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Zbigniew Rybka nr 2, Wiesław Lewoc i Bogdan Koca, w tle Wojtek Klemm z nieodłączną
Joanną Wichowską, kierowniczką literacką Teatru Norwida
Bogdan Koca, Wiesław Lewoc i Zbigniew Rybka to osta- australijskich – czytamy na
teczna lista, zamknięta w miniony piątek, pretendentów stronie filmpolski.pl.
Wiesław Lewoc jest związastartujących w konkursie na dyrektora naczelnego
nym z Platformą Obywatelską
Teatru Dramatycznego.
O Kocy jako o ewentualnym
dyrektorze placówki pisaliśmy
już kilka tygodni temu, zanim
ogłoszono konkurs na naczelnego „Norwida” Wówczas jednak
nikt oficjalnie nie potwierdził
informacji o tym, że Bogdan
Koca może zostać szefem teatru
bez konkursu. Dziś już wiadomo, że złożył podanie.

PLUS TYGODNIA

Kandydat jest aktorem Teatru
Polskiego we Wrocławiu (197581 i od 2006). W 1982 roku
wyjechał do Australii, gdzie
wyreżyserował wiele przedstawień teatralnych. W 1997 roku
założył Sydney Art Theatre,
gdzie pełnił funkcję dyrektora
artystycznego i reżysera. Wystąpił w kilkunastu filmach

Poprzeczka wysoko
Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec marca. Skład komisji, która wybierze
szefa Teatru Dramatycznego, nie jest jeszcze znany. Zostanie podany do wiadomości dziś (poniedziałek). Poprzeczka dla kandydatów została postawiona wysoko:
muszą udokumentować wykształcenie wyższe i 10-letni staż pracy, w tym pięcio
na stanowisku kierowniczym oraz osiągnięcia. Przypomnijmy, że te kryteria
zamknęły drogę do startu w konkursie obecnemu kierownikowi artystycznemu
Wojtkowi Klemmowi. Stało się to jednym z powodów konfliktu, który poróżnił
radnych miejskich i część zespołu Teatru Norwida.

aktorem i działaczem kultury z
Pomorza. Był, między innymi,
wicedyrektorem Zamku Książąt
Pomorskich i jego szefem do czasu powołania nowego dyrektora.
Wcześniej pracował w Teatrze
Współczesnym w Szczecinie.
Lewoc bez powodzenia startował
w konkursie na szefa zamku
książąt. „Poległ” na teście językowym. Komisja uznała, że za
słabo zna niemiecki.

Dwa razy Rybka

Pewne wątpliwości może budzić postać Zbigniewa Rybki.
Jest bowiem dwóch panów,
którzy tak samo się nazywają i
obaj mogliby być teoretycznie
kandydatami na stanowisko
naczelnego szefa teatru w Jeleniej Górze.

Zbigniew Rybka nr 1 jest
z w ykształcenia magistrem
sztuki. Ukończył warszawską
Państ wową Wyższą Szkołę
Teatralną na wydziale wiedzy
o teatrze. Karierę zawodową zaczynał od instruktora w Gminnym Ośrodku Kultury w Nielubi
w 1978 roku. W poprzedniej
kadencji był prezydentem Głogowa. Przygoda w samorządzie
zakończyła się dla niego sprawą
sądową o niegospodarność.
Rybka został jednak oczyszczony z zarzutów. Wcześniej w tym
mieście był działaczem kultury.
Znany jest jako twórca Międzynarodowych Głogowskich
Spotkań Jazzowych.
Zbigniew Rybka nr 2 ukończył polonistykę i teatrologię na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ma doświadczenie reżyserskie
i był długoletnim dyrektorem
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Radomiu. Już w trakcie

dyrektorowania rzeszowską
placówką odbył roczne studia
podyplomowe w szkole menadżerów w Rzeszowie. Ma 48 lat.
Był także zastępcą dyrektora Teatru im. G. Morcinka w Zabrzu.
Wątpliwości, o którego pana
Rybkę chodzi, wyjaśnimy dziś.

(tejo/Mar)

Spudłowaliśmy
Poza wspomnianymi osobami nikt podań
nie złożył. Mówiło się o sześciu osobach.
Wśród zainteresowanych miał być, między
innymi, Henryk Dumin, etnolog i działacz
kulturalny, ale – ostatecznie – nie ma go
na liście. Za sugestię pochodzącą – jak
nam się wydawało – z wiarygodnych źródeł, na której oparliśmy nasze doniesienie
sprzed tygodnia, pana Henryka Dumina
uprzejmie przepraszamy.

MINUS TYGODNIA

Artur Zych
starosta lwówecki

Wyprawa na największy akwen w pobliżu Jeleniej
Góry nie skończy się jedynie na obejrzeniu jeziora
Pilchowickiego z okien pociągu i wycieczce na tamę.
Być może wkrótce będzie można udać się w rejs
stateczkiem. Wszystko dzięki działaniom starosty
lwóweckiego Artura Zycha, który w swojej misji nie
trzyma się ściśle lokalnych granic, ale działa dla dobra
całego regionu. Bywa nazywany ojcem rewitalizacji
lokalnych linii kolejowych. I tylko dzięki jego samozaparciu udało się uruchomić połączenie Trutnova
w Czechach z regionem jeleniogórskim. Aktywności
Artura Zycha, jego konsekwencji i uporu w realizacji
trudnych samorządowych wyzwań, wypadałoby
życzyć wielu samorządowcom z Jeleniej
Góry.

(tejo)

więcej – strona 11

Ludwik Kaziów
burmistrz Lwówka Śląskiego

Tysiąc złotych więcej będzie zarabiał
burmistrz Lwówka Śląskiego. Mimo
kryzysu i powszechnego zaciskania pasa
zdecydowali o tym w minionym tygodniu
radni grodu lwa. Sama uchwała radnych
nie budzi sprzeciwu gdyż wynagrodzenie
dla burmistrza Lwówka Śląskiego Ludwika Kaziowa, zgodnie z ustawą, znajduje
się w jednym z najniższych progów,
podobnie jak dieta radnych. Na wniosek
przewodniczącej rady Teresy Wachal
radni niemal jednogłośnie zgodzili się,
aby burmistrz zapowiadaną podwyżkę
otrzymał. Z zebraniem większości nie
było kłopotu, bo niemal wszyscy rajcy są
z tego samego ugrupowania politycznego,
co Ludwik Kaziów. Dwóch samorządowców wstrzymało się od głosu. Burmistrz
Lwówka przed podwyżką rocznie zarabiał
około 125 tysięcy złotych.

(MK)

Fot. Konrad Przezdzięk
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Fot. Konrad Przezdzięk

Maja z Perłą Roku

Maja Włoszczowska podczas wrześniowej parady ulicami Jeleniej Góry.

Wicemistrzyni olimpijska z Pekinu otrzyma zaszczytne wyróżnienie od
Kapituły Stowarzyszenia
Wspólnego Miasta, która –
spośród trzech kandydatów
– właśnie tej kolarce po raz
pierwszy przyznała Perłę
Roku 2008. Nagroda będzie
nadawana cyklicznie. – To
właśnie Maja przyczyniła
się do największej promocji i rozsławienia miasta
na świecie – usłyszeliśmy.
Wspólne Miasto będzie dążyło do tego, aby – tak jak
Wisłę kojarzy się z Adamem
Ma ł yszem – ta k Jelenią
Górę wiązano z Mają Włoszczowską. – Tu trenowała,
chodziła do szkoły, tu wraca. Dlatego Jelenia Góra to
miasto Mai Włoszczowskiej

– argumentuje Leon Jaźwa,
przewodniczący gremium.
Kapituła rozważała jeszcze uhonorowanie Igora
Kwiatkowskiego z kabaretu
Paranienormalni za krytyczne i satyryczne spojrzenie na rzeczywistość, oraz
Tomasza Strahla, profesora
Uniwersytetu Muzycznego
im. Chopina w Warszawie,
wirtuoza wiolonczeli. – To
jeleniogórzanin, który swoją grą rozsławia miasto na
estradach i filharmoniach
w całej Europie.
Perła Roku to nagroda
cykliczna, przyznawana
wyróżniającym się osobowościom, które w sposób
szczególny zasłużył y się
dla miasta.

Popiełuszko w „Locie”

Wczoraj (niedziela) w kinie Lot miała miejsce jeleniogórska premiera filmu w
reż. Rafała Wieczyńskiego
„Popiełuszko” z Adamem Woronowiczem w roli głównej.
Słowo wstępne przed projekcją
obrazu nakręconego w roku
25-lecie męczeńskiej śmierci
kapelana Solidarności zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa,
wygłosił ks. prałat. Józef Stec,
proboszcz parafii Matki Bożej
Miłosierdzia z Cieplic. Film
reklamowany jest także w
jeleniogórskich parafiach.

(tejo)

(tejo)

Sama nagroda wykonana przez jeden z zakładów jubilerskich będzie w
formie srebrnej muszli z prawdziwą perłą w środku. W kolejnych latach
nagroda będzie miała inny kształt, aby była niepowtarzalna. Laureatka
tegorocznej Perły otrzyma wyróżnienie podczas okolicznościowej gali,
o której Wspólne Miasto jeszcze poinformuje.

KRÓTKO Z MIASTA

To on rozebrał się
przed dziećmi
Fot. KMP

Śmierć w rzece

59-letni mężczyzna z Jeleniej Góry pojechał do Kowar i
na miejscowym placu zabaw zdjął spodnie w obecności
trzech 10–letnich dziewczynek. O zboczeńcu powiadomiła policję babcia jednej z dziesięciolatek.
Policjanci wspólnie z babcią
pojechali na miejsce. Kobieta
opisała ekshibicjonistę. Nieopodal placu zabaw funkcjonariusze zauważyli mężczyznę,
którego rysopis odpowiadał
poszukiwanemu, a obecna w
radiowozie kobieta potwierdziła, że to on obnażał się w
obecności dziewczynek – poinformowała nadkom. Edyta
Bagrowska z KMP w Jeleniej
Górze.
Policjanci zatrzymali mężczyznę, którym okazał się 59letni jeleniogórzanin. Przyznał
się do obnażania przed dziećmi,



WYDARZENIA / REKLAMA

jednak nie potrafił wyjaśnić
powodów swojego zachowania.
Jak ustalili policjanci, mężczyzna około dwóch tygodni temu
w tym samym miejscu również
się obnażał. Powiadomieni o
zdarzeniu policjanci nie zastali wówczas opisy wanego
mężczyzny.
Jeleniogórzanin trafił do
policyjnego aresztu. Za nieobyczajny wybryk grozi mu kara
aresztu, ograniczenia wolności
, grzywny lub nagany.

(tejo)

Rodzinna uroczystość w
Łomnicy zakończyła się tragedią. W niedzielę o pierwszej w
nocy 50 letnia kobieta wyszła
z przyjęcia u rodziny i poszła
do domu. Kilkadziesiąt minut
później jej mąż zaniepokojony
milczeniem kobiety wszczął
alarm.
Rodzina i przyjaciele szukali kobiety do godziny 6 rano.
Wtedy zgłoszono zaginięcie
kobiety na policji. W akcji
poszukiwawczej wzięło udział
20 policjantów, dołączyli też
funkcjonariusze straży Granicznej i Straży Leśnej. Przeszukiwano lasy, pola i brzegi
przepływającej przez Łomnicę
rzeki Łomnica. Tam właśnie,
o godzinie 13 w niedzielę
znaleziono zwłoki kobiety.
Najprawdopodobniej utonęła
w w yniku nieszczęśliwego
wypadku.

Pożar przez pijaństwo

Nietrzeźwa kobieta, mieszkanka jednej z kamienic przy
ul. Cieplickiej, zaprószyła w
miniony piątek ogień i spowodowała zadymienie w swoim
mieszkaniu. Przed nieszczęściem uchronili lokatorów
strażacy, którzy szybko dojechali na miejsce i ugasili zarzewie ognia. Podtrutą dymem
sprawczynię odwieziono do
szpitala. Nic jej się nie stało.
Strażacy przetrząsnęli mieszkanie w poszukiwaniu osób
trzecich. Na szczęście nikogo
nie znaleźli.

PRZEPROSINY
„Przepraszam Pana Roberta Prystroma
za to, że w artykule pt.: „Pocałunek śmierci”
(Tygodnik Jelonka.com z dnia 05.11.2007r.)
pomówiłem Pana Roberta Prystroma o takie
postępowanie i właściwości, które poniżają
go w opinii publicznej i narażają na utratę
zaufania potrzebnego do sprawowania
funkcji publicznej.
Oświadczam, że sformułowane w moim
artykule pomówienia, insynuacje i sugestie
w stosunku do osoby Pana Roberta Prystroma wynikają z wprowadzenia mnie w błąd
i nie były prawdziwe”
Robert Zapora
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Nagrodę główną oraz laury
za najlepszy film animowany
przyznało jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
„Zoom Zbliżenia” filmowcom
z Iranu. Wśród nagrodzonych
filmów jest też propozycja z
Hiszpanii. Pięć tysięcy złotych, czyli Grand Prix, otrzymał Kaveh Ghahremany za
film „My mom has a long
shadow”. Główną nagrodę
(dwa tysiące złotych) w swojej
kategorii dostał także irański
film animowany „Solitude”
Mehrdad Sheikhan.

Już

otwarte
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Czy zwolennicy tej budowy i lokalizacji
nie widzą, że za duże pieniądze zbudowany zostanie kałuża o pow. 1300 mkw.
A gdzie szumnie zapowiadany kompleks
basenów termalnych ? Basenów a nie
wanien ? W projektowanych termach
nie będzie miejsca dla dużej liczby osób,
chętnych będzie za to wielu (przeciez
nasze miasto i okolice to cca 100 tys.
mieszkańców, a dodatkowo turyści i
kuracjusze uzdrowiska) wobec czego
bilety będą horrendalnie drogie a my
nadal będziemy jeździć do Czech.
PM

Rzeczywiście 1300 metrów to nieco
mało biorąc pod uwagę fakt że ma być
to jedyny taki obiekt, nie biorę oczywiście pod uwagę basenu w szkole nr 11
masakra, przecież tam będzie walka o
miejsce, a może rezerwacje będą? No
i jeszcze pytanie, po co grodzić park,
tyle czasu było dobrze a atu nagle
taka bzdurna inwestycja, a może to na
wiewiórki żeby czasem nie uciekły?
Rococo

I mieszkańcy i przyjezdni chcą korzystać z basenów, pacjenci Uzdrowiska
cieszą się z bazy leczniczej ale dziwią
się, że brakuje basenów do popływania.
Proszę, nie przeszkadzajmy w budowie
tej inwestycji. Wspominam młodość,
gdy kąpałam się w basenie przy Lubańskiej, na basenie w Sobieszowie,
nawet w niewielkiej niecce w Parku.
Jestem przekonana, że ta inwestycja
ożywi nasze miasto i zaowocuje innymi
pomysłami. Czekam i marzę, że po
przejażdżce rowerowej wskoczę do
basenu a potem na parkowej ławeczce
- piękna sprawa.

Jeszcze nie koniec sporów wokół budowy aquaparku w
uzdrowisku. Wprawdzie prezydent Marek Obrębalski
z ekipą w miniony wtorek niemal stanął na głowie, aby
przekonać mieszkańców do swoich racji, wątpliwości
pozostały.
„Prolog” anonsowanego powszechnie spotkania z mieszkańcami miał miejsce już podczas wtorkowej sesji, gdy radni zbojkotowali
prezentację na temat cieplickich term
i postanowili przerwać posiedzenie,
które zostanie wznowione jutro.
– Prezydent chciał, żebyśmy zapoznali się z projektem i wtedy mówiłby
mieszkańcom, że radni projekt zaakceptowali, tymczasem są do niego
poważne wątpliwości – powiedział
nam jeden z rajców.

Klimatyczne rośliny

Spotkanie w Pałacu Schaffgotschów, siedzibie Zamiejscowego
Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej
rozpoczęła
naczelnik
wydziału architektury
Magdalena Kwa-

Magdalena Kwasiuk

siuk, która przedstawiła założenia
obiektu.
Po wyczerpującej prezentacji na
temat term, prowadzący spotkanie
Maciej Pawłowski, dyrektor ZOD
PW, powstrzymał wyrywających się
do dyskusji i poprosił architekt krajobrazu Annę Śniegucką-Pawłowską o
przedstawienie założeń rewitalizacji
Parku Zdrojowego. Park ma zostać
częściowo ogrodzony, ale zmian
wymaga przede wszystkim zieleń.
W miejsce samosiejek i drzew mało
wartościowych zostaną posadzone
rośliny wartościowe i takie, które
będą tworzyć klimat w zależności
od pory roku.

Pod ostrzałem

Mieszkańcy rozpoczęli dyskusję
od serii pytań.
– Pan, panie prezydencie mówił,
że termy staną do 2011 roku, ale czy
może pan powiedzieć, kiedy zaczną
być budowane? – padło z sali. – Jak
już mówiłem, budowa zacznie się w

roku przyszłym, i rok później obiekt
będzie gotowy – wyjaśniał Marek
Obrębalski.
Chciano poznać lokalizację dojazdów, parkingów, cenę za wstęp. Na
to ostatnie pytanie na odpowiedź jest
jeszcze za wcześniej.
Przez kilkanaście minut o głos
prosiła dyrektorka niepublicznego
przedszkola „Zaczarowany Parasol”,
Dorota Czekaj. Właśnie sprawa przedszkola była najbardziej zapalnym
punktem spotkania. Zanim do głosu
doszła dyrektorka, rodzice dzieci,
którzy też przyszli na to spotkanie
zapytali, czy droga wzdłuż placówki
nie uniemożliwi normalnego użytkowania obiektu.

Ciężarówki
poza przedszkolem

– Proszę państwa, obok przedszkola nie będą jeździć ciężarówki, cały
ruch obsługujący budowę odbywać
się będzie przez teren PMP Poland.
Takie porozumienie już zawarliśmy
– wyjaśniał zastępca prezydenta,
Jerzy Łużniak.
Dorota Czekaj zapytała, czy zamiast budować drogę dojazdową
przez plac zabaw dzieci, nie można

Wodne igraszki w fabryce
Na terenie dwóch hektarów kupionych od PMPoland powstaną
dwa baseny letnie i kilka basenów pod dachem, połączone z
tymi na zewnątrz. Ogółem powierzchnia lustra wody ma wynieść
1.300 metrów kwadratowych. Całość ma kosztować około 48
milionów złotych, z tego o 20 milionów miasto wystąpi w czerwcu
do funduszu unijnego.

Fot. Marek Komorowski

Jelonkowa
opinia internetowa

FOT. URZĄD MIASTA

Termalne emocje

wybudować mostu przez Wrzosówkę.
– To jest niemożliwe z powodu
braku miejsca. Ulica Wolności w
tym miejscu biegnie bezpośrednio
wzdłuż rzeki, tymczasem same łuki
wjazdowe muszą mieć promień minimum 6 metrów. W dodatku most
musiałby być podniesiony o metr
powyżej jezdni. To jest niewykonalne
– wyjaśniał dyrektor zarządu dróg i
mostów, Czesław Wandzel.

„Zaczarowany Parasol”
zostanie

Rodzice i dziadkowie pytali, dlaczego wcześniej nikt im nie mówił o zamiarach wyprowadzenia przedszkola
z tego obiektu, tylko są zaskakiwani
hiobowymi dla nich wieściami. – Wykorzystanie budynku przedszkola
na ośrodek SPA był tylko jednym
z wariantów który rozważaliśmy.
Jednak okazało się, że koszty przebudowy byłyby zbyt wysokie. Dlatego
zrezygnowaliśmy z tego wariantu.
Część terenu zielonego zabierzemy
pod drogę, ale w zamian przekażemy
teren bezpośrednio sąsiadujący z
parkiem. Przedszkole w tym miejscu
było, jest i będzie – solennie zapewniał
Jerzy Łużniak.
Jednak nie przekonał wszystkich zebranych. Mimo kolejnych chętnych do
dyskusji prowadzący zakończył zebranie, które było jednocześnie konieczną
konsultacją z mieszkańcami.
– Jelenia Góra jest jedynym miastem w Polsce, gdzie budowa basenów wywołuje protest, a 400
osób podpisuje się pod petycją w
obronie przedszkola. Tak sprowokować mieszkańców trzeba potrafić
– skomentował po spotkaniu jeden z
samorządowców.

Marek Komorowski

Park Zdrojowy
bez sportowców

Boisko, kort oraz „skatepark”
nie mają racji bytu w miejscu
przeznaczonym dla kuracjuszy
i spacerowiczów. To jedno z
założeń koncepcji rewitalizacji
Parku Zdrojowego w Cieplicach.
W ich miejsce zostanie zbudowana przestrzeń pod ogólnym
hasłem „sztuka dla dziecka” .
Zakątek, w którym dziś straszą
rzadko uczęszczane, w sezonie
zarośnięte tereny sportowe,
zostanie zagospodarowany z
korzyścią dla młodej widowni
Zdrojowego Teatru Animacji.
– Uzgodniłem z Anną Śniegulską-Pawłowską, architektem,
która przygotowuje projekt
zmian, postawienie czegoś w
rodzaju placu zabaw dla dzieci.
Nie będzie to jednak „klasyczny”
ogródek jordanowski – mówi
Bogdan Nauka, dyrektor ZTA.
W miejscu boisk zostanie
zasiana mocna trawa i postawione będą obiekty małej
architektury ogrodowej działające na wyobraźnię dzieci.
Jeszcze do końca nie wiadomo,
co to będzie. Być może jakaś
miniatura zamku lub pałacu.
Na tak urządzonym zakątku
będzie także możliwość grania
spektakli w plenerze. Przyda się
to szczególnie wtedy, kiedy zacznie się remont sali w gmachu
Teatru Zdrojowego.
Projekt rewitalizacji parku
zakłada także likwidację ławek
przez muszlą koncertową. Na
czas letnich koncertów promenadowych będą tam ustawiane
krzesła.

(tejo)

Ciepliczanka

Ja jako mieszkaniec się cieszę, ze i ja
i moja rodzina będziemy mogli wyjść
i się popluskać, pobawić, pomoczyć
nogi ! Jak się komuś nie podoba, może
pojechać do Czech, Polkowic, czy
innych miejsc! To jest wolny rynek.
Czy naprawdę jeleniogórzanie potrafią
tylko narzekać? Juz widzi się szwindle
i machlojki a jeszcze nic nie powstało!
Ludzie, opamiętajcie się!
Panek

Gorąca atmosfera w sali pałacu Schaffgotschów - z prawej:
Marek Obrębalski, Maciej Pawłowski i Jerzy Łużniak
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Widmo krachu

– Władze miasta w sposób niefrasobliwy i nieodpowiedzialny reagują na wieści o kryzysie gospodarczym
– mówi Robert Prystrom, lider Stowarzyszenia Wspólne
Miasto. – Jeśli nie nastąpi korekta budżetu, pieniędzy w
miejskiej kasie może zabraknąć już w czerwcu – dodaje.
– Nie mówmy o kryzysie, bo jeszcze możemy go wywołać!
– ripostuje Jerzy Łużniak.
Dziś (poniedziałek) Wspólne
Miasto przedstawi plan ratowania miasta z nadciągającego kryzysu gospodarczego. Jak
mówi prezes stowarzyszenia,

będzie to odpowiedź na bierność
samorządowców, którzy – jego
zdaniem – zachowują się tak,
jakby Jelenią Górę kryzys ominął
szerokim łukiem.

Nie wywołujmy kryzysu
Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta
– Moim zdaniem, sposobem na kryzys w Jeleniej Górze będą duże inwestycje w
mieście, których inwestorzy zapewniają o posiadaniu wystarczających środków
finansowych na ich rozpoczęcie zgodnie z planem. Zarówno budowa obwodnicy
południowej, basenów termalnych, jak i galerii handlowych ma się rozpocząć jeszcze
w tym roku i potrwa co najmniej przez rok do półtora roku, co stworzy na naszym
terenie rynek pracy. Dla naszych mieszkańców będą to nowe i liczne miejsca pracy,
które pozwolą nam ten kryzys, jeśli się on w ogóle pojawi, przetrwać. Tymczasem
myślę, że nie ma co za dużo o kryzysie mówić, bo jeszcze się go wywoła.
(Angela)

– Przyjęty przez radę miejską
budżet opierał się na listopadow ych wskaźnikach produktu
krajowego brutto rzędu 4,5 procenta – mówi Robert Prystrom.
– Tymczasem już wiadomo, że
KPB będzie niższy. Dzisiejsze
prognozy mówią o 1,5 do 1,8. To
powoduje, że finanse miejskie
są niew ykonalne. Wsparcie,
którego oczekiwał y gminy z
zewnątrz, na pewno nie będzie
tak wysokie – przewiduje prezes
WM prognozując, że przy zachowaniu takiego tempa wydatków
i braku poprawek do budżetu, w
czerwcu tego roku kasa zaświeci
pustkami. Kłopoty może mieć
oświata, a planowanie inwestycji wydaje się w tym przypadku
zupełnie iluzoryczne – zaznacza
Prystrom.
Wspólne Miasto podkreśla, że
wiele jeleniogórskich firm już
zwolniło ludzi. Kryzys uderzył
w jednego z największych pracodawców Draexelmeiera, kłopoty

Janusz Nagórny

Półtora miliona leży w… Focus Parku
Taką sumę, zdaniem lidera Wspólnego Miasta, powinien zapłacić do kasy jeleniogórskiej inwestor, który już wiosną zacznie budowę Focus Parku, centrum handlowego
przy ulicy Kilińskiego. – Wynika to z aktu notarialnego, w którym jest wyraźnie
napisane, że inwestor ma zapłacić półtora miliona złotych kary za zwłokę w czasie
od przejęcia gruntu przez miasto a rozpoczęciem budowy. Zobowiązała się do
tego jeszcze spółka Atlant, której zobowiązania przejął obecny inwestor – mówi
Robert Prystrom. Lidera WM nie przekonuje zapewnienie inwestora, że pieniądze
odda w naturze i to jeszcze z naddatkiem. Przypomnijmy, że spółka Parkdridge ma
przebudować komunikacyjnie ulicę Kilińskiego tak, aby zapewnić łatwy dostęp
pojazdów do centrum handlowego i przy okazji nie zakłócać ruchu ulicznego. Koszt
takiej przebudowy wyceniono na grubo ponad półtora miliona złotych. Miała to być
rekompensata z tytułu wspomnianej kary.
Zdaniem Roberta Prystroma zapis notarialny jest ścisły: pieniądze w gotówce miały
wpłynąć do budżetu w ciągu trzech miesięcy od daty wydania pozwolenia na budowę,
czyli 18 listopada ubiegłego roku.

Fot. Konrad Przezdzięk

bytków, który cieszy się dużym
zainteresowaniem – mówi Janusz Nagórny z wydziału kultury magistratu. – Pierwszy nabór
prowadziliśmy do września
ubiegłego roku. Teraz przyjmowane są wnioski uzupełniające.
Dzięki temu będzie możliwość
uz yskania dofinansowania dla brakujących zadań
– usłyszeliśmy.
Zainteresowanie programem jest niewspółmierne do
możliwości budżetu, dlatego
nie wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie.
Ale nie można tracić nadziei.
Wsparcie dzięki programowi to
często jedyna możliwość udźwignięcia poważnych kosztów
renowacji i remontu zabytków.
Jak mówi Janusz Nagórny,
do programu zgłosiła się także
wspólnota lokatorów z ulicy
Zamenhofa. – To jeden
z najpiękniejszych i zarazem najbardziej zaniedbanych zakątków
stolicy Karkonoszy.
Dlatego cieszy to, że
mieszkańcom zależy

Konrad Przezdzięk

Miasto może wypięknieć

Jest szansa, że perła architektury secesyjnej w Jeleniej
Górze, czyli zabudowa ulicy Zamenhofa, przynajmniej
częściowo odzyska dawny blask. Wszystko dzięki programowi dotacji, na które wnioski przyjmowane są
jeszcze do końca marca.
– Jest to aktywny program
wsparcia dla gospodarzy obiektów wpisanych do rejestru za-

ma Dr. Schneider, od początku
marca przestaje działać tartak w
Sobieszowie. Zdaniem Roberta
Prystroma miasto nie wprowadza żadnych działań osłonowych,
zwłaszcza dla małych firm, z których płatności stanowią pokaźną
sumę w przychodach miejskich.

– Należy tym podmiotom, często
zatrudniającym kilka osób lub
będących firmami rodzinnymi, obniżyć czynsz dzierżawny
– usłyszeliśmy.
Ulgi dla średnich przedsiębiorców Prystrom chce poszukać także w obniżeniu opłat za… szyldy
uliczne. – Minimalna stawka,
która obowiązuje, dotyczy metra
kwadratowego powierzchni. Ci,
którzy mają mniejsze tablice,
płacą tyle, co za metr. Można
wprowadzić tu zróżnicowanie.
Wiem, że w skali jednostkowej
to są grosze, ale – biorąc pod
uwagę skalę roczną – można
z tego uzbierać sporą sumkę,
która na pewno pomoże drobnym przedsiębiorcom – snuje
wizję Robert Prystrom. Postuluje
także weryfikację kosztów sług
komunalnych i szukanie oszczędności w cięciach na tym polu, w
zależności od rozwoju sytuacji
ekonomicznej.
Czy ogłoszony przez Wspólne
Miasto dziś program ratowania
Jeleniej Góry przed skutkami
kryzysu, będzie miał siłę przebicia? Robert Prystrom nie ma już
reprezentacji w radzie po tym, jak
radni Wspólnego Miasta zmienili
barwy i założyli klub Jelenia Góra
XXI. WM nie wyklucza jednak
zbiorowej akcji poparcia dla
swoich pomysłów i przedłożenia
ich w takiej formie na forum rady
miejskiej.

RYTM TYGODNIA
Uciekał bez prawka

O tym jakie, konsekwencje
czekają za posiadanie nieważnego dowodu rejestracyjnego
pojazdu, przekona się jeden z
jeleniogórskich kierowców.
Ze strachu niemal nie wjechał w oznakowany radiowóz
straży miejskiej i chciał uciec.
Desperata zatrzymała dopiero policja. Teraz kierowca
stanie przed sądem.

Pomogli dzieciom

Ucieszą się ciepliccy uczniowie z uboższych rodzin, którzy wyjadą na zielone szkoły
dzięki hojności Stowarzyszenia Miłośników Cieplic.
Wsz ystko przez wsparcie,
jakie udało się uzyskać podczas siódmej już edycji Balu
Charytatywnego SMC. Dzięki licytacji i otwartym na
potrzeby małych ciepliczan
gości, udało się zebrać pięć i
pół tysiąca złotych.

Kradzione nie tuczy

16–letni złodziej i włamywacz ukradł z jednego ze
sklepów 80 opakowań multiwitaminy. Był przekonany, że
zabiera coś bardziej cennego.
Ogółem jest sprawcą wielu
włamań i kradzieży. – Nieletni próbował się włamać
również do kiosku warzywniczego, lecz nie udało mu
się pokonać zabezpieczenia.
Ponadto ma on na swoim
koncie szereg kradzież y z
włamaniem do altanek , skąd
jego ł upem padał y narzędzia ogrodnicze, ślusarskie
i inne przedmioty metalowe,
które sprzedawał w jednym
z pun k tów sk upu z łomu.
Obecnie policjanci ustalają
pokrzywdzonych.

Bal z POżytkiem

Członkowie i sympatycy
Platformy Obywatelskiej oraz
Polskiego Stronnictwa Ludowego bawili się w Western
Cit y z poż y tk iem na balu
cha r y t at y w ny m. Dochód
z licytacji, którą przepro wadzono podczas imprezy,
wspomoże świetlicę środowiskową w Staniszowie. Jak
podkreśla Hubert Papaj, szef
Koła Miejskiego nr 1 PO, był
to pierwszy taki bal, ale nie
ostatni. Jest nadzieja, że stanie się on wydarzeniem cyklicznym, z którego dochód
będzie przeznaczany na cele
charytatywne.

Z przecinkiem
i kropką

Niestety, na rewitalizację al. Wojska Polskiego
długo jeszcze przyjdzie poczekać
na jego wyglądzie i gotowi są
ponieść nawet częściowe koszty
prac – usłyszeliśmy.
Do tej pory dzięki programowi udało się odnowić, między
innymi, boczny ołtarz i organy
w kościele św. Erazma i Pankracego, ambonę w świątyni w
Sobieszowie oraz przeprowadzić
prace dokumentacyjne na zamku Chojnik.

(tejo)

Kasa od sejmiku
600 tysięcy złotych przeznaczył Sejmik Dolnośląski na remonty
zabytków na terenie dawnego województwa jeleniogórskiego. Najwięcej
środków zostanie przeznaczonych na renowację barokowej kaplicy św.
Wawrzyńca na Śnieżce (130 tys. zł). Okna w kościele św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze zostaną wyremontowane za 80 tys. Malowidła
na emporach w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego odzyskają
blask za 60 tys. Tyle samo trafi na potrzeby remontowe świątyni Wang
oraz na prace zabezpieczające ruiny zamku Chojnik. Za 50 tysięcy
złotych przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie w kowarskim
ratuszu i wieży książęcej w Siedlęcinie, a także dokończony zostanie
remont elewacji kościoła św. Jana Chrzciciela w Cieplicach.



W środę w saloniku Empik na starówce odbędą się
zajęcia edukac yjne „Przecinek i kropka” z udziałem
pierwszoklasistów ze Szkoły
Podstawowej nr 11 w Jeleniej
Górze. – Empikowa akcja
„Przecinek i kropka” cieszy
się bardzo dużym uznaniem
wśród jeleniogórskich nauczycieli. Zajęcia z dziećmi
odbywają się systematycznie
już ponad rok. Są bezpłatne:
terminy już są zajęte – poinformował Marcin Nowakowski, koordynator akcji. Ma
ona patronat Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Realizowana jest w 16 miastach
w Polsce. Jednym z nich jest
właśnie Jelenia Góra.
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Spleśniały atak
- Grzyb dochodzi do połowy
ściany
– mówi Dorota Świniarska.

