobowy
5 miejsc + ładunek, do połowy
oszklony elek tr yczne szyby,
lusterka, poduszka kierowcy,
abs, abd, szyber dach. - 605
595 809
Migane coupe z LPG - 97 rok,
czer wony, alu, klimatyzacja,
elektryka, butla w kole, ważne
opłaty, cena 5900 zł - 727 227
917
Mitsubishi Lancer 1700 zł - rok
1990, pojemność 1500 benzyna,
zarejestrowany - 691 618 738
Mitsubishi lancer glx - rok
produkcji 199 6/97 (pr ze łom)
pojemność 1300 autko w stanie
dobrym cena 6000 zł (do uzgodnienia) - 501 483 114
Mitsubishi pajero 4x4 - 2,5
TDi, wersja LONG (7-osobowy),
srebrny metallic, wersja „survival” (bez plastikowych ozdabiaczy), pełny napęd 4x4 - stan bdb.
12 tys. od ręki (rocznik 1993)
- 792 898 844
Motorynka - cena 270 zł - 781
242 765 lub 075 71 305 16
Nissan Micra 19 9 4 - spro wadzony, silnik 10 0 0, szar y
metalik,13 69 0 0km, pr zegląd
do 20.01.2010, RO, 4 opony
zimowe, stan idealny. Niezawodny i ekonomiczny japoński
samochód. 4400 + opłaty - 790
524 539 / 757 610 636
Nissan Primera - kombi, 2000
ccm, benzyna + gaz, 1993 rok,
10l gazu na 100 km - 508 058
160
Nissan Serena - c entralny
z amek, elek tr yc zne s z y by i
lusterka, wspomaganie, airbag,
131 tys. km, benzyna 1,6.zarejestrowany na 8 osób, niebieski
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met. Cena 7600lub zamienię
- 605 592 226
Nubira kombi - rożne z demontażu - 510 242 940
Omega b 2,5v6+LPG sedan
- 96 188 tys, bogata wersja CD,
klimatronic, alufelgi, soczewki,
autoalarm, kontrola trakcji itp.
Możliwa zamiana - 783 665 083
Opel Combo 1.4i, 94r, hak,
kratka, alarm, koła zimowe/letnie, po bieżących wymianach
- lub zamiana na osobowy. - 792
170 350
Opel Ascona 81 rok - 1,6 + GAZ,
samochód w pe ł ni sprawny,
nowe kompletne sprzęgło, ważny
pr zegląd i O C, do w ymiany
końcówki drążków i przeguby.
Jeździ tylko na gazie!! Cena
900zl GG:6316543
Opel Astra f-cc - rok 1992 2 lata
w kraju 1,4 benzyna auto ładne i
zadbane - 725 785 123
Opel Astra II kombi - 99 rok,
przebieg 129 tys., 1,6 benzyna,
4xAIB, 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka, szyberdach,
ABS, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek - cena 12500 do
negocjacji - 693 811 005
Opel Astra kombi 1,7td - 1995,
biały, po wymianie rozrządu,
garażowany, nie wymaga wkładu
finansowego - 692 086 317
Opel Calibra - rok produkcji
1990, pojemność 2.0 + gaz, kolor
czerwony, cena do uzgodnienia
- 667 974 647
Opel Omega A 300 zł - 2,0i
- wszystkie części, kombi tanio
- 889 453 384
Opel Tigra 1,4 benzyna - rok
1999 cena 8000 zł - 509 778
844
Opel Vectra 1,6l - o więcej
informacji proszę się kontaktować na podany numer telefonu.
Stan techniczny - b. dobry. - 511
322 035
Opony 13’’ - 13x155 prawie
nowe, bieżnik 1cm! 2 szt., cena
80 zł za parę - 727 227 917
Opony + felgi do mal. zimowe
– opony + felgi do malucha
zimowe 4 szt. prawie nowe - 602
101 096
Passat b3 1.9 td kombi - 93
rok, biały, sprowadzony, zarejestrowany, ABS, 2x Airbag,
Klima, hak, elektryczne lusterka,
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy zamienię na mniejszy
diesel lub z gazem np. Cordoba
lub sprzedam, 6500 - 793 43
43 20
Peugeot 206 - diesel 2000
r o k , a b s , c e nt r a l ny z a m e k ,
alufelgi, cena do uzgodnienia
marek231982@tlen.pl Peugeot 206 2003 rok 8 tys.
- 1,1 benzyna, kupiony w salonie
1wl, zarejestrowany jako ciężarowy 2 osoby pełne odliczania
VAT - 1 wbity w dowód 8 tys.
netto. Pełna faktura VAT. Jelenia
Góra - 505 011 717
Peugeot 8 0 6 T D - 1. 9 t d,
zadbany, w ciągłej eksploatacji,
pełna elektryka, kolor bordowy.
CENA: 11000 tys. zł, możliwa
zamiana na tańszy do 5000 tys.
- 510 210 129
Peugeot 8 0 6 van hdi !! srebrny metalik, 2000 rok, 2.0hdi,
7 osób, klimatyzacja, elektryka,
air bag, abs, hak, bezawaryjny,
zarejestrowany, polecam. Cena
19300pln - 608 653 454
Peugeot boxer maxi - ciężarowe Peugot Boxer maxi 2,5
tdi 1997 rok stan bdb. - 605
209 140
Polonez - Rok 92, benzyna,
kolor granat - cena 700 do uzgodnienia. Stan dobry - 506 908
899
Polonez Truck - 1,6 benzyna +
gaz, rok produkcji 2000 rejestracja do 17,04,09 /badania techniczne/ ubezpieczony w ciągłej
eksploatacji - 604 569 485
Przyczepka samochodowa przyczepka dl-180cm szer.120cm
do rejestracji - 510 984 012
Przyczepka zarejestrowana
- wymiary 1mx1,5m przystosowana do przewozu motocykla
oraz jako bagażowa. Cena 1100
zł - 727 227 917
Punto 1.2 - 99 rok - stan dobry
- 075 75 23 974
Renault 5 1,4l 700 zł - pięciodrzwiowa, czerwona, radio
cd/mp3 - 691 550 155
Renault Clio 1. 2 benzyna
- czterodrzwiowy, granatowy
metalic, 36 tys. przebiegu serwisowany w ASO Renault - 666
121 134