Lokatorka domu komunalnego przy ulicy Mieszka I w
Cieplicach od lat pisze wnioski do Zakładu Gospodarki
Lokalowej o remont mieszkania i budynku, z powodu
wilgoci i grzyba, jaki daje się we znaki jej i sąsiadom.
Pleśń zaatakowała już niemalże
wszystkie, popękane ściany. – Wprowadziłam się tutaj siedem lat temu
z dwójką synów. Mieszkanie wymagało generalnego remontu, który
wykonałam na własną rękę. ZGL
naprawił jedynie podłogę. Natomiast
od paru lat zabiegam o zrobienie w
całym domu tynków, bo ściany są w
fatalnym stanie, gdzieniegdzie wręcz
czarne – mówi Dorota Świniarska.
Lokatorzy uważają, że chorują
częściej niż inni ludzie właśnie z
powodu wilgoci w budynku. Miesz-

kanie Doroty Świniarskiej ma być
remontowane wiosną lub latem
bieżącego roku.
– Wysłaliśmy pismo z informacją,
że w 2009 roku będziemy wymieniać
tynki w kuchni i pokoju – mówi
Krystyna Jankowiak–Witek, dyrektor ZGL „Południe” – jednak nie
mamy pewności, że mieszkanie jest
prawidłowo eksploatowane. Warto
także wiedzieć, że lokal ten jest w
części niepodpiwniczonej, co ułatwia
przenikanie wilgoci.

Ania

wasze fotki Nasze Pociechy

K ry st ia n

La ur a

Lanie wody na sesji
Słowo „woda” odmieniano podczas wtorkowej
sesji jeleniogórskiej rady
miejskiej dziesiątki razy
przez wszystkie przypadki. Wszystko przez decyzję
wojewody dolnośląskiego,
którego nadzór prawny
unieważnił uchwałę jeleniogórskiej rady w sprawie
dopłat do wody sprzedawanej przez spółkę Wodnik.
– Skoro rada nie uchwaliła
taryfy opłat, niemożliwe
jest przyznanie dopłat – argumentował wojewoda.
Dlatego w trybie pilnym prezydent wniósł pod obrady jeden
projekt: uchwałę o przedłużeniu
obowiązy wania stawek ubiegłorocznych oraz o dopłatach
do wody. Po burzliwej dyskusji
w której po raz kolejny prym
wiódł radny Krzysztof Mróz,
prz yznając y się do ojcost wa
uchwał y o dopłatach, zdecydowa no, że pow st a ną dw ie
oddziel ne uchwa ł y. Jedna o
przedłużeniu taryf y, druga o
dopłatach.
– Jestem w szoku, słysząc, że
nie ma w mieście taryfy opłat
za wodę, przecież miała i tak
obowiązywać, mimo odrzucenia przez radę wniosku o jej
przedłużenie o pół roku – dziwił
się radny PiS.

Sztuczka bez powtórki

Ma rik a

Natan

Sa nd ra

Weronika

Mi ko³ aj

Nicola

To me k

Miko³aj

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

Trochę zaskakujące było to
zdziwienie. Radni chcieli powtórzyć manewr z ubiegłego
roku, gdy odrzucili przyjęcie
nowej taryf y, ale ta, zgodnie
z przepisami i tak weszła w
życie po 90 dniach. Ale taka
sztuczka, wprowadzenie taryfy
opłat, bez prz yjmowania na
siebie odpowiedzialności przez
radnych, możliwa jest tylko jeden raz. Powtórzona w grudniu
ubiegłego roku, spowodowała,
że 20 stycznia tego roku taryfa
opłat za wodę i ścieki przestała
obowiązywać.
Tego fa k t u n ie z a u wa ż y ł

Fot. Marek Komorowski



Krzysztof Mróz wielokrotnie zabierał
głos w obronie dopłat do wody.
ra dc a praw ny u rz ę du, k t ó r y podczas sesji zapowiadał
złożenie odwołania do sądu
administracyjnego. Czy zrobi
to skutecznie?
Radni po dyskusji w której
głównie w ypominali sobie i
prezydentowi brak wystarczającej przenikliwości i znajomości przepisów zagłosowali ze
świadomością, że głos przeciw
będzie oznaczał podwyżki cen
wody dla mieszkańców.

Nie ma taryfy

Według nadzoru prawnego,
Jelenia Góra jest od 20 stycznia bez taryfy opłat za wodę.
W takiej sy tuacji nie można
uchwalać dopłat, jeśli nie ma
podstawy takiej ulgi, czyli obowiązującej taryfy. 30 grudnia
ubiegłego roku radni odrzucili
w głosowaniu propozycję spółki, żeby do 30 czerwca tego roku
wydłużyć obowiązywanie taryfy opłat z roku 2008. Jednak, jak
zapewniał radca prawny urzędu, i tak miała obowiązywać po
jej odrzuceniu przez radę.
Taryfa wejdzie w życie najwcześniej w połowie kwietnia.
Tyle czasu zajmie jej sprawdzenie przez nadzór prawny, oraz

Przewaga jednego głosu
Za dopłatami głosowali prawie wszyscy radni, tylko jeden głos był przeciw.
Natomiast wyniki głosowania za przyjęciem prezydenckiej uchwały o dopłatach
zdumiały wszystkich. Za była dwójka radnych, Józef Zabrzański i Zofia Czernow,
przeciw był radny Jerzy Lenard, szef klubu PO, natomiast 12 radnych, w tym
wszyscy pozostali radni proprezydenckiego PO, wstrzymali się od głosu. To
oznacza że uchwała przeszła przewagą jednego głosu.
ich uprawomocnienie. Jednak
to nie oznacza, że w tym czasie
nie musimy płacić za wodę.
Zgodnie z kodeksem handlow y m za dostarczony towar,
czyli wodę, należy się zapłata na
podstawie umów podpisanych
z odbiorcami. Taryfa opłat jest
natomiast podstawą do zawierania now ych umów oraz do
wypłaty dopłat.
Spółka Wodnik już nalicza
należność za wodę tak jakby
dopłaty obowiązywały. Jednak
ryzykuje, że w przypadku kolejnego unieważnienia uchwał y przez wojewodę, poniesie
strat y i narazi się na zarzut

niegospodarności. Jednak nie
m a w y j ś c i a , bo obc i ą ż a n ie
mieszkańców pełną wartością
wody i ścieków, w y wołałoby
wielki ferment.
Jutro, we wtorek, przed radą
kolejny ciężki temat, czyli racjonalność gospodarki zasobem
mieszkaniowym gminy. Tutaj
też zapowiada się ostra dyskusja
o słuszności posunięć urzędników i prezydentów.

Marek Komorowski

Obradom przysłuchiwał się Wojciech
Jastrzębski, prezes Wodnika.

Błąd do naprawy
Radni przedziwnym wynikiem głosowania naprawili swój własny błąd z grudnia. Ponieważ dokończenie sesja przełożono na najbliższy wtorek, dopiero po jej zakończeniu
uchwały trafią do wojewody. Jeśli nadzór prawny uzna, że nie ma już naruszania
konstytucji RP i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, uchwały trafią w kwietniu
do dziennika urzędowego województwa dolnośląskiego. Po kolejnych 14 dniach zaczną
obowiązywać. Wtedy dopiero mieszkańcy Jeleniej Góry odzyskają prawo do dopłat z
wstecznym terminem obowiązywania od 21 stycznia.
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.
Kupony jakie docierają do naszej redakcji wskazują, że w naszym powiecie
jest wielu kapłanów, którzy znajdują
uznanie u naszych czytelników. Oto
pierwsze zestawienie głosów oddanych
na waszych duchownych.

1.ks. Zenon Stoń – proboszcz Kościoła w Karpaczu pod wezwaniem NNMP – 47
2.ks. Bogusław Sawaryn – Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Szklarskiej Porębie – 36
3.ks. Marian Matula – Kubek – proboszcz Kościoła w Jagniątkowie, par. pw. Miłosierdzia Bożego – 24
4.ks. Przemysław Słyszko – Kościół pw. św. Barbary w Wojcieszycach – 14
5.ks. Tadeusz Dańko – Kościól św. Wojciecha na Zabobrzu w Jeleniej Górze – 13
6.ks. Krzysztof Kowalczyk Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze - 12
7.ks. Józef Stec – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia - 10

Ulubiony ksiądz
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).
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Wasi laureaci uhonorowani
Najbardziej ulubieni lekarze, sportowcy i trenerzy, a
także radny wyróżniony tyłem „Na plus” otrzymali w
dowód Waszego uznania, drodzy Czytelnicy Jelonki, dyplomy i okolicznościowe upominki. Wszystko podczas
uroczystej gali w Pałacu Paulinum. Wylosowaliśmy też
nazwiska Czytelników, którzy oddali głosy. Dostaną od
nas specjalne nagrody.
cjenci i zarazem nasi Czytelnicy.
Laury przypadły też sportowcom.
Nie wszyscy laureaci naszej zabawy
mogli dziś przybyć: wcześniej mieli
zaplanowane treningi. W imieniu
nieobecnych dyplomy i prezenty odebrali ich trenerzy. Nagrody

Fot. Konrad Przezdzięk

Przemysław Baranowicz, Alicja
Muszka i Jarosław Niziołek, to trójka
lekarzy, którzy zajęli czołowe lokaty
w plebiscycie „Ulubiony lekarz Jelonki”. W miniony poniedziałek odebrali
dyplomy i upominki – wyraz uznania
i zaufania, jakim obdarzyli ich pa-

„Sierotki” losują nazwiska Czytelników.

Uśmiech szczęścia
Dokonaliśmy także losowania nazwisk Czytelników, którzy brali udział w naszym
plebiscycie. Szczęście uśmiechnęło się do: Zenona Sobusia, Lidii Saganowskiej, Iwony
Senderowskiej, Marcela Trzaka, Dawida Jaślana, Marioli Waścińskiej, Beaty Wojtowicz,
Karoliny Anioł, Jarosława Wójcika, Ewy Zimnej, Małgorzaty Drewnikowskiej, Grzegorza
Bobera, Andrzeja Greckiego oraz Michała Miszczuka. O szczegółach dotyczących nagród
powiadomimy Państwa osobiście. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w
naszych plebiscytach. I już zapraszamy na następne edycje podobnych zabaw.

dla Mai Włoszczowskiej, mistrzyni
olimpijskiej z Pekinu, przekazaliśmy Mamie kolarki. Przypomnijmy
nazwiska laureatów plebiscytu:
Dominik Szujewski (MKS „Olimpia”,
Kowary, Jakub Czech (KS „Sudety” z
Jeleniej Góry), Maja Włoszczowska
(Halls Proffesional MTB Team), Ryan
Coleman (AZS Finepharm Kolegium
Karkonoskie Jelenia Góra), Marta
Gęga i Aleksandra Baranowska (KS
Carlos Astol z Jeleniej Góry) oraz Marcin Nowosielski (Oyama Karate).
Nagrodziliśmy również trenerów: Ireneusza Taraszkiewicza z KS
„Sudety” , Krzysztofa Szewczyka z
Finepharm AZS KK oraz Zdzisława
Wąsa z KS Carlos Astol, pierwszą
trójkę w części „trenerskiej” rankingu
Jelonki.
Tytuł „Radnego na plus” otrzymał
Zbigniew Ładziński, który w radzie
miejskiej zasiada od 1994 roku. – W
swojej działalności kieruje się dobrem
miasta, a nie interesem politycznym
– mówił Jerzy Łużniak, zastępca
prezydenta, obecny na gali.
Wiktor Marconi i Marek Tkacz,
wydawcy naszego tygodnika, pogratulowali zwycięzcom. – To wy
jesteście najlepszymi ambasadorami miasta i regionu – mówił do
sportowców W. Marconi. Lekarzom
gratulowano zaufania, jakimi obdarzyli ich pacjenci. Gość spotkania,

Nagrodę odbiera
Przemysław Baranowicz

Gratulacje dla Jarosława Niziołka

Laury dla Alicji Muszki

Zbigniew Ładziński z dyplomem

starosta Jacek Włodyga, podziękował
Jelonce za możliwość promocji
zacnych ludzi, którzy rozsławiają
miasto i powiat w Polsce i w Europie. W spotkaniu uczestniczył także
przewodniczący rady miasta Hubert
Papaj. Wieczór umiliła recitalem
fortepianowym znakomita pianistka
Natalia Nesterova.

(tejo)

Nasi sponsorzy
Dariusz Goetze z Chocoffee z Jeleniej Góry ofiarował 3 zaproszenia na czekoladę; Dariusz
Gil z firmy Sigmar z Jeleniaej Góry, ufundował 4 bony zakupowe do wykorzystania w
sklepie komputerowym przy ul.Klonowica 3, Urząd Miasta w Jeleniej Górze ofiarował
aparaty cyfrowe, odtwarzacze mp3 i drobne upominki.

Ireneusz Taraszkiewicz przyjmuje gratulacje
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A jak zimę ocenia jeleniogórskie
Miliony złotych kosztowała najchłodniejsza pora roku
w sezonie 2008/2009. Choć jeszcze się nie skończyła, Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej,
wysokość rachunków za zimę może przyprawić o zawrót które ogrzewa około 60 procent budynków w Jeleniej Górze? – Zakończegłowy.
– Tegoroczna zima w porównaniu
do lat poprzednich była wyjątkowo
uciążliwa – przyznaje Michał Kasztelan, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Jeleniej Górze. – Koszt całej tegorocznej, dotychczasowej akcji zimowej
można szacować na 3 miliony 600
tysięcy złotych. Na bieżąco staraliśmy
się usuwać śnieg z jezdni, ale przez cały
czas pojawiały się nowe opady, które
zasypywały efekt naszej pracy.
Rzeczywiście mimo tak ogromnych
pieniędzy przeznaczonych na odśnieżanie jezdni, styczniowa i lutowa jazda
po jeleniogórskich drogach była dla
kierowców prawdziwym koszmarem.
Co więcej, minusowe temperatury
spowodowały spore uszkodzenia
wielu pojazdów jeleniogórzan.
– Średnia prędkość, jaką można
było rozwinąć podczas padającego

śniegu to 20 km na godzinę – mówi
Damian Konieczny, jeden ze zmotoryzowanych. – Ciężko tu wyliczyć
jakieś konkretne koszty, ale były
one z pewnością o wiele większe niż
podczas jazdy zimą przez ostatnie
dwa lata.
Mrozów nie wytrzymał też dwudziestoletni opel pana Damiana, w
którym najpierw zepsuł się akumulator. Kilka dni później na wysokim
śniegu uszkodził zawieszenie, a
tuż po jego naprawieniu zepsuł się
cały silnik. Wymiana akumulatora i zawieszenia kosztowała 700
złotych. Silnika nie opłacało się już
naprawiać.
Inni kierowcy psioczą na uszkodzenia aut spowodowane dziurami
w asfalcie i spadającym z dachów
śniegiem oraz lodem. To także koszty
zimy…

Od początku zimy do lutego bieżącego roku pojazdy do odśnieżania i posypywania ulic
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przejechały łącznie 26 361
kilometrów, z czego tylko w styczniu i lutym ponad 21 tys. km. W pierwszych dwóch
miesiącach tego roku odśnieżono i posypano 9,5 tysiąca km dróg, a tylko posypano
4100 kilometrów. Do tego zużyto 3700 ton soli za kwotę około miliona złotych oraz
2800 ton piasku za około 100 tysięcy złotych.

nie sezonu grzewczego to wprawdzie
okolice kwietnia – maja, więc ciężko
jest mówić o ostatecznych wnioskach
– mówi Paweł Szpecht, specjalista ds.
marketingu PEC Jelenia Góra. – Jednak
pobór ciepła przez jeleniogórzan w
styczniu 2009 był większy o około 24
procent niż w 2008 oraz o 35 procent
wyższy niż w roku 2007. Zużycie
węgla w styczniu 2009 to 7969 ton.
W porównaniu do roku 2008 było ono
większe o około 33 procent oraz o 34
procent wyższe niż w 2007.
Jak mówi Szpecht, system dystrybucji ciepła spisywał się dobrze i nie
było żadnej poważniejszej awarii poza
krótkimi przerwami w dostawie ciepła
w kilku miejscach, co wynikało z interwencyjnych przeglądów instalacji
i konieczności drobnych napraw.
Nie mało pieniędzy za ocieplenie
wydali też właściciele mieszkań opalanych na własny rozrachunek, oraz
prywatnych domów ogrzewanych
na gaz.
W wyniku wzrostu cen nośników
energii, w szczególności gazu podniosła się konkurencyjność cenowa
ciepła systemowego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Jeleniej Górze.

Rachunek za pomoc
Kto idzie na górską eskapadę w lakierkach lub szpilkach,
schodzi z wyznaczonych szlaków i w ten sposób kusi los
i powoduje wypadek, będzie musiał pokryć koszty ewentualnej akcji ratunkowej. Odpowiednie regulacje prawne
przygotowuje resort spraw wewnętrznych.
To dobra wiadomość dla ratowników górskich. Wiele akcji, które
prowadzą goprowcy, wynika z
zaniedbań turystów. Kiedy przepisy
wejdą w życie, wycieczkowicze

Podobne regulacje prawne obowiązują
w krajach Unii Europejskiej. Tam turyści,
aby nie narażać się na ryzyko ogromnych
kosztów ewentualnej akcji ratunkowej,
wykupują polisy ubezpieczeniowe od
następstw nieszczęśliwych wypadków w górach. Ale nie są one wypłacane w przypadku
rażących zaniedbań ze strony turysty, który
doprowadził do sytuacji kryzysowej.

będą musieli poważnie zastanowić
się, zanim wyjdą w góry. Zostaną
obarczeni kosztami akcji ratunkowej, jeśli sami przyczynią się do
sytuacji, w której
niezbędne jest
wsparcie ratowników Górskiego
O c h ot n i c z e g o
Pogotowia Ratunkowego – napisał
sobotnio-niedzielny „Dziennik”.
Za akcję trzeba
będzie płacić w
wyniku wypadku

spowodowany przez brak odpowiedniego ubioru, złamania
regulaminu trasy narciarskiej
lub szlaku oraz wyjścia w góry i
wspinaczki mimo nieodpowiedniej kondycji fizycznej. Zdaniem
goprowców takie przepisy obudzą
w turystach świadomość, że ich
bezpieczeństwo w dużym stopniu
zależy od nich samych.

(tejo)

Pracownik MPGK „uzdbrojony” w minipług,
odśnieża zbieg ul. Długiej z placem Niepodległości
Szacowany roczny koszt ogrzewania
domku jednorodzinnego przez PEC
Jelenia Góra wynosi 4042,28 złotych,
a ogrzewanie tego samego budynku
gazem wynosi 4046,05 złotych bez
uwzględnienia dodatkowych kosztów
eksploatacji, serwisu, amortyzacji itp.
– mówi Paweł Szpecht.
O tym jakie koszty poniesie miasto

Światło w kadrze

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Iluminacje”. Jego uczestnicy
mieli za zadanie pokazać po swojemu
niezapomniany Karkonoski Festiwal
Światła. Autorzy nie ograniczyli się
jednak do czystej dokumentacji. Wiele
prac zawierało swego rodzaju „wariacje” na temat światła, których tematem był właśnie styczniowy festiwal.
– Poziom był wysoki – ocenili jurorzy.
Pierwszą nagrodę postanowiono
przyznać Pawłowi Murczakowi za
zdjęcie „Iskiernik”. Drugie miejsce
zdobył Marcin Gałuza za fotografię
„Tancerze ognia”. Za nim uplasował
się Ryszard Literacki z pracą zatytułowaną „Balony”.
Wyróżnienia dostali: Konrad Żurawski („Fontanna Światła), Dariusz
Szczurek („Balonowe fanfary”, „Balonowe eksplozje”), Artur Rylkiewicz
(„A kolory szalały” i „Miłość ognia”,
Magdalena Kaduba („Poskramiacze
ognia”), oraz Ryszard Olszewski
(„Fireshow”).

(tejo)

z tytułu zimy, która poważnie „odcisnęła” się na jeleniogórskich drogach
dziurawiąc je na sito, dowiemy się
dopiero, gdy z ulic zajdzie cały śnieg
i spłynie woda.
– Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o całkowitych kosztach zimy. Z
wstępnych danych wynika jednak,
że straty po zimie są o wiele większe

niż w przeciągu ostatnich dwóch lat
– mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze. Utrzymanie bieżące
dróg i naprawa ich po tegorocznej
zimie będzie o około 100 procent droższe niż w latach 2007 – 2008.
Angelika Grzywacz

Angielski na rozgrzewkę
Dawid Kuncewicz, Izabella Sigrist oraz Wojciech Łukowski to uczniowie jeleniogórskich gimnazjów, którzy
udowodnili, że angielszczyznę opanowali na szóstkę.
Zwyciężyli w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego, który odbył się w piątek w Gimnazjum numer 3
w Jeleniej Górze.
Jak mówi organizatorka,
Monika Andrzejewska, konkurs językowy był dla uczniów
rozgrzewką przed egzaminem
gimnazjalnym. W tym roku po
raz pierwszy gimnazjaliści będą
musieli bowiem zmierzyć się z
językiem angielskim na testach
końcowych.
Jednak – jak się okazało – dla
23 uczniów z sześciu jeleniogórskich gimnazjów, którzy
najlepiej wypadli w konkursach szkolnych i dostali się
na eliminacje do Gimnazjum
numer 3, angielski to łatwizna.

Do napisania przygotowanych
zadań testow ych organizatorzy przewidzieli 60 minut.
Uczniowie na rozwiązanie zadań potrzebowali jednak tylko
20 minut.
– Zadania były prostsze niż
na konkursie szkolnym – mówili tuż po napisaniu testu Kamil
Zwierzchowski, Dawid Kuncewicz, Paulina Paszczyk oraz
Maja Przybycień z Gimnazjum
nr 4 w Jeleniej Górze.

(Angela)

Uznany za złodzieja

Grzegorz Kraszewski zapomniał zgłosić ochronie NOMI,
że wchodzi do hali z nożykiem za 12 złotych zakupionym
w tym sklepie trzy tygodnie wcześniej. Wychodząc z marketu uaktywnił bramkę nierozmagnetyzowanym towarem
i został uznany za przestępcę. Sprawa w najbliższym
ochroniarz stwierdził, że nie mam
czasie trafi do sądu.
Pan Grzegorz włożył nożyk modelarski do torby z laptopem i
zapomniał o tym. Przyrząd potrzebny mu był do cięcia plakatów
reklamujących jego sklep medyczny.
Później z komputerem przekroczył
próg sklepu NOMI. – Remontuję
lokal, do którego przenoszę swój
sklep i bywałem bardzo często w
pawilonie tej placówki – mówi
Grzegorz Kraszewski. Za każdym
razem robił zakupy na kwotę około
200 – 300 złotych. Tak było i pechowego dnia.
– Kiedy nie znalazłem poszukiwanego towaru, chciałem zwyczajnie
wyjść ze sklepu. Wtedy zaczęła
„pikać” bramka. Okazało się, że

Słone koszty zimy

Fot. Konrad Przezdzięk



przez przypadek do torby z laptopem
włożyłem nie rozpakowany nożyk,
zakupiony 26 stycznia, który powinien zostać rozmagnetyzowany
przez kasjerkę, co nie zostało przez
nią zrobione.
Do pana Grzegorza podeszło
dwóch ochroniarzy. Klient zażądał
wezwania policji, położył laptopa
na ladzie i otworzył go. – Ochroniarz nie czekając na policję wyjął
nożyk z mojej torby i powiedział,
że znalazł skradziony przedmiot
– mówi poszkodowany. – Zostałem
posądzony o kradzież. Próbowałem tłumaczyć, że kupiłem ten
nożyk trzy tygodnie wcześniej i
mam na to fakturę w domu. Wtedy

Identyfikacja koniecznością
Każdy z ochroniarzy stojących w sklepach czy marketach ma obowiązek posiadania
widocznego i czytelnego identyfikatora, na którym powinny być umieszczone imię,
nazwisko, nazwa firmy ochroniarskiej, numer identyfikacyjny pracownika oraz datę
ważności legitymacji – mówi nadkom. Edyta Bagrowska, rzecznik jeleniogórskiej policji.
Jeśli legitymacja jest niewidoczna ochroniarz ma obowiązek okazać ją klientowi na
jego prośbę. Podstawą w pracy ochroniarza jest również kultura osobista.

interes” oraz kilka szydzących słów
paragonu przy sobie, więc jestem oraz śmiech.
złodziejem.
Nie wytrzymałem i zapytałem „czy
– Mimo zdenerwowania przyszło pan jest idiotą?”, a ochroniarz zaczął
mi do głowy, że mogę poprosić dupli- mi grozić słowami „jak cię wyprokat faktury w sklepie. Jednak nawet wadzę na zaplecze to zobaczysz co ci
po jej pokazaniu, i potwierdzeniu zrobię”– mówi Grzegorz Kraszewski.
zakupu nożyka, nikt nie chciał mnie – Nagrałem to, ponieważ mimo
słuchać i ze mną rozmawiać. Zrobio- zdenerwowania włączyłem dyktafon
no ze mnie złodzieja, mimo że nie w telefonie, żeby mieć dowód, jak trakprzedstawiono mi żadnego dowodu
tują klientów –
w postaci naocznego świadka czy
mów. Pranagrania z kamery przemysłowej
cownik
sklepu, o które poprosiłem. Mówiochrołem, że nie byłem nawet w okolicy
ny podziału, gdzie leżą te nożyki, ale nikt
k azał
nie wziął tego pod uwagę.
Klient przed przyjazdem
policji poprosił o przedstawienie się zarówno
ochroniarzy, jak i szefa
ochrony, bowiem na
ubraniu nie mieli oni
widocznej plakietki
z imieniem i nazwiskiem. Jednak w
odpowiedzi
usłyszał tylGrzegorz Kraszewski
ko„nie pana

legitymację dopiero po kilkuminutowej awanturze. Kobieta ochraniająca
obiekt w ogóle nie pokazała dokumentu. Była niegrzeczna i ironiczna.
W obecności policji, szef ochrony
twierdził, że nie ma możliwości,
by towar znaleziony w torbie pana
Grzegorza, mógł być wcześniej zakupiony i nierozmagnetyzowany. Na tej
podstawie stróże prawa wlepili panu
Grzegorzowi mandat za kradzież w
wysokości 50 złotych. Ten jednak

mandatu nie przyjął. Podkreśla, że
został upokorzony, bo przecież niczego nie ukradł.
– Spytałem, dlaczego policjant nie
przejrzał taśmy z nagraniem z kamery
przemysłowej sklepu. Odpowiedziano
mi, że zrobi to sąd. Co więcej policjant
przekazał mój nożyk ochronie, która
nie oddała mi mojej własności – mówi
klient. Pan Grzegorz będzie dochodził
swoich racji w sądzie.
Angelika Grzywacz

Ochrona jest w porządku
W rozmowie z nami szef ochrony NOMI w Jeleniej Górze twierdził, że zatrzymanie podejrzanego o kradzież klienta zostało wykonane profesjonalnie i zgodnie z procedurami
oraz bez żadnych uchybień. Co więcej mówi, że to klient był agresywny i godzinę później
chciał bez zgody robić zdjęcia pracownikom i przypadkowym klientom.
– Dla mnie sprawa jest ewidentna: w torbie od laptopa został znaleziony skradziony
przedmiot, a przybyła na miejsce policji potwierdziła słuszność naszego zatrzymania
nakładając na tego mężczyznę mandat karny – usłyszeliśmy od Krzysztofa Wesołowskiego, szefa ochrony jeleniogórskiego NOMI. – W naszym sklepie nie ma możliwości by
towar nie został przy zakupie zdeaktywowany. Jest tam podwójna ochrona. Po pierwsze
kasjerka, która przepuszcza towar przez elektromagnes oraz pracownik ochrony, który
patrzy jej na ręce, a po drugie, nowoczesne bramki, zakupione kilka miesięcy temu,
które nikogo nie wypuszczą z aktywnymi zabezpieczeniami. Nasi pracownicy zawsze
mają też widoczne identyfikatory. Co do nielegalnych nagrań, które zrobił ten człowiek,
nie mam zamiaru się wypowiadać – usłyszeliśmy
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ROZMAITOŒCI
Miłość z ogłoszenia
Niewątpliwy cud techniki i
myśli ludzkiej, jakim jest słowo
pisane, daje wiele dodatkowych
możliwości rozwoju, w tym
również miłosno-finansoworekreacyjną, której wyrazem
są wzniosłych lotów ogłoszenia
matrymonialne.
Tak też w oryginałach anonsów poczytać możemy o romantycznej naturze panów przebywających w zakładzie karnym
i poszukiwaniach starszych,
zmotoryzowanych panów przez
ciepłe wdówki (na zimę). Dowiedzieć się możemy, że miły pan ze
zdjęcia kocha las (to nie las jest ze
zdjęcia, lecz miły pan), pomimo
faktu pobytu w „ZK”. Ciekawe,
czy jego aktualne miejsce zamieszkania związane jest z tym,
jakże wielkim, uczuciem. Inni
łaskawie przyznają, że „mogą
mieszkać u pani”, jeszcze inni
eufemizują jak się tylko da, opisując swoją budowę jako puszystą,
a wiek jako ten powyżej 50. roku
życia. Sto też znajduje się powyżej
pięćdziesięciu na skali czasu!
Pan z brakami w uzębieniu
poszukuje wielkiej miłości z
woj. świętokrzyskiego, a kolejny
mieszkaniec zakładu karnego
potrzebuje wielkiej miłości i równie okazałego biustu u wybranki
swego serca. Chwali się również
temperamentem – cóż, byłoby
dziwne, jakby miejsce zamieszkania zmienił z powodu jego
niedostatku. Do tego dochodzi
poczucie humoru, kultura, pracowitość i zaradność... Mężczyzna
idealny! W innym ogłoszeniu
zauważyć można takiego pana,
który niedługo wychodzi z ZK,
ale poszukuje pani z dzieckiem,
najchętniej dziewczynką w wieku lat od 8 do 12.
Panie są nie mniej oryginalne.
Chwalą się zainteresowaniami
– w tym wypadami za miasto,
wiekiem powyżej pięćdziesiątki
i „młodym wyglądem”. No cóż,
„młody” jest pojęciem względnym...Szukają panów „bez nadwagi, nałogów i zobowiązań”.
W bazie danych jest jeszcze jeden
taki, który w ramach bonusu
nie ma zębów! Niektóre z pań
szukają specyficznych przedstawicieli płci przeciwnej. Musi być
spod znaku strzelca lub wagi, czy

też – w innym przypadku – być
„panem z zagranicy o polskich
korzeniach”.
Hitem jednak pozostanie „poznam pana niebrzydkiego, chętnie zmotoryzowanego” tudzież
list czytelniczki poszukującej
starszego mężczyzny, który może
„obdarzyć szczerym uczuciem
i zapewnić stabilizację”, przy
czym wykształcenie i uroda
nie są ważne, a pan może być
niepełnosprawny.
Wypowiedzi z tego całego
okrutnego zbioru pozwolę sobie bezczelnie edytować, kleić,
formować, miętosić i syntetyzować aż do momentu powstania
ogłoszeniowej pary idealnej,
zaczynając po dżentelmeńsku
– od mężczyzny.
Henio przebywa w zakładzie
karnym – co za tym idzie, jest
zadbany, niebrzydki i kulturalny, o miłej aparycji. Kocha las.
Zostawił w nim cząstkę siebie (i
nie tylko siebie). Jest wdowcem,
poza murami często zmotoryzowanym. Patrzy poważnie na
życie – potrzebuje kobiety, która
obdarzy go wielką miłością i
równie wielkim biustem. Jest
łysym blondynem, wdowcem, nie
posiada nałogów, zobowiązań,
nadwagi ani zębów (czy tylko ja
widzę tu związek?). Jest niezależnym finansowo kawalerem
w stosownym wieku. Pochodzi
z Górnego Śląska, ale aktualnie
przebywa na rencie (czy to jakaś
miejscowość?). Prosi o fotografię
sylwetki.
Tajemnicza natomiast jest
puszystą panną (biust!) w wieku
jeszcze bardziej stosownym, o
młodym wyglądzie. Lubi wypady za miasto (las!). Oczekuje
stabilizacji (renta!) od „chętnie
zmotoryzowanego wdowca”
(strzał w dziesiątkę!). Pozna pana
niebrzydkiego, bez nadwagi,
nałogów i zobowiązań. O zębach
– niestety – cisza.
Jakże prosto jest dobrać zbiór
literek w pary, czyż nie? Kilka eufemizmów i jesteśmy w
domu. Bo wszystko opiera się na
hipokryzji.

(Tajemniczy)
Konrad Lipiński

PLOTKI I FAKTY
Sztuka dla dziecka
bez kupy w majtkach

Bogdan Nauka, dyrektor
Zdrojowego Teatru Animacji,
swój pomysł tyczący urządzenia części przestrzeni Parku
Zdrojowego jako rodzaj terenu twórczej aktywności dla
najmłodszych nazwał „sztuką dla dziecka”. Kiedy zasugerowaliśmy, że takie miano może się szybko komuś
skojarzyć z dziecięcą kupą
w majt ka ch, pa n Bogda n
uśmiechnął się pod wąsem i
przyznał, że o tej zbieżności
nie pomyślał. Ale przy pomyśle obstaje, bo pozwoli on z
rozsądkiem zagospodarować
niewykorzystany dotąd teren
uroczego cieplickiego parku.
Oby tylko nie pozostał po tym
dydaktyczny smrodek.

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk

ODA OD M£ODOŒCI

– Panie Miłoszku, co pan taki markotny?
Przesilenie wiosenne?

– Czy może kryzys
połowy kadencji?

„Klątwa” nad Łodzią

Bez entuzjazmu przyjęła
łódzka krytyka „Klątwę” wg.
Wyspiańskiego, wystawioną
w drugim co do wielkości
mieście Polski przez zespół
Teatru Nor wida z Jeleniej
Góry. – Rozmach teatralnej
metafizyki był duży, ale skutki sięgają podłogi z europalet.
Ona staje się najwyraźniejszą częścią tego widowiska.
„Klątwa” jakiś czas powisi
nad Teatrem Nowym. A potem może spadnie deszcz...
– pisze Renata Sas na łamach
łódzkiego „Ekspresu Ilustrowanego”. Tymczasem doszły
nas słuchy, ze na widowni
siedział komplet publiczności i to w dodatku w godzinach przedpołudniow ych!
A by za spokoić ciek awość
wszystkich łodzian, a jest
ich prawie milion, aktorzy z
Jeleniej Góry wahają się, czy
nie osiąść w tym mieście na
dłużej gościnnie występując.
Nie odradzamy.

– Ech, pani Aniu, mam wrażenie,
że ktoś patrzy na nas jak na wyrzutki
sumienia.

(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.