Renault Clio dci 2005 - granat metalik, 5 drzwi, elektryka,
airbag, skórzana kierownica,
komputer, bardzo ekonomiczny!!
3,5l/10 0km, zarejestrowany,
cena 17900 - 608 653 454
Renault Clio za 2900 - zarejestrowany, 1991/92 zielony metalic, elektryczne szyby, centralny
zamek welurowa tapicerka, stan
bdb. - 603 182 814
Renault Megane - w stanie
idealnym, 1 właściciel w kraju,
nie wymaga wkładu finanso wego. Autko ekonomiczne, 2
komplety opon, RO SONY, 4x
AIRBAG, ABS, centralny zamek,
elektryczne szyby. - 505 132
254
Renault Megane 1.9 dci 2002, bezwypadkowy, klimatyzacja, ABS, 6 AIR BAG, el. szyby,
system kontroli trakcji, alufelgi,
komputer, radio CD, hak, książka
serwisowa, po wymianie paska
rozrządu, - 600 361 574
Renault Megane Coupe - rok
produkcji 2000, 4x air bag, klimatyzacja, elektryczne szyby,
tył uchylne, ABS, wspomaganie
kierownicy, alu felgi, stan bdb.,
przebieg 146tys, cena 15000 do
negocjacji - 516 722 318
Renault Thalia 2002 - 105
tys. przebieg, stan dobry, 2x
poduszka, wspomaganie kierownicy, benzyna, silnik 1,4 i do
tego bardzo pojemny bagażnik,
kupiony w salonie - 887 898
296
R eno C l i o - 1. 4 b e n z y n a ,
zadbany 94 rok, od kobiety, 4300
do negocjacji - 667 302 328
Renoult Laguna kombi - 1997
rok, 2000 16V, pełne wyposażenie, pełna elektryka, 2x poduszki
powietrzne, Cd, komplet opon
letnich i zimowych na felgach.
Cena 4000 zł. - 075 76 10 157
Rozrusznik, ford transyt - 90
rok, do 2,5d, sprawny, cena 150
zł oraz alternator z vacum pompa
cena 200 złl - 727 227 917
Seat Arosa - 1998 rok, 2 air
bag, wspomaganie kierownicy,
RO, zarejestrowany, stan bdb.
dodatkowo komplet opon cena
9500 zł ( do negocjacji) - 506
114 070
Seat Arosa - 97 rok, pojemność
1.0 50KM, czarny, zadbany 110
tys. km.9000 zł. - 602 881 016
Seat Arosa - 1998 rok, ABS,
2X air bag, wspomaganie kierownicy, RO, książka serwisowa,
zarejestrowany, ważny przegląd,
właściciel niepalący, stan bdb.,
cena 9500 ( do negocjacji) - 506
114 070
Seat Ibiza - rok 1995, pojemno ś ć 13 0 0, now y t y p budy,
oszczędny, kolor szary metalik,
zarejestrowany w Polsce, ważne
przegląd i oc, cena 4,500 zł. stan
bdb. - 075 71 30 024
Seat Ibiza 1.8b - 93 rok 1.8 benzyna stan dobry czerwony, elektryczne szyby, centralny zamek
na pilota, poduszka powietrzna
kierowcy, wspomaganie kierownicy, szyber dach. Cena 3500 zł.
- 796 473 417
Seat Ibiza 1994 - pojemność
1,8 benzyna. cena 2600 zł - 792
819 271
Silnik fiat Cinqecento - 700cm,
kompletny lub na części. Cena
200 zł - 727 227 917
Simson - skuter - oryginalny1990 rok opłacony - 514 211
832
Skoda 350 zł - Favorit rok 1990,
samochód sprawny, silnik w
bardzo dobrym stanie. Jeszcze
ważne ubezpieczenie i przegląd
- 692 723 836
Skoda Felicja pickup - 1998 rok
produkcji, biały, zarejestrowany
jako ciężarowy, VAT 1, f-ra VAT,
nie wymaga wkładu finanso wego, opony letnie i zimowe,
cena 4900 PLN do uzgodnienia
- 502 799 999
Skrzynia biegów Clio - 96 rok,
sprawna do pojemności 1,4 e.
Cena 220 zł - 727 227 917
Skuter - Kymco, stan idealny,
cena 1000 - 889 453 384
Skuter śnieżny - Polaris 500,
cena 26 tys. z fakturą - 504
457 551
Spawark a Migomat - mało
używana, sprawna, cena 650 zł
- 727 227 917
Sprinter blaszak - 2.3 diesel
stan b.dobry 98 rok, auto zarejestrowane w Polsce - sprzedam
lub zamienię na coś rozsądnego
- 793 608 323