Anna Ragiel i Miłosz Sajnog, radni Klubu Jelenia Góra XXI

Redakcja

anzol

OKIEM NACZELNEGO 

Młodzież
odmóżdżona
W media ch echem n iesie
się debata o kondycji młodych
Polaków, równolatków niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej.
W 20. roczn icę odz yska n ia
suwerenności przez nasz kraj
wyjęty w 1989 roku spod sowieckiej supremacji, urodziny
świętuje także całe pokolenie
rodaków, które raczkowało,
kiedy Michnik krzyczał, żeby
odp…. się od generała.
Z badań opinii społecznej
w y n i k a , że m łod z i Pola c y,
już zwani Pokoleniem 1989,
są peł ni opt ymizmu, wiar y
w siebie i gotowi do wyzwań.
Są przekonani, że ich miejsce jest tutaj, nie zamierzają

opuszczać k raju na sta łe, a
jeśli nawet, to tylko po to, aby
okopać się euro i z majątkiem
wrócić do Ojczyzny. Na razie
wciąż jeszcze żyją w świecie
marzeń, bo przecież dopiero są
na pierwszych latach studiów,
ale już stykają się z „dorosłą”
rzecz y w istością . Nierza dko
pracują, aby móc się uczyć, bo
czasy darmowych studiów dla
wszystkich zainteresowanych
minęły bezpowrotnie wraz z
końcem poprzedniej epoki.
Rzeczy wistość jednak,
zwłaszcza ta przyziemna, pokazuje młodych Polaków jako
osoby skrajnie różnie od wyidea l i zowa nych post a c i na

obrazku wykreowanym przez
ośrodki badania opinii spo łecznej. 19- i 20-latkowie, pełni
pychy i zupełnie pozbawieni
pokory wobec życia i osób starszych, panoszą się imponując
ga d ż et a m i nowo c z e sno ś c i :
szybkimi samochodami kupionymi przez rodziców, stylem
życia przypominającym high
life bohaterów k iczowat ych
telenowel oraz w yjątkow ym
tumiwisizmem, jeśli chodzi o
wartości związane z dziedzictwem kulturowym ojczyzn: tej
wielkiej – Polski, oraz tej małej
– Jeleniej Góry.
Po ko l e n i e b e z i d e o wc ó w,
w ychowa ne we wzg lędny m
dobrobycie, które nie zaznało
upokorzeń poprzedniego systemu, a tamtą rzeczy wistość
trakt uje jak niewiar ygodną
bajkę, na pewno n ie w róż y
dobrej przyszłości. Ten, komu

wszystko łatwo przychodzi i
w dodatku nie wk łada w to
żadnego w ysiłku, nigdy nie
zrozumie potrzeby uczciwej
pracy. A takich postaci, choć
zawsze jest sporo, w ostatnim
dwudziestoleciu przybyło. I – co
najgorsze – stało się wzorem
dla wielu młodych Polaków.
Skrajna obojętność na tematy ważne społecznie, materia,
za którą „młodzi gniewni” są
gotowi sprzedać się choćby szatanowi, połączone z niezwykłą
butą i pewnością siebie kładą
cień na obraz całej młodzieży
urodzonej po 1989 roku. A jest
wśród niej mnóstwo jednostek
wybitnych, ludzi dobrych i prawych, wrażliwych i mądrych.
Kontrast między obyczajowością cza sów sprzed 1989
roku a współczesnością jest
nieby wa ł y. Wtedy w g łowie
się nie mieściło, aby – czy to

słownie, czy ręcznie – napaść
na nauczyciela, który przecież
nie zawsze – podobnie jak dziś
– był rzeczy wiście wzorcem
do naśladowania i pomnikowym autorytetem. Dziś młodzi
Polacy, odmóżdżeni now ymi
czasami i skret yniałą modą
na bezgraniczną swobodę, są
gotowi nawet zabić swoich mistrzów. A ubliżanie im publicznie traktują jak coś zupełnie
normalnego.
Dostęp do techniki, o której
ga d ż et a c h w s c hy ł kow y m ,
niedorozwiniętym okresie PRL
można było tylko pomarzyć, a
także rewolucja technologiczna poprzewracała młodzieży
(nie tylko zresztą) w głowach.
Napełnione sieczką popkultury
czerepy, często ogolone na łyso
i dla kamuflażu opakowane w
kaptur, są w stanie myśleć tylko
o tym, co ciału najbliższe: nawa-

leniu się piwem zmieszanym
z aviomarinem, napaleniu się
haszu i rozróbie. Dla wielu
korz yst a n ie z komórek to
możliwość nagrania kompromitujących nauczycieli filów,
a Internet – narzędzie do ich
rozpowszechniania.
Dwadzieścia lat niepodległości to prawie tyle samo, ile
Polska suwerenna przetrwała
przed 1939 rokiem. Jednak
pokolenie tamtejsz ych 20 latków rzuciło się heroicznie
do obrony Ojcz yzny przed
hitlerowskimi i sowieckimi
najeźdźcami, a później ginęło
w Powstaniu Warszawskim.
Czy, w razie podobnego zagrożenia , dzisiejsi m łodzi
równie żarliwie poszliby na
barykady? Wątpię.

Konrad Przezdzięk
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Uderzenie nauczyciela kamieniem w głowę podczas zajęć
warsztatowych, szarpanie, oraz wulgarne wyzwiska
rzucane przez uczniów pod adresem uczących – to nasza
rzeczywistość. Ostatnio takie zachowanie na własnej
skórze odczuło dwóch jeleniogórskich nauczycieli, a w
minionym roku odnotowano aż 24 przypadki znieważenia pedagogów przez nieletnich.
Kilka dni temu jeden z czternastolatków z Gimnazjum nr 2 w
Jeleniej Górze chciał zaimponować
swoim kolegom. Wstał z ławki,
zaczął chodzić po sali i rzucać
przekleństwami. Nie skończyło się
tylko na słowach. – Nauczycielka
poprosiła go, aby się uspokoił i
nie przeszkadzał na lekcji. W odpowiedzi na zwróconą uwagę
14-latek podszedł do nauczycielki i
zaczął ją szarpać – poinformowała
nadkom. Edyta Bagrowska z KMP
w Jeleniej Górze.
Powiadomieni o zdarzeniu policjanci zatrzymali chłopca, który
przyznał się do zarzucanego mu
czynu. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że chciał zaimponować
kolegom, i był to tylko żart.
Jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł, nie był to pierwszy
wybryk uczniów w tej szkole.
Rodzice mówią, że od swoich

Dla dobra nieletniego
Sądy rodzinne w orzekaniu w sprawach
nieletnich kierują się ustawą z czasów
stanu wojennego: z października 1982
roku. Wskazuje ona, że przede wszystkim ważne jest dobro małoletniego
przestępcy. Sąd może polecić nadzór kuratora lub wysłać nieletniego do ośrodka
wychowawczego lub poprawczego.
Policja prowadzi szereg działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie demoralizacji i przestępczości
nieletnich. – To spotkania i pogadanki
z dziećmi i młodzieżą szkolną m.in.
na temat odpowiedzialności karnej
nieletnich za popełniane czyny karalne.
Ponadto prowadzimy działania dochodzeniowo- śledcze, które polegają na
prowadzeniu postępowań przeciwko
nieletnim sprawcom czynu karalnego i
powiadamianiu sądu rodzinnego – mówi
Alicja Baranowska.

dzieci słyszeli o co najmniej kilku
innych przypadkach znieważenia
nauczycieli „dwójki”. Dyrekcja
nie chce jednak komentować tej
sytuacji, bo jak mówi, placówka
próbuje sama sobie poradzić z tym
problemem.
Statystyki policji pokazują jednak, że takie zachowanie uczniów
spotkać można nie tylko we wspomnianej szkole. Aktualnie Sekcja
ds. Nieletnich i Patologii Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
prowadzi postępowanie przeciwko
innemu nieletniemu uczniowi
z jeleniogórskiego gimnazjum,
który straszył nauczyciela słowami: ”Ty nie cwaniakuj, bo ja mam
kolegów i oni ci pokażą”. Pedagog
nie ukrywał przed policją, że boi się
spełnienia tych gróźb.
Inna nauczycielka na terenie
jeleniogórskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej usłyszała od
swojego ucznia: „ty kur..., szmato
popierd.....a”. Inny wychowanek
znieważył nauczycielkę, kierując
do niej słowa: „ Spierd...j kur...o, ty
gościówo”.
Ten sam uczeń kilka dni później
do innego nauczyciela odezwał się
słowami: „Spierd....j ch…..”.

Przechodzą do czynów

W minionym tygodniu w Jerzmanicach, w powiecie złotoryjskim,
wychowanek zakładu poprawczego podczas zajęć warsztatowych
przy obróbce kamienia brutalnie
zaatakował swojego nauczyciela
kamiennym elementem. Miał go
uderzyć ostrą krawędzią przedmiotu w tył głowy. Pedagog odniósł
poważne obrażenia. Trafił do
szpitala. Jest w poważnym stanie.
Jeśli sąd rodzinny potraktuje atak
jako usiłowanie zabójstwa, może
przekazać dalsze postępowanie do
sądu karnego. Tam nieletni odpo-

Dyktatura ucznia

Fot. Konrad Przezdzięk
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Sprzeczka jednego z gimnazjalistów z „dwójki” z nauczycielką.
wiadałby jak dorosły przestępca.
Jak pokazują policyjne statystyki
co roku nagannych i karalnych
zachowań uczniów odnotowuje
się coraz więcej.

Belfer się boi:
uczeń jest bezkarny

Nauczyciele niechętnie zgłaszają
popełnienie czynu zabronionego
na ich szkodę z obawy o reakcję
dyrekcji szkoły i reszty grona
pedagogicznego. Nierzadko przez
dyrektorów szkół traktowane jest

Zgłoszenia dokonywane na policję oraz analiza przestępczości nieletnich wskazuje, że udział nieletnich w popełnianiu czynów
zabronionych jest poważnym zjawiskiem i ma tendencje wzrostowe – mówi sierż. Alicja Baranowska, z Sekcji ds. Nieletnich i
Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Duży wzrost przestępczości nieletnich nastąpił w kategorii przestępstw
przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu, gdzie osobami pokrzywdzonymi byli nauczyciele.
– Słyszę od swoich uczniów
słowa „ i co mi zrobisz?”, w wielu
przypadkach na tym się kończy,
ale nie zawsze – mówi jedna z
nauczycielek z jeleniogórskiego
gimnazjum, która prosiła nas o
anonimowość. – Czasami padają
też obelżywe słowa pod moim
adresem, zdarza się nawet, że są to

Uczeń do nauczycielki: „ Spierd...j kur... o,
ty gościówo”. Uczeń do nauczyciela:
„Spierd....j ch…..”.
to jako słabość uczącego, który
sam nie potrafi sobie poradzić z
„dzieciakami”.

jakieś groźby. Kiedyś reagowałam
na takie zachowanie, sprawę chcia-

łam nawet nagłośnić podczas rady ani rodziców, sprawa zgłaszana
pedagogicznej. Nie uwierzy pani, jest na policję.
do czego to doprowadziło.
Angelika Grzywacz
Dyrektorka stwierdziła, że jestem nieudolna i nie potrafię sobie
14,7
poradzić z wychowaniem, bo takie
rzeczy dzieją się tylko na moich
11,7
zajęciach. Zaproponowała mi
nawet, żebym poszła na jakiś kurs
doszkalający. Kiedy wezwałam do
szkoły rodziców, ci zaśmiali mi się
w nos. I sprawa ucichła. Uczniowie
czują się więc bezkarni. Poza obniżeniem oceny z zachowania, co nie
robi na nich żadnego wrażenia,
2007
2008
przecież jako nieletnim, nic im nie
można zrobić.
Kiedy nie pomagają rozmowy Udział nieletnich w ogólnej
nauczycieli, psychologów szkoły ilości przestępstw

Fot. Konrad Przezdzięk

Czerwone światło dla czeskich pociągów?

Vlastimil Dlab

Artur Zych i Marzena Machałek

Tylko jasnej deklaracji urzędu marszałkowskiego oraz
100 tysięcy złotych wsparcia brakuje do uruchomienia
połączenia Jelenia Góra – Trutnov. Czesi są gotowi do
finansowania takiego składu przez trzy miesiące. A polskim samorządowcom jest wstyd za decydentów.
Czy wzorem ubiegłego roku
będzie można latem pojechać
na wycieczkę do południowych
sąsiadów, aby z okna wagonu
obejrzeć krajobrazy i zwiedzić
Trutnov? Wprawdzie połączenie

wpisano w ramowy rozkład jazdy pociągów, ale uruchomienie
składu wcale nie jest takie pewne. Do walki o to, aby turyści i
mieszkańcy mogli latem jeździć
tą linią do Czech, włączyła się

posłanka Marzena Machałek
z Prawa i Spraw ied l iwości.
Nieustannie starania o uruchomienie połączenia Jelenia Góra
– Trutnov prowadzi starosta
lwówecki Artur Zych.
W piątek, z inicjatywy posłanki Marzeny Machałek, odbyło
się spotkanie przedstawicieli
czeskich i polskich samorządowców oraz przewoźników
obu krajów, którego celem było

omówienie warunków wznowienia połączenia z Jeleniej
Gór y do Tr utnova oraz jego
promocji. – Niestety, zawiedli
na s przedst aw iciele urzędu
marszałkowskiego, którzy w
ostatniej chwili odwołali swój
udział w wydarzeniu – mówi
posłanka Machałek.
– Jesteśmy przygotowani do
uruchomienia tego połączenia:
mamy zabezpieczone pieniądze
oraz obsługę w postaci nowoc z e snego sz y nobu sa m a rk i
Stadler naszego przewoźnika
Viamont – zapewnił na konferenc ji pra sowej Vla st i m i l
Dlab z w ydzia ł u transport u
województwa Hradec Kralove,
które współfinansuje połączenie do granicy czeskiej. Czesi
są gotowi prowadzić połączenie od lipca do września. Nie

wykluczają jednak, że pociąg
do Trutnova mógłby już jeździć
od maja.
A rtur Zych: – W ubiegł ym
roku też były starcia o to połączenie. Kiedy w końcu okazało
się, że r usz y, byl iśmy pe ł n i
obaw, że połączenie nie będzie
cieszyło się zainteresowaniem.
Rzeczywistość pozytywnie nas
zaskoczyła, bo pociąg okazał
się hitem sezonu. Byłem przekonany, że w tym roku wszystko
potoczy się normalnie. Niestety,
znów są kłopoty.
– Jestem gotów nawet zrezygnować z doprowadzenia tej
linii bezpośrednio do Lwówka,
bo miasto ma sporo połączeń
z Jelenią Górą. Wystarczy je
odpowiednio skoordynować
– dopowiada starosta Zych,
który w zabiegach o urucho-

Czekając na peronie
Jest budująca postawa Czechów i zgoda Polskich Linii Kolejowych, Nie ma oporów
ze strony Przewozów Regionalnych PKP. Brakuje tylko zdecydowania i dobrej woli
urzędników z Wrocławia. Entuzjaści połączenia Jeleniej Góry z Trutnovem, a także
pasażerowie z przygranicznych rejonów, którzy z połączenia korzystali ze względów
praktycznych, liczą na to, że urząd marszałkowski się określi oraz dołoży brakujące
pieniądze. A z początkiem lipca z megafonów jeleniogórskiego dworca rozlegnie się
zapowiedź: – Międzynarodowy pociąg osobowy do Trutnova odjedzie z toru przy peronie
drugim. Wielu w mieście i regionie na to czeka.

mienie międzynarodowej kolei
lokalnej jest bardziej aktywny
od samorządowców ze stolicy
Karkonoszy.
Jak podkreśla starosta lwówecki, nie chodzi o majątek.
– Z urzędu marszałkowskiego
potrzebne jest tylko 100 tysięcy
złotych, a może nawet mniej
– mów i A r t ur Zych. – Ma m
zap e w n ien ie od m a r sza ł k a
Szczygła, że będzie dobrze, ale
poza tym nic. Jest mi wstyd, bo
Czesi wywiązują się z umów i
mają wszystko przygotowane
na długo przed startem pociągu. A u nas? – rozkłada ręce
samorządowiec.

Konrad Przezdzięk

Retro dla dzieci
I w tym roku – wzorem lat poprzednich
– z okazji Dnia Dziecka będzie okazja,
aby z Jeleniej Góry do Lwówka najmłodsi
mieszkańcy przejechali się składem retro
po jednej z bardziej malowniczych tras
regionu. Jak zapowiada starosta Artur
Zych, w tym roku przypada też 140lecie uruchomienia linii z Sędzisławia do
Kamiennej Góry. W organizację imprezy
włączą się najpewniej inne samorządy.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Bliźniacy Bolesław i Mieczysław
Osipikowie, znani z rowerowej pasji, mają jeszcze jednego pozytywnego „bzika”: kochają tramwaje.
Miłością nostalgii i przeszłości.
Bo choć turkotów, zgrzytów i
dzwoneczków od dawna już nie
ma, to wciąż one brzmią w uszach
niejednego jeleniogórzanina,
który pamięta „szóstkę” sunącą
z dworca kolejowego do Apteki
pod Koroną w Cieplicach. Zamiłowanie do czerwonych wagonów
wyssali z mlekiem matki, która
w Kolei Elektrycznej w Jeleniej
Górze, jak zaraz po wojnie zwano
tramwaje, zatrudniła się tam jako
motornicza i konduktorka.
Zofia Osipik z domu Piotrowska
przyszła na świat w Wilimington
(USA), a koleje losu przywiodły
ją w 1945 roku do Jeleniej Góry.
Zamieszkała z rodziną w kamienicy przy ul. Grottgera, gdzie do
dziś mieszka jej syn, Bolesław.
Ten, od kiedy pamięta, w
domu często mówiło
się o tramwajach i o
kolei także: matka
była tramwajarką,
a ojciec – kolejarzem.

Wagary w tramwaju

– Byliśmy w podstawówce
– wspomina pan Bolesław. – Jak
to takim urwisom się zdarza,
chodziliśmy na wagary. Ale nie
na pola i łąki, tylko do… tramwaju – opowiada. Wtedy tramwaj
traktowany był nie tylko jako
środek komunikacji, którym
dojeżdżało się do pracy i szkoły.
Tramwajem jeździło się na wycieczki, za miasto. – Zresztą my
z rodzicami jeździliśmy, czym
się dało: rowerami i autobusami
– wtrąca B. Osipik.
Ale dla kilkulatków wagary w
wagonie to było to! – Raz złapał
nas konduktor – opowiada jeleniogórzanin. – Dojeżdżaliśmy
akurat na osiedle Orle, na wysokości dzisiejszej stacji paliw. Wtedy nic tam nie było. Tylko łąki i
pola. Konduktora zdziwił fakt, że
jesteśmy sami i mamy tornistry.
Tramwaj zbliżał się do przystanku. Zobaczyliśmy mundurowego
i dalej w nogi! Udało nam się
uciec i schować w trawie.
Wróciliśmy do miasta
następnym kursem, już
niezauważeni przez konduktora – mówi.

Połykał szyny

Chłopców pasjonowała jazda
na przedniej platformie, tuż przy
motorniczym. Pan Bolesław do
dziś na pamięć zna miejsca, w
których tramwaj zgrzytał, w
których musiał zwolnić, i w których „balansował” ze względu na
zapadnięte torowisko. – Najbardziej pasjonowało mnie to, jak
wjeżdżając na plac Bieruta (dziś
Niepodległości), wagon „połykał”
tory. Był tam zakręt, na którym
pojazd przeraźliwie piszczał, a z
perspektywy motorniczego nie
było widać szyn, które wyłaniały
się dopiero z tyłu po pokonaniu
wirażu – opowiada z emocją B.
Osipik.
Potem tramwaj pruł w stronę
Cieplic, ale – na mostku nad Pijawnikiem – musiał zwolnić niemal
do zera, bo torowisko było zapadnięte. Dopiero potem nieco przyspieszał, aby zahamować przed
przystankiem przy małej poczcie,
gdzie już czekał inny wagon w
przeciwną stronę. Bo jak wiadomo, jeleniogórskie tramwaje były
jednotorowe, a pojazdy mijały się
na przystankach zwanych też mijankami. Bolesław Osipik może w
ten sposób zrelacjonować przebieg
każdego kilometra linii.

Były tłumy

– Łza się w oku kręci – Osipik
nie kryje wzruszenia, kiedy pytamy o ostatni przejazd tramwajem.
Pamięta go jak dziś. 29 kwietnia
1969 roku. Nie było za ciepło, choć
maj za pasem. Za to na ulicach tłumy, jeszcze większe na przystankach, a
w t ra mwa jach taki
ścisk, że nie
szło wejść.
Sam Osipik
n ie wszed ł
za pierwszym
razem. Udało
mu się uwiesić
barierek. WteBolesław Osipik z bezcennym albumem archiwaliów.
dy, kiedy wia-

Chóralne „Sto lat!”, upominki, kwiaty i moc życzeń od
wszystkich. Tamtego popołudnia Jerzy Wiklendt szybko nie zapomni! 80. urodziny fotografika świętowali
w miniony wtorek jego przyjaciele, koledzy, znajomi,
samorządowcy oraz wszyscy miłośnicy fotografii.
Wiklendtowi złożył gospodarz
KK, dyrektor Marcin Zawiła oraz
prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski ze swoim zastępcą
Zbigniewem Szereniukiem. Powinszowania padły z ust pomysłodawcy całego projektu „Pamięć
miasta” Jacka Jaśko.
Niektóre z powiększeń już były
na wystawie „Dokument prawdę
powie”, którą w czerwcu ubiegłego

Fot. rylit

„Pamięć miasta 1958” to tytuł wystawy, którą otwarto w
Książnicy Karkonoskiej. Zdjęcia
zawiera ona szczególne: ulice
jeleniogórskiej starówki sprzed
radykalnej przebudowy, która na
zawsze zatarła klimat dawnego,
prawdziwie starego miasta.
Wernisaż zbiegł się z osobistą
uroczystością Autora: 80. rocznicą urodzin. Życzenia Jerzemu

roku otwarto w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wówczas wydarzenie szeroko
opisał nasz portal, a w tygodniku
Jelonka pojawił się obszerny tekst
o panu Jerzym. – Reakcja była
bardzo żywa. Wiadomość o tamtej
wystawie dotarła nawet do jeleniogórzan mieszkających w USA – powiedział Jerzy Wiklendt dziękując
Jelonce za nagłośnienie ekspozycji,
bez czego – jak podkreślił – nie
byłoby wystawy w książnicy.
Po wernisażu goście ze świata
jeleniogórskiej kultury spotkali
się w Biurze Wystaw Artystycznych. Janusz Moniatowicz, znany

Pamiątka z 80. urodzin pana Jurka: zbiorowe zdjęcie uczesników wernisażu.

Pęd do tramwaju
Eksponaty z kolekcji B. Osipika: zdjęcia
z tramwajem z 1 maja 1969 roku oraz
legitymacja służbowa mamy pana Bolesława.

domość o końcu jeleniogórskich
tramwajów dotarła do świadomości jeleniogórzan, wagonem chciał
się przejechać nawet ten, który na
co dzień nim nie jeździł. Nawet
ci, którzy czerwonych wozów nie
lubili, wybrali się na przejażdżkę.
Potem tramwaj wyruszył jeszcze
raz, trzy dni później, w pochodzie pierwszomajowym, na czele
załogi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. – Ale to już nie był
tramwaj dla prostych ludzi. Jechali
tam sami oficjele – wspomina
Bolesław Osipik.

Epilog w archiwum

Część tamtej Jeleniej Góry nasz
rozmówca zachował w albumie z
wklejanymi zdjęciami z prasy codziennej. – Robiłem to od dziecka.
Niektóre wycinki mają ponad pół
wieku – dodaje. To niespotykanie
cenne archiwum pokazuje miasto
z tramwajami. Wyłaniają się zza
zakrętu al. 15 Grudnia. Suną

placem Bieruta. Są tam fotografie
Waldemara Wydmucha, który długie lata pracował jako fotoreporter
dla Gazety Robotniczej. Niektóre z
nich można było oglądać ostatnio
na wystawie „Wokół Jeleniej Góry”
w Biurze Wystaw Artystycznych.
– Chcę jakoś zachować tamtą
rzeczywistość dla potomnych.
Zdecydowałem, że album oddam do Archiwum Państwowego

– mówi Bolesław Osipik. Spocznie
tam na półkach wokół innych
dokumentów przeszłości: pachnących czasami, których już nie ma
i dodający słyszalny w wyobraźni
turkot sunącego, czerwonego
tramwaju. Szóstki z dworca do
Apteki pod Koroną.

Konrad Przezdzięk

29 kwietnia Bolesław i Mieczysław Osipikowie ruszą na rowerach trasą linii tramwajowej z dworca głównego do Sobieszowa pod siedzibę Wyższej Szkoły Menedżerskiej,
gdzie tramwaje kończyły bieg. Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarskie zaprasza
na Rodzinny Rajd Rowerowy, 1 maja na trasie: dworzec główny PKP w Jeleniej Górze
– Sobieszów pętla.
Patronat nad tą niewesołą rocznicą obejmuje portal i tygodnik Jelonka.com. Do dziś
wielu jeleniogórzan uważa, że decyzja o likwidacji komunikacji tramwajowej była błędem nie do naprawienia. Ogłosimy wkrótce konkurs fotograficzny oraz inne wydarzenia
związane z przypomnieniem mieszkańcom historii powstania linii tramwajowej, jej codzienności aż do chwili likwidacji. Dlatego już dziś prosimy naszych Czytelników, którzy
pamiętają tramwaje, o listy, wspomnienia, świadectwa. Może w Państwa domowych
archiwach zachowały się zdjęcia, które uwieczniły w kadrze tramwaj? Skontaktujcie
się z nami – redakcja@jelonka.com Żadnego sygnału nie zostawimy bez odpowiedzi.

Wielki dzień Jerzego Wiklendta

fotografik
i członek
Związku Polskich Artystów Fotografików, złożył Jerzemu Wiklendtowi życzenia i odczytał
listy gratulacyjne od organizacji
fotograficznych.
– Nie jestem gadatliwy, więc
powiem wam krótko: bardzo
dziękuję! – skwitował pan Jerzy i
osobiście pokroił tort, z którego
wcześniej zdmuchnął urodzinowe
świeczki. Tort szczególny, bo przyozdobiony... fotografią. Podobno
słodką.

(tejo)

Jubilat gasi świeczki na urodzinowym torcie

Fot. Konrad Przezdzięk

Wsiadają z bratem na rower i jadą. Śladami tramwaju.
Tam, gdzie kiedyś tory wiodły czerwone wagony, a w nich
– miliony pasażerów. 40 lat temu tam tramwaj przejechał
po raz ostatni. Oni chcą sobie przypomnieć lata dzieciństwa, spędzone – oczywiście – w tramwajach.
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WYDARZENIA

Radni powiatowi z klubu Prawa i Sprawiedliwości krytykują poczynania starosty jeleniogórskiego i jego zastępcy,
w sprawie prywatyzacji szpitala w Kowarach. Uważają,
że udziały sprzedano za zbyt niską cenę, narażając w ten
sposób skarb państwa na straty. – Jest spore ryzyko, że
za pięć lat szpitala nie będzie – mówią.
Władze powiatu zapewniają,
że prywatyzacja była jedyną szansą na uratowanie tej placówki
medycznej. Umowa podpisana
pod koniec ubiegłego roku przez
starostę Jacka Włodygę oraz Piotra Gerbera, prezesa firmy EMC
Instytut Medyczny S. A. weszła w
życie 2 stycznia. Nowy właściciel
za 90% udziałów zapłacił 1,5 miliona złotych. Zobowiązał się też
do zainwestowania 18,5 miliona
złotych, z czego 4,5 stanowi spłata
długu spółki.

Radni PiS wyliczają liczne wady
zawartej umowy i podkreślają, że
została ona w taki sposób sformułowana, że zabezpieczony jest głównie nabywca, a powiat narażony na
straty. Głównym argumentem jest
cena sprzedaży, która według nich
jest zadecydowanie za niska.
– Jeden udział wyceniono na 763
złote i 98 groszy, a wartość całego
kapitału zakładowego spółki na
4. 965.875 złotych. Nie wspominam już o samym majątku szpitala.
Pozwolono na jego przejęcie za

Tu rodzą po ludzku
Szpital w Bukowcu podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, na 3
lata. – Spółka, której integralną częścią jest Narodowy Zakład Opieki Zdrowotnej w
Kowarach, prowadzi dotychczasową działalność. Funkcjonują oddziały zabiegowe,
zachowawcze, opieki długoterminowej i ambulatoryjnej. Leczymy w oddziałach:
chorób wewnętrznych, pediatrycznym, chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczym,
noworodkowym i rehabilitacyjnym – wyjaśnia Wiesława Gajewska, prezes spółki
EMC Instytut Medyczny S.A. - zamieszanie i spory polityczne dotyczące szpitala z
pewnością mu nie służą. Pacjentów najbardziej interesuje oferta i opieka medyczna,
jaką zapewnia kowarska lecznica. Kobiety, które zdecydują się na poród w Kowarach,
mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną na wysokim poziomie. Specjalnie dla
młodych mam kupiliśmy nowoczesne łóżko porodowe, a pomieszczenie w którym stoi
jest integralną częścią „apartamentu” dla rodziców, oczekujących na potomka.
– Od początku ciąży wiedziałam, że urodzę w szpitalu Bukowiec. Z powodu zagrożenia
ciąży krótki okres spędziłam w szpitalu w Jeleniej Górze, wspominam go bardzo źle.
Tutaj jest zupełnie inaczej, mam zapewnioną świetną opiekę medyczną i przede
wszystkim, tak ważną w tym okresie, intymność – mówi Kamila Cyganek z Karpacza,
która 27 lutego urodziła synka.

Fot. Marek Komorowski

Staniszów w sieci

Nowoczesne centrum kształcenia w ramach projektu „Wioski
Internetowe” zostało otwarte w
Staniszowie. W wyremontowanej
sali biblioteki gminnej znajduje
się 10 stanowisk komputerowych z których bezpłatnie mogą
korzystać wszyscy mieszkańcy
gminy. – Z funduszy unijnych pochodzi cały koszt zakupu sprzętu
i przygotowania pomieszczenia
– wyjaśnia Marek Piwowarski,
zastępca wójta w Podgórzynie
– wszystko kosztowało 110 tysięcy złotych. Gmina zobowiązała
się do finansowania kosztów

utrzymania centrum. Również
opłaca szerokopasmowy dostęp
do Internetu. – Zamierzamy uruchomić kursy języka angielskiego i
niemieckiego, jak do każdej grupy
zbierzemy po 10 chętnych – mówi
Agata Pilch, pracownica urzędu.
Gmina zatrudni mieszkańca Staniszowa do nadzoru placówki.
Gospodarze zapowiadają kolejne
kursy: obsługi komputera i programów biurowych, prowadzenia działalności gospodarczej,
sposobów poszukiwania pracy i
wiele innych.

• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego
odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36 III
piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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niewielkie pieniądze. Na powiecie
nadal ciąży 19 milionów długów
przejętych od likwidowanego ZOZ
– mówi radny Eugeniusz Kleśta
– poza tym zarząd nie dopełnił swoich obowiązków już w momencie
powołania Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o. o.. Wtedy trzeba
było zatrudnić dobrego menadżera
i wprowadzić dodatkowy kapitał.
Bez tego spółka nie mogła się
rozwijać i zamiast przynieść zyski
zadłużała się.
Radnym nie podoba się też zapis
w umowie, który mówi, że przez
pięć lat placówka medyczna w
Bukowcu ma pełnić funkcję szpitala powiatowego. – Po upływie
tego okresu nowy właściciel może
zdecydować się na przekształcenie
szpitala w ośrodek leczący jedynie
dochodowe typy chorób. Teren
Kowar, na którym znajduje się
szpital, jest przeznaczony pod
działalność sanatoryjno-uzdrowiskową z uwzględnieniem handlu,
turystyki i gastronomii. Szpital
będzie zamieniał się w sanatorium
dla zamożniejszych osób – obawiają się rajcy.
Władze powiatu uważają, że są
to ewidentne zagrywki polityczne, których celem jest wywołanie
zamieszania. – Prywatyzacja szpitala była jedyną szansą na jego
dalsze funkcjonowanie, ponieważ
powiatu nie stać na finansowanie
tak kosztownej działalności – argumentują samorządowcy.
– Prywatyzacja szpitala w
Bukowcu to zdecydowanie nasz
sukces, dzięki niej zostanie on zmo-

KRÓTKO Z REGIONU
Jaja w muzeum

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza dzieci i
młodzież do udziału w zajęciach „Tradycje Wielkanocne
- warsztaty malowania pisanek”. Warsztaty mają na celu
przybliżenie wielkanocnej
tradycji zdobienia jaj. Zajęcia
będą prowadzone przez profesjonalistów, zawodowo zajmujących się produkcją pisanek i
kraszanek. Umiejętności zdobyte podczas zajęć przyczynią
się do upiększenia świątecznego
stołu i odrodzenia, z wolna
odchodzącej w zapomnienie,
pięknej, polskiej tradycji. Muzeum zapewnia wydmuszki i
wszystkie niezbędne akcesoria.
Warsztaty odbywać się będą w
salach Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze w terminie od
9 do 27 marca.

Balowali i pomagali

W Hotelu Las w Szklarskiej
Porębie mieszkańcy Piechowic
bawili się na balu dobroczynnym zorganizowanym przez
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach.
Zbierali pieniądze na wsparcie
szkoły w działaniach edukacyjnych. Bal jest już tradycją w Piechowicach. Podczas tegorocznej
imprezy odbyła się loteria fantowa i aukcja przedmiotów, które
rada rodziców dostała od sponsorów. Uzbierano 700 złotych,
które przeznaczone będą na
zakup nagród dla uczniów oraz
statuetek, które są wręczane
najlepszym uczniom na koniec
pierwszego semestru. – Bal był
otwarty dla wszystkich. W tym
roku organizowaliśmy go dosyć
późno, dlatego też zebrana
kwota nie jest imponująca,
ale pozwala na wspomożenie
szkoły w niektórych działaniach
– mówi Dorota Liszka, przewodnicząca rady rodziców.

Ania

(Nie) na zdrowie

Na takim łóżku przyszłe mamy wydają na świat potomstwo
dernizowany, a jego działalność
nie będzie zagrożona. Nie była to
jednak prosta sprawa, szczegóły porozumienia uzgadnialiśmy
przez rok. Dlatego też uważam,
że krytykowanie zawartej umowy
jest ewidentną grą polityczną na
zlecenie partyjnej „góry” – mówi
starosta Jacek Włodyga.