Super Tranzit - rok 1993, biały
przeszklony st.bd.4500 - 669
595 967
Suzuki DR-Z 125 cross - rok
p r o dukc ji 2 0 0 6 . Full c r o s s.
Motor posiada 4 sówowy silnik.
Wszystko w b. dobrym stanie.
Silnik bez wycieków. Pracuje
równo i cicho. Cena to 5200 zł.
Okolice J.G. - 722 319 194
Suzuki intruder vs 800 - rocznik
1993, cena 10,500 do negocjacji.
na wyposażeniu sakwy, alarm,
przód nowa opona. do obejrzenia
w Bolkowie - 608 637 871
Suzuki Swift - małe, zwinne i
dynamiczne autko, rok 1994 rok,
1,0e, stan bdb., cena 1350 zł,
ważne oc - 727 227 917
Toyota Corola 2003 - 2003
rok, 2l.diesel kombi kupiony w
salonie, bez wypadku książka
serwisowa, zadbany, do odliczenia VAT - 609 437 664
Vectra z gazem 1000 zł - do
poprawek blach - lakier, opłacona, na chodzie - 603 265 722
VW T4 skrzynia - 2 osobowy, 90
rok, 1.9 diesel - 697 870 559
VW Passat B3 kombi - rok 1991,
pojemność 2000 benzyna + gaz,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, centralny zamek, zarejestrowany. Cena 3300 - 888
551 829
VW Polo 98 - 1.0 cm niebieski
metalik, 3 drzwiowy wspomaganie ABS podgrzewane fotele
zarejestrowany w kraju 7900 zł
- 885 588 345
V W Polo gt - zarejestrowany
szary metalic 1989 rok do jazdy
2200 zł - 603 182 814
VW t4 skrzynia - 2 -osobowy, 90
rok 1,9 diesel - 697 870 559
VW Polo - w bardzo ładnym stanie. Rok produkcji 91, pojemność
silnika 1.0 (B. oszczędny około
5 litrów/100 km. kolor czerwony
Cena do uzgodnienia. - 603
489 060
Wartburg golf - wszystkie
części z demontażu od 10zł
posiadam też inne części do
innych marek - 889 177 436

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Audi 100, cygaro, uaz, vw,
passat – 87 rok oraz kupię
Calibrę po wypadku na części
– 503 637 340
Części DO FIATA UNO rowniez KOlA 4Ry zimowe stan
bdb jeszcze na gwarancji tanio
48725868511 13. 19-02-2009
Ko m plet a l u f e l g w r a z z
oponami zimowymi 13 calowe,
rozstaw śrub 4.100 pasują do
Hondy Civic oraz VW GOLFA 2
i 3 - Cena 520 zł.- 722 267 733
Opony zimowe Fulda 8 mm
bieżnika 4 szt. 205/65r15 na felgach stalowych 15” 5*112.*5.5
800 zł komplet – 515 206 283
Naprawa i renowacja chłodnic 697 089 694
Felgi stalowe 15” 5*112*5,5 4
sztuki za 200 zł – 515 206 283
Sprężyny obniżające, rozpórki, filtry stożkowe, doloty
i inne części tuningowe do
wsz ystkich modeli tanio –
515 206 283
Opony zimowe Fulda 8 mm
bieżnika 4 szt. 205/65r15 600 zł
/komplet - 515 206 283Aerostar
3.0 z demontażu do samochodu Ford Aerostar 3.0 benz yna. Rok produkcji 1988.
Jelenia Góra. Istnieje możliwość wysyłki - 721 721 666
Akumulator (nówka) 55ah
- Jenox, 55Ah, nówka (nie używany), 2 lata gwarancji. Cena
180 zł - 783 369 294
Alu do forda - alufelgi z oponami
14 - 50 zł sztuka stan db. - 669
595 967
Alu felgi do Bmw 16 - w dobrym
stanie nie drogo komplet - 783
032 805
Alufelgi - z oponami letnimi
do BMW. 4 szt. - 721 782 568
Askona - wszystkie części do
opla - 792 819 271
Audi B4 - amortyzatory na tył
nowe 100 zł - 724 146 698
Audi B4 - nowe na tył 100 zł
- 724 146 698
Carisma - z demontażu do Mitsubishi Carisma 1.6-16V, 1997
Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 721 721 666
Corsa B - pompę wodną z
uszczelką do silnika 1.0 12V.
Cena 50zł. - 887 336 650

Corsa B - różne z demontażu
- 603 265 722
Części - do mazda 121 - 1992
rok - 608 184 568
Części Courier Fiesta - 609
272 704
Części do Simsona - z których
można złożyć całego - jest rama,
koła i reszta. Wszystko w dobrym
stanie. cena w zależności od
części - 724 124 265
Część do Corsy B - pompę
wodną do silnika Ecotec poj.1.0
12V z uszczelką. Cena 50 zł.
- 887 336 650
Do forda Escorta - cały karton czę ści 1.6 16V 19 9 4r.W
tym klapę tylną, lampy tylne za
wszystko 200zł. Naprawdę tanio
- 723 226 884
Drzwi Almera - prawe tylne i
przednie hatchbag 2004 - tanio
- 502 723 899
Escort - z demont a żu do
samochodu. Różne modele i
roczniki. Jelenia Góra. Istnieje
możliwość wysyłki - 510 522
968
Felga golf V - oryginalną felgę
stalową do VW Golfa. Rozmiar
felgi 15” - 500 278 951
Felgi 13 - stalowe rozstaw 4
razy 100 pasują do golfa, seata,
Passata - 691 273 914
Felgi 4/114,3 - stalowe 14’’
rozmiar 4*114,3 stan bdb. Cena
180 zł - 510 210 129
Felgi Ford - felgi 14 na 4 śruby
- 515 267 455
Felgi Opel 13” - Felgi OPEL 13”
4 szt. 80 zł/kpl. - 796 86 08 01
Felgi Skoda, VW - felgi stalowe
14 na 5 śrub - 515 267 455
Fiat 126p - wszystkie części z
demontażu różne modele, części nowe i używane tanio GG
12350395 - 723 163 759
Fiat Cinquecento - szyby, silnik
1100, chłodnica 700, felgi, licznik, komputer do 1100, drzwi,
klapa, silniczek do wycieraczek,
rozrusznik700, cewki, plastiki,
maska, światła tył i wiele innych
- 508 764 585
Fiat Punto 94-99 - lampy tył,
klapa tył komplet, półosie, zawieszenie kompletne, wtrysk, licznik,
plastiki i wiele innych - 075 76 92
425 lub 663 023 982
Fiat Punto 94-99 - lampy tył,
klapa tył komplet, półosie, zawieszenie kompletne, wtrysk, licznik, plastiki i wiele innych - 695
336 362
Ford - z demontażu różne miedzy innymi do forda Scorpio,
Forda Escor ta, Forda Fiesty
- 603 291 394
Ford Eskort Expres - 1.8 diesel
1994 rok - wszystkie części z
demontażu samochodu - 603
625 817
Ford Mondeo kombi - różne z
demontażu - 510 242 940
Ford Sierra - wszystkie części
tanio - 515 267 455
Fotel do vwt4 - podwójny z
podłokietnikami drugi rząd za
kierowcą z Carawelli cena 400zł
- 505 092 579
Fulda m+s 205/65 r16c - Cztery
opony zimowe o głębokości bieżnika 8mm - 692 555 900
Gaźnik - fiat cienki - + kolektor, komputer, przewody - 506
166 013
Golf 3 1.9 TDI 1996 - kompletny
wydech w dobrym stanie tanio
- 604 786 525
Golf II - wszystkie części lub
cały - 721 321 060
Golf II i III- części - z demontażu 3 i 5 - drzwiowy, Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki.
- 510 522 968
Honda Civic - 90 rok - wszystkie
części, silnik igła - 792 852 093
Hyundai Accent - Silnik 1,5,
osprzęt silnika, lampa, zderzak
tył, listwa kierownicza, pompa
wspomagania, pompa ABS, plastiki i wiele innych części - 075
76 92 425 663 023 982
K aroseria Nubira kombi goła karoseria z dokumentacją
500 zł - 510 242 940
Koła stal VW, audi 5x112 - 2sz.
na oponach zimowych, słaby
bieżnik - 607 756 616
Łańcuchy na koła - uniwersalne 13/14 cena 110 zł. - 698
628 132
Mazda 323 - Wszystkie części
z demontażu tanio! Rok od 1989
do 1993 benzyna - 723 163 759
Mazda 626 - z demontażu do
samochodu Mazda 626, 2.0