Tekst i zdjęcie
Anna Pisulska

Koło ratunkowe
Szpital Bukowiec przez wiele lat przynosił jedynie straty. Dlatego starostwo 29 lipca
2003 roku utworzyło spółkę pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. i wniosło
aportem szpital. Jednocześnie starostwo przejęło po zlikwidowanym SP ZOZ 23 miliony
długu. Wkrótce okazało się, że również spółka zaczyna się zadłużać. W 2007 roku,
gdy starostwo zdecydowało o sprzedaży swoich udziałów w szpitalu, spółka miała już
4,5 miliona złotych strat. Dopiero w 2008 roku, nowej prezes Wiesławie Gajewskiej,
udało się zbilansować placówkę a nawet wypracować zysk. Niemniej jednak istniało
poważne zagrożenie, że szpital trzeba będzie zlikwidować, ponieważ powiat nie może
spłacać kolejnych długów i wspierać działalność spółki. Dlatego podjęto decyzję o
prywatyzacji, która nastąpiła na początku grudnia ubiegłego roku.

Obcięli barierki przy ul. Korczaka

Poobcinane metalowe pręty stanowią zagrożenie dla
dzieci, a zmotoryzowani
narzekają na częściowy
brak zabezpieczeń, co
umożliwia przechodzenie pieszym w miejscach
niedozwolonych. Barierki mają być niebawem
wymienione.

W tej sprawie odebraliśmy
kilka telefonów od mieszkańców Jeleniej Góry, którzy prosili

o interwencje. Piesi zwracali
szczególną uwagę na poobcinane
od góry metalowe barierki, które
ich zdaniem, stanowią poważne
zagrożenie przede wszystkim dla
najmłodszych.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów
tłumaczy, że barierki wycięła
firma zajmująca się remontem
budynku nieopodal. Poza tym
były one już stare i nadawały się
tylko do wymiany.
– Nowe barierki trzeba będzie zabetonować, ale jak tylko

temperatury się ustabilizują, rozpoczniemy wymianę metalowego
ogrodzenia – powiedział nam
Jerzy Bigus, zastępca Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze.
Tymczasem straż miejska i
policja przypominają o ryzyku
związanym z przechodzeniem
przez ulicę w miejscach niedozwolonych.

(Angela)

Mocne zdjęcia z głębią treści
Wielkie wydarzenie w MDK
„Muflon”. Dziesięć wzruszających
fotografii o sile wyrazu setek takich
obrazów dopełnionych treścią listów
matki, która pisze do swojego syna,
dotkniętego wadą genetyczną: zespołem Downa. To projekt światowej
sławy fotoreportera Chrisa Niedethala oraz Wioletty Mikusek, który
trafił do Sobieszowa. W minioną
środę autor fotografii osobiście pojawił się w „Muflonie”, aby otworzyć
tę niecodzienną ekspozycję.

(rylit)
Fot. rylit
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Dojadą z pomocą wszędzie

Milion czterysta tysięcy złotych kosztował nowoczesny wóz pożarniczy, przekazany w piątek oficjalnie do służby w jeleniogórskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Pojazd będzie stacjonował w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej przy ulicy Sokoliki
w Cieplicach.
Czteroosiowy pojazd, napędzany silnikiem o mocy ponad
400 koni mechanicznych, z
napędem na trzy osie, długi na
ponad 10 metrów może zabrać
ze sobą do akcji 12 tysięcy litrów
pł ynów gaśniczych. Budowa
podwozia pozwoli mu dojechać
w najbardziej niedostępne miejsca i ugasić pożar nawet jeśli w
pobliżu nie będzie wody.
– Chc ia łem pod z iękowa ć
wsz ystk im, którz y pomogl i
nam w zakupie pojazdu – mówi
komendant PSP w Jeleniej Górze, kpt. Jerzy Sładczyk – to

jeden z pierwszych pojazdów o
takich możliwościach w kraju.
Bardzo się przyda w czasie akcji

w górach i gorzej dostępnych
terenach.

(Mar)

Pieniądze na jego zakup to prawdziwy montaż finansowy. Osiemset tysięcy
pochodzi z budżetu państwa. Na pozostałe 600 tysięcy złożyły się samorządy:
wojewódzki, powiatowy i gminne oraz fundusz ochrony środowiska. Jelenia Góra
przeznaczyła na ten cel 60 tysięcy złotych, niektóre gminy powiatu jeleniogórskiego dołożyły po 15 tysięcy złotych. Natomiast dofinansowania odmówiły
samorządy Karpacza, Szklarskiej Poręby i Piechowic, gdzie ten wóz będzie często
wykorzystywany z powodu jego walorów trakcyjnych.
Pojazd ma pełne wyposażenie gaśnicze, aparaty powietrzne wykonane z odpornego
tworzywa sztucznego, są kilka razy lżejsze niż dotychczasowe, stalowe. Stanowisko
sterowania ma nowoczesny dotykowy panel sterowniczy. Jednak w przypadku
awarii elektroniki, można przejść na całkowicie ręczne sterowanie.

Brawa dla młodych aktorów

Mgła to bezwzględny zabójca
W ubiegłym tygodniu odbył
się pogrzeb Janusza Cygana, pilota, który zginął
w katastrofie śmigłowca
ratunkowego, kiedy leciał
z pomocą ofiarom karambolu na autostradzie A 4.
Przyczyną tragedii była
mgła.

mnie”, o tyle w części recytatorskiej werdykt jury (Wiesława
Siemiaszko-Zielińska, Danuta
Sitek i Barbara Kędra) rozczarował. Spodziewano się wyższej lokaty niż drugie miejsce
dla Krzysztofa Gilowskiego z
Mysłakowic, który świetnie
poradził sobie z fragmentem
„Ferdydurke” Gombrowicza.
Wśród jeleniogórzan błyszczała
Gabriela Kowalewska z „Numerem 42” Gałczyńskiego. Szóstka
dla Mai Wiśniowskiej za „Moje
pierwsze samobójstwo”.
Ale tylko laureaci pierwszych
miejsc, w tym Krzysztof Baran w poezji śpiewanej, będą
reprezentowali nasz powiat w
eliminacjach regionalnych w
Bolesławcu.

(tejo)

Janusz Cygan był postacią znaną
w Bolkowie. Zanim zaczął latać w
Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym opylał śmigłowcem tutejsze
pola. Z miasteczkiem był związany od lat. To tutaj latając na kilu
metrach nad ziemią „nabijał sobie
rękę” jak mówią piloci. Co mu się
bardzo przydało w późniejszych

Tragicznie zmarłego pilota żegnały tłumy
lotach ratunkowych. Na malowniczym cmentarzu, bolkowianie
i przyjaciele żegnali pilota. Była
kompania honorowa, sztandary,

Marian Sajnog

Wrak śmigłowca, który rozbił się we mgle

Na nartach jak za dawnych lat
Fot. Konrad Przezdzięk

przemówienia i długa modlitwa.
Tylko przelatujący nad cmentarzem pożegnalnym manewrem,
policyjny helikopter, przypomniał
wszystkim, że miejsce Janusza nie
pozostanie puste, przyjdą następni.
A Janusz w naszej pamięci ratowników górskich, pozostanie. Wypadek ten powinien być ostrzeżeniem
dla wszystkich kierowców. – Mgła
i zła widoczność to – jak mawiał
prof. Geiger – bezwzględni zabójcy.
Nie dajcie się więc zabijać. Mawiał
też: – jak widzisz mgłę, zaplanuj
swój wypadek, a przede wszystkim
zwolnij, a najlepiej to nie jedź, a
jeżeli musisz to jedź mądrze.

Doskonale bawili się uczestnicy
narciarskiego slalomu retro, który
w minioną sobotę odbył się w
Szklarskiej Porębie. Panie i panowie
ubrani w stylowe stroje, na deskach
liczących sobie wiele dziesiątków

lat wyglądali imponująco.
– Narty znalazłem w domu, w
którym mieszkam – mówił naczelnik GOPR Maciej Abramowicz
– natomiast strój kompletowałem
na slalom od pewnego czasu. Z

jednego miejsca krótkie spodnie,
skąd indziej starą marynarkę.
Jestem zadowolony z ostatecznego
efektu. Zachwyt budzili: Bartosz
Lipiński szef promocji w Kowarach oraz Mieczysław Skowron,

(Mar)

Strażacy z Sobieszowa cieszą
się z wozu gaśniczego na podwoziu jelcza.
– Nasz dotychczasowy pojazd na podwoziu stara zabierał
trzy razy mniej wody niż ten
i nie miał wielu urządzeń, w
które wyposażona jest nowość
– mówił naczelnik OSP Sobieszów Andrzej Szczepański.
– To wóz najwyżej na dwa,
trzy lata, niedługo wystąpimy o
środki na zakup nowoczesnego
wozu gaśniczego dla OSP Sobieszów – zapewniał zastępca
prezydenta Jeleniej Góry, Jerzy
Łużniak. Z kolei strażacy z OSP
Sosnówka przejęli używane, w
pełni sprawne urządzenie hydrauliczne do ratowania ludzi
w wypadkach. Niedawno Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego podarował strażakom
nowe urządzenie do ratowania
między innymi ofiar wypadków
komunikacyjnych. – Za kilka
miesięcy wymienimy nasz coraz starszy wóz gaśniczy na kilkuletniego mercedesa, którego
dostaniemy od zaprzyjaźnionej
gminy Bruhausen-Vilsen w
Niemczech – powiedział obecny na uroczystości wójt Janowic
Wielkich, Jerzy Grygorcewicz.
Pojazdy poświęcili: diecezjalny
kapelan strażaków i proboszcz
parafii w Dąbrowicy ksiądz
Stanisław Pagieła, duszpasterz
straży pożarnej.

Czołówka w Mysłakowicach

Zjazd Gwiazd
Także w sobotę na nartach zjechały gwiazdy ekranu. W zmaganiach
wśród kobiet najlepsza była Dorota
Rębiszewska. Drugie miejsce zajęła Anna
Popek, a trzecia była Beata Ścibakówna.
Klasyfikacja panów jest następująca:
pierwsze miejsce: Paweł Sołtys, drugie
– Waldemar Błaszczyk a trzeci był
Piotr Zelt. Po powrocie zawodników w
okolice dolnej stacji wyciągu na Szrenicę,
gwiazdy rozdawały autografy, pozowały
do zdjęć, wyjaśniały zawiłości akcji
różnych seriali.
pasjonat starych nart, właściciel
kolekcji, nauczyciel W-F w Szkole
Podstawowej nr 15.
Zabawa zaczęła się z dużym
opóźnieniem, gdy zaczynało już
zmierzchać. Na pomoc przyszli
Walonowie z zapalonymi pochodniami i ustawili się wzdłuż trasy
przejazdu.

Pożarnicze nowości

Fot. Ania

Justyna Szachowska z Gimnazjum w Łomnicy, Sylwia Prokop
z Gimnazjum w Janowicach
Wielkich, Agnieszka Mirek z
Gimnazjum w Piechowicach,
Weronika Kołodziejska z jeleniogórskiego Gimnazjum nr
1 oraz
Jakub Mieszała z Gimnazjum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze to
czołówka eliminacji powiatowych konkursu recytatorskiego,
który w minioną sobotę odbył
się w MDK „Jelonek” w Jeleniej
Górze.
O ile w kategorii poezji śpiewanej bezapelacyjnie zwycięstwo
należało się Dorocie Malczewskiej z Jeżowa (na zdjęciu) za
brawurowe wykonanie piosenki
Jacquesa Brela „Nie opuszczaj
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Przy ulicy Godebskiego, na
granicy z Kostrzycą, zderzyły się
w środę wieczorem samochody
marki Daewoo Lanos i Honda
Civic. Kierowcę lanosa przewieziono do szpitala. Jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Z relacji świadków wynika,
że prowadzący lanosa jechał

w stronę Mysłakowic i nagle, z
nieznanych przyczyn zjechał na
lewy pas jezdni. Wtedy doszło do
zderzenia czołowego z hondą.
Kierowca tego samochodu zmierzał do Kowar.

(Ania)
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„Ach, ta Mysia” na podstawie
prozy Jefima Czepowickiego to
opowieść o osamotnionej gospodyni Marynie (żywiołowa
Dorota Bąblińska-Korczycka),
która – panicznie bojąc się
myszy (Katarzyna Morawska
– jako Mysia) – wynajduje kota
(Sylwester Kuper pokazujący
pazury jako Kiciuś), aby upolować gryzonia.
Kocur okazuje się jednak
leniwym fajtłapą i polowanie
na mysz, która okazuje wszystk im ż yczliwość, kończ y się

Dzieje kina
W kolejnym spotkaniu – wykładzie poświęconym historii kina, Urszula Liksztet,
teatrolog i wykładowczyni
Kolegium Karkonosk iego,
opowiedziała o dziejach kinematografii niemieckiej.
Gospodarzem spotkań jest
Marcin Nowakowski z salonu
Empik na starówce, któr y
tym razem już po raz drugi
zaprosił Urszulę Liksztet na
spotkanie poświęcone historii kinematografii.
- Twórczość Niemców miała
fundamentalne znaczenie dla
rozwoju światowego kina i to
one, po Francji, przejęły pałeczkę w prymacie produkcji
filmowych – zaznaczyła U.
Liksztet. Zebranym pokazała fragment y „kultow ych”
niemal dzieł, w tym „Gabinet
doktora Caligari” z 1920 roku,
klasyka niemego filmu grozy
i protoplastę współczesnych
thrillerów.
Wspomniała też o efektach
technicznych, jakie zastosowano przy tej produkcji:
charakteryzacji odpowiedniej
dla filmu grozy oraz wmontowanych w taśmę napisach.
Za miesiąc Urszula Liksztet
spotka się już po raz trzeci
z miłośnikami kina, a swój
wykład poświęci początkom
kinematografii rosyjskiej.

(tejo)

kompletnym fiaskiem. W myśl
porzek a d ła „zgoda buduje,
niezgoda rujnuje” bohaterowie
dogadują się i – mimo dzielących ich różnic (jak kot może
polubić mysz, a człowiek – nie
bać się gryzoni?) – zawierają
przyjaźń. To budująca lekcja
dotycząca łamania stereotypów, które każą nam widzieć
w drugim człowieku wroga. To
sposób na zwyciężenie uprzed zeń , t a k czę st o będ ą c ych
powodem konfliktów między
ludźmi.

Nie bójcie się myszy!

Akcja wartka, przeplatana
piosenkami i muzyką Mirosława Gordona. Skromna, acz
intrygująca scenografia Jacka
Za gajewsk iego, reż yser ia i
choreografia Czesława Sieńki
sprawiają, że młody widz na
pewno się na spektaklu nie
zanudzi. A i starszy wyciągnie
z niego lekcję i zarazi się promieniującym z przedstawienia
optymizmem.
Po czwartkow ym pokazie
przedpremierow ym widownia, na której zasiadły dzieci
z Ptaszkowa pod Kamienną
Górą, nagrodziła aktorów zasłużonymi oklaskami.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Choć najnowsza premiera Zdrojowego Teatru Animacji
jest adresowana głównie dla dzieci, spektakl koniecznie
powinni obejrzeć także dorośli. Znajdą w nim mądre
przesłanie o zwalczaniu uprzedzeń, przyjaźni, szacunku i receptę na samotność.

Bohaterowie sztuki w finałowej scenie pojednania.

Sztuka zbliża do Pana Boga

Rabin Rapaport, ks. Jan Belniak i ks. Bazyli Sawczuk
w rozmowie podczas spotkania.
Księża: katolicki, polsko–katolicki, ewangelicki i prawosławny oraz rabin debatowali w miniony piątek w
Biurze Wystaw Artystycznych o kryzysie wartości młodego
pokolenia. Punkt wyjścia to wystawa Andrzeja Boja Wojtowicza „Spotkanie człowiek – człowiek”. Wśród licznych
sportretowanych mieszkańców regionu artysta uwiecznił
także osoby duchowne.
Rabin Icchak Rapaport, księża:
Jan Belniak, Bazyli Sawczuk, Józef
Stec (przybył poproszony przez ks.
Jerzego Gniatczyka, bohatera jednego
z portretów) i Wiesław Suchorab
spotkali się na zaproszenie BWA. Na
wernisaż nie mogli przybyć wszyscy

sportretowani duchowni. Spotkanie to
swego rodzaju kontynuacja rozważań
o sztuce autora wystawy. Był także
obecny radny Zbigniew Ładziński,
którego wizerunek także powstał w
pracowni artysty.
Rozmowa – w oparciu o przesłania

– jakie kierowały malarzem przy
takim a nie innym ukształtowaniu
swojej ekspozycji – szybko zeszła na temat kryzysu wartości wśród młodego
pokolenia. A co za tym idzie – kryzysu
religii oraz oddalenia się od Boga.
Zdaniem rabina Rapaporta wynika to
z braku umiejętności przekazywania
przez starsze pokolenie wartości
religijnych swoim dzieciom. – Jestem
Żydem, bo moi rodzice w sposób
zachęcający przekazali mi religię oraz
wartości z niej płynące – powiedział
duchowny. Dodał, że świat wartości
musi opierać się na miłości, która jest
fundamentem wszelkiego dobra.

Ks. Bazyli Sawczuk, proboszcz
parafii prawosławnej, zwrócił uwagę, że kryzys bierze się ze spłycenia
istoty życia i braku rozważań nad
głębszymi tematami. – Do pustki
duchowej, która otacza wielu młodych ludzi, zbliża często Internet,
którym są zafascynowani – dodał
ksiądz Bazyli.
Zdaniem Wiesława Suchoraba,
proboszcza ewangelickiej parafii Zbawiciela, wiele wydarzeń codziennych
dowodzi, że wiara nie zawsze jest w
kryzysie, a młodych ludzi nie wolno
jednoznacznie wskazywać jako
tych, którzy świat w nim pogrążają.
Duchowny wspomniał o książce
Małgorzaty Lutowskiej „Powierzony
klucz”, która w ciekawy sposób przybliża tematykę religijną i może stać
się wzorem dla wielu postaw.
W opinii księdza prałata Józefa
Steca, proboszcza parafii Matki Bożej
Miłosierdzia z Cieplic, nieba na ziemi
nie będzie nigdy. – Zło i dobro będą
nam towarzyszyć do końca świata.
Ale błędem jest sadzanie Pana Boga
na ławie oskarżonych i obarczanie winą za wszystkie nieszczęścia
– podkreślił ksiądz Józef. Zaznaczył
też – dziękując Autorowi za wystawę
– że poprzez właśnie takie dzieła
należy szukać dialogu między ludźmi

Fot. Konrad Przezdzięk

Izabela Sowa
Izabela Sowa, lubiana autorka
powieści dla pokolenia czytelników w średnim wieku, spotkała
się z wielbicielami swoich książek
w Książnicy Karkonoskiej.
– Miałam swoje pięć minut
szczęścia, kiedy wysłałam wydaw-

com rękopis jednej z powieści,
„Smak świeżych malin” – mówiła
Izabela Sowa. Autorka opowiedziała także o swoich bohaterach,
inspiracjach i planach.

(tejo)

Jej wiersz pt. „Mój przyjaciel…las” został uhonorowany nagrodą główną Grand
Prix w jubileuszowym X
Ogólnopolskim Konkursie
Literackim „Pudełko moich
marzeń”. Pozostałe czołowe
miejsca przypadły młodym
poetom z Koszalina, Gdańska, Poznania, Lęborka i
Biłgoraja. Asia już wcześniej
odbierała liczne nagrody i
wyróżnienia, lecz głównie
w dziedzinie malarstwa i
rysunku.
Podsumowanie konkursu
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury „Na
Pięterku” w Zduńskiej Woli

było nie tylko tradycyjnym
wręczeniem nagród i uhonorowanie laureatów. Organizatorzy przewidzieli
także warsztaty i spotkanie
z jurorami - zrzeszonymi
poetami (Tadeusz Zawadowski, Lilla Latus i Anna
Andrych), którzy oceniali
prace konkursowe.
Nagrody wręczone były
przez popularną zduńskowolankę Justynę Majkowską-Miśkiewcz, byłą wokalistkę zespołu Ich Troje (na
zdjęciu z laureatką).

(tejo)

Konrad Przezdzięk

Zbigniew Ładziński, radny miejski i świecki gość spotkania, podziękował Andrzejowi
Bojowi Wojtowiczowi za życzliwość i ofiarował mu dzieło zaprojektowane przez francuskiego metaloplastyka: zegar. Jak zaznaczył samorządowiec, podobne mierzą czas
w domach ks. kardynała Gulbinowicza, marszałka Macieja Płażyńskiego, prezydenta
Lecha Wałęsy oraz Jolanty Kwaśniewskiej.

Smak pisarstwa Laury za wiersz o lesie
Dziewięcioletnia jeleniogórzanka Joanna
Bączyk, uczennica klasy trzeciej Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza,
pojechała do Zduńskiej Woli po zwycięstwo
na poetyckiej arenie.

patrząc bliźniemu w twarz. – Tak, jak
w portrecie, jest to zwierciadło duszy
– powiedział kapłan. – Nadszedł czas,
aby ludzie świeccy także krzewili
miłość do Boga i pan Andrzej to czyni
– usłyszeliśmy.
Andrzej Boj Wojtowicz wyjaśnił,
że tworząc portrety nie kierował się
ani psychologią, ani znalezieniem
„cech charakterystycznych” swoich
modeli. – Te obrazy wynikają z rozmowy i poznania drugiego człowieka
– powiedział malarz. Dodał, że gdyby
stworzył wystawę portretów psychologicznych lub karykatur, ekspozycja
nie miałaby tej głębi. A tak niektórzy
zwiedzający spędzają nawet kilka
godzin w galerii, aby do końca „zrozumieć” ideę przekazu.
Rozmówcy pogrążyli się w długiej
dyskusji dotyczącej spraw religijnych. Rabin Rapaport opowiadał
o żydowskich tradycjach, a księża
słuchali z zainteresowaniem. Prałat
Stec, poproszony o głos, powiedział,
że oddaje go przedstawicielowi religii
mojżeszowej. A ksiądz Wiesław Suchorab zaznaczył, że ludzie wierzący
– niezależnie od okoliczności – już
wygrali, bo uwierzyli.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Mój przyjaciel…las
Mam przyjaciela niezwykłego.
Lubię go i szanuję.
Słucham:
gdy mówi szelestem liści,
szumem gałęzi,
miękkim szeptem ściółki,
gdy śpiewa
orkiestrą barwnych dźwięków,
małych i dużych.
Patrzę:
jak rośnie razem ze mną,
jak dostojnie się porusza
i jak pięknie stroi
w kreacje czterech pór roku.
Spoglądam uważnie:
gdy pokazuje
drogę małej mrówki
spieszącej do domu,
gałąź, na której zawsze
siada kukułka,
dziuplę wiewiórki,
która kryje skarby.
Rozmyślam:
kiedy powierza swe tajemnice,
czasem radosne
jak nowe gniazdo,
czasem bolesne
jak odcięcie dłoni.
Mam przyjaciela niezwykłego.
Nie mogę go zawieść.
Na imię ma LAS.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 marca 2009 r.
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Chłopaki z Wilkowyj w JCK
Nie lada gratkę dla miłośników serialu TVP „Ranczo” w reżyserii Wojciecha
Adamczyka przygotowało
Jeleniogórskie Centrum
Kultury. 9 marca o godzinie
18.00 widzowie będą mogli
obejrzeć spektakl „Smak
Mamrota”, przedstawiający
epizod z życia bohaterów
filmu. Na scenie wystąpią
więc Piotr Pręgowski, Sylwester Maciejewski, Bogdan
Kalus oraz Ewa Kuryło.
Serial „Ranczo” co niedzielę od
trzech lat ogląda miliony Polaków.
Na jego podstawie w 2007 roku
powstał film „Ranczo Wilkowyje”,
a od 2008 roku losy najzabawniejszych bohaterów prezentowane są
na scenie.

Oryginalne lekcje
polskiego i matematyki

Tym razem Solejuk, Pietrek,
Stach i Hadziuk, przesiadujący na
ławce i popijający mamrota trafią
do szkoły, gdzie będą pracowali w
ramach programu resocjalizacji.
Przeprowadzą lekcje historii,
matematyki, polskiego i innych
przedmiotów. Uczniom, w rolę
których wcieli się widownia zostanie przekazana nie tylko wie-

dza z konkretnych
przedmiotów, ale
i refleksja o życiu.
Zadbano tak że o
oprawę muzyczną,
bohaterowie będą
więc rozmawiać i
śpiewać . Muzykę
skomponował Krzesimir Dębski.

Teoretycznie i
praktycznie

Jelonka zza kurtyny

Chłopaki z Wilkowyj przekazując
wiedzę innym, uczą
się sami. Omawiana
przez nich teoria jest
porównywana z rzeczywistością, która
mimo iż często bywa
szara i smutna, dzięki nietypowym nauczycielom i ich
skojarzeniom staje się niezwykle
zabawna. Na scenie zobaczymy
również Ewę Kuryło, która wcieli
się w rolę dyrektorki wilkowyjskiej szkoły.

Znana w całym kraju

Sztukę wystawiano w wielu
miastach w całej Polsce. Premiera
w stolicy odbyła się we wrześniu
2008 roku, ale przez całe lato
spektakl oglądali widzowie z
mniejszych miejscowości. O „Smaku mamrota” mogliśmy przeczy-

tać także w Super Expressie. W
jednym z artykułów zmieszczono
wypowiedź Piotra Pręgowskiego,
który mówił o tym, jak rola w
serialu wpływa na jego życie.
- Często zaczepiają mnie rozmaite żule i pijaczkowie z propozycją
nie do odrzucenia - Pietrek, napij
się ze mną. A kiedy mówię, że nie
piję, z politowaniem kiwają głowami - Dałeś się zaszyć biedaku?

się podobać jeleniogórzanom.
Gwarancję na to, że jest to spora
dawka dobrego humoru dają
n ie bohaterow ie spekt a k lu,
ulubieni aktorzy filmu, który
stał się lekturą obowiązkową
samorządowców z całej Polski.
Wielu pyta, skąd autorzy filmu
wiedzieli, że tak się wydarzyło
w naszej gminie? Nie ma się
nad czym zastanawiać „Smak
mamrota” trzeba zobaczyć.

Trzeba zobaczyć

Sztuka okrzyknięta mianem
komedii teatralnej powinna

Grand

Marysieńka

„Popiełuszko. Wolność
jest w nas” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego. Film
opowiada o życiu i pracy
księdza Jerzego Popiełuszki.
Narracja obejmuje okres
od dzieciństwa głównego
bohatera, poprzez młodość,
pracę księdza i kaznodziei
Solidarności oraz okres po
jego śmierci. Seanse do 5
marca o godzinie 17. i 20.

„Różowa Pantera 2” w
reżyserii Shawna Levy. Inspektor Clouseau, w rolę którego wcieli się Steve Martin
będzie prowadził śledztwo
dotyczące zabójstwa trenera
narodowej drużyny piłki
nożnej i jednocześnie sprawę zaginięcia diamentu. Na
film możemy się wybrać do
12 marca, o godzinie 16.00,
18.00 i 20.00.

„Sezon na misia ” wyreżyserowany przez Matthew O’Callaghana. 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.
„Wyznania zakupoholiczki”, film wyreżyserowany przez P.J. Hogan . Traktuje o dziennikarce, piszącej o finansach, która nie może pogodzić się z faktem, iż nie na wszystko ją stać. Chcąc
zapomnieć o nękającym ją problemie zaczyna regularnie chodzić na zakupy, w ten sposób
narażając się na coraz większe kłopoty. Film obejrzymy do czwartku o godzinie 18.00.
„Zamiana” w reżyserii Konrada Aksinowicza. Opowieść o superprezydencie, który nie dość,
że ma ogromne poparcie wśród polskiego społeczeństwa to w dodatku jest wysportowany i
bardzo lubi kobiety, co nie podoba się jego żonie. Tematem filmu są stosunki damsko–męskie
stosunki lekko i na wesoło. Seanse do czwartku o godzinie 20.00.

Do 8 marca w Książnicy
Karkonoskiej można będzie
obejżeć wystawę fotografii
Marcina Masiewicza. Artysta
z Jeleniej Góry, brał już udział
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Interesuje się głównie fotografia
klasyczną.

Wernisaż w ODK
Osiedlowy Dom Kultury w
Jeleniej Górze zaprasza na
wernisaż wystawy fotografii
i grafiki Łukasza Lipińskiego, który odbędzie się dzisiaj,
2 marca o godzinie 17.00 w
galerii ODK „Promocje”.

W przyjaźni z przyrodą
Otwarcie wystawy fotograficznej Stanisława Dąbrowskiego „Człowiek, kultura,
przyroda” to jedna z propozycji Muzeum Przyrodniczego
w Jeleniej Górze na nadchodzący tydzień. Możemy się
na nie wybrać w najbliższą
środę o godzinie 17.00.

Filharmonia zaprasza
Marek Pijarski i Joanna Marcinkowska wystąpią 6 marca o
godzinie 19.00, w piątek wraz z
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej.
Słuchacze usłyszą: rosyjskiego kompozytora Sergiusza
Rachmaninowa, który tworzył
na przełomie 19 i 20 wieku, mocno inspirował się twórczością
Czajkowskiego i Musorgskiego.
Orkiestra zagra jego najsłyn-

Kino Lot

Ostatnia szansa

15

„We are camera” w reżyserii
Krzysztofa Minkowskiego to
propoz ycja Teatru imienia
Kamila Cypriana Norwida w
Jeleniej Górze na nadchodzący
tydzień. Opowieść o niemieckim małżeństwie z dwójką
dzieci. Cała rodzina leci na wakacje do Finlandii, które mają
być swego rodzaju ucieczką do
lepszego kraju. Ernst, ojciec
i mąż jest biologiem, pracującym dla NATO, ale również
agentem zdradzającym kraj i
rodzinę. Sztuka wystawiana
będzie 7 i 8 marca, w sobotę i
niedzielę o godzinie 19.00.
W Zdrojowym Teatrze Animacji obejrzymy z kolei:
„Ach ta Mysia” w reżyserii i
choreografii Czesława Sieńko.
To fantastyczna opowieść o
prz y ja źni, która ucz y naj młodszych jeleniogórzan, że
dzięki niej nawet we wrogich
środowiskach może dojść do
porozumienia. Podczas spektaklu dzieci poznają gospodynię
domową, Marynę, gburowatego i leniwego kota Kiciusia
oraz myszkę Mysię, którz y
mieszkają w jednym domu.
Początkowo w ich mieszkaniu
panuje 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 za-

Nowości ze świata muzyki
NIEMEN – „Kattorna – Jazz Jamboree’72
„Pamflet na Ludzkość – Jazz Jamboree’75”
wydawnictwo: Agencja Fonograficzna Polskiego Radia
Kim był Czesław Niemen dla polskiej muzyki ? Na te pytanie każdy
z wielbicieli jego talentu ma inną
definicję, ale każda z nich ma wspólne
DNA. Z wielkim powodzeniem istniał
na polskiej i nie tylko scenie muzycznej
przez ponad 30 lat. Był nie tylko doskonałym wokalistą, instrumentalistą, ale
i kompozytorem. Poza muzyką zajmował się także poezją, pisał felietony, a
nawet malował i projektował okładki
swoich płyt. Jego charakterystyczny
głos dawał mu nieprzeciętne możliwo-

ści wykorzystania skali oraz intonacji
brzmieniowych. Czerpał obficie ze
światowej awangardy, tworząc jednocześnie własną całkowicie autonomiczną muzykę. Właśnie te pierwsze
eksperymentatorskie próby Niemena
zahaczające o awangardę pojawiły
się na początku lat 70. Prezentował
ten rodzaj twórczości w Skandynawii
a także podczas Międzynarodowego
Festiwalu „Jazz Jamboree” w Warszawie w 1972 i 1975 roku. Oba koncerty
pokazujące innego Niemena w otocze-

APOSTOLIS ANTHIMOS – „Miniatures”
wydawnictwo: Metal Mind Productions
Najwspanialsze momenty jego
kariery związane są z super grupą
SBB, która jest i była jednym z najważniejszych zespołów w historii polskiej
muzyki rockowej. Po rozwiązaniu SBB
na początku lat 80. Apostolis współpracował z różnymi polskimi muzykami.
Nagrywał też z trębaczem Tomaszem
Stańko.W latach 90.uczestniczył w
reaktywacji SBB w 1991, 93 oraz 99
roku, odbywając wiele koncertów
w kraju i zagranicą i wydając kilka
albumów koncertowych. Ponadto
grając w SBB nagrał 3 solowe płyty:

(„Days We Can’t Forget”, „Theatro”
oraz „Miniatures”). Apostolis umiejętnie porusza się od lat w gatunkach
bliskiej swojej estetyce jak jazz, rock
a nawet blues. Doskonały dowód na
to stanowi mnogość i różnorodność
podejmowania przez „Lakisa” współpracy z innymi muzykami. Podczas
swoich projektów współpracował na
przestrzeni lat z tak legendarnymi
postaciami jak: Czesław Niemen, John
McLaughlin, Pat Metheny, Paul Wertico, Gil Goldstein, Jim Beard czy Matt
Garrison. Jego najnowsza solowa płyta

niu znakomitych muzyków odbyły się
w Sali Kongresowej. Koncert z 1972
roku to część widowiska „Komeda”,
wystawionego dla uczczenia pamięci
przedwcześnie zmarłego pianisty
i kompozytora słynnej „Kattorny”
Krzysztofa „Komedy” Trzcińskiego.
Tytułową „Kattornę” Komeda napisał
do filmu słynnego duńskiego reżysera
Hanninga Carltona. Drugi temat
powstał do filmu Buzza Kulika „The
Riot”, tuz przed tragiczną śmiercią
kompozytora. Ponad 30-to minutowa „Kattorna” rozbudowana przez
Grupę Niemen: Czesław Niemen
(śpiew, organy Hammonda), Helmut
Nadolski(kontrabas), Antymon Apo„Miniatures” nagrywana w studiu Zbigniewa Preissnera w Niepołomicach
to w pełni autorski krążek Apostolisa
Anthimosa, który zagrał na niemal
wszystkich instrumentach (gitara,
perkusja, instrumenty klawiszowe).
Muzyka nawiązuje momentami do
stylistyki Johna Scofielda , ale jest też
dość spójna, łącząca w sobie mnóstwo
pomysłów i inspiracji począwszy od
tematu „Sunrise” poprzez „Manhattan Circles”, „Pinnochio’s Son”, „Far
Ekstern Road”, „Squares”, „Ta – Ta”,
„Triangles”, „Oh, I Can’t Stop”, „Alpha”,
„Sunset” aż po „Moussaka In Evening”.
Utwory są oparte w dużym stopniu

niejszy, II Koncert fortepianowy
c-moll op. 18. Dwa utwory Bedricha Smetany, czeskiego kompozytora okresu romantyzmu:
poematy symfoniczne „Moja
Ojczyzna” oraz „Z czeskich łąk
i gajów”. Następnie włoskiego
kompozytora z początku 20
wieku, Ottorino Respighiego,
poemat symfoniczny „Pinie
rzymskie”.

przyjaźnienia się wszystkich
lokatorów. Sztuka wystawiana
będzie 4 marca, środa o godzinie 10.00.
„Dekameron” wyreżyserowany przez Petra Nosalka.
Jedno z największych arcydzieł
literatury światowej wszechczasów w konwencji teatru
lalki, w inscenizacji i adaptacji
wybitnego czeskiego twórcy
Petera Nosalka. Sztuka na podstawie dramatu Giovanniego
Boccacia traktuje o miłości,
przyjaźni oraz umiłowaniu
ż ycia w duchu odrodzenia
i human i zmu. Dekameron
Boccacia to zbiór nowel, w których głównymi bohaterami są
kobiety i mężczyźni uciekający
przed szalejącą we Florencji
zarazą. To niewątpliwie arcydzieło włoskiego renesansu,
nazywane matką nowożytnej
powieści wpisane jest w kanon
lektur obowiązkowych. Czytając je lub oglądając sztukę
dostrzeżemy nie tylko zachwyt
nad życiem, ale i nieco humorystyczny obraz ludzkiej moralności. Ciekawe są zwłaszcza
postacie, których zachowanie
i sposób bycia opisują ludzką
charakter yst ykę, która nie
straciła na aktualności. Losy
bohaterów możemy poznać 7
i 8 marca, sobota, niedziela o
godzinie 19.00.