–16V.Rok od 92 do 96 (mam
również starsze modele). Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 510 522 968
Mercedes 124 - most tylni
- 792 852 093
Mercedes, Polonez, Mazda wszystkie części z demontażu od
10zł posiadam też inne części do
innych marek - 787 233 050
Movano, master - sprzedam
fotele do w/w samochodów (kierowca + pasażer) sztuka 200zł
- 607 603 977
Mz etz 250 - GG1209469 email
radek-82_24@o2.pl - 792 401
367
Omega b kombi - wersja angielska, sprzedaż na części, karoseria cala, 800zł za silnik kompletny
z osprzętem + komputer z okablowaniem. Silnik spr zedaje
jako uszkodzony- stuka panewka
- 606 508 723
Opel Astra I i II - wszystkie
części z demontażu od 10zł
posiadam też inne części do
innych marek - 787 233 050
Opel Kadet łezka - lampy przód,
lusterka, zderzak tył - 796 723
103
Opel Vectra - Silnik: 2,0 TDI
1,8 1,7 isuzu, Skrzynia F18 i F19,
alternator, rozrusznik, drzwi,
lampy tył, turbina, plastiki, i wiele
innych - 075 76 92 425 lub 663
023 982
Opel Vectra A - z 9 0 roku,
pojemność 2000 benzyna, sedan
- 888 551 829
Opony - różne rozmiary - letnie
- 721 782 568
Opony letnie 185/65/15 - dwie
sztuki, bieżnik 4,5 mm - 609
771 226
Passat b3 - części - z demontażu do samochodu VW Passat
B3. Różne modele i silniki. Jelenia Góra. Istnieje możliwość
wysyłki. - 510 522 968
Peugeot 205 - wszystkie części mechaniczne (silnik 1.4)jak
i blacharskie - 781 242 765 lub
075 713 05 16
Polonez Caro - wszystkie części rok 1995 1.6 - 515 267 455
Polonez Caro plus - wszystkie części z demontażu od 10zł
posiadam też inne części do
innych marek - 787 233 050
Renault trafik - wszystkie części z demontażu - pojemność 2.5
diesel - 666 590 044
Rolnicze używane - używane
do zachodnich ciągników - 600
666 232
Scorpio diesel - wszystkie
części - tanio - 669 595 967
Seat Ibiza 93-99 - silnik 1,4,
skrzynia biegów na cięglach,
osprzęt silnika, klapa tył, lampy,
pr ze ł ąc znik świate ł, lic znik,
nagrzewnica, i wiele innych - 075
76 92 425 lub 663 023 982
Silnik 1,8td Escor t - Silnik
1,8TD Escort - 075 7692 425 lub
695 336 362
Silnik Corsa, Astra 1,4 - kompletny z osprzętem - 510 242
940
Silnik do Forda - 1800 cm 16V
zetec z komputerem osprzętem
instalacją elektryczna tanio - 885
588 345
Silnik Ford Escort USA - silnik
ze skrzynia biegów, półosie,
komputer sprawny, 1900, benzyna, cena 400 zł - 516 722 318
Silnik Renault Kango - Clio,
silnik 1,4 typ E7JC 55 KW na pełnym wtryski, głowica do silnika
1,4 typ E7JC - 506 166 013
Skoda Fabja zderzak - przedni
zderzak, srebrny. CENA 60zł 781 242 765 lub 075 713 05 16
Do Toyoty Coroli 1,3 r.89 -93
-tylna klapa nie uzbrojona za 50
zł - półosie z przegubami zew. po
100 zł - tylna lampa prawa za 20
zł - 075 71 302 68
Wzmocnienie czołowe oraz
wzmocnienie zderzaka przedniego do Nissana Almery 96-98r.
za 60zł -przegub zew. do Toyoty
Camrt 89-93 rok za 100 zł - 075
713 02 68
Subaru Justy - w całości lub
na czę ści Subaru Justi 4wd
pojemność 1200, 75KM uszkodzone panewki zarejestrowane
ubezpieczone cena 800zl do
małej negocjacji - 607 148 271
505 120 437
Suzuki wagon R+ - części z
demontażu Opel Agila. Silnik
1.0. Rok produkcji 1998. Jelenia
Góra. Istnieje możliwość wysyłki
- 721 721 666
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Tanio opony - letnie i zimowe
185/70 R13 stan B. dobry - 516
264 119
Tanio opony - 215/65 R16 C
(VW T5) - 516 264 119
Tanio opony - zimowe i letnie
do Tico lub Fiata 126p. - 516
264 119
Toyota Hilux zabudowa - niską
części bagażowej do Toyoty
Hilux Double Cab - 501 476 713
Toyota rav4 1998 - części
1994-1999 rok - 885 588 345
Tr ampek - rożne części do
trabanta więcej na mianas123@
gmail.com - 510 968 373
Volvo 440/460 - Okazja - tanio
pozostałości po moim aucie:
koła - alufelgi + zapas, skrzynia,
blachy uzbrojone, kier. z airbag
i napinaczem, kolumna kierownicza ze stacyjką + kpl. kluczy,
zamków i wiele innych. - 606
104 186
VW lt 2.4 1994 - silnik zawieszenie most tylny szyby do VW lt 2.4
1980-1994 - 886 418 051
VW t4 1998 rok - zawieszenie
przednie kpl. maskę i zderzak
do VW transporter t4 1998 rok
- 885 588 345
Vwt4 fotel Carawelle - podwójny
z podłokietnikami - drugi rząd
za kierowcą cena 400 zł - 505
092 579
Wołga gaz 24 - różne części
- 886 863 683
Wszystkie - Mazda 626 - 93
rok-1,8 16v DOHC Czę ści z
demontażu - 692 314 428
VW Polo 94-01 - Silnik 1,4 kompletny, skrzynia biegów, osprzęt
silnika, zawieszenie, pas przedni,
pompa paliwa, plastiki i wiele
innych - 075 76 92 425 lub 663
023 982
X antia - drzwi, klapa tylna,
zderzak tył, zawieszenie tylne, i
inne - 603 265 722
Zderzak Bmw - model E46,
przedni, cena 60 zł - 781 242 765
lub 075 71 305 16
Zderzak Fabia - cena 50 zł
przód - 781 242 765 lub 075
713 05 16
Zderzak tył renault 19 - Chamade 91 GG 4764255

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Każde auto kupię w rozsądnej
cenie, również za wyrejestrowanie – 669 022 821
Autozlomowanie za darmo,
własny transport, dokumenty
do wyrejestrowania od ręki
– 511 930 227
Samochód osobowy może
być uszkodzony zarejestrowany lub nie – 725 868 511
Chcesz się pozbyć starego
samochodu, a niechżesz płacić za złomowanie zadzwoń
– 511 930 227

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno kominkowe - tanio
- 509 210 005
Oprawione roczniki - „Wiadomości wędkarskie” - z lat
1960-1975 dla kolekcjonera
- tanio - 075 746 22 33
Telewizor Philips 21’ – telewizor Thomson 14’ – telewizor
Mi st r al 10’ – c z a r no - bi a ł y
230/12V do samochodu lub na
działkę – 501 820 885
Sprzedam wózek dziecinny
Tako- 3 funkcyjny, cena do
uzgodnienia – 793 391 290
Psa Pudla – szczenię 2 miesięczne – maści białej – 075
75 32 702
Dębowy parkiet z rozbiórki 20
zł za metr - 691 658 006
Wózek 3 funkcyjny, 200 zł.
– 663 860 006
Telewizor Sony Trinitron
stereo czarny 29” z pilotem
cena 350 zł – 515 206 283

RÓŻNE
KUPIĘ
Zabytkowe meble do renowacji - 075 75 210 36
Sprzęt wędkarski – wyczynowy – 503 637 340

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

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

PALIWA-HURT-DETAL-Stacja AUTO-GAZ
Wysoko kaloryczne produkty opałowe w workach:

węgiel orzech, węgiel groszek, węgiel eko groszek, brykiet, drewno dąb
Paliwa płynne:

olej napędowy, olej opałowy, auto gaz, oleje, akcesoria samochodowe
Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie

z DOSTAWĄ DO KLIENTA

ul. Al. Jana Pawła II 49 58-506 Jelenia Góra
tel.kom. 601918486 – Artur Wior

AUTO - CAMPING PARK

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

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

Tel. 075 64 72 111

Jelenia Góra
ul. Sudecka 42
tel./fax (+48)
75 75 245 25
kom. 0607 34 01 62

POKOJE - BARDZO ATRAKCYJNE CENY
- CZYSTO - PRZYJEMNIE - WYGODNIE - PRZYTULNIE

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

96 26

Bezp³atny dojazd w strefie miejskiej
Zakupy na telefon
Odpalanie auta
Przesy³ki kurierskie
Odprowadzenie auta
Obs³uga imprez okolicznoœciowych
Przy dalszych wyjazdach negocjacja cen

RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

23 lutego 2009 r.

39

JELONKA WCZORAJ

(Nie)polski plac Piastowski
Reprezentacyjne miejsce Warmbrunn, które upodobali
sobie właściciele okolicznych ziem hrabiowie Schaffgotschowie, wytyczone zostało już w wieku XVII. Na
przełomie następnych stuleci magnaci postawili tam
monumentalny zamek, swoją siedzibę. Traktem spacerowała królowa Marysieńka Sobieska ze swoją świtą
oraz wielu innych gości, którzy do cieplickich gorących
źródeł przyjeżdżali na kurację.
„... Łazienki znane przez
kąpiele,
Przywabiają co roku różnych
gości wiele
Budową swą, rozkładem i
porządkiem miłe,
Która gorącą wodą tryskając
paruje
A na różne słabości cudownie
skutkuje”
Tak pisał o Cieplicach nieco
częstochowskim rymem Bogusz
Zygmunt Stęczyński, który jako
człowiek pióra o słowiańskim
rodowodzie dotarł do gorących
źródeł w wieku XIX. Zapewne
przechadzał się po cichym placu
Zamkowym. Ten, hałaśliwy
jedynie od czasu do czasu odgłosem końskich podków bijących
o bruk, był niemal sielankową
częścią uzdrowiska, zabudowaną
głównie skromnymi kamieniczkami, wręcz chatami. Tam
nocleg w ciągu letnich miesięcy,
kiedy trwał sanatoryjny sezon,
znajdowali ówcześni kuracjusze.

Plac w rozkwicie

Kiedy powstawał pałac Schaffgotschów okoliczny teren nazwano Schlossplatz, czyli placem
Zamkowym. Część pozostała,
którą w wieku XIX doprowadzono przez most do traktu
łączącego uzdrowisko z Jelenią
Górą, otrzymała miano Hirschbergerstrasse, czyli ulicy
Jeleniogórskiej.
10 lutego 1900 roku przejeżdża tamtędy pierwszy tramwaj
elektryczny, czyniąc ze spokoj-

nego traktu „arterię” komunikacyjną, łączącą Cieplice z Jelenią
Górą, głównie z myślą o coraz
liczniejszych rzeszach chętnych
na kąpiel w gorących źródłach,
którzy z dworca z Hirschbergu
tramwajem kołatali się około 40
– 50 minut do centrum Warmbrunn.
To właśnie na ten okres przypada rozbudowa śródmieścia
Cieplic. Wszystkich na Hirscbergerstrasse wita powstały pod
koniec XIX wieku dom aptekarza
z apteką na parterze. To dzisiejsza Apteka pod Koroną, zwana
tak dlatego, że kamienicę miała
wieńczyć korona, do naszych
czasów niezachowana.
Projektantem kamienicy jest
wzięty architekt jeleniogórski
Walter. W 1915 roku budynek
zostaje przebudowany. Ścięte naroże daje mu charakterystyczny
kształt. Apteka cieszy się sporym
zainteresowaniem, bo przez
długi czas pozostaje jedynym
„farmaceutycznym” przybytkiem
w uzdrowisku.
Idąc w głąb Hirshbergerstrasse
przechodzimy przez mostek nad
rzeką Wrzosówką. Przeprawa
bardzo wąska. Zwężona jeszcze
bardziej przez tory tramwajowe,
które zostały tam ułożone.