Coś dla zapalonych
narciarzy

Andrzej Patlewicz
stolis (gitara), Józef Skrzek(gitara
basowa), Jerzy Piotrowski(perkusja).
Ta wyjątkowa wersja „Kattorny”
Grupy Niemen pokazuje zmianę w
traktowaniu przez Niemena dźwięku,
formy oraz jego stosunku do świata,
a także przywiązanie i wiarę w moc
muzyki oraz przekraczanie granic
w sztuce.

na improwizacjach, szczególnie w
tych jazzowych motywach. Jedynym
wyjątkiem na płycie jest udział Roberta
Szewczugi, którego bas pojawia się
w kołyszącej kompozycji „Midnight
Walking. W pewnym sensie można
uznać, iż ten najnowszy krążek to
najważniejsze dzieło Antymosa ( ale
czy najciekawsze). Odzwierciedla
nie tylko jego muzyczny kunszt,
umiejętności, ale również ogromną
muzyczną wrażliwość, której jak
słychać nie brakuje na „Miniatures”
pełnej prawdziwej mozaiki dźwięków
emocji i wrażeń.

Miłośnicy sportów zimow ych mogą skorz y st a ć z
oferty PTTK i wziąć udział
w 54 Ogólnopolskim Rajdzie
Narciarsk im „Karkonosze
2009”. Impreza rozpoczyna
się 9 marca. Szczegółowych
informacji można zaczerpnąć wchodząc na stronę internetową www.pttk-jg.pl .

Szalona dyskoteka
Hotel Tango zaprasza miłośników tańca i zabawy na
Sobotnie DJ Party, na których
będzie grana muzyka lat 70tych, 80–tych i 90-tych.

Wykład w BWA
Osoby, które 3 marca, we
w t orek o god z i n ie 13.0 0
lub 17.00 przyjdą do Biura
Wyst aw A r t yst ycznych w
Jeleniej Górze w ysł uchają
Iwony Gołaj, historyka sztuki
z Muzeum Narodowego we
Wrocławiu. Mowa będzie o
portretach Boja Wojtowicza,
ich inspiracjami od Velazqueza do Balthusa.
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„Miłość ma wiele odcieni”
Karolina Piechota za rolę w filmie „Drzazgi” Macieja
Pieprzycy otrzymała w Gdyni nagrodę dla najlepszego
aktorskiego debiutu. Aktorka opowiada o tym, co dało jej
to wyróżnienie, dlaczego w filmie nie znalazła się scena,
w której leży w wannie pełnej piany oraz o powodach
opuszczenia serialu „Plebania”.
Często podejrzliwie pa trzy się na f ilmy, których
premiera zaplanowana jest
na Walentynki. „Drzazgi” to
dobry film na 14 lutego?
Karolina Piechota: To jest film
o miłości. Tylko że miłość ma
wiele odcieni, przybiera różne
postacie. Miłość Marty i Roberta
nie jest typowa, opiera się na
potrzebie bliskości, zrozumienia
i akceptacji. Myślę, że to jest film
o nauce miłości.
Czym przekonałaś reżysera Macieja Pieprzycę, że to
właśnie Ty powinnaś zagrać
główną kobiecą rolę?
Karolina Piechota: To, że w
ogóle w ygrałam ten casting,
już uważam za jeden ze swoich największ ych sukcesów.
Myślę, że przekonałam Maćka
swoimi niekonwencjonalnymi
pomysłami, ale dlaczego wybrał
właśnie mnie - trzeba by zapytać
reżysera.
Reżyser „Drzazg” twierdzi,
że ujęła go twoja żywiołowa
spontaniczność i odrobina
szaleństwa.
Karolina Piechota: Szalona
i spontaniczna to ja troszkę
jestem. A w polskim kinie zbyt
wiele szaleństwa nie uświadczysz. To był w ogóle jeden z
pierwszych moich castingów do
kina. Sukcesem jest wygrać przesłuchania do roli, ale w ogóle zo-

stać dopuszczonym do castingu
- to też pewne wyróżnienie. To
nie dzieje się tak prosto.
Pamięt asz , które sce ny
sprawiły Ci najwięcej kłopotów w trakcie realizacji
„Drzazg”?
Karolina Piechota: Sporym
wyzwaniem było dla mnie to, że
nie kręciliśmy chronologicznie.
W związku z tym moja postać
była niejako „przecięta”, nie
prowadziłam jej tak jak w scenariuszu. Poza tym naprawdę
nie mieliśmy zbyt dużo czasu.
Wewnętrzna podróż bohaterki
jest dość skomplikowana. Nie
było w yrazistego powodu jej
przemiany. To wszystko rozgr y wało się na poziomie jej
świadomości, wewnątrz niej.
A jak pokazać zmianę sposobu
myślenia? Zdarzało się, że w
trakcie zdjęć siedziałam i patrzyłam na to, co dopiero zagrałam,
jak zagrałam, wracałam do tych
pierwszych nakręconych scen.
To było trudne, skomplikowana
praca nad samą sobą.
Tytuł „Drzazgi” sugeruje,
że jest to zadziorny film. Tymczasem najbardziej drapieżnym elementem jest twoja bohaterka. Można powiedzieć,
że „ukradłaś” reżyserowi
cały film.
Karolina Piechota: Jeśli tak
jest, to życzyłabym sobie „kraść”

wszystkie swoje kolejne filmy.
Ja w postaci Marty naprawdę
mocno utkwiłam. Ona przez
cały okres zdjęciowy była tuż
obok mnie.
Nagroda w Gdyni za najlepszy debiut aktorski coś
zmie ni ł a w Twoim życ iu
zawodowym?
Karolina Piechota: Zostałam
się dostrzeżona. Nie, nic nie
zmieniła. Nagrody wkłada się w
kieszeń albo stawia u rodziców w
pokoju. Po prostu ludzie patrzą na
ciebie jak na profesjonalistkę.
Dostałaś jakieś propozycje
kinowe od czasu festiwalu w
Gdyni?
Karolina Piechota: Mam tam
jakiś film w planie, którego realizacja co trochę się przesuwa.
Ale wiem, że to na pewno wypali,
tylko nie chcę niczego jeszcze
potwierdzać, bo potem znowu
się okaże, że to będzie dwa lata.
Komercja jeszcze jakaś idzie za
mną. Jakbym mogła grać tylko
w filmach, to bym takie rzeczy
poodrzucała.
Jak „Plebanię”?
Karolina Piechota: Z „Pleba n i i” zrez yg nowa ła m w
pewnym sensie z powodu
„Drzazg”. Po prostu na czas
zdjęć wzięłam dłuższe wolne
i nie za bardzo troszczyłam
się o powrót. Nie musiałam
podejmować tej decyzji, ale
wydaje mi się, że dobrze się
stało. Mam teraz czas na teatr,
mam czas na film.
Co stało się ze sceną,
w której leżysz w wannie

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

Rozwiązanie krzyżówki
____________________________________________
Imię ________________________________________
Nazwisko ___________________________________
Kontakt ____________________________________
Rozwiązanie krzyżówki prosimy dostarczyć do redakcji dnia 6.03.2009.
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.”

pełnej piany?
Karolina Piechota: To jest
mój ból po tym, jak zobaczyłam
zmontowany film. To był ciąg
wanien, wanna to było moje
miejsce. Trochę trudna do zrozumienia jest teraz scena, w której
ja kładę się w pustej wannie.
Moja Marta miała ciąg historii,

kiedy dzwoni do przyjaciółki ze
Stanów Zjednoczonych i notorycznie ją okłamuje, okłamując
przy okazji samą siebie. W pewnym momencie zaczyna jednak
tracić wiarę w swoje kłamstwo.
Zaczyna kłamać coraz mniej
przekonująco. Chodziło o to,
żeby pokazać ją, że nie żyje w

zgodzie ze sobą. Montażysta
uznał, że te wanny nie są już
potrzebne. Że powtarzają to,
co widz i tak już wie. Może to i
dobrze, ale wanien mi szkoda.
Trochę więcej mnie było.
Dziękuję za rozmowę.
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- Czy mieszkańcy Marsa mają prąd
elektryczny?
- Nie, bo nie mają uziemienia.
Rozmawia dwóch kumpli:
– Słyszałem, że nauczyłeś swoją żonę
grać w pokera?
– No, to był super pomysł! Wczoraj wygrałem od niej połowę swojej pensji.
Przychodzi kobieta do hotelu:
- Mąż zamawiał tu na dzisiaj pokój...
- Na jakie nazwisko?
- Nowak... Nowacki... czy jakoś tak.
Mąż wraca o 6 nad ranem do domu,
po całonocnej libacji alkoholowej.
Drzwi otwiera zaspana żona:
- Zakładam, że masz bardzo dobry
powód, dla którego pojawiasz się o
tej godzinie?!
- Śniadanie, kochanie!
Dwaj kieszonkowcy rozmawiają
w celi:
- Widziałeś, jaki świetny zegarek miał
mój adwokat?
- Jeszcze nie. Pokaż!
Dwa rekiny zauważyły człowieka na
desce windsurfingowej. Jeden mówi
do drugiego:
- I to jest obsługa! Ładnie podane, na
tacy, z serwetką!
Na lekcji religii ksiądz mówi dzieciom
o małżeństwie.
- Arabowie mogą mieć kilka żon i to się
nazywa poligamia. Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to się
nazywa... Może ktoś z was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki.
- To się nazywa - podpowiada ksiądz
- mono... mono...
- Monotonia - odpowiada Jaś.
Przychodzi facet do laryngologa i
mówi:
- Panie doktorze, wydaje mi się, że
jestem ćmą.
- Ale to nie do mnie – wzrusza ramio-

nami lekarz. - Trzeba było pójść do
psychiatry.
- Może i trzeba było, ale poszedłem
tam, gdzie się świeciło.
Rozmawia dwóch kumpli:
- Aby zadowolić żonę, rzuciłem picie,
palenie i karty.
- No to na pewno jest szczęśliwa?
- A skąd, wściekła jak nigdy. Za
każdym razem, jak otworzy usta, dociera do niej, że nie ma się do czego
przyczepić.
Mały Jasiu podskakuje, żeby zadzwonić domofonem, lecz jego niski wzrost
mu na to nie pozwala. Przygląda się
temu policjant. Po chwili podchodzi
do chłopca i wciska za niego guzik
w domofonie.
- I co teraz? - pyta policjant.
- Teraz trzeba uciekać, panie policjancie - odpowiada Jasiu.
Po wysłuchaniu awantury młody
człowiek zwraca się do szefa:
- Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak uprzejmy i
krzyczeć na mnie o połowę ciszej?
Co to jest? poeta, blondynka, poeta
Odpowiedz: Kazimierz Przerwa Tetmajer
Po długim seksie młody chłopak wyciąga się na brzuchu, wyciąga papierosa ze spodni i szuka zapalniczki. Nie
może znaleźć, więc pyta dziewczynę
czy ma jakąś.
- Może jakaś jest w górnej szufladzie?!
- odpowiedziała.
Otworzył szufladę w szafce przy łóżku
i znalazł pudełko leżące wprost na
oprawionej w ramkę fotografii jakiegoś
mężczyzny.
- To Twój mąż? - zapytał nerwowo.
- Nie, głupku - odpowiedziała przytulając się do niego.
- Twój chłopak?
- Nie, skąd - odpowiedziała przygryzając jego ucho.

- No to kto? - zapytał zdezorientowany
chłopak.
Dziewczyna odpowiedziała spokojnie:
- To ja przed operacją.
- Jasiu, podejdź do mapy i pokaż na
niej Amerykę - zwraca się nauczycielka do ucznia.
Chłopiec posłusznie wykonuje polecenie.
- Bardzo dobrze, możesz usiąść mówi pani. - A wy, dzieci, powiedzcie
mi, kto odkrył Amerykę?
- Jasiu!- odpowiada klasa.
Blondynka z synem na spacerze. Mały
chłopiec widząc kota pyta mamy:
- Mamo, to jest kot czy kotka?
Blondynka:
- Pewnie że kot, przecież ma wąsy.
Na budowie Kowalski lata w te i z
powrotem z pustą taczką. Widząc to
kierownik, pyta:
- Co tak z tą pustą taczką latacie?
- Panie kierowniku - mówi Kowalski
- taki zapierdol, że nie ma kiedy
załadować.
Stoją dwa duchy przy bramie cmentarnej. Przed bramą stoi samochód.
Pierwszy duch mówi:
- Choć stary! Przejedziemy się.
- Ok, tylko po coś pójdę.
Nagle duch wraca dźwigając swoją
tablicę nagrobną.
- Po co to dźwigasz? - Mówi pierwszy
duch.
- Przecież nie można jeździć bez
dokumentów.
Podczas wizyty prezydent USA zwiedza z Gierkiem Zakopane. Nagle
słyszą krzyk i płacz kobiety.
Patrzą, a gazda za chałupą grzmoci
żonę. Prezydent pyta go, dlaczego tak
się znęca nad kobietą.
Gazda mówi:
- Chciała mieć fiata - kupiłem. Chciała
mercedesa - kupiłem. Ale teraz jej

się helikopterem zachciało latać.
Nie kupię, bo tu góry i jeszcze mi się
baba zabije!
Prezydent pokiwał ze zrozumieniem,
ale Gierek wziął gazdę na stronę
i pyta:
- Gazdo, a tak naprawdę o co poszło?
- Przeca nie powiem obcemu, że mi
bździągwa bony na cukier zgubiła.
Turysta na hali pyta bacę:
- Baco, a czy to prawda, że wy z
owieczkami ten tego?
- Adyć panocku, prowda, cni się za
babami, no to jak jako łowiecka się
spodobo, no to hop na niom.
- A można by też spróbować?
- A pewnie panocku, tu jest tako pikno
łowiecka, uzyjcie se!
No to turysta podchodzi do owcy od
tyłu, rozpina pasek, zdejmuje spodnie,
szykuje się do ataku, a owieczka, tup,
tup, tup, parę kroczków do przodu.
Turysta pingwinim krokiem za nią,
znów się szykuje, a owieczka, tup,
tup, tup, znów parę kroków odeszła.
Powtórzyło się to kilka razy, baca i
juhasi śmieją się z turysty, ten zaczerwieniony pyta:
- No i czego się śmiejecie?
- Hehe, bo to ca wiedzieć jak się do
tego zabrać.
- No to co mam zrobić, żeby mi nie
uciekała?
- Wsadzić jej tylne nóżki do swoich
gumiaków.
- Chcesz w pysk? - pyta groźnie zajączek napotkanego na drodze lisa.
- Daj mi spokój.
- Chcesz w pysk? - zaczepia zajączek
wilka.
- Daj mi spokój.
- Chcesz w pysk?
- No, daj!
- To idź tam za róg, ja tam przed chwilą
dostałem...

HOROSKOP
BARAN
Boisz się, że zostaniesz oszukany, boisz się swojej
naiwności, manipulacji i tego, że ktoś ci może źle
życzyć. Boisz się tak bardzo, że nawet wymyślasz
sytuacje, które nigdy tak naprawdę nie wydarzą się.
Zatrzymaj się i zobacz, co tworzysz swoimi myślami.
Czy tego właśnie chcesz? A może to ty masz coś do
ukrycia i wstydzisz się za swoje postępowanie, a
projektujesz to na inne osoby?
BYK
Z jednej działalności czy zajęcia zrezygnujesz, od
razu pojawi się propozycja czegoś innego. Nie żałuj
tego, co było i nie wyszło, niech odejdzie na dobre,
zrobi się miejsce na coś nowego. Jest przy tobie ktoś,
kto obawia się zaangażowania, a to już ci nie bardzo
odpowiada. Zasługujesz na uczciwe traktowanie.
BLIŹNIĘTA
W tym tygodniu skupisz się na pomnażaniu swojego majątku, gromadzeniu dóbr, dążeniu do trwałego
bezpieczeństwa zawodowego i finansowego. Twój
partner będzie twardo stał przy tobie i nie opuści cię,
co więcej będzie podpowiadał najlepsze rozwiązania,
bo też mu zależy na twoim powodzeniu.
RAK
W pracy będziesz robić coś zgodnego z naturalnymi predyspozycjami, dobrze ci to wyjdzie. Unikaj
ludzi, którzy tylko pogarszają twój nastrój, a nic
budującego nie wnoszą. W miłości podobnie – jeśli
bycie z kimś jest ponad twoje siły, zrób sobie przerwę
i przemyśl, czy to ma sens.
LEW
Różne sytuacje będą zachęcać cię do znalezienia
w sobie cech organizatora, przywódcy, lidera. Jesteś
w formie i możesz świetnie pokierować pracą zespołu, grupy ludzi. Jeśli zaproponują ci stanowisko
kierownicze, nie wahaj się ani chwili. Twój partner
na pewno cię nie opuści, jest lojalny i wierny.
PANNA
W pracy lub biznesie natrafisz na przysłowiową
kurę znoszącą złote jajka. Masz szansę zrealizować
wielki plan, pomysł życia. Nie przegap tego!W miłości – spotkanie z kimś, kto może nie jest romantyczny, ale związek będzie godny twojej uwagi.

WAGA
W najbliższym czasie będziesz sporo myśleć o
małżeństwie, poważnym związku, stabilizacji.
Potrzebujesz spokoju, normalności i poczucia bezpieczeństwa. Będą ci przychodzić do głowy intuicyjne
pomysły na wspaniałe rozwiązania. Nie bój się
zachowań nietypowych dla siebie, przełamujących
rutynę i przyzwyczajenia.
SKORPION
W twoim związku partnerskim coś jest ukryte
lub nie do końca wypowiedziane. Zastanów się,
co to może być. Może oszukujesz się? Być może
powinieneś spojrzeć prawdzie w oczy i zapytać
wprost partnera o nurtującą cię sprawę. Nie bój się
odmowy, odrzucenia, wstydu, lepsze to niż niewiedza i niepewność.
STRZELEC
Pojawi się wyjątkowa okazja, nie zastanawiaj
się długo, tylko bierz się do roboty. Wszelkie nowo
planowane przedsięwzięcia przyniosą ci korzyści, a
przecież chodzi ci teraz o poprawienie sytuacji materialnej. Z ukochaną osobą bywaj w towarzystwie,
wychodź do kina albo na imprezy. Rozsmakuj się w
tym, że masz partnera i to jest na stałe.
KOZIOROŻEC
Sam jesteś przeszkodą dla realizacji swoich planów, zbyt wiele jest w tobie strachu i niepewności.
Pokonaj te bariery i uwierz w możliwości, wcale nie
musisz mieć związanych rąk. Nie staraj się kontrolować przyszłości, bo nigdy to się nie uda. W twoim
związku jest jakieś małe ograniczenie, zajmij się
nim, bo wam przeszkadza.
WODNIK
Czeka cię powodzenie w interesach i ogólny
dobrobyt. Stworzysz miłe i ciepły dom ze szczęśliwą
rodziną. W pracy będziesz mieć wspaniałe pomysły,
które przemawiają do innych ludzi i są skuteczne.
Jeśli szukasz nowego zatrudnienia, rozważ takie,
które związane jest z opiekowaniem się ludźmi.
RYBY
Będziesz się rozglądać i pojawią się dwa kierunki
godne twojej uwagi, nie będziesz do końca wiedział,
na co się zdecydować. Najlepiej zbadaj obydwie ścieżki, to czego nie wiesz teraz, pokaże się w wyrazisty
sposób w przyszłości. A może uda się pogodzić obie
opcje? Nowe przedsięwzięcie ma solidne podstawy,
nie wycofuj się.
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MEDYCYNA I ZDROWIE
PORADNIK PACJENTA

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest postępującym schorzeniem
ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej etiologii,
w którym dochodzi do zaniku komórek istoty czarnej
śródmózgowia. W następstwie tego zmniejsza się ilość
neuroprzekaźnika dopaminy w strukturze mózgu zwanej prążkowiem.

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

EIDEMIOLOGIA:

Choroba Parkinsona należy
do najczęstszych chorób. Jej
częstość występowania w populacji generalnej wynosi 0,15%,
natomiast u ludzi po 70 roku
życia wynosi 1,5%.

OBJAWY KLINICZME
Głównymi objawami są:
- sztywność mięśniowa
- zubożenie ruchowe
- drżenie spoczynkowe
Pierwsze objawy pojawiają
się najczęściej między 50 –70
rokiem życia. Charakterystyczne są trudności w stawianiu
pierwszych kroków, chód małymi krokami z szuraniem
stopami o podłoże, pochylona
do przodu sylwetka.
Charakterystyczną cechą jest
także uboga mimika twarzy
(twarz maskowata), rzadkie
mruganie, cicha, monotonna
mowa. Drżenie mięśniowe
stanowi pierwszy objaw choroby u ok. 70% chorych., jest
najczęściej jednostronne na
początku, później może być
symetryczne. Obejmuje dystalne części kończyn, jest drobnofaliste, wyraźnie widoczne
w spoczynku. Ruchy palców i
dłoni przypominają „kręcenie
pigułek”, „liczenie pieniędzy”.

Często pojawia się objaw tzw.
„koła zębatego” przy zginaniu
kończyny.
Chorobę rozpoznaje się na
podstawie badania lekarskiego
(lekarz neurolog) po charakterystycznych dla niej objawach.
Nie ma badań laboratoryjnych
ani obrazowych (tomografia,
rezonans magnetyczny), które
byłyby pomocne w rozpoznaniu
tej choroby. Dlatego tak ważne
jest doświadczenie lekarza.

ROKOWANIE:

Choroba postępuje powoli
prowadząc po wielu latach do
zniedołężnienia.

LECZENIE:

Ma charakter objawowy.
Jego celem jest przedłużenie
czynnego życia pacjenta. Ze
względu na współtowarzyszące
często w wieku podeszłym choroby, przy współudziale lekarza
rodzinnego.
Leki podawane w tej chorobie
mają na celu zwiększenie ilości
dopaminy lub zmniejszenie
aktywności układu cholinergicznego, który w tej chorobie
uzyskuje przewagę czynnościową.
Leczenie operacyjne ma na
celu uszkodzenie (stereotaksja)
lub zablokowanie (stymulacja
prądem wysokiej częstotli-

Zadbaj o słuch u najmłodszych
Jak pokazują statystyki Dolny Śląsk ma jedne z najgorszych statystyk skuteczności wykrywalności wad słuchu
u noworodków spośród wszystkich województw. Tymczasem zdaniem specjalistów wykrycie wady słuchu u
dziecka do trzeciego miesiąca życia pozwala na skuteczną
walkę z wadami słuchu i gwarantuje prawidłowy rozwój
niemowlęcia.
Jak mówią neonatolodzy, rodzice
są w stanie sami wykryć zaburzenia
słuchu u swojego dziecka zazwyczaj
pomiędzy pierwszym, a drugim
rokiem życia, gdy uczą go powtarzać najprostsze dźwięki. Jednak
wtedy jest już za późno, ponieważ w
przypadku zaburzeń słuchu i mowy,

odpowiednie leczenie powinno być
wprowadzone w ciągu pierwszych
trzech miesięcy życia dziecka.
Dlatego jeszcze przed wypisaniem
ze szpitala, ale nie wcześniej niż
w drugiej dobie życia niemowlę
powinno przejść przesiewowe badania słuchu. Badania te pozwalają

na sprawdzenie słuchu dziecka i są
one niezwykle istotne, ponieważ
wady słuchu są jedną z najczęściej
występujących wad u noworodków.
Badanie przesiewowe jest nieinwazyjne i bezbolesne dla dziecka i może
być wykonane nawet w trakcie snu.
Bardzo ważne jest, aby nie ignorować jego wyników. Szybko podjęte
leczenie z użyciem aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych,
wsparte pracą logopedy, daje dziecku
szansę na prawidłowy rozwój, pełną
samodzielność oraz komunikację z
otoczeniem.
Podstawowym czynnikiem decydującym jednak o wynikach leczenia
jest czas, a rodzice często muszą
czekać na wizytę u specjalisty nawet
kilka miesięcy, co zmniejsza szanse
dziecka. Na Dolnym Śląsku, gdzie
wyniki badań na temat skuteczności
wykrywalności wad słuchu przeprowadzone przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy okazały się jednymi z najgorszych w kraju, została
przeprowadzona specjalna akcja
„Mamo chcę Cię usłyszeć”. Jej organizatorem jest Dolnośląskie Centrum
Laryngologiczne Medicus.
– Jeśli nie wdrożymy pomocy we
właściwym czasie, czyli w okresie
pierwszych sześciu miesięcy życia,
to dziecko nigdy nie będzie miało
szans na prawidłowy rozwój słuchu
i mowy, a w konsekwencji rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny
– zaznacza otolaryngolog, dr Maciej
Mazur z DCL Medicus. Bezpłatne
badania realizowane w ramach akcji
w 2008 roku, spotkały się z bardzo
dużym zainteresowaniem ze strony
rodziców, a centrum przeprowadziło
badania 53 procent niemowlaków,

które nie przeszły pomyślnie testu słuchu na oddziale noworodkowym na
terenie Dolnego Śląska. Takie akcje
są szczególnie cenne, ponieważ mają
na celu nie tylko realizacje badań,
ale także zwiększanie świadomości
wśród rodziców o konieczności przeprowadzenia takich badań. - Prawidłowy słuch to warunek właściwego
rozwoju każdego dziecka, ponieważ
to on umożliwia poznawanie świata
przez niemowlę. Już w łonie matki,
około 24 tygodnia życia dziecko zaczyna rejestrować pierwsze sygnały.
Słuch jest więc pierwszym zmysłem
umożliwiającym dziecku kontakt ze
światem. Noworodek nie powiem
nam czy słyszy, to my musimy zatroszczyć się o zapewnienie mu pełnej
możliwości poznawania świata,
bo dzięki rozwojowi współczesnej
medycyny jedyne co decyduje o tym,
czy maluch nas usłyszy to wczesna
diagnostyka – zapewniają lekarze.
Szacuje się, że w ubiegłym roku w
województwie dolnośląskim urodziło
się 29.900 dzieci. Z tej liczby, na podstawie wyników testów słuchu, 1182
noworodków zostało skierowanych
do tzw. retestu, czyli powtórnych
badań przesiewowych. Dużą pomocą
dla rodziców tych dzieci okazała się
akcja „Mamo, chcę Cię usłyszeć”,
organizowana przez DCL Medicus,
w ramach której przeprowadzane
były bezpłatne badania słuchu. O
popularności tej akcji świadczy fakt,
że aż 53 procent ogólnej liczby dzieci
skierowanych do retestu, zgłosiło
się do Centrum Medicus. Spośród
noworodków, u których przeprowadzono powtórne badania słuchu,
154 uzyskało nieprawidłowe wyniki
w tzw. badaniu ABR.

wości) odpowiednich struktur mózgu, odpowiedzialnych
za niepoddające się leczeniu
farmakologicznemu drżenie,
sztywność.
Przyszłością w leczeniu mogą
być także przeszczepy naturalnych tkanek produkujących
dopaminę (np. komórki macierzyste).

PROGRAMY
REHABILITACYJNE:

Powinny być stosowane niezależnie od leczenia farmakologicznego. Ważna jest także
psychoterapia i edukacja rodzin
chorych.
Objawy parkinsonowskie,
poza chorobą Parkinsona czyli
parkinsonizm wtórny to:parkinsonizm polekowy, toksyczny (zatrucie tlenkiem węgla,

manganem, cyjankami), naczyniopochodny, w przebiegu
wodogłowia normotensyjnego,
pourazowy, w przebiegu guza
mózgu, a także w przebiegu
wielu chorób neurodegeneracyjnych chorób otępiennych
(choroba Alzheimera). Dlatego jeszcze raz na koniec
należy podkreślić konieczność
zasięgnięcia specjalistycznej
porady lekarskiej w przypadku
pojawienia się niepokojących
objawów.

lek. med.
Izabela Stolarczyk,
specjalista neurolog.

Karkonoskie Centrum
Medyczne,
Poradnia Neurologiczna

Nie igraj z nadciśnieniem
Nadciśnienie tętnicze należy do najbardziej rozpowszechnionych schorzeń układu krążenia w naszej
cywilizacji. Jego występowanie ściśle wiążę się z prowadzonym trybem życia chorego, warunkami bytowymi
i genami. Niekontrolowane i nieleczone nadciśnienie
może doprowadzić do najgorszego.
Problemy z ciśnieniem krwi to
jedne z najczęstszych dolegliwości
układu krwionośnego. Trzeba uważać na nadciśnienie bowiem przez
wiele lat może ono przebiegać bez
istotnych objawów, a jedyną, która
pozwoli nam go wykryć jest wiarygodny pomiar ciśnienia tętniczego
krwi. W przeciwieństwie do zbyt
niskiego ciśnienia, które zazwyczaj
nie sprawia większych problemów, z
długotrwałym nadciśnieniem wiążą
się poważne konsekwencje zdrowotne. Optymalne wartości to 120
mm/Hg dla ciśnienia skurczowego
i 80 mm/Hg dla rozkurczowego. O
nadciśnieniu mówi się, gdy pierwsza
z wartości przekracza 140mm /Hg, a
druga 90mm /Hg.
Jakie są przyczyny nadciśnienia?
Najbardziej rozpowszechnioną odmianą tej choroby jest nadciśnienie

samoistne. W takim przypadku trudno mówić o konkretnej przyczynie.
Wynika ono z nadczynności mechanizmów kontrolnych organizmu.
U około pięciu procent chorych
występuje nadciśnienie wtórne,
czyli takie, którego bezpośrednią
przyczynę można stwierdzić. U podłoża nadciśnienia wtórnego mogą
leżeć choroby takie jak: miażdżyca,
zapalenie kłębków nerkowych,
nadczynność tarczycy.
Wśród czynników sprzyjających
wystąpieniu nadciśnienia tętniczego
znajdują się: otyłość, palenie papierosów, wiek, alkohol, nadmierne
spożycie soli kuchennej, płeć męska,
obciążenie rodzinne, stresujący tryb
życia oraz przyjmowanie leków
zawierających sterydy i niektórych
pigułek antykoncepcyjnych.

Angela

Jak leczyć?
Przede wszystkim należy pamiętać, że o tym decyduje lekarz po uwzględnieniu trybu
życia pacjenta, charakteru pracy zawodowej, jego nawyków i schorzeń współistniejących.
W przypadku nadciśnienia wtórnego leczenie polega zazwyczaj na przeciwdziałaniu
chorobie, która je spowodowała. Leczenie mające na celu obniżenie ciśnienia podzielić
można na farmakologiczne i niefarmakologiczne. W pierwszym przypadku najczęściej
stosuje się beta-blokery i diuretyki oraz leki działające na centralny układ nerwowy.
Poza leczeniem farmakologicznym bardzo ważna jest zmiana trybu życia. Konieczna
jest modyfikacja dotychczasowej diety, należy wyeliminować z niej tłuszcze oraz cukry
proste. Niezbędne jest też ograniczenie spożycia soli, osoby palące powinny podjąć
walkę z nałogiem. W przypadku pacjentów z nadwagą wskazane jest zrzucenie zbędnych
kilogramów. Ludzie, którym pozwala na to wiek oraz stan zdrowia powinni zadbać o
aktywność fizyczną. Podjęcie leczenia pomoże w uniknięciu takich powikłań jak: udar
mózgu, niewydolność serca, uszkodzenie nerek czy miażdżycy.
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Prawnik radzi
Przywłaszczenie
i ukrywanie cudzych
dokumentów

Moja mama mieszka w
jednym mieszkaniu z córką
i jej mężem. Oboje zabierają
mamie rachunki za prąd i
wodę i nie chcą jej ich oddawać, chociaż wszystkie są na
nią. Policja ich straszy, a oni
się nie boją i twierdzą, że nikt
nie może im nic zrobić. Czy to
jest prawda? Jak mam pomóc
mamie? – Czytelniczka
Opisana przez Panią sytuacja
wymaga niewątpliwie głębszej
analizy. Stąd też niniejsza odpowiedź nie wyczerpuje oceny
problemu, a co za tym idzie
wskazywać może jedynie na
jego ogólne rozwiązanie pod
względem prawnym. Rachunki, o których Pani wspomina
stanowią dokumenty, którymi
rozporządzać może wyłącznie
Pani matka, jako nabywca określonych usług dostawy energii
elektrycznej, czy wody. Zgodnie z przepisami art. 276 oraz
284 § 1 i § 4 Kodeksu karnego
oznacza to, że w sytuacji, gdy
mieszkające z Pani matką osoby

dokonują przywłaszczenia tychże dokumentów, a następnie je
ukrywają lub usuwają, bądź też
uszkadzają albo czynią bezużytecznymi, podlegają grzywnie,
karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do
lat 3. Przestępstwa uregulowane powołanymi przepisami
ścigane są na wniosek osoby
pokrzywdzonej, wobec czego
Pani matka powinna udać się do
najbliższego komisariatu Policji
lub do Prokuratury i złożyć tam
zawiadomienie o popełnieniu
przestępstw ze wskazanych wyżej przepisów wraz z wnioskiem
o ściganie. Ważne jest przy tym,
aby w zawiadomieniu szczegółowo opisać na czym polegają
przestępcze działania mieszkających z Pani matką osób i jeżeli
to możliwe wskazać na dowody
tych działań (np. świadków).
Samo zawiadomienie o wspomnianych przestępstwach może
złożyć również inna osoba niż
Pani matka jako pokrzywdzona.
Wówczas organy ścigania wezwą
Pani matkę do złożenia oświadczenia, czy jako pokrzywdzona
chce złożyć wniosek o ściganie.

Pomawianie
przez Internet

Kolega twierdzi, że został
oszukany przez jeden ze sklepów internetowych. Od tej pory
na różnego rodzaju forach
internetowych wypisuje wulgaryzmy i negatywne opinie
na temat tego sklepu i jego
personelu. Mówi, że chce się
zemścić i jest przekonany, że
nic mu za to nie grozi, bo nikt
mu nic nie udowodni. Czy to
prawda? – Michał
Kolega jest w błędzie, ponieważ dzisiejsze metody ścigania
przestępstw popełnianych przez
Internet nie pozwalają czuć się
ich sprawcom anonimowymi.
Niezależnie od tego, czy słusznie
Pana kolega twierdzi, że został
oszukany, czy też nie, swoim działaniem które Pan opisuje wypełnia
on znamiona przestępstwa określonego treścią przepisu art. 212
§ 2 Kodeksu karnego. Za pomocą
środka komunikowania się, jakim
jest Internet pomawia on bowiem
podmiot prowadzący wspomniany
sklep internetowy o takie postępowanie lub właściwości, które mogą
poniżyć go w opinii publicznej

lub narazić na utratę zaufania
potrzebnego dla prowadzenia
swojej działalności. Przestępstwo
to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Niezależnie od odpowiedzialności
karnej za opisane działanie, Pana
kolega może również ponieść
odpowiedzialność cywilną, polegającą na konieczności zapłaty
stosownego zadośćuczynienia
oraz odszkodowania na rzecz
podmiotu prowadzącego wspomniany sklep.

Pozew przeciwko
ubezpieczycielowi

Chcę pozwać zakład ubezpieczeń, który odmówił mi
wypłaty należnego odszkodowania za wypadek, jakiemu
uległem nie z mojej winy. Jego
siedziba znajduje się w Warszawie, ja mieszkam w Jeleniej
Górze, a wypadek miał miejsce
w Ostrowie Wielkopolskim.
W sądzie którego miasta powinienem złożyć pozew w tej
sprawie? – Zbigniew Kuraś
Mając spór prawny z ubezpieczycielem może Pan złożyć pozew

w sądzie właściwym dla miejsca
własnego zamieszkania, czyli w
Jeleniej Górze. Zgodnie z ustawą o
działalności ubezpieczeniowej ma
Pan jednak wybór. Powództwo o
roszczenia wynikające z umów
ubezpieczenia można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby ubezpieczającego,
ubezpieczonego, uposażonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W sprawach cywilnych
przepisy o właściwości ogólnej
uregulowane są w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z jego
przepisami powództwo przeciwko
osobie prawnej, którą jest każdy ubezpieczyciel, zobowiązany
prowadzić swoją działalność w
formie spółki akcyjnej wytacza się
według miejsca jego siedziby. Jak
już wspomniałem na wstępie, w
Pana sytuacji najwygodniejszym
i najmniej kosztownym rozwiązaniem wydaje się jednak złożenie
pozwu przed sąd cywilny właściwy
dla miejsca Pana zamieszkania.

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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Ruiny najstarszej polskiej warowni, zamku Lenno, zostaną zachowane dla potomnych dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury (1,5 mln. zł), które wybiegał poseł Marcin Zawiła. Dziś ruiny są w dosłownej
ruinie, a przez zaniedbania w konserwacji pochodzącej z X wieku budowli, wejście na jej teren może skończyć się tragicznie. Fortecę postawił podobno sam książę Bolko Krzywousty. Przez setki lat swoich
dziejów warownia była kilka razy niszczona i odbudowywana. Ostatecznie w ruinę popadła podczas wojny trzydziestoletniej. Dziś stanowi największą atrakcję turystyczną malowniczego Wlenia, przy którym
płynie i wije się Bóbr.

Fot. Agnieszka Tkacz
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Małysz lakonicznie
W ubiegłym tygodniu podczas Mistrzostw Świata w Skokach Narciarskich w Libercu rozmawialiśmy z Adamem Małyszem, jednym
z najbardziej znanych polskich narciarzy.
Czy mieszkańcy polskiej strony
Karkonoszy mogą liczyć na to, że
jeden z najlepszych narciarzy na
świecie odwiedzi jeszcze Karpacz?
A.M. Na pewno tak. Być może nie będzie to
związane z karierą, ale z odpoczynkiem całej
rodziny. Karpacz to piękna miejscowość , do
której z pewnością warto przyjechać.
Parę lat temu turyści nie mogli
dostać się do pana domu, bo mieszkańcy Wisły nie chcieli powiedzieć,
gdzie on stoi. Teraz wszyscy wiedzą
gdzie jest. Niedługo się pan przeprowadza, czy jest to decyzja związana
z ochroną prywatności?
A.M. Początkowo nie chcieliśmy się odgradzać, posadziliśmy więc tylko ozdobne

krzewy. Niestety z czasem zaczęto nam je
łamać i w konsekwencji musieliśmy wybudować ogromny mur. Teraz ta sytuacja się nieco
zmieniła, jestem faktycznie osobą medialną,
ale moje relacje z ludźmi są już luźniejsze.
Na koniec proszę o radę dla młodych sportowców, marzących o
wielkiej karierze.
A.M. Tak naprawdę udzielenie rady młodemu sportowcowi nie jest łatwą sprawą. Na
pewno jeżeli chce coś osiągnąć musi przejść
przez liczne wyrzeczenia i być wytrzymałym.
Nie zrażać się momentami, w których nic nie
wychodzi. Trzeba iść dalej i konsekwentnie
dążyć do celu.
Pytała

Anna Pisulska

Olimpia znów pokonana
Koszykarki Finepharmu znów nie miały problemów
z pokonaniem poznanianek. Tym razem na własnym parkiecie podopieczne Jerzego Gadzimskiego
wygrały 89:61
Mecz od początku ułożył
się po myśli jeleniogórzanek,
które po sk utecznej grze
szybko objęły prowadzenie.
W pierwszej kwarcie dobrze
funkcjonowała jeleniogórska
obrona, która zatrzymywała
atak i r y walek. W drugiej
kwarcie trwała wyrównana
walka, a żadna ze stron nie
potrafiła zdobyć większej
przewagi. Do końca drugiej
odsłony trwała zacięta walka
o każdy kawałek boiska, ale

to jeleniogórzanki schodziły
z przewagą jednego punktu
wygrywając 18:17 i prowadząc w meczu 40:30.
Po zmianie stron t ylko
jeleniogórzanki królowały
na parkiecie. Po serii znakomitych trafień z trudnych
pozycji, zawodniczki z Jeleniej Góry objęły wysokie prowadzenie. Do końca kwarty
obraz gry się nie zmienił, a na
dodatek rywalki z minuty na
minuty wydawały się co raz

Z językiem obcym „Bliżej Europy”
Znajomość języka – dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy.
Pod koniec marca rozpoczyna
się kolejne edycja 11 tygodniowego kursu językowego metodą
SITA.
Metoda SITA jest nauką odbywającą się w stanie głębokiego
relaksu. Wykorzystanie relaksu powoduje, że ani wiek ani
zdolności uczącego się nie mają
wpływu na efekty nauki. Metoda
relaksacyjna kierowana jest do
wszystkich, którzy ukończyli 15
rok życia.
Kiedy jesteśmy zrelaksowani
nasze półkule mózgowe pracują

synchronicznie, dzięki czemu
zwielokrotniają się możliwości
naszego umysłu, poprawia się
pamięć i koncentracja, pozbywamy się też wszelkich napięć
fizycznych. Docierające do nas
informacje są zapisywane bezpośrednio w pamięci długotrwałej.
Tradycyjnie, żeby słówka trafiły
do tej pamięci, trzeba je powtarzać wielokrotnie.
Kurs będzie trwał 11 tygodni i
pozwoli na opanowanie zakresu
materiału porówny walnego z
półrocznym materiałem kursu
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metodą tradycyjną. W ramach
akcji „Bliżej Europy” jeleniogórzanie będą mogli wybrać język
obcy spośród angielskiego i niemieckiego.
Zajęcia będą się odbywały w
mał ych 8 -10 osobow ych grupach.
Dzięki grupie polskich firm
każdy uczestnik zapłaci za szkolenie 439 zł. W tej kwocie otrzymuje dodatkowo komplet sześciu
płyt CD i podręcznik o wartości
229 zł.
Warunkiem zapisu na kurs

jest przesłanie formularza zgłoszen iowego ze st rony w w w.
blizejeuropy.pl na adres email:
k.leszak@sita.pl.
Wszelkie informacje dodatkowe znaleźć można:
- na stronie www.blizejeuropy.pl
- pod nr tel. (0) 798-63-58-17;
(075) 64 33 801, (0)509-416-216
- osobiście od poniedziałku do
piątku w godz. 10:00-17:00 na ul.
Morcinka 33 1piętro, pokój 12.

słabsze zarówno fizycznie
jak i psychicznie. W ostatniej
k warcie poznaniank i nie
były w stanie nawiązać walki
z lepszymi technicznie jeleniogórzankami. Podopieczne
Jerzego Gadzimskiego dobiły
r y wa la k i l koma cel ny m i
trójkami. W efekcie „nasze”
dziewczyny wygrały tą rywalizację 89:61 potwierdzając
po raz kolejny wysoką formę.
Jeleniogórzanki po jedenastu
wygranych meczach zajmują
pierwsze miejsce w tabeli - w
każdym meczu udowadniając, że zasługują na awans
do ligi centralnej FinepharmKarkonosze Jelenia Góra - KS

Olimpia Poznań 89:61 (22:13,
18:17, 26:15, 23:16)

MB

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Fot. Organizator

Trzydziestka Shotokanu

W miniony weekend w Kowarach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA, których głównym
organizatorem był Klub Sportowy Funakoshi Shotokan
Karate Kowary. To już 30 lat karate shotokan na Dolnym
Śląsku
W mistrzostwach wzięło udział
ponad 200 zawodników z 24 klubów karate z całej Polski oraz
reprezentacja narodowa Gruzji.
Karatecy z KS FSK Kowary wywalczyli 7 medali:

- Dorota Skórzecka – złoto 1 mc
– kumite indywidualne seniorek
+60 kg (KS FSK Kowary / Kolegium
Karkonoskie Jelenia Góra); - Urszula Rybaczuk – złoto 1 mc – kata
indywidualne kadetek starszych;

- Michał Chyży – srebro 2mc –
kumite indywidualne chłopców
starszych; - Urszula Rybaczuk
– srebro 2 mc – kumite indywidualne kadetek starszych;
- Dorota Skórzecka / Urszula
Rybaczuk / Patr ycja Stefańczuk – srebro 2 mc – kumite
drużynowe kobiet; - Mateusz
Hurbol – brąz 3 mc – kumite
indywidualne żaków; - Mateusz
Hurbol / Kamil Brzozowicz /
Bartosz Skrzypiec – brąz 3 mc
– kata drużynowe -12 lat.
Nadzór mer y tor yczny nad
imprezą prowadzony był
przez naukowców z Akademii
Wychowania Fi z ycznego we
Wrocławiu oraz Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu,
Koleg ium Ka rkonosk iego w
Jeleniej Górze.
W ramach imprezy odbyła się
konferencja naukowa pt. „Zarządzanie sportem. XXX lat karate
shotokan na Dolnym Śląsku”.
W jej trakcie przeprowadzone
były wykłady tematyczne dla
trenerów karate. Kierownikiem

Tygrysy obdarte ze skóry

naukowym konferencji był prof.
dr hab. Mieczysław Morawski,
który przewodniczył radzie programowej w składzie: dr Janusz
Biernat, dr Zdzisław Paliga, dr
Kazimierz Witkowski. Funkcję
sek retarza peł ni ł doktorant
Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu – mgr Zbigniew
Piepiora.
Honorow y patronat nad
Otwartymi Mistrzostwami Polski Karate Shotokan FSKA objęli: Shihan Kenneth Funakoshi
9 dan – Funakoshi Shotokan
Karate Association, przewodnicząca komisji sportu sejmiku
województwa dolnośląskiego
Elżbieta Zakrzewska, starosta
jeleniogórski Jacek Włodyga,
burmistrz Miasta Kowary Mirosław Górecki, wójt gminy Mysłakowice Zdzisław Pietrowski,
prezes Dolnośląskiego Związku
Karate we Wrocławiu – Janusz
Piepiora.

ah

Pierwszą bramkę Karkonosze
straciły już w 6 minucie, chwilę
później okazję do wyrównania
z rzutu wolnego miał Łukasz
Kowa l sk i, lecz st rzela ł n ie skutecznie. Do końca pier wszej połowy to jeleniogórzanie
utrzymywali, choć nieznaczną
przewagę. Strzelali kolejno: z
dystansu Kotarba i z wolnego
Kurzelewsk i, lecz oboje bez
efektu. Dopiero w 33 minucie
popularny „Kowal” zapakował
piłkę do siatki i KSK zeszło na
przerwę remisując.
Po przerwie nie musieliśmy
długo czekać, w 50 minucie po
strzale Milewskiego, Chrobry
wyszedł na prowadzenie. Ten

sam piłkarz, kwadrans później
dotknął niefortunnie piłkę w
polu karnym, co wykorzystał
Maciej Wojtas strzelając gola z
rzutu karnego.
Wszystko wskazywało na to,
że doczekamy się dogr y wki.
Wybawcą naszego zespołu okazał się niezastąpiony Łukasz
Kowalski, który minutę przed
końcem spotkania zdobył zwycięską bramkę!
Karkonosze Jelenia Góra C h robr y Nowog ro d z ie c 3:2
(1:1)
Bramki: 1:0 Roman (6’)1:1
Kowa l sk i (33’)2:1 M i lewsk i
(50’)2:2 Wojtas (65’- k)2:3 Kowalski (89’).

Netto Cup to jedyny taki turniej
w Polsce, który na swoją renomę
pracował 11 lat. Dziś zainteresowanie przekracza granicę naszego
kraju. Przez dwa dni od świtu do
zmierzchu na dziewięciu boiskach

rywalizowało ze sobą ponad 170
osób w tym weteranów i amatorów
lotki i rakietki. Bardzo dobrze na
tych zawodach pokazali się jeleniogórzanie. W grze pojedynczej
mężczyzn w kategorii + 35 Adam

Łukasz Janik zaprezentował się
bardzo słabo na tle średniej klasy
rywala. Jeleniogórzanin miał
niewątpliwą przewagę, ale mimo
to nie potrafił jej w efektowny
sposób udokumentować.
Litwin Ziausys przyjmował
od Łukasz mnóstwo ciosów, ale

te nie robiły na nim większego
wrażenia. Można było śmiało
stwierdzić, że Łukasz miał małe
problemy w tej walce, nie mogąc
osiągnąć zamierzonego celu.
Dopiero w siódmej rundzie po
nudnych epizodach walka się
ożywiła. Janik odważnie zaata-
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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

Fot. Benny

Odpowiedzi należy wysyłać najpóźniej do dnia 20.03.2009
na adres konkurs@jelonka.com.

439
Łukasz Kowalski zapewnił zwycięstwo
Karkonoszom
Skład Karkonoszy : Dubiel, Kurzelewski, Kuźniewski, Siatrak,
Wojtas, Bijan, Burszta (85 Kik),

Słomka zajął drugie miejsce, a jego
imiennik Cimosz w kategorii open
– piąte. W grze podwójnej nasi
zawodnicy zajęli drugie miejsce.
-Wracamy do tej gry. Jesteśmy
zawodnikami, którzy kiedyś
grali wyczynowo, potem była
krótka przerwa za względów
zdrowotnych czy rodzinnych,
a teraz wracamy i bardzo nas
to bawi, może jeszcze bardziej,
niż w młodzieńczych latach
- powiedział po zawodach, zawod-

Łukasz wygrywa w Lublinie
Jeleniogórzanin – Lukasz Janik (12–0) pokonał na punkty po 8–rundowej walce Remigijusa Ziausysa (7–19–1) .
Mimo zwycięstwa Łukasz nie może zaliczyć tej walki do
udanej.

czas, że nie wszystko jeszcze w
tym meczu stracone. Podopieczni
trenera Wojciecha Lary nie oddali
już czwartego seta Tygrysom i
ostatecznie zwyciężyli 3:1.
KU AZS Kolegium Karkonoskie
Jelenia Góra – Tygrysy Strzelin 3:1
(25:23, 25:18, 19:25, 25:21)
AZS - Kałużny, Cisek, Romańczyk, Lara, Stasiak, Krężel, Mroczkowski, Tabaka, Dyl, Florkowski,
Nowotny

Więcej informacji znajdziesz pod www.blizejeuropy.pl

Kotarba (62 Adamczyk), Kusiak,
Kogut (62 Krupa), Kowalski.

kował i rozruszał publiczność,
która w końcu zaczęła klaskać.
Przeciwnik był bardzo mocny,
skutecznie osłaniając się od gradu
ciosów Janika. Mimo świetnych
ostatnich dwóch rund Janika,
rywal nie zdołał upaść na deski. O
wyniku pojedynku zadecydowali
sędziowie, którzy orzekli zwycięstwo Łukasza 80-72

MB
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Odpowiedź na pytania i wygraj:
1. Płyta CD Smooth night Marcina Nowakowskiego z autografem
2. Płyta CD zespołu Farben Lehre z autografem

Dobry występ jeleniogórzan w Netto Cup
W miniony weekend w hali Politechniki w Szczecinie odbył się coroczny Ogólnopolski Turniej Badmintona Netto
Cup (dawny Babdat Cup). Na tej prestiżowej imprezie nie
zabrakło jeleniogórzan. Klub KS Chojnik reprezentowali:
Adam Cimosz i Adam Słomka.

Faworytem tej rywalizacji byli
jeleniogórzanie, gdyż przed tą
kolejką zajmowali trzecią lokatę
w ligowej tabeli, Tygrysy zaś
piątą. Mimo tego, nasi siatkarze
potrzebowali czterech setów,
aby pokonać rywala. Pierwsze
minuty spotkania były bardzo
wyrównane. Przy stanie 2:0 dla
naszego zespołu, straty zaczęli
odrabiać goście. AZS KK zabrakło koncentracji i strzelinianie
wygrali trzeci set, aż sześcioma
punktami. Goście uwierzyli wów-

2. Określenie SITA oznacza:
a) nowoczesny system nauczania języków obcych
b) markę najnowszego auta
c) gród starosłowiański

Karkonosze wygrywają w Pucharze Polski
Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra pokonali w Desnej po
zaciętym meczu Chrobry Nowogrodziec 3:2. Minutę przed
końcem spotkania zwycięską bramkę zdobył Łukasz
Kowalski

Dziś w hali Szkoły Podstawowej nr 11 siatkarze AZS KK
Jelenia Góra udanie stoczyli walkę z Tygrysami Strzelin
o miejsca VI – XI w IV lidze. Akademicy wgrali 3:1.

nik KS Chojnik Adam Słomka.
W sobotę rywalizowali zawodowcy, obecni i byli medaliści
Mistrzostw Polski. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. W
niedzielę na starcie pojawili się
amatorzy, aż 80 śmiałków z całej
Polski. Chętnych do udziału nie
brakowało, a organizatorzy na
frekwencję nie mogli narzekać.

ah

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. marca, godz. 17:00, brzmi (odpowiedzi
szukaj na łamach tygodnika Jelonka, a zwłaszcza w zakładce
Będzie się działo
a/ ”Era Chaplina”
b/ Ale to już było
c/ „Kino początek. Lata 20-te i 30-te: po rosyjsku”
2. 2. 11 marca o godzinie 17:00 w jeleniogórskim Empiku odbędzie
się spotkanie dyskusyjne z poetą, zwycięzcą pierwszego w polskiej historii slamu, Jasiem Kapelą, który będzie promował swą
najnowszą powieść, będącą jego prozatorskim debiutem. Tytuł
promowanej książki (do nabycia w Empiku) brzmi::
a/ Stosunek seksualny nie istnieje
b/ W górę rzeki
c/ W pustyni i puszczy
Dane osobowe:

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Koniec piłki ręcznej w Jeleniej Górze?
Trener i zawodniczki KS Carlos Astol Jelenia Góra zwołali przed treningiem konferencję prasową dotyczącą
dramatycznej sytuacji w klubie. Istnieje możliwość, iż
jeleniogórzanki nie dokończą nawet rozgrywek . W nawiązaniu do problemu, list nadesłał szef rady miejskiej
Hubert Papaj.
Jedyny sponsor klubu Tomasz
Maciulak zapowiedział, że finansowo będzie wspierał klub tylko do
końca miesiąca. Jeleniogórskie tygrysice otrzymały od klubu pisma,
według których, mają dwanaście
dni na znalezienie sobie nowych

pracodawców. Dla niektórych z
piłkarek oznacza to zakończenie
kariery sportowej. Problemy sponsorskie zaczęły narastać po tym jak
dowodzenie w MOS-ie przejął I. Taraszkiewicz. Obydwaj panowie nie
mogli się dogadać między sobą na

tyle, że główny sponsor nie jest w
stanie już dopełnić wszystkich wymogów sponsorskich zawartych z
innymi firmami, które wspierają
klub piłki ręcznej. Na konferencji
prasowej Tomasz Maciulak nie krył
niezadowolenia z postawy piłkarek
oraz władz miasta, a cała sytuacja
nabiera bardzo niepokojących
przesłanek.
Dodatkowo cały problem napędza brak zainteresowania władz
miasta, które przez pewien czas
biernie podchodziły do wypłacania
piłkarkom stypendiów, a te zostały

Szanowni Państwo!
Sytuacja która miała miejsce w środę, kiedy to zespół piłkarek ręcznych wraz ze sztabem szkoleniowym poinformował o otrzymaniu wypowiedzeń, zaskoczyła i zasmuciła
nie tylko kibiców sportu w naszym mieście, ale wszystkich jeleniogórzan. Jest to tym
bardziej bolesne iż dotyczy drużyny o wielkich tradycjach i osiągnięciach, albowiem
klub ten osiągał liczne sukces na arenie krajowej jak i międzynarodowej, wiele wychowanek klubu miało zaszczyt reprezentować barwy narodowe w drużynach juniorskich i
seniorskich. To właśnie ten klub zdobywał czołowe miejsca w rywalizacji ligowej i szkolił
młode kadry o czym świadczy min. złoty medal Mistrzostw Polski Juniorek. Wszyscy, po
deklaracjach ze strony sponsorów, liczyliśmy na jak najlepsze wyniki w obecnym sezonie i wszyscy gorąco kibicowaliśmy naszym piłkarkom w ich sportowych zmaganiach.
Mając powyższe na uwadze w pierwszych dniach przyszłego tygodnia zorganizuję
spotkanie zainteresowanych stron na, którym zaproponuję pewne rozwiązania oraz
wspólnie zastanowimy się jakie natychmiastowe działania mogą być podjęte ze
strony samorządu Jeleniej Góry, aby klub o tak wielkich tradycjach nie znikną ze
sportowej mapy Polski.
Z poważaniem Hubert Papaj

pozbawione środków do życia.
Główne pretensje Tomasza Maciulaka kierowane są do wszystkich
tych, którzy zamiast pomagać,
szkodzą na rzecz klubu.
Całą sytuacją zainteresował
się jedynie Hubert Papaj, który
zapowiedział zorganizowanie spotkania zainteresowanych stron na
którym zaproponuje rozwiązania
dotyczące palącego problemu w
Jeleniej Górze.

Niesamowity Artur pomaga Sudetom

Artur Grygiel ostatnie dwa mecze
może zaliczyć do bardzo udanych

KONKURS

Bohater środowego meczu z
Pruszkowem, Artur Grygiel najwyraźniej „złapał” formę, jego
popisowa gra, szczególnie w
pierwszej połowie meczu wywołała falę entuzjastycznych braw
u kibiców zgromadzonych w hali
przy ulicy Sudeckiej. Druga odsłona meczu, to festiwal „trójek”,
jakie zafundował nam Krzysztof
Samiec. Celnie za 3 punkty trafiał
cztery razy z rzędu. Kaliszanie
łatwo tracili piłkę i oddawali
bardzo dużo niecelnych rzutów.
Tym sposobem nasi koszykarze
zeszli na przerwę do szatni z 15punktową przewagą.
Po przerwie przez ponad cztery
minuty podopieczni Ireneusza
Taraszkiewicza trafili tylko raz.
AZS zaczął odrabiać straty rzutami za 3 punkty i zmniejszył
przewagę. Skuteczna jednak
gra jeleniogórzan w obronie,
nie pozwoliła im na zbyt wiele.
Nasz zespół zagrał na dobrym
poziomie, dużo trafiał z trudnych
pozycji z dystansu, co okazało się
decydujące. Najwięcej punktów
zdobył Krzysztof Samiec (19
pkt.), który równo z końcowym
gwizdkiem oddał celny rzut.
Sud et y Jelen i a G ór a - A Z S
P W SZ O S R i R K a l i s z 73:5 8
Sudety:K. Samiec 19, J. Czech 17,
A. Grygiel 16, R. Niesobski 13,
T. Wojdyła 6, M.Matczak 2, M.
Skrzypczak, G. Kruk.

Aldona Hawer
M

Napędziły strachu Lotosowi
Mimo, że nie było niespodzianki w meczu koszykarek
Kolegium Karkonoskiego z Lotosem Gdynia, jeleniogórzanki mogą być z siebie dumne. Napędziły strachu jednej
z czołowych drużyn polskiej ligi koszykówki, a nawet
mogły pokusić się o zwycięstwo.
Jeleniogórzanki nie przestraszyły
się naszpikowanego gwiazdami
rywala i spotkanie przeciwko wielokrotnemu mistrzowi Polski rozpoczęły od mocnego uderzenia. „Nasze”
od samego początku grały bardzo
mądrze i skutecznie tocząc zaciętą
walkę z najlepszą drużyną ligi. W
szeregach Finepharmu od początku
dobrze radziła sobie Holie Meredith,
która w całym spotkaniu zdobyła
24 punkty. Pod koniec pierwszej
kwarty jeleniogórzanki grały jeszcze
konsekwentniej i pewniej przez
co wypracowały sobie przewagę,
która wyniosła 4 punkty. W drugiej
odsłonie forma jeleniogórskiego
zespołu zachwiała się. Na początku
inicjatywę przejęły rywalki, wykorzystując słabszą grę jeleniogórzanek

– wyszły na prowadzenie. Jednak
„nasze” nie odpuszczały i chwilę
później głównie za sprawą Holie
Meredith znów były na prowadzeniu.
Do końca kwarty nadal toczyła się
zacięta walka, ale to przyjezdne schodziły z parkietu prowadząc 35:33.
Po zmianie stron nasze dziewczyny
z minuty na minutę słabły. Dały się
we znaki trudy tego pojedynku, a
rywalki z zimną krwią zaczęły wykorzystywać ten atut. Po kilku minutach
nasze przegrywały już kilkoma
punktami, a do końca tej kwarty
przegrywały już 47:56. W czwartej
odsłonie jeleniogórzanki nawet przy
dobrej dyspozycji Holie Meredith nie
były w stanie odwrócić losów tego
spotkania, a gwiazdy Lotosu celnymi
rzutami za trzy przypieczętowały

Konkurs trwa
od 26.02.2009
do 12.03.2009

RAZ DWA TRZY
16.03.2009
godz. 19.00 - Sala Teatru im. C. K. Norwida

Do wygrania
3 podwójne zaproszenia.
Pytania:
1. Proszę podać nazwisko lidera
grupy „RAZ DWA TRZY”
2. W jakim mieście zespół
rozpoczął swoja karierę
Dane osobowe:

Imię i nazwisko

.............................................................................................

Odpowiedzi: ........................................................................................................
Kontakt ............................................................................................................

Fot. Robert Ignaciak

Fot. Robert Ignaciak

MKS Sudety Jelenia Góra zwyciężyły w arcyważnym meczu w Pruszkowie z MKS Znicz 74:71. Bezdyskusyjnym
bohaterem meczu został Artur Grygiel, który na sekundę
przed końcem spotkania rzutem przez niemal całe boisko
zapewnił swojej drużynie cenne punkty

Przed środow ym meczem,
to koszykarze Znicza Basket
stawiani byli w roli faworyta, dlatego końcowy wynik meczu jest
sporym zaskoczeniem. Po pierwszych 5 minutach jeleniogórzanie
wygrywali już 8:0, zagrali bardzo
dobrze w defensywie i pierwszą
kwartę zakończyli w ynikiem
10:17. W drugiej odsłonie meczu
Znicz zniwelował tą przewagę
do jednego punktu. Po przerwie
wynik cały czas oscylował wokół remisu, ale zakończył się
szczęśliwie dla drużyny gości.
Na niespełna pół minuty do końca,
przy stanie 71:71 koszykarze Znicza rozgrywali akcję. Briegmann
oddał jednak niecelny rzut, pod
koszem zebrał piłkę Jakub Czech,
podał do naszego obrońcy, który
bez namysłu oddał rzut w stronę
znajdującego się po przeciwnej
stronie boiska kosza i... Sudety
mogły cieszyć się ze zwycięstwa.
Znicz Basket Pruszków - Sudety
Jelenia Góra 71:74 (10:17, 25:24,
20:15, 16:18)
Punkty dla Sudetów Jelenia
Góra: K.Samiec 14, R.Niesobski 14, T.Wojdyła 11, A.Grygiel
11 , M.Matczak 10, J.Czech 10,
M.Skrzypczak 4, Ł.Niesobski.
W sobotę jelen iogórza n ie
podtrzymali dobrą passę. MKS
Sudety Jelenia Góra pokonały na
własnym parkiecie AZS PWSZ
OSRiR Kalisz 73:58.
Mecz od samego początku
toczył się pod dyktando Sudetów.
Pierwsza kwarta zakończyła się
zwycięstwem gospodarzy 26:12.
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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
Odpowiedzi prosimy przesyłać
do dnia 06.03.2009 na adres:

konkurs@jelonka.com

Konkurs trwa od 16.029 do 06.03.2009

zasłużone zwycięstwo.
Finepharm AZS KK Jelenia Góra
– Lotos PKO BP Gdynia 59:71 (24:20,
9:15, 14:21, 12:15)
Finepharm: Holie Merideth 24,
Joanna Szymczak – Górzyńska 10,

Magdalena Skorek 8, Oluchie Okorie
8, Maxann Reese 6, Agnieszka Kret 3,
Dorota Arodź, Dorota Wójcik.