Jak w Londynie

Kuracjusza, który dojeżdża
do Cieplic na początku wieku
XX, kusi reklama hotelu Stadt
London, dość pretensjonalnie
nazwanego, z przyczyn niewiadomych, choć można doszukać
się pewnych zbieżności z krajobrazem stolicy Anglii i uzdrowi-

Belle epoque na Schlossplatz. Przed
dzwonnicą kościoła św. Jana Chrzciciela
nieisteniejące już dziś zabudowania. Zostały
wyburzone pod budowę domu zdrojowego.

ska Warmbrunn. Ono właśnie
w tamtych latach przeżywało
szczyty popularności.
Budynek wzniesiony w 1900
roku zaprojektował i stał się jego
właścicielem Emanuel Walter, ten
sam architekt, który na deskach
kreślarskich narysował wspomnianą Aptekę pod Koroną.
Hotel był obszerny: składał
się z dwóch części w dwupiętrowych kamienicach z poddaszem. Na parterze urządzono
obszerną werandę i zapewne sale
restauracyjne. Najdroższe pokoje
miały balkony z widokiem na
Hirschbergerstrasse. Z tańszych
można było oglądać „zaplecze”
Warmbrunn – skromne zabudowania i podwórka wzdłuż rzeki
Kamiennej.
Wspomniana kamienica została dobudowana do innej, znów zaprojektowanej przez tego samego
Waltera. Obłożony czerwonawą
cegłą klinkierową gmach służy
od 1885 roku poczcie.
Sądząc po stylu i budulcu,
został on sfinansowany z kontrybucji Francuzów, którzy musieli
zapłacić ówczesnym Prusom za
przegraną wojnę.
Gmach wyróżnia wieżyczka,
arkadowa dzwonnica, zakończona hełmem w kształcie cebuli.

Sporne słupki

Hirschbergerstrasse ciągnie się
aż do początku fasady wspomnianego zamku Schaffgotschów.
Spacerowicze widzą po drodze
kolejny hotel „Pruski Dwór”
(Pruessischer Hof oraz wille,
rezydencje bogatszych cieplickich mieszczan). Nieodłącznym
elementem krajobrazu pozostaje
wieża kościoła ewangelickiego
pw. Zbawiciela oraz zabudowania
plebani, na których do dziś można
zobaczyć gmerk z datą powstania:
1777.
W okolicy jest cmentarz i pomnik poświęcony ofiarom I Wojny Światowej. Po przeciwległej
stronie pomnika znajduje się
kolejny hotel należący do rodziny
Petersów.
Teren Schlossplatzu (placu
Zamkowego) wyraźnie wyodrębniają słupki z piaskowca połączone żeliwnymi łańcuchami, które
nieco „odgradzały” posiadłość
wielkiego rodu od reszty Cieplic.
Była to raczej funkcja symboliczna. Słupki i łańcuchy miały
zapobiec zbytniemu zbliżaniu się
powozów, dyliżansów i dorożek
ciągniętych przez konie do zamkowych murów. Jednocześnie to
ogrodzenie pochodzące z końca
XVIII wieku na trwałe (do roku
2006) wpisało się w krajobraz
tego miejsca.

Tramwaje czekały
zegar tykał

Na początku wieku XX, jak
już wspomnieliśmy, powstaje
linia tramwajowa. Naprzeciw
siedziby właścicieli Cieplic i okolic, hrabiostwa Schaffgotschów,
powstaje mijanka elektrycznych
wozów, na które – aż do 1969
roku – będą czekać pasażerowie,
chętnie korzystający z miejskiej
komunikacji.
Za niemieckich czasów tramwaje jeździły od godz. 4. 30 rano
do północy.

Koniec XIX wieku na Schlossplatz. Na pierwszym planie sporne dziś
słupki usunięte podczas remontu.

Jeszcze w wieku XIX na placu
montowane są latarnie gazowe,
później śródmieście Warmbrunn
nocą iluminowane jest już światłem elektrycznym.
Punktem orientacyjnym jest
zegar uliczny zamontowany na
narożniku kamienicy nr 7 znajdującej się niemal naprzeciwko
wejścia do parku Zdrojowego. Do
współczesności nie dotrwał.

Uzdrowisko targowisko

Pewnie wielu dzisiejszych gości, kuracjuszy i mieszkańców
śródmieścia Cieplic zdziwi fakt,
że Schlossplatz bywał… potężnym targowiskiem. Widać to na
archiwalnych zdjęciach. Plac nie
może pomieścić tłumu zainteresowanych. Można się domyśleć, że
jarmarki miały raczej charakter
ludyczny i okazjonalny.
W tłumie przeważąją elegancko ubrane panie oraz panowie
w cylindrach i melonikach. Ze
straganów próbują wybić się w
górę baloniki ograniczone sznurkami przymocowanymi przez
sprzedawców.
Kto chce od tłumów odpocząć,
może udać się do biblioteki w
pałacu Schaffgotschów. Podobno
część zamku rodzina magnatów udostępniała wszystkim
zainteresowanym, choć – sądząc
po sfotografowanych wówczas
pomieszczeniach zamku – ziały
one pustką.