MB

2 marca 2009 r.
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PROGRAM TV

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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PROGRAM TV
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OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA

				

2008-02-20 19.00 - 2009-02-27 23.00

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
30 latek pozna kobietę - 30-40l
- cel wiadomy - 600 744 307
Miły 48 lat pozna małżeństwo
- z Panią Bi lub Panią Bi. J. Góra
rozmowa z Panią. Zapewniam
i oczekuje dyskrecji - 607 495
461
Młody ogier za darmo - dla
dziewczyn pań i par - 516 852
357
Pan do towarzystwa - Pan do
towarzystwa - 506 058 032
Poznam drugą połowę - mam
36 lat, 183 wysoki i 105 wagi,
miły, spokojny - 508 367 916
Wymasuję stopy zadbanej
pani - sms - 790 859 632

USŁUGI
REMONTOWE
Studnie – c hc e s z mi e ć
swoją czystą wodę – zadzwoń
609 580 763 - wiercimy w
skałach szybko i efektywnie
– Deuter sp. zo.o
kostka brukowa - układanie (podjazdy, schody,
duże powierzchnie) solidnie
i fachowo - 075 75 14 321, 608
658 351, 668 165 266
Kompleksowe remont y
biur i mieszkań - 608 770
598

Budowa domów - 608 770
598
Zdun lub murowanie, gładź
- 887 095 801
Usługi budowlane - remont
- wykonam gładzie, malowanie, regipsy, tynki, dekoracyjne, panele, płytki, sufity
podwieszane, każdy typ solidnie - 660 181 055
M ies z kania - r e m o n t y,
łazienki, regipsy, zabudowy,
malowanie, podłogi i wiele
wiele innych - solidnie i
szybko - 880 992 649
Malowanie – 609 172 300
Budowa i remonty domów
- mieszkań i innych obiektów
budowlanych - 695 856 699
Budowa od podstaw - remont
w całości - 603 080 793
Budowa, remonty - adaptacje
strychów - 691 200 392
Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy docieplenia dachowe, wstawiamy
okna remontujemy stare dachy
stawiamy wierzby i nowe pokrycia dachowe, papa, gont y
dachówka - 693 788 140
Docieplenia domów - jednorodzinnych więźba dachowa
wykończenia - 505 752 006
Elektroinstalacje nowe
remonty - naprawy, pomiary
elektryczne - 515 565 811
Elektryk - Instalacje elektr yczne - awarie, pomiar y,
odbiory, tanio i solidnie cały
region - 500 602 762

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:

Elektryk - Wykonam prace
elektryczne w każdym zakresie- nowe instalacje, wymiana
st ar ych, awar ie, napraw y,
pomiary, solidnie i niedrogo
- 602 659 842
Elektryk Z.G.L. Północ Południe - awarie całodobowe,
wszelkie roboty elektryczne,
pomiary, odbiory, pełna dokumentacja - 723 902 492
I nstalac je elek t r yc zne
- nowe oraz modernizacja,
naprawa usterek itd. Szybko i
solidnie - 725 419 007
I nstalac je s a n i t a r n e i
grzewcze - Instalacje sanitarne
i grzewcze, ogrzewanie podłogowe, łazienki - 501 092 475
Koparka/Wywrotka 10t.
- Wszelkie usługi związane z
robotami ziemnymi, rozbiórki
budowlane, oraz dowóz ziemi,
zwietrzeliny itp. na potrzeby
klienta - 607 540 408
Koparko - ł adowarka
CASE - Prace ziemne - 609
444 171
Malarz do wynajęcia - solidny
i doświadczony - 792 462 031
Malowanie mieszkań - układanie paneli - 692 190 958
Malowanie, tapetowanie szpachlowanie, panele - fuchy
tanio - 662 077 015
Mieszkania, remonty łazienki
- regipsy, zabudowy malowanie
podłogi oraz wiele innych. Solidnie i szybko - 880 992 649
Minikoparka, małe wykopy
- przyłącza wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie, fachowo,
odbiory - 608 134 616
M onta ż p i e c ó w - C .O.,
kuchenek gazowych, przeróbki
gazowe oraz wszelkie prace
hydrauliczne - 508 647 464
Ocieplenia - przyjmiemy
zlecenia na ocieplenia domów
- szybko tanio i solidnie - 607
190 004

Panele, malowanie - płytki,
szybko solidnie - 502 265 498
Popołudniami - wykonam
remont mieszkania regipsy, gładzie, malowanie - 512 117 726
Remonty - prace remontowowykończeniowe mieszkań i nie
tylko... Regipsy, gładzie, tynki,
malowanie, panele, montaż
dr zwi, sufity podwieszane.
Solidnie i dokładanie - 796
801 777
Remonty - Usługi remontowo budowlane w zakresie:
- glazura i terakota - panele,
podłogi - tynki, regipsy, itp. - 607
190 004
Remonty mieszkań - Kafelkowanie, gładzie, malowanie,
zabudowy regipsowe. Możliwość przesalania zdjęć swoich
prac - 793 299 616
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele
- 691 936 900
Remonty mieszkań płytki
- gładzie, regipsy, panele, malowanie - 792 034 597
Remont y mieszkań, biur
- Kompleksowe remonty mieszkań, biur, domów. Tynki, malowanie, panele, glazura, regipsy.
Instalacje. Fachowo i na czas.
Rachunki. Konkurencyjne ceny
- 723 048 638
Remonty od A do Z - wykończenie wnętrz i łazienki - 792
290 475
R emont y, p r z e b u d o w a
dachów - adaptacja poddaszy
oraz inne prace budowlane
(docieplenia) - 693 039 453
Remonty, regipsy, płytki - gładzie, panele, tapety, malowanie,
faktury VAT - 601 878 304
Renomax - ogólnobudowlane
usługi, remonty domów, mieszkań, docieplenia, elewacje,
montaż okien - 606 508 723
Renowacja stolarki - antycznej i budowlanej, odmawiamy
schody, drzwi, okna, balustrady,
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

elewacje oraz inne drewniane
- 502 179 952
Tanie domowe obiady - gotowane na miejscu i na wynos
zapraszamy. Cieplice ul. Cieplicka 74 Szkoła nr 6 - 502
108 290
Tynki - maszynowe i cementowo -wapienne agregatem.
Młoda doświadczona brygada
spełni Twoje wymagania. Nie
czekaj, dzwoń już teraz. Konkurencyjne ceny - 509 112 915
Tynki maszynowe - regipsy,
malowanie, kafelki szybko i
solidnie - 501 762 478
Usługi remontowo-budowlane - i instalacyjne - 691 200
392
Wykonamy remonty - oraz
wykończenia, glazura, tynki
regipsy ścianki sufity, malowania, gładzie, modernizacje
hydrauliczne oraz elektryczne
kompleksowo - 505 415 977
Wykonamy remonty mieszkań - gładzie, regipsy, malowanie solidnie, szybko i TANIO
- 509 838 932
Wykończenia wnętrz - nie
uważasz ze czas najwyższy
na remont, oferujemy państwu
szeroki zakres usług remontowo budowlanych w zakresie:
panele, tynki, regipsy, glazura
itp. szybko, tanio i solidnie - 609
335 334

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
Ag en c ja f o t o g r a f i c z n a
- ślubna, plenerowa, biznesowa, reklamowa - 514
666 031
Agencja Fotograf iczna Fotografia: Ślubna, Plenerowa,
Okolicznościowa, Reklamowa
i Biznesowa. Profesjonalnie i
kompleksowo. Już dziś umów
się na spotkanie i sprawdź
nasze ceny - 508 260 110 - 514
666 031
Foto g ra f ia ś l u b n a - i
okolicznościowa, tanio - 660
854 939

EDUKACJA
KOREPETYCJE

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

Chemia – korepet ycje w
domu ucznia – 667 393 959
Anglik dyplomowany aktor
z wieloletnim stażem na scenie, posiadający znajomość
jęz yka polskiego ud z ieli
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
Korepetycje, konwersacje
z języka rosyjskiego - wszystkie poziomy - 602 779 383
Korepet ycje z francuskiego - wszystkie poziomy,
tłumaczenia, matura - 691
688 237
Francuski tanio i solidnie
- wszystkie poziomy zaawansowania, konwersacje, przygotowanie do egzaminów dalf/delf,
gramatyka - 606 505 009
Język polski - korepetycje wszystkie poziomy. Skuteczne
metody, materiały do zajęć
gratis. Gwarantowane doświadczenie. Tanio i profesjonalnie
- 663 359 461
Korekta prac wszelkiego
rodzaju - na każdym poziomie.
5zł/1 strona A4. Sprawnie i
profesjonalnie. Gwarantowana
satysfakcja - 663 359 461
Korepetycje matematyka
- studentka PWR udzieli korepetycji z matematyki - 693
829 868
Korepetycje z matematyki
- fizyki, informatyki - 513 416
282
Matemat yka - doświadczona nauczycielka matematyki
wytłumaczy, powtórzy (w milej
i przyjaznej atmosferze) matematykę z zakresu: SP, gimnazjum i liceum - 502 328 191
Matematyka korepetycje
- studentka udzieli korepetycji
uczniom szkol podstawowych,
gimnazjum, liceum - 696 953
255
Niemiecki - ciekawie - Studentka IV roku solidnie, ciekawie. Wszystkie poziomy. Dojazd
lub w domu - 506 833 823
Pisanie prac maturalnych
- licencjackich, magisterskich,
referatów, prac zaliczenio wych na wszystkich poziomach.
Szybko i profesjonalnie - 663
359 461
Udzielę korepetycji - z języka
angielskiego i z niemieckiego
25zł/godz. - 509 902 542

USŁUGI
MUZYCZNE
W esela , i m p r e z y
– m u z y ka a ko r d e o n owa ,
instrumentalna - wokalna
na żywo – Muzyk orkiestra
– 692 046 727
D uet muz yc zny C ar l o s Wesela Z abaw y Itp. - 5 01
576 923
Muzyczne umilanie rozwodów - Profesjonalna orkiestra
na ka żdą okazję. W skł ad

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
zespołu wchodzą zawodowi
muzycy z wyższym wykształc eniem muz yc zny m - 6 0 3
560 398
Muzyczny duet - wesela,
imprezy - 609 851 863
Orkiestra Najlepsi z Najlepszych - Zawodowi muzycy
- obecnie najlepsza orkiestra
na rynku zapewnia profesjonalna oprawę Twojej zabawy
studniówki, wesela - 603 560
398
Profesjonalna orkiestra
- na każdą okazję W skład
zespołu wchodzą zawodowi
muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym skład m.in.
Sax akordeon żeński - 603
560 398
Summy Swoi-Band - Zawodowi muzycy obecnie najlepsza
orkiestra na rynku zapewnia
profesjonalna oprawę Twojej
zabawy studniówki, wesela
Pomyśl już teraz - 603 560
398
Zespół muzyczny na wesela
- 3 osoby - zawodowi muzycy,
demo do wglądu, różnorodny
repertuar polski i zagraniczny,
wokal żeński i męski, saksofon
- 507 413 396

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe KOALA
- Prowadzimy pełen zakres
usług księgowych i finansowych, w tym m.in. rozliczenia z ZUS, US, listy płac,
księgi handlowe, ksią ż ki
pr zychodów i rozchodów
PITY i wiele innych. Jelenia
Góra - ul. W. Polskiego 54
- obok sądu - alakow@onet.
eu - 601 837 677

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

Karcher – podciśnieniowe
pranie i szczotkowanie
wykładzin i tapicerki samochodowej – 609 600 807 i 075
642 03 15
Karcher – profesjonalne
czyszczenie, mechaniczne
szczotkowanie dy wanów,
rolet, tapicerki samochodowej, wystawiam rachunki
– 609 600 807 i 075 642 03
15
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,
c h c e s z z w r o t u p o d a t ku ,
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
Kredyty: gotówka, hipot e c z n y, s a m o c h o d o w y,
oddłużenia - 511 867 216,
075 76 49 237
Pro fesjonalne p o g o towie komputerowe - 792
371 176
Podciśnieniowe czyszczenie mechaniczne szczotkowanie dywanów, tapicerek
samochodowych – wysoka
jakość usług, profesjonalny
sprzęt, atrakcyjne ceny – 609
1172 300
Spor z ądz anie odwołań
od decyzji podatkowych i od
ustaleń kontroli skarbowych
– 507 540 459
Autozłomowanie - 667
138 290
B iuro us ł u g ksi ę g ow yc h
- Prowent poprowadzi KPiR,
księgi handlowe, ryczałt ewidencjonowany, kadry i place,
płatnik, VAT od materiałów
budowlanych - 509 677 922
C.S. Mont montaż - ser wis
anten, sieci komputerowe - 792
859 985
Elektryk- instalacje elektr yczne - awarie, pomiar y,
odbiory, tanio i solidnie - 500
602 762
Firma spr zątająca - kompleksowo mieszkania, klatki
schodowe itp. Mycie okien,
czyszczenie żaluzji pionowych

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

Pranie dy wanów, tapicerki
domowej i samochodowej - 607
155 751
Kompleksowa księgowość
dla firm - Biuro Rachunkowe
pełen zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT - alakow@
onet.eu - 601 837 677
Młoda, energiczna i sumienna
- posprząta mieszkania, biura,
umyje okna. Tylko weekendy
- 509 838 931
Odśnieżanie dachów - inne
pr ac e w ys oko ś c iowe pr z y
pełnej asekuracji. Faktury VAT
- 888 680 193
Odśnież anie dachów - z
zastosowaniem technik alpinist yc znych, c o umożliwia
o d ś nie żenie ka żdy r o dz aj
dachu, a wszystko szybko
tanio i profesjonalnie - 505
836 753
Odśnieżanie placów - parkingów, podjazdów przy użyciu
sprzętu budowlanego - szybko
i tanio - 693 638 727
Odśnieżanie wysokościowe
- usuwanie zagrożeń. Interwencje alpinistyczne - 601
566 571
Ośrodek Szkolenia Kierowców - Kozłowski - zapraszamy
na kurs prawa jazdy kat. B
Gwarantujemy solidne przygotowanie do egzaminu! ceny
konkurencyjne - 603 052 813
Pity - Zapraszamy do rozliczania się za rok 2008. Biuro
Rachunkowe Alizze ul. Wolności 252 Jelenia Góra - 075 64
615 80 665 664 774
Pranie dywanów - wykładzin
i tapicerek. Tanio, dokładnie profesjonalnie Podciśnieniowo
środkami firmy Karcher - 601
566 508
Pranie tapicerki samochodowej - meblowej, dywanów,
wykładzin. Sprzęt i środki Karcher. Autokosmetyka Wodo
Lot Cieplice ul. Sobieszowska
10 - 792 766 446
Profesjonalne filmowanie
- imprez okolicznościowych.
Konkurencyjne ceny, profesjonalny montaż, doświadczenie
w branż y, bezp ł atna p ł y ta
demo na życzenie - 517 742
764
Roznoszenie ulotek - usługa
profesjonalnego roznoszenia
gazetek i ulotek reklamowych
- 503 077 267
S erwis k o m p u t e r o w y Modernizacja, naprawa, rozbudowa. Skup, sprzedaż, komis
- 603 783 521
Serwis maszyn i urządzeń
- elektryk - naprawa, konserwacja, serwis maszyn i urządzeń przemysłowych, remonty
kapitalne, modernizacje, kompleksowo - 602 659 842
Ścinka drzew - w trudnych
warunkach za pomocą technik
alpinistycznych lub podnośnika
koszowego, karczowanie i
frezowanie pni. Wystawiamy
faktury VAT, polisa OC, pełne
uprawnienia. - 605 326 223
Śnie g u s u n ę - k o p a r k o
ładowarką i wywrotka - 501
313 877

Wesela, komunie, stypy przyjęcia Nasza-klasa. Tanie
domowe obiady. Z aprasza
hotel Cieplice - 503 021 190

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuj ę s i ę o s o b ą
st ar sz ą lub d z i ecki em w
Cieplicach - doświadczenie,
sumienność - 607 970 621
Solidna, dokładna, uczciwa
p o d ejmi e si ę op i eki nad
dzieckiem (od 2 roku życia)
lub osobą starszą – Zabobrze – 075 64 27 017
Zaopiekuję się starszymi
osobami w zamian za mieszkanie – 661 829438

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podejmę się sprzątania w
Jeleniej Górze – uczciwa i
dokładna – 075 64 27 017

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Auto Pomoc - Kraj - zagranica. Wypożyczalnia lawet
- 790 320 241
Pr z ewoz y osób do (z):
Wiedeń, Brno - w ynajem
busów 8, 18, 23 osobowych
- 601 789 750
Bus 6 osobowy - oczkuję
propozycji – 609 172 300
Zabiorę 4 razy w tygodniu
do Wrocławia 5 osób – 609 172
300
„MPT” - Pr zewozy Regio nalne - obsługa lotnisk Praga,
Wrocław, Berlin Faktura VAT,
e-mail maklarite@vp.pl - 75 71
74 025, 607 763 204
Autolaweta dyspozycyjność 24h - Możliwość przewozu dwóch aut jednocześnie
- 601 150 585
Bus towarowy blaszak - wersja maxi (3,5x1,85x1,8) transpor t kraj-zagranica do 1,5t
- 606 508 723
Bus transport - Bus transport
- 601 822 425
Bus transport - kraj, zagranica
1.5t 24h - 601 822 425
Przeprowadzki transport
- najtaniej i profesjonalnie
sprawdź - 500 452 760
Przeprowadzki-transport - Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter 25m3,
Ive c o D aily 17m3 , ł ad.1, 5
tony,4,60 dł. pow. ładunkowej.
Ekipa do załadunku. Tanio i
solidnie - 509-211-282
Przewozy Na Lotniska - Berlin - Drezno - Praga - Wrocław
– Katowice - 785 537 157
Pr z ewoz y Regionalne przewozy osobowe do Czech
– całodobowo Faktura VAT,
e-mail maklarite@vp.pl - 075
71 74 025 607
Przewóz osób - na lotniska
klimatyzacja, kombi Praga Drezno Berlin Wrocław Katowice
Kraków inne - 793 610 490
Transport przeprowadzki tanio i solidnie - 503 004 482
T ransport- pr z epro wadzki - Bus Maxi. Kraj,
zagranica. Mercedes Sprinter
25m3, Iveco Daily 17m3, ład.1,5

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

tony,4,60 dł. pow. ładunkowej.
Ekipa do załadunku. tanio i
solidnie - 509 211 282
Usługi transportowe - krajowe sam. ciężarowy skrzyniowy ład. 7t z hdsem 3T - 507
576 765
WojMag - usługi koparkoładowarka - 665 509 350

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

Pedicure specjalistyczny! Odciski, wrastające paznokcie,
grzybice, modzele, itd. Sterylnie, bezpiecznie ul. Konopnickiej 1, wejście od kościoła
Pankracego - 600 427 099
Profesjonalnie paznokcie - żelowe. Naturalny wygląd
- gwarancja 4 tygodnie. Gabinet ul. Poznańska 26a - 606
975 441
Profesjonalny makijaż
- okolicznościowy, podejmę
w sp ó ł pr ac ę z foto gr afem,
agencja modelek i fotomodelek
- 505 020 819

ZA DARMO
PRZYJMĘ-ODDAM
Przyjmę za darmo telewizor
oraz komputer dla dziecka
ofiarodawcom z góry dziękuję – 603 669 836
Oddam za darmo piec do
centralnego od 5 marca zgło-

Pozwól otoczyć się ciszą
Karkonoskiego Parku Narodowego
i spędź wolny czas w Rezydencji
Lawendowe Wzgórze.
Luksusowo urządzone pokoje
Przytulny salon kominkowy z kuchnią
i jadalnią. Malowniczy ogród
z pięknym parkiem i altaną.
Wymarzone miejsce na kameralne
spotkania rodzinne.

Twoje nowe miejsce
w Jeleniej Górze!
Marynistyczny wystrój wnętrz
Kameralna Restauracja
Stylowy Bar
Podziemna sala taneczna
i bilardowa
Taras Letni z widokiem
na Chojnik.
Noclegi w przytulnych pokojach

Zorganizujemy
Twoją imprezę okolicznościową!

Zorganizujemy Twoją
imprezę okolicznościową!
Zapraszamy
wt-pt 14:00-22:00;
sb-nd 12:00-22:00
ul. Zamkowa 5
Jelenia Góra – Sobieszów
tel: 607 44 66 44

Zachełmie 64
Tel. 607 44 66 44
www.lawendowewzgorze.pl

www.willarozawiatrow.com

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 7.03.2008

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)

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Tipsy żelowe, manicure,
pedicure, henna, parafina, makijaż okazjonalny
- zapraszam serdecznie - 790
769 171
Chcesz coś w sobie zmienić?
- Umów się na zabieg pielęgnacyjno - instruktażowy lub bilans
formy (promocyjne ceny) - 669
367 184
Leczymy kręgosłup - Centrum masażu ALIMAR poleca
jedyną w Polsce metodę leczenia wszelkich schorzeń kręgosłupa. ZAPRASZAMY. - 505
058 665
Masaże i rehabilitacja - w
domu u pacjenta, posiadam
własne łóżko do masażu - 605
448 574
Nowy salon pielęgnacji stóp Zapraszamy do nowoczesnego,
specjalistycznego salonu pielęgnacji stóp. Radzimy z każdym
problemem, wspó ł prac a z
lekarzami. Dojazd do klienta
- 792 870 508
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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

2 marca 2009 r.
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OG£OSZENIA

szenia proszę przesyłać pod
numerem GG 8170064
Przyjmę lodówkę - sprawną,
odbiorę własnym transportem
- 609 299 507

PRACA
DAM PRACĘ
Firma Oriflame zapewnia :
wpisowe tylko 1 zł tylko u mnie
wspaniale nagrody + kuferek
kosmetyczny + 50 zł w prezencie - szkolenia kosmetyczne
+ marketing GG 12499228
Zapraszam 400 zł tygodniowo - młodych,
dyspozycyjnych i chcących się
rozwijać zatrudnimy od zaraz
- 505842530
Agenci ubezpieczeniowi czynni agenci ubezpiecze niowi, majątek - życie. CV na
adres e-mail praca@centim.pl
- 501 039 202
Agencja ochrony zatrudni
- Agencja Ochrony zatrudni
pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry. Mile widziana
młoda osoba. Praca na stałe.
- 605 097 861
Ag ent d /s o d s z ko d owa ń
- A gent d /s o ds zko dowa ń
wypadkowych, również jako
praca dodatkowa, CV na adres
e-mail: rekrutacja@centim.pl
- 501 038 911
Avon - Zostań konsultantką,
zarabiaj, zbieraj prezenty, rozwijaj umiejętności biznesowe,
ucz się od profesjonalistów
- 665 248 386
Avon wysokie zarobki - Zostań
kimś w yjątkow ym wpisowe
gratis Tor ba f ir my Bat ycki
Gratis dla 10 pierwszych osób
zainteresowanych zapraszam
GG 8170064
Biuro podróż y Cieplice Poszukuję osoby ze znajomością systemu rezerwacyjnego
Amadeus (bilety lotnicze) - 75
64 733 22/324
Bogać się w domu! - Poszukuje sumiennych i uczciwych
pracowników do skutecznego
zarabiania w sieci w zaciszu
domowym. DARIUSZMLM@
WP.PL o treści SZANSA
Broker ubezpieczeniowy
- Praca dla brokera ubezpiec zeniowego, CV na adres
e-mail broker@centim.pl - 501
038 911
Budowlańca od zaraz - z
doświadczeniem; docieplanie
budynków , prace wykończeniowe. Kontakt po godzinie
18.00 - 692 222 641
Cieśla szalunkowy - Firma
zatrudni cieślę do szalunków.
Praca za granicą. Wysokie
wynagrodzenie - 075 6464 557,
0501 418 553
Coffee party - organizacja
i prowadzenie Coffee Party
wraz z degustacją - pozyskiwanie Klientów Wynagrodzenieprowizja Dla osób z ambicją
do prowadzenia w ł asnego
biznesu. email: biuro@samanatura.pl - 607-122-636
Cukiernik - n a j l e p s z a
cukiernia w Karpaczu zatrudni
cukiernika - super wynagrodzenie oraz atmosfera - 608
347 475
Dla ciebie - firma TEMIDA
poszukuje kreatywnych przedstawicieli na terenie całego
kraju. Sprawdź, czym się zajmujemy - jeżeli Ci to odpowiada
zadzwoń - 509 029 334
Dla zdecydowanych - nie Herbalaife ani inne stare systemy
stare MLN - całkowita nowość
- 608 332 134
Do biura - f ir ma z at r udni
operatywna kobietę do prac
administracyjno-biurowych,
per forowane wykształcenie
wyższe techniczne. Miejsce
pracy Jelenia Góra. e-mail:
agropracownia@gmail.com
- 075 713 09 47
Do sklepu rybnego Kowary
- przyjmę do pracy w sklepie
rybnym w Kowarach na stanowisko ekspedientki. - 512
284 035

Do sklepu z tapetami - zatrudnię do sklepu z tapetami. List
mot y wacyjny + CV proszę
w y s ł a ć n a m a i l: k a r o l i n a .
miden@wp.pl Do współpracy - poszukuję
osoby do współpracy w otwarciu nowego sklepu, możliwość
poprowadzenia osobnych interesów lub wspólnie w jednym
lokalu o powierzchni ok. 50m
Zainteresowanych proszę o
kontakt.s.w100@neostrada.
pl Dobre zarobki - poszukuję
pracowników do obsługi maili,
darmowe szkolenia, wysokie
zarobki. kontakt: e-mail: violetta33@poczta.onet.pl
Dodatkowy dochód - poszukuję osoby, na której mógłbym
przypomnieć sobie wszystkie
techniki masażu - wracam do
zawodu po kilkuletniej przer wie. Proponuję kwotę 100
zł za jedno spotkanie - vangraf1@wp.pl Doradca finansow y - do
nowo ot w ieranej plac ów k i
finansowej w Jeleniej Górze
poszukujemy doradców finansow yc h z ainteresowanyc h
ofertą prosimy o CV i LM na
adres: j.oziemski@capitalpro.
eu - 728 921 037
Elektryk i hydraulik - Hotel
Gołębiewski Inwestycja Karp a c z z a t r u d n i e l e k t r y kó w
z uprawnieniami SEP oraz
hyd r a u l i kó w. I n f o r m a c j e :
Budowa Hotelu Gołębiewski,
ul. Karkonoska 14, 58 - 540
Karpacz, tel. 0757618042. 075 76 18 042
Firma - branża kawowa do rozwoju firmy na Dolnym
Śląsku i nie tylko poszukuje
kreatywnych osób z firm MLM.
Firma produkując a kawę branża, jakiej do tej pory nie
było w systemie MLM. Zgłoszenia: biuro@samanatura.pl
- 607 122 636
Firma windykacyjna - poszukuję firmy windykacyjnej, taniej,
skutecznej i solidnej, która
odzyska dług alimentacyjny
- 785 939 532
Flor y stk ę - n a w i ą ż e
współpracę osobę, która ma
doświadczenie w pracy w kwiaciarni, praca w weekendy, czasami w tygodniu. Kwiaciarnia
egzotyczna Kamelia Jelenia
Góra. zadzwoń lub przyjdź
- 501 013 094
Fotograficy i graficy dtp Szukamy jeszcze jedną osobę
: cv w języku angielskim + portfolio na adres : fotoitagency@
gmail.com Gastronomia - Karpacz oddam w ajencję gastronomię
pensjonatową. - 605 270 365
Grafika komputerowego
- Przyjmę do stałej pracy w
Jeleniej Górze, grafika komputerowego z dobrą umiejętnością obsługi COREL Draw,
E-mail: info@tele-market.pl
- 693100000
Hotel Jan*** w Wojcieszycach zatrudni recepcjonistkę
ze znajomością języka niemieckiego. - 503 137 797 075
76 93 031
Intrastat - Firma poszukuje
osoby do wypełniania intrastatu - 602 554 057
Kelner - Restauracja Pizza
Hut zatrudni pracowników do
obsługi klienta. Kontakt telefoniczny, lub w restauracji. - 075
76 466 22
Kelner /barman - Hotel
3 - gwiazdkow y w Karpaczu
zatrudni pracownika na stanowisko KELNER /BARMAN
- 605 154 020
K elner / barman - z
doświadczeniem, język niemiecki lub angielski - 6 65
501 228
Kelner/kelnerka - Hotel
„ A lpejski* * * * ” w Kar pac zu
zatrudni kelnera/kelnerkę. CV
prosimy przesyłać na adres
biuro@alpejski.pl - 601 775
278
K elner / kelnerka
- Restauracja w centrum

Karpacza zatrudni na stałe kelnera/kelnerkę-dobre warunki
pracy.Mile widziane doświadczenie - 501 017 367
Kelnerka - Malachit Medical Spa Hotel zatrudni kelnerkę
w pełnym wymiarze - 693 425
258
K elnerka / barmanka
- O d 15 m a r c a z a t r u d n i ę
osoby na stanowisku kelnerka
i barmanka na korzystnych
warunkach do PP CAFE w Cieplicach. Potrzebne osoby ze
studiów dziennych i zaocznych
- 693 389 292
Kelnerki - praca w Grecji
- kelnerki, praca w Grecji.
Działkowicza 32A - 075 647
44 02
Kierowca B, C + E - Kierowca z wieloletnim doświadczeniem w trasach po kraju i za
granicą szuka pracy - Jelenia
Góra i okolice - trasy po kraju.
- 607 644 079
Konsultant finansowy firma finansowa przyjmie do
współpracy 4 osoby z minimum
średnim wykształceniem. Ciekawe szkolenia. Możliwość
szybkiego awansu i wysokich
dochodów - 602 254 582
Konsultant sprzedawca
- praca pr zy spor ządzaniu
umów i przy obsłudze klienta,
wymagania: dyspozycyjność,
znajomość obsługi komputera,
obycia z klientem, znajomość
rynku TV-SAT - 602 810 896
K onsultantka A v o n
- zostań kimś w yjątkow ym
- Zostań konsultantka Avon
w katalogu 3-4 w prezencie
otrzymasz elegancka torebkę
f irmy Batycki GG 8170 0 6 4
Zapraszam serdecznie Korepet ycje z grafiki zlecę korepetycje nauki od
podstaw. Photoshop, Corel.
darthfire@interia.pl - 604 139
240
K si ę g arnia - oddam odstąpię księgarnię internetową - możliwość zarobienia,
rozwoju i prowadzenia własnego biznesu. Zapraszam do
kontaktu. moyzessh@tlen.pl
- 663 429 779
Księgowa - biuro rachunkowe w Jeleniej Górze zatrudni
doświadczoną księgową - 501
533 366
Księgowa - szukam doświadczonej księgowej do prowadzenia klubu sportowego ULKS.
- 506 088 401
Księgowa - ZSW MSWiA
w Szkl. Poręba zatrudni Księgową. Mile widziana znajomość programu Rewizor. OW
„Olimp”, ul. 1 Maja 62, rekrutacja@olimp-rzemieslnik.pl - 075
717 23 96
Kucharz - Kucharz - 75 64
50 054 i 51 43 52 521
Kucharz/pomoc kuchenna
- „Gościniec” w Wojcieszycach
zatr udni kuchar za / pomoc
kuchenną. - 506 140 665
Murarz - klinkier - Firma
zatrudni murarza do klinkieru.
Praca za granicą. Wysokie
wynagrodzenie - 075 6464 557,
0501 415 553
Murarz-klinkier - Niemiecka firma budowlana pilnie
potrzebuje Murarzy do Klinkieru. Super Zarobki. Praca za
granicą - 075 64 64 557
Nauczyciela psychologii
- Centrum Kształcenia Plejada
zatrudni nauczyciela psychologii. Wymagany tytuł mgr oraz
przygotowanie pedagogiczne.
E-mail: jgora.plejada@op.pl
- 075 648 83 85
Now y mlm-extra zarobki zapraszam do zaznajomienia
się z zasadami współpracy w
nowym systemie MLM. Bardzo dobre możliwości zarobkowe. Na stałe lub dodatkowo.
Świetne szkolenia - 792 128
282
Opieka do 4 dzieci - potrzebna
osoba do opieki 4 dzieci i prace
domowe okolice Monachium
na długo lub dwie osoby na
wymianę - 509 90 88 22

Opiekunka - do 7-miesięcznej dziewczynki. praca w Cieplicach. Zgłoszenia na adres
aleksandra.misiuk@wp.pl
O piekunka - p o s zukuj e
pani do opieki nad dzieckiem
5 - mies.c o dr ugi dzień, od
poniedziałku do piątku - 608
534 975
Opiekunka 7 mies. chłopca
- poszukuję opiekunki do 7miesięcznego ch ł opc a, od
poniedziałku do piątku w godzinach 11-16. - 515 128 251
Opiekunka do dziecka - (3
latka) . od pn. – pt., najlepiej z
okolic Cieplic. Proszę o kontakt
tel. lub mailowy: serenat@op.pl
- 609 497 103
Opiekunka do dziecka Poszukuję osoby do opieki
nad 7 letnim dzieckiem, jeden
t ydzień odprowadzenie do
szko ł y a drugi pr zyprowa dzenie ze szkoły ok.15 godz.
i opieka do 18 godz. okolice
Tesco - 694 900 333
Opiekunka do dziecka - szukam opiekunki do chłopca 1,5
roku, od pn. do Pt. 7.30-15.30
- 508 058 150
O ri flame kuferek gratis
- kuferek kosmetyczny + 1 zł
wpisowe + 50 zł zapraszam
serdecznie GG 12499228 Pomoc kuchenna - zatrudnię
do pensjonatu na 1/2 etatu
panią z Karpacza - 075 76
19 719
Pomoc kuchenna Karpacz - w
restauracji w centrum Karpacza. Informacje pod numerem
telefonu 075 7618 194 w godzinach 12.00-20.00. Poszukuje przedstawicieli
- poszukuje przedstawicieli
regionalnych telewizji nowej
generacji N, praca w terenie
- 661 226 819 500 183 279
Poszukujemy recenzentów
- wyraź swoją opinię na temat
ulubionej knajpy, hotelu itp.
Za każdą interesującą i wartościową recenzję płacimy aż
15zł. marketing@populus.pl
- 663 569 839
Poszukuję 30 osób - Międ z y n a r o d o w a Fi r m a H a n dlowa z Litwy poszukuje do
współpracy 30 osób do 30 lat.
Casting odbędzie się w sobotę
28 - 02-20 0 9 o godz.10.0 0.
Jelenia Góra ul. Teatralna 1
pok.301 - 660 380 398
Pos zukuję konsult ant a!
- poszukuję konsult ant a z
doświadczeniem w branż y
telekomunikacyjnej, telefonii
komórkowej ( obsługa klienta).
praca stała w J. Górze. CV
pros zę w ysy ł ać na adres:
rekrutacja.gti-sfr@tlen.pl Potrzebna kosmetyczka pilnie potrzebuje kosmetyczki
lub pani, która robi tipsy - 605
037 516
Praca - 1.460 netto zł na
star t! Kompletujemy Kadrę
- 505 842 530
Praca - hotel w szklarskiej
porębie zatrudni pracownika
recepcji - 501 700 433
Praca biurowa - Przyjmę na
stanowisko pracownika administracyjno-biurowego. Praca
na pełny etat, wykształcenie
min średnie, CV i LM na adres
pawel.samluk@o2.pl Praca dla ankieterów - praca
dodatkowa dla studentów i
nie tylko. Umowa zlecenie.
Elast yczne godziny. - 5 0 8
265 360
Praca dla brokera - ubezpieczeniowego. CV na adres
e-mail: broker@centim.pl - 501
039 202
Praca dla każdego! - Międzynarodowa Firma Odnowy Biologicznej poszukuje 5 osób do
współpracy. Minimum średnie
wykształcenie. - 669 409 218
Praca dla kobiet Holandia
- poszukujemy kobiety z prawem jazdy do pracy w Holandii.
ALMA VAR Działkowicza 32A,
Jelenia Góra - 075 647 44 02
Praca dla lektora - języka
angielskiego. CV + LM prosimy
przesłać na adres: marcin@

englishschool.pl/ Zapraszamy
- 660 359 500
P raca d l a m i k r o b i o l o g a
- laboratorium pr zy wodo cią gach poszukuje osoby z
wyższym wykształceniem do
pracy przy mikrobiologicznej
analizie wody. - 75 76 15 004
Praca finanse - poszukuję
3osób do współpracy, wymagania: wykszt. średnie, CV.
Oferujemy: system szkoleń,
pomoc, b. dobre zarobki, nie
wymagamy doświadczenia!!
- 517 053 790
Praca na 1/ 2 et atu - o d
10 godz. do 14, do pracy w
magazynie i rozwozu towaru,
wymagane prawo jazdy kat. B
600zł/m-c - 509 908 000
Praca na myjni ręcznej Praca na myjni ręcznej - samochodowej - 501 167 220
Praca na recepcji - Poszukujemy odpowiedzialnej osoby
do pracy na recepcji w hotelu w
Szklarskiej Porębie ze średnią
znajomością jednego j. obcego
(niemiecki lub angielski). Prosimy przesyłać CV na:bosman@ta.pl - 075 71 74 365
Praca od zaraz - Możliwości
rozwoju i praca w młodym
zespole w zamian za chęci
do pracy. Atrakcyjny pakiet
bezpłatnych szkoleń! - 75 764
70 19
Praca przy komputerze wygodna praca przy komputerze w domu. wymagany dostęp
do Internetu. Kontakt: ethlin@
onet.eu Praca w bankowości - jeden
z największych Banków w Polsce poszukuje do współpracy
Przedstawicieli Bankowych
ds. Small Business. Wysokie wynagrodzenia. Praca w
oparciu o własną działalność
gospodarczą. - 667 948 793
Praca w ochronie - agencja
ochrony przyjmie do pracy.
Atrakcyjna płaca - 781 644
660
Przedstawiciel handlowy
- Partner Handlowy T.P. S.A.
zatrudni Przedstawicieli Handlowych. Zapewniamy szkolenia oraz miłą atmosferę pracy.
Mile widziane prawo jazdy
kat. b. CV przesyłać na adres
a.lisik@herbatele.com - 510
046 926
Przedstawiciel handlowy
- Z a t r u d n i ę PH w b r a n ż y
budowlanej, wymagane
doświadczanie, prawo jazdy
kat. B CV+LM: m.regula@
ekoceramika.pl - m.regula@
ekoceramika.pl
Przyjmę operatora do kina
- Przyjmę operatora do kina z
uprawnieniami lub przeszkolę
osobę ze znajomością elektryki - 600 272 831
Recepcjonista /stka Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni pracownika na
stanowisko RECEPCJONI STA/STKA. - 605 154 020
Remont dachu łupkowego
- Szukam wykonawcy. Dach
około 500 m; przełożenie łupka
z częściową wymianą konstrukcji drewnianej dachu; okolice Wlenia - 075 71 36 910
Restauracja - Szklarska
- zatrudni kelnera/kelnerkę, od
zaraz - 502 529 732
Rozwój i kasa - wyślij sms
o treści rozwój, swój wiek i
wykształcenie a może właśnie
dostaniesz szansę pracy w
dynamicznie rozwijającej się
branży medialnej - 668 187
645
Specjalistów majstrów - W
delegacje, specjalistów budowlanych, techników mechaników, złote rączki. Wiek miń.
35 lat, b.d. zdrowie, Zgłoszenia
tylko mailem i sms-em: kozlowiecki@ar im.c om.pl - 6 0 4
409 334
Sprzedawca - doradca Do sklepu Triumph potrzebna
kobieta na stanowisko sprzed a w c a - d o r a d c a . O s o by
zainteresowane prosimy o
zostawianie CV w sklepie przy

ul. M. Konopnickiej 27 /stoisko
Triumph - 662 052 401
Stoisko mięsne - zatrudnię
do Sklepu Spoży wczego w
Cieplicach na stoisko mięsne.
Wymagane doświadczenie.
- 075 645 72 42
Szalunek - potrzebujemy
szalunkowców, do pracy za
granicą. Super zarobki. Tylko
z doświadczeniem - 075 64
64 557
Szef kuchni - Hotel Alpejski**** w Karpaczu zatrudni
Szefa Kuchni z doświadczeniem. CV prosimy przesyłać na
adres biuro@alpejski.pl - 601
775 278
Szefem dla siebie - jesteś
kreat y wny, lubisz gdy Cię
doceniają i szukasz zarobku
za wyniki pracy, a nie jej czas?
A może to nie dla Ciebie? Na
pewno znasz kogoś kto szuka
pracy. Napisz lub daj kontakt
innym aip13@tlen.pl - 793
311 413
Szukam 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
Telemarketer(ka) - do
sprzedaży Internetu. Godziny
pracy do ustalenia. Cv na mail
praca@jpkomputer y.com.pl
- 075 64 202 10
Telemarketer/ka - grupa
finansowa poszukuje osób na
stanowisko telemarketer/ka.
Praca w Jeleniej Górze. CV
proszę wysyłać na adres: florentyna.jaros@ingfinanse.pl do
06.03.2009r. - 600 999 160
Trener Wellness - poszukujemy 3 komunikatywnych
osób, które pr zeszkolimy i
umiejscowimy jako konsultantów- doradców d/s zdrowia i
figury. Zgłoszenia: CV i LM na
e-mail:crw.team@wp.pl - 605
208 508
T ruskawki ! - P i l n i e
potrzebna jedna, młoda, zdecydowana na wyjazd osoba.
Zbiór owoców za granicą. praca
legalna. margareth.19 81@
o2.pl Wspólnik, firma, sprzedaż
- poszukuję osoby z doświadczeniem w sprzedaży bezpośredniej, wspólnika w celu
otwarcia małej firmy handlowej,
bez wkładu początkowego! info
na e-mail: firmahandlowa@
poczta.pl Zatrudni ę - d o k a sy n a
m ł odą , energiczną osobę.
Dobrze widziana miła aparycja.
Doświadczenie niewymagane.
CV wraz ze zdjęciem proszę
wysyłać na alicja105@vp.pl
- 075 753 16 06
Zatrudnię - elektromechanika dobre warunki pracy - 501
167 220
Zatrudni ę - K a r p a c z zatrudnię kucharkę i recepcjonistkę w pensjonacie,
możliwość zakwaterowania
- 605 270 365
Zatrudni ę - Sklep tur ystyczny „High Land” we Wroc ł aw iu z at r u dni o s o b ę na
stanowisko sprzedawca. CV
(ze zdjęciem) proszę przesyłać
na adres e-mail - 601 373 630
Zatrudnię spr zedawcę do sklepu spoż y wczego w
centrum Jeleniej Góry - 606
991 160
Zatrudnimy - ankieterów
OFE + jednego Telemarketera
Ubezpieczeniowego. Tak że
S u b A g e n t ó w O F E . Te l . :
0506780549 - 506 780 549
Zatrudnimy psychologa - na
1/8 etatu do pracy z osobami
niepełnosprawnymi Ul Kiepury
44 58-506 Jelenia Góra adres
e’ mail: wtzjelenia2wp.pl - 075
64 301 63
Zlecę usługę - mam do zaorania 50 ha ziemi - 695 604 878
Zwrot podatku - zlecę profesjonalistom uzyskanie zwrotu
podatku z Irlandii za okres
pracy 08.2006 do 05.2007.
Proszę podać wstępny koszt