Rzeźnik i kupiec

Nieco dalej natrafiamy na charakterystyczną narożną kamienicę, która dzieli plac na dwie
części.
Od 1830 do 1880 roku istniała
tam poczta konna, zlikwidowana
po zbudowaniu wspomnianego
gmachu poczty przy Hirschbergerstrasse. Potem kamienicę
częściowo rozebrano. Na pozostałościach murów powstała ta,
którą można podziwiać do dziś.
Zbudowali ją miejscowi kupiec
i rzeźnik. Na parterze powstały
sklepy, na piętrach – mieszkania.
Budynek wyróżnia wieżyczka,
która wpisuje się w krajobraz
Cieplic wraz z dzwonnicą kościoła
św. Jana Chrzciciela.
Do historii przeszły budynki
znajdujące się po przeciwległej
stronie kupieckiej kamienicy. Zostały zburzone pod koniec lat 20.
W gruzach legł także wielki basen.
W ich miejscu, w 1931 roku powstał bardzo nowoczesny, jak na

tamte czasy, kompleks uzdrowiskowy (hotel, trzy baseny i zespół
budynków sanatoryjnych).

Bruk świadkiem
likwidacji

Bodaj jedynym niemym świadkiem historii placu Piastowskiego
– taką nazwę nadano mu po 1945
roku, aby uczcić pierwszą polską
dynastię panującą na Śląsku do
1675 roku – była jego brukowa
nawierzchnia.
Ona także pokrywała Hirschbergerstrasse, którą po przejęciu
Jeleniej Góry przez Polaków nazwano ulicą marszałka Michała Roli-Żymierskiego, a później
– ulicą 1 Maja. Po przyłączeniu
Cieplic do Jeleniej Góry w roku
1975 całość traktu zyskała miano
Piastów.
Wcześniej zalano asfaltem
historyczny bruk, a tramwaje
zlikwidowano. Do pętli blisko
Apteki pod Koroną dojeżdżały
jeszcze do kwietnia 1969 roku, ale
nie miały już wówczas dostępu na
plac Piastowski.
Podobno hałasowały za bardzo i nie ułatwiały wypoczynku
kuracjuszom. W miejsce mijanki
przed zamkiem Schaffgotschów
powstał… przystanek autobusów
PKS, bo śródmieścia uzdrowiska
nie wyłączono z ruchu, a autobusy ze śmierdzącymi spalinami
uznano za nieszkodliwe dla uzdrowiskowej strefy.
Aparat fotograficzny nieznanego kronikarza utrwalił na kliszy
jeden z ostatnich odjazdów tramwaju sprzed siedziby ówczesnego
urzędu miejskiego w Cieplicach
(dawny pałac Schaffgotschów).
Chętnych do odjazdu nie brakuje. A w sąsiednim sklepie ze
słodyczami „Katarzynka” ustawia
się kolejka, bo pewnie rzucili
cukierki i czekoladki. Rzeczywistość lat 60-tych epoki Gomułki,
o którym mówiono, że za niego
puste półki.

Precz z hotelami
pałac dla mas

W hotelu „Stadt London” powstają mieszkania i są tam do
dziś. Znika ozdobna weranda. Na
parterze powstają lepiej lub gorzej
zaopatrzone sklepy branży różnej.
Znika pensjonat Petersów.
Tylko w jednej z kamienic pozostaje hotel zwany „Pod Różami”.
Po remoncie dziś reklamuje się
wystrojem w stylu fin de siecle.
Pałac Schaffgotschów przejmu-

je Politechnika Wrocławska, która
jak niepodległości broni do dziś
dostępu dla turystów do niektórych zabytkowych wnętrz.
Nieco ożywienia przynoszą
na plac Piastowski lata 90-te
wieku ubiegłego. Na parterze
dawnego hotelu Preussischer Hof
powstaje owoc gastronomii epoki
przełomu pizzeria Mafioso, swego
czasu jeden z najlepszych tego
typu lokali w stolicy Karkonoszy.
Potem, w kamienicach zbudowanych po wyburzeniu walących się
dawnych budynków urządza się
włoską restaurację, też podobno
renomowaną.

Przeszłość
w teraźniejszości

W swoim miejscu pozostaje
poczta, choć nieco zeszpecona
nieprzemyślanymi modernizacjami. Trwa Apteka pod Koroną,
choć ma coraz więcej konkurencji. Śladu nie ma po kinie Piast
działającym jeszcze w latach
80-tych w jednej z kamienic na
placu Piastowskim.
Zniknęły kamienne słupki
okalające wspomniany pałac
Schaffgotchów. Podczas niedawnej modernizacji nawierzchni
tego miejsca nie uwzględniono
tego zabytkowego elementu w
planach. Teraz łańcuchy okalają
latarnię pamięci, która powstała
z inicjatywy księdza Wiesława
Suchoraba, proboszcza parafii
Zbawiciela, w miejscu dawnego
cmentarza przy świątyni ewangelickiej. Na jego powierzchni
urządzono w latach PRL parking
zapominając o szczątkach dawnych mieszkańców Warmbrunn,
które pozostają tam do dziś…
Plac Piastowski wciąż pozostaje
miejscem w miarę cichym. Może
za bardzo? Ostatnio szpetną asfaltową nawierzchnię zastąpiono
kostką granitową ułożoną we
wzory rózne. A jeszcze w latach
70-tych u wylotu placu na ulicy
Cieplickiej spod asfaltu wyłaniało
się tramwajowe torowisko. I tylko
w wyobraźni usłyszeć można
łoskot szynowego pojazdu i jego
skrzypienie na zakrętach, które
– jak można mniemać – mieszkańcom nie przeszkadzało, za to
ówczesnym władzom na pewno
szkodziło.

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