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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OG£OSZENIA
mailem: akti01@interia.pl - 600
030 464

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Podejmę pracę jako opiekunka do dziecka w Cie p l i c a c h - g o d z . 8 -16 d o
uzgodnienia - mogę poprowadzić dom - 693 360 209
Podejmę pracę - tokarz ślusarz - 889 942 595
30 lat w handlu - doświadczenie w szkoleniu na
sprzedawców, cukierników
- oczekuję propozycji pracy
- 606 260 872
J ako p o m o c k u c h e n n a
– kobieta ( wiek średni )
– Poszukuję pracy na stanowisku pomocy kuchennej w Jeleniej Górze
– 609 494 710
P ilnie s z u k a m p r a c y
– dozorca, stróż (wiek
średni) w Jeleniej Gór ze
– 609 494 710
Pracownik dla ciebie! 25
lat, uregulowany stosunek
do SW, prawo jazdy kat. B,
doświadczenie w handlu oraz
bezpośrednim kontakcie z
klientem - 512 841 204
Firma wykona remonty mieszkań domów – stany surowe
lub pod klucz profesjonalnie
- 663 070 715
Szukam pracy w budowlance
najchętniej wykończenia lub
inne propozycje - 508 3 67
916
Szukam pracy - posiadam
prawo jazdy B. Doświadczenie w jeździe- mam 36l at.
Może być tez w budowlance,
wykończenia. Oprócz kafelków
- 781 192 392
Monter G -K + ogólnobudowlane bez nałogów podejmie pracę w firmie od 15.03.
– 507 656 128
Kobieta - podejmę pracę w
domu – 728 116 751
Fizjoterapeutka, studia
licencjackie, podejmie pracę
w Jeleniej Górze, fizykoterapia,
kinezyterapia, dobry kontakt z
pacjentami - 790 768 943
Pomoc domowa, szukam
dodatkowej pracy - spr zą tam, gotuję - dom, mieszkanie - solidna, dyskretna 724 085 009
1/2 etatu - podejmę prace w
sklepi Ewcia417@op.pl - 695
139 130
20 latek szuka pracy - Mam
20 lat interesuje mnie każdy
rodzaj pracy z wyszczególnieniem gastronomi (posiadam
aktualną książeczkę sanepidu)
- 782 390 118 75 74 265 61
22-latek - podejmę każdą
pracę od zaraz - 506 948 349
23 letni zaoczny student szuka pracy jako kierowca
itp. Prawo jazdy kategorii B.
Doświadczenie w prowadzeniu
pojazdów - 721 947 106
25 latek- szuka pracy - z Kowar
(bez nałogów), średnie podejmie od zaraz każdą pracę w
Kowarach bądź okolicy. Posiadam także kurs spawacza i
obsługi suwnicy - 513 317 044
Ambitny - szukam pracy
ogólnobudowlanej dekarstwo i
nie tylko, posiadam samochód
- 511 481 646
Ambitny inżynier - inżynier,
znajomość pakietu Office, Win-

dows, EdgeCam, SolidWorks,
prawo jazdy kat. B, zarządzanie produkcją i zespołem
ludzkim, programowanie cnc,
- 663 164 547
Autocad, inventor - projekty
dokumentacji technicznej CAD/
CAM i modelowanie (Inventor);
współpraca stała lub zlecenia.
- 723 529 218
Barmanka /kelnerka 2-letnie doświadczenie, j. ang.
- średnio-zaawansowany, j.
niemiecki - podstawowy, miła
aparycja, teren Jeleniej Góry.
- 691 516 473
Biuro, zam. publiczne - 9cio letnie doświadczenie w
pracy biurowo-adm., 5 lat w
zam. publicznych, znajomość
Windows, pakietów biurowych
, kursy, szkolenia, j. niemiecki
- b. dobry, prawo jazdy kat. B
- 511 515 215
Brukarz - kierowca - duże
doświadczenie - uprawnienia
na sprzęt prawo jazdy, uprawnienie spawalnicze gazowe
- 500 315 022
Budowlaniec - podejmę
pracę pr zy w ykończeniach
i dekarstwie, jestem młody,
ambitny, posiadam samochód
- 511 481 646
Budowlaniec od z ara z
- młody i dynamiczny z Mysłakowic - podejmę pracę przy
stanach surowych dociepleniach oraz regipsach, gładziach i tynkach - fachowość
w ykony wanych prac - 721
506 273
Budowlańcy - na budowie
od zaraz (murowanie, tynkowanie, docieplenia, wykończeniówka. itp.), wykształcenia
budowlane. - 601 972 043
Bus + kombi - szukam pracy
stałej lub zleceń - posiadam
busa i sam. kombi - 692 712
710
Bus Ducato Maxi - posiadam
busa wolny czas oczekuję propozycji - 669 872 101
Były kierownik- handel - były
kierownik do spraw szkoleń, w
firmie zajmującą się sprzedażą
bezpośrednią , podejmie ciekawą pracę. e-mail: keyno@
poczta.pl - 508 524 892
Co drugi dzień - podejmę
pracę dorywczą co drugi dzień,
młody bez nałogów, prawo
jazdy kat. B - 664 127 894
Co dwa lub trzy dni - szukam
dodatkowej pracy(sprzątanie)
mogę co dwa dni. - 516 996
115
Część etatu - jako kelnerka,
recepcjonistka itp. J. angielski, studentka fizjoterapii st.
zaoczne - 792 183 848
Do pracy od zaraz - absolwent
Inżynierii Środowiska podejmie
pracę fizyczną lub umysłową.
Oferuję pełną dyspozycyjność
i ogromną chęć do pracy - 662
002 464
Doradca klienta - kobieta,
31 lat, wykształcenie średnie,
doświadczenie w branży usług
finansowych, czynne prawo
jazdy kat. B. - 512 411 040
Doświadczony kierowca doświadczony kierowca podejmie prace prawo jazdy kat.
B, B + E własny samochód
dostawczy max 1.5tony - 695
924 988
Dwóch budowlańców - szukamy pracy na budowach,
generalnie wykończeniówka
(r e g i p s y, s z p a c h l a , t y n k ,

malowanie płytki, instalacje
elektryczne, itd.).duże doświadczenie, e-mail. boguslaw.wojtas @wp.eu - 880 371 701
Dyspoz ycyjny - 24 lata
po wojsku prawo jazdy kat B
- obsługa kasy fiskalnej, komputera i inne podejmę każdą
prace - 793 187 013
Dyspoz ycyjny, m ł ody podejmie każdą pracę - 792
852 093
Elektryk z uprawnieniami
- Elektryk z uprawnieniami 0757 61 00 35 602 198 356
Elektryka, telekomunikacja
- szukam pracy elektromonter,
telemonter, budowa i obsługa
sieci telefonicznych, uprawnienia SEPdo1kv,prawo jazdy
kat B, doświadczenie pr zy
remontach. Może być praca w
delegacji - 600 086 912
Fizjoterapeuta - poszukuję zatrudnienia w zawodzie
jako Fizjoterapeuta, masażysta
na terenie Jeleniej Góry lub
okolic. (birhov@o2.pl). - 793
050 072
Fizjoterapeutka - podejmie pracę w zawodzie, lub w
salonie odnowy biologicznej.
- 725 666 646
Fizjoterapia - przed dyplomem szuka pracy w zawodzie,
lub w innej formie - spa, salon
kosmetyczny, solarium - 697
284 827
Fizyczną - od zaraz - 726
246 929
Grafik - praca/staż - 21 lat,
solidny, posiadam zdolno ści plastyczne, tworze grafiki
(story b., projekty plakatów,
banerów, wizualizacje 3D, animacje flash) na wysokim poziomie. Podejmę tez prace/staż z
innej branży. - 887 598 973
Grupa inwalidzka - kobieta
48 lat posiadająca grupę inwalidzką o stopniu umiarkowanym
(ubytek słuchu) pilnie szuka
pracy - 502 101 134
Inżynier - podejmę dodatkową pracę w weekendy lub
popołudniu po 16, ewentualnie
zmienię pracę. doświadczenie i chęć do pracy, znajomość pakietu Office, Windows,
rysunku technicznego, prawo
jazdy kat. B - 782 020 994
Każda od zaraz - młody, 29
lat, chętny do pracy od zaraz,
doświadczenie w stolarstwie,
lecz nie koniecznie, posiadam prawo jazdy kat. B i C
- 668 783 977
Każdą pracę - od zaraz,
prawo jazdy kategorii B, długie doświadczenie w budowlance, mam 25 lat - 517 655
187
Kelner, barman - na terenie Jeleniej Góry, pracowałem na programie POS 21
lat, podstawy j. angielskiego
po technikum hotelarskim.
- 782 346 880
Kierowca - kategorii C + E
- 662 219 248
K ierowca - na terenie
Polski, posiadam prawo jazdy
kat. B, C, C + E kartę kierowcy, kurs na przewóz rzeczy, kurs na wózki widłowe,
aktualne badania - 500 219
609
Kierowca - posiadam busa
mercedesa do3,5 tony szukam pracy jako kierowca w
hurtowni lub jako kurier - 693
074 113

Kierowca - prawo jazdy
kat B, w pełni dyspozycyjny ,
Nie koniecznie kierowca - 793
240 588
Kierowca A, B, C, E, T+
ADR - na terenie J G , pracy
szukam dlatego że jestem
kier. międzynarodowym i chcę
wreszcie pomieszkać w domu.
Dlatego wysokość pensji nie
jest najwa żniejsza . - 6 02
712 710
Kierowca B, C - na ciężarówka lub busa, wykształcenie
średnie - 793 511 444
Kierowca budowlaniec jako kierowca lub w sektorze
budowlanym. Młody uczciwy i
rzetelny. - 721 928 700
Kierowca C E - przyjmę
zlecenia jako pracę dodatkową
- 607 792 876
Kierowca kat B - dużo jeździłem busem i lubię dalekie
trasy - pilnie - 691 975 674
Kierowca kat B - w firmie
kurierskiej itp. nie posiadam
dz i a ł a ln o ś c i i s am o c h o du
dostawczego. pojadę i dojadę
wszędzie. 3 letnie doświadczenie na Polskich i zagranicznych
drogach - 725 525 640
Kierowca kat B, D - 35 lat,
posiadam certyfikat na przewóz osób - 663 140 622
Kierowca kat. b - dyspozycyjny, odpowiedzialny emeryt
40 L. Poszukuje pracy jako kierowca kat. B (prawo jazdy od
18 lat) średnie techniczne. Inne
propozycje - 604 139 240
Kierowca kat. B - kierowca
z autem (Mondeo Kombi) lub
jako kierowca busa do 3.5t.
- 508 770 483
Kierowca kat. B - mam 25
lata prawo jazdy kat. B 7lat.
Jako kierowca na trasy PL-UE
- 513 556 324
Kierowca kat. B C + E - karta
kierowcy, kurs na przewóz rzeczy, psychotesty, badania, itd.
- 605 450 812
Kierowca kat. B, C, E - w
charakterze kierowcy - uprawnienia na wózek w id ł ow y,
jestem studentem zaocznym
o kierunku - Transport - 516
722 318
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Kierowca kat. B+ komputer
- mam 21 lat. sumienny, dobra
znajomość komputera. Chętnie
podejmę pracę na terenie Jeleniej Góry w godzinach popołudniowych - 880 199 904
Kierowca kat. A, AB, BC,
CE - z 15-letnim doświadczeniem w transporcie międzynarodowym - 506 989 421
Kierowca lub budowlaniec
- od zaraz bez nałogów - 669
935 027
Kierowca przedstawiciel
- Pilnie poszukuję pracy. Mam
26 lat posiadam prawo jazdy
kat. B, C, E uprawnienia ADR
oraz kurs na przewóz rzeczy
- 697 561 679
Kierowca szuka pracy - kat.
A .B.C.D.E. od zaraz - 607
195 005
Kierowca szuka pracy - kat.
B - doświadczenie w trasach
międzynarodowych wiek 30 lat
- 661 935 894
Kierowca z busem maxi posiadam wieloletnie doświadczenie w spedycji krajowej oraz
zagranicznej - 886 114 255
Kierowca z busem maxi Renault Master maxi, wykazuje
się dużym doświadczeniem
w spedycjach krajowych oraz
zagranicznych - 886 114 255
Kierowca z praktyką - krajzagranica. Prawo Jazdy B, C,
E, kurs na przewóz rzeczy,
znaj. j. angielskiego, 20 letnie
doświadczenie zawodowe 603 209 041
Kierowca /instruktor
kat. B - podejmę pracę jako
instruktor nauki jazdy bądź jako
kierowca - wszystkie kategorie
oprócz motoru - 511 131 072
K obieta - j a k o p o m o c
kuchenna, sprzątaczka lub
opiekunka - 669 430 575
Kobieta pilnie szuka - 21 lat
przyjmę każdą ofertę, jestem
dyspoz ycyjna, sumienna i
szybko się uczę - 511 687 219
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Kobieta podejmie pracę Kobieta 40 lat, uczciwa, zaradna
- jako pomoc kuchenna, pomoc
domowa, opiekunka do dzieci.
- 793 672 365
Kobieta szuka pracy - stałej
- mam 20 lat, mieszkam w
Kowarach. Chętnie nauczę się
nowego zawodu, wykształcenie średnie - 513 705 909
Księgowa, kasjer - podejmie
pracę - 511 765 784
K u c h arka - pomo c
kuchenna - szukam pilnie pracy
w gastronomii w Jeleniej Górze
- 510 815 106
Kucharz - podejmę prace
na stanowisku kucharz - 516
172 073
Kucharz - podejmie pracę od
1 marca, preferowana Jelenia
Góra, Karpacz lub Szklarska
Poręba - 790 782 028
Kucharz - pomoc kuchenna
- Od zaraz na terenie Jeleniej
Gór y. Doświadczony - 726
246 929
Kucharz - szukam dodatkowej pracy jako kucharz na
wesela, chr zciny, komunie
- potrafię fantazyjnie przyozdabiać półmiski z daniami
- mam kilkuletnią praktykę w
zawodzie - 792 876 442
Kucharz/pizzer - Młody
po gastronomie, ze sporym
doświadczeniem (pizza i kuchnia włoska-perfekt) i dużymi
ambicjami pilnie podejmie
pracę w gastronomii - 605
677 039
Kucharz-pomoc kuchenna
- na terenie Jeleniej Gór y
Cieplic - 27 l nie karany - 513
048 307
Laborant chemik - kobieta
chemik podejmie pracę od
zaraz na terenie Jeleniej Góry
lub okolic, niekoniecznie w
zawodzie, mile widziane inne
oferty e-mail kusiak56@interia.pl - 782 976 109
Maga z ynier, kierowca Młody 26 lat podejmę prace,

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

ZAMIEŚĆ SWOJE
OŁOSZENIE PRZEZ
WYSŁANIE SMS!!!
-A NA
IJ SMS
WYŚL
216

R7
NUME

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

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

at)
KOSZT KAŻDEGO SMS-A (2 ZŁ +v

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Prenumerata

prawo jazdy kat B od 6 lat, kierowca aktywny, doświadczenie
z samochodami dostawczymi,
busami. Uprawnienia na wózki
widłowe, kierowca z doświadczeniem. - 792 473 415
Magazynier/wózki - mam
ukończony kurs magazynier z
obsługą wózka jezdniowego
p o dn o ś nikowe g o (w i dlak) i
prawo jazdy kat. B - 075 64
73 863
Masa żystka - w salonie
odnowy lub też masaże indywidualne w domu klienta (klasyczne, relaksacyjne, twarzy)
meil:sasanka2008@wp.pl 605 956 049
Mechanik samochodowy podejmę pracę jako mechanik
samochodowy - 880 370 653
Mężczyzna lat 30 - na miejscu lub w delegacji - 663 094
069
Mgr ekonomii - staż - jestem
zarejestrowana w PUP, za staż
płaci Urząd Pracy. Zależy mi
na zdobyciu doświadczenia
zawodowego. e-mail:kasia.
zgryzek@wp.pl - 507 790 522
Mgr fizjoterapii - mgr fizjoterapii z kursami podejmie pracę
w zawodzie na terenie Jeleniej
Góry i okolic - 604 288 143
Młoda i ambitna - od zaraz
- 513 917 867
Młody operator kop- ład posiadam również prawo jazdy
kat B, wykształcenie średnie, jestem młodą, ambitna
osobą, która podejmie pracę
- kokos87@autograf.pl - 075
75 51 369
M łody p o dejmie pr ac ę posiadam prawo jazdy kat.
B oraz uprawnienia na wózki
widłowe, wykształcenie średnie - 725 520 214
Młody szuka pracy - szukam
pracy, najlepiej z zakwaterowaniem - 724 098 435
M ł ody, z d o l ny - 2 6 l a t ,
dyspozycyjny, umiejętność
obsługi komp., prawo jazdy
B, C, wykształcenie średnie
techniczne podejmie pracę
- ds5555@wp.pl Na weekendy - dwie pełnoletnie uczące się dziewczyny
poszukują pracy na weekendy
- 722 076 869
Na weekendy - jako kelner
wiek 18 lat Uczę się w kierunku
tego zawodu - 725 486 114
Na weekendy - podejmę się
pracy - 784 04 56 27
Nauczyciel muzyki - mężczyzna, 25 lat, dyplom ukończenia studiów magisterskich

w zakresie sztuki muzycznej,
ukończona szkoła muzyczna I
i II stopień w klasie akordeonu i
fortepianu. - 604 460 269
Nowe wyzwania to ja - 28 lat,
szybko analizuję i zdobywam
wiedzę. Jestem właściwym
człowiekiem na trudny czas.
Uczciwość, szacunek - to daję
od siebie i tego oczekuję od
innych. Od 1 III w JG. - 665
186 190
Ochroniarz, kierowca, itp.
- sprzedawca, przedstawiciel,
pracownik fizyczny... PILNIE
- 512 841 204
Od 1 marca - szybko zdo bywam wiedzę i robię z niej
praktyczny użytek. Wyodrębniam objawy, znajduję źródło
problemu i stosuję właściwe
rozwiązania. - 665 186 190
Od zaraz - 19 lat szybko się
uczy doświadczenie w wielu
branżach, uczeń III klasy wieczorowego liceum z kategoria
prawa jazdy b. podejmie każdą
pracę - 663 057 694
Od zaraz - jestem pełnoletnia.
Najlepiej jako barmanka bo
mam doświadczenie - potrzebuje od zaraz. Podejmę każdą
prace jako opiekunki, kelnerki
itp. - 697 560 620
Od zaraz - Podejmę stałą pracę
od poniedziałku do piątku, na
terenie Jeleniej Góry, najlepiej
biuro lub sekretariat. - 691
516 473
Operator - szukam pracy na
stanowisku operatora koparkoładowarki - 510 210 129
Operator widlaka + kat. B
- od zaraz - posiadam doświadczenie w prowadzeniu autami
dostawczymi, a także na stanowisku operatora wózków - 725
520 214
Osoba z grupą inwalidzką
- podejmę jakąkolwiek pracę.
Mam doświadczenie pracy w
biurze. Potrzebuje pracy - pilnie - 669 089 106
Para do pracy za granica para znajomość j. angielskiego
oraz j. niemieckiego poszukuje
pilnie pracy za granicą - 509
282 666
Pedagogika - studentka
ped. opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Ponieważ studiuję
zaocznie szukam pracy pn.
–pt., najchętniej w swoim kier unku, doświadczenie - kel nerka, książeczka zdrowia,
inne oferty mile widziane - 509
057 034
Piekarz - na stale w Jeleniej
Gór ze lub okolicach - 793
876 442

P ilne - k o b i e t a 5 0 l a t ,
wykształcenie średnie dyspozycyjna podejmie prace na
terenie Jeleniej Góry - 782
976 109
Pilne - studentka studiów
magister sk ic h f izjoterapii,
mająca roczne doświadczenie
w zawodzie podejmie pracę od
zaraz - 696 817 480
Pilnie - kierowca - prawo
jazdy kat, B. 28 lat doświadczenia, za kierownicą, dobra
znajomość Europy, Polski bez
wypadkowa jazda. Sumienny,
uczciwy zaradny - 693 805
173
Pilnie - młoda 23 lata, dyspozycyjna, prawo jazdy kat.
B, podejmie pilnie pracę, jako
pokojówka, kelnerka barmanka
(doświadczenie) od zaraz - 518
031 791
Pilnie - młoda dziewczyna
po liceum ekonomiczno-adm.
- 781 951 961
Pilnie - od zaraz jako kierowc a, kur ier, maga z ynier
- posiadam doświadczenie
- 669 483 600
Pilnie - podejmę każdą pracę
(pomoc kuchenna, sprzątanie)
- 511 687 219
Pilnie - pracę dorywczą lub z
możliwością ustalania grafiku,
zaawansowana znajomość
języka angielskiego, wykształcenie wyższe - 603 126 643
Pilnie - stałej pracy, znajomość obsługi komputera.
Najlepiej na terenie Jeleniej
Góry - 502 454 851
Pilnie - w hurtowni lub innej
pracy f izycznej (może być
praca w ochronie) - 785 484
558
Pilnie p o d e j m ę - d o d atkową - może być jako pomoc
kuchenna, ekspedientka,
recepcjonistka - 782 054 001
Pilnie podejmę - pracę jako
pomocnik budowlany, a także
inne prac e p om oc nic ze w
Jeleniej Górze lub Cieplicach
- bardzo pilnie - 721 276 724
Pilnie podejmę - w charakterze opiekunki do dziecka
na terenie Jeleniej Góry - 516
371 761
Pilnie poszukuje pracy - najlepiej w godzinach rannych
do po łudnia, mam 24 lata,
po szkole handlowej, zawód
technik handlowiec - mieszkam w centrum miasta - 505
503 804
Pilnie poszukuję pracy Kobiet a 3 3 lat a, podejmie
pracę. Obsługa klienta, pro-

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!

dukcja, pomoc do biura. Tylko
poważne oferty - 502 160 909
Pilnie poszukuję pracy zawód sprzedawca popołudniami, weekendy i wieczorami
- 660 725 384
Pilnie szukam - kobieta lat 39
podejmie pracę - szybko się
uczę, zarobki od 1000 zł - 075
649 16 85
Pilnie szukam pracy - jako
pracownik fizyczny lub sprzątaczka ( restauracje Hotele
b a n k i ) N a c a ł y e t a t k a rmel1987@wp.pl Pilnie szukam pracy - kobieta
32 lata, znajomość obsługi
komputera, kasy f iskalnej,
podstawy księgowości, 13 lat
w handlu, prawo jazdy kat. B,
doświadczenie na stanowisku
kierowniczym - 785 230 037
Pilnie szukam pracy - mam 19
lat chodzę do liceum zaocznie,
jestem dyspozycyjna, chętnie
zaopiekuję się dzieckiem lub
pójdę na sprzedawcę - 782
510 187
Po elektroniku, kat. B - od
zaraz. Po szkole elektronicznej, prawo jazdy kat. B, własny
samochód. e-mail: retiorsz@
gmail.com - 791 541 085
Podejm ę - mężc z y zna z
praktyką podejmę pracę związaną z pracami dachowymi,
adaptacją poddaszy i wykończeniowymi - 693 039 453
Podejmę każdą prace - młody
wysportowany - bez nałogów
szuka pracy najchętniej w charakterze kierowcy kategorii B ,
mogą być także prace fizyczne
- 691 295 392
Podejmę każdą prace - pilnie podejmę ka żdą prac e,
sprzedawca z doświadczeniem
podejmę również sprzątanie,
gotowanie ( jako gosposia,
opieka) - 516 441 207
Podejmę każdą pracę - szukam pracy najlepiej w gastronomii, również jak i w sklepach
handlowych, mam doświadczenie w obu. Jestem 22 łatką
- pilnie szukającą zatrudnienia
- proszę o kontakt - 503 469
854
Podejmę każdą pracę - w
Karpaczu, Jeleniej Górze, lub
okolicy - 500 063 777
Podejmę od zaraz - jako
kucharka, pomoc kuchenna,
kelnerka pełna dyspozycyjność
- 510 815 106
Podejmę prace - w serwisie
rowerowym, ręcznej myjni i
inne - 508 298 393

Podejmę prace od zaraz
- mam 24 lata, ukończone
technikum gastronomiczne.
Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
obsługa kasy fiskalnej - Kontakt:aniajg2@poczta.onet.eu
- 697 380 759
Podejmę prace w sklepie spożywczym, chemicznym lub
w solarium. - 785 134 369
Podejmę pracę - 21 lat, za
barem na terenie Jeleniej Góry
lub Szklarskiej Poręby, 3 letnie
doświadczenie - 724 297 575
Podejmę pracę - 23 lata
prawo jazdy kat. B chętnie
podejmę prace jako kierowca
lub na budowie - 721 928 700
P odejm ę p r ac ę - 25 l at
w ykształcenie średnie z
maturą. Podejmę każdą pracę
- 501 627 329
Podejmę prac ę - bardzo
dobra znajomość komputera,
urządzeń biur., bardzo szybko
się uczę. Wykształcenie tech
adm., w trakcie technik informatyki (zaocznie). Prawo jazdy
kat. B - 665 522 135
Podejm ę prac ę - jestem
absolwentem fizjoterapii
(posiadam własne łóżko do
masażu), praca nie koniecznie
w zawodzie, posiadam prawo
jazdy kat. B - 605 448 574
Podejmę pracę - każdą na
stałe. Posiadam prawo jazdy
kat. B. Pełna dyspozycja. Jelenia Góra - 601 461 854
Podejmę pracę - kobieta
38 lat, wykształcenie średnie
dyspozycyjna podejmie prace
na terenie Jeleniej Góry - 790
479 218
Podejmę pracę - Kobieta z
wykształceniem średnim technicznym handlowym 25-letnia
podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry - 660 301 638
Podejmę pracę - mam dwadzieścia lat, szukam pracy,
najlepiej na stoisku mięsnym
- 691 551 760
Podejmę pracę - mężczyzna
25 lat, wyk. średnie, prawo
jazdy kat. B, C, miły, uczciwy
- pilne - 667 887 479
Podejm ę prac ę - Posia dam średnie wykształcenie,
obsługę komputera, średnia
znajomość języka angielskiego
i niemieckiego, znajomość
dobra języka włoskiego, prawo
jazdy kat B, własny samochód.
- 508 231 476
Podejmę pracę - w gastronomii, w zawodzie barman-kelner
ewentualnie w kuchni znam 2

języki obce biegle niemiecki i
włoski. - 664 266 057
Podejmę pracę - w Jeleniej
Górze, Karpaczu lub okolicy
jako pomoc kuchenne, sprzedawca lub pracownik produkcyjny. - 500 063 777
Podejmę pracę - w sklepie,
lub solarium. Po technikum
handlowym, z prawem jazdy
kat. B - 785 244 298
Podejm ę prac ę f iz yc zną
- jestem kierowc ą wózków
widłowych, posiadam prawo
jazdy kat. B i jestem dyspozycyjny - 601 957 396
Podejmę pracę w ochronie
- uczeń policealnej szko ł y
ochrony podejmie pracę w
ochronie na terenie Lubania
Gryfowa lub Jeleniej Góry 667 557 739
Pomoc kuchenna - na terenie
Jeleniej Góry - 608 372 177
Postaw na doświadczenie
- Młody 25 lat, prawo jazdy kat
B, doświadczenie w handlu
oraz obsłudze klienta, znaj.
komputera i urządzeń biurowych. Pilnie szuka pracy - 512
841 204
Poszukuje pracy - zawód
spr zedawca popo łudniami,
weekendy i wieczorami - 660
725 384
Poszukuję pracy - najlepiej
od pn.- pt. mam wykształcenie
zawodowe - jestem w trakcie
robienia średniego - prawo
jazdy B - 792 172 820
Poszukuję pracy - pilne - w
charakterze opiekunki do osób
starszych. Mam doświadczenie
i opanowany język niemiecki w
stopniu podstawowym e-mail:
kusiak59@interia.pl - 782 976
109
Poszukuję pracy - technik
ekonomista, technik ochrony
środowiska poszukuje pracy na
etat. (Niekoniecznie w zawodzie - bardzo szybko się uczę)
- 505 807 387
Poszukuję pracy biurowej
- Komunikatywna, dyspozycyjna, wykształcenie wyższe
ekonomiczne, znajomość j.
angielskiego, doświadczenie w
administracji i obsłudze klienta.
- 517 020 253
Poszykuje dorywczej pracy
- Studentka pierwszego roku
ekonomii poszukuje dorywczej
pracy na terenie Jeleniej Góry.
- 725 526 008
Potrafię wiele - prowadzić
auta i wszelkie prace fizyczne
- 724 297 578
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może przekraczać
1. R ozmiar ogłoszenia nie
200 znaków
się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazało do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
iej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowsk
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Pół etatu - w Cieplicach lub w
Jeleniej Górze - 513 917 867
Praca - dysponuje czasem
i samochodem mogę uczynić
usługę transpor tową - 726
215 105
Praca - podejmę pracę przy
remontach - 508 067 632
Praca dorywcza od zaraz
- studentka zaoczna ekonomii
podejmie pracę dodatkową od
zaraz - 695 828 601
Praca w weekendy - poszukuję pracy popołudniami i (lub
w weekendy) - 514 689 567
Pracownik produkcyjny
- poszukuję pracy jako pracownik produkcji w Jeleniej Górze,
lub okolicy - 500 063 777
Prawo jazdy kat. B - 25
lat, poszukuję ciekawej stałej
pracy za sensowne pieniądze...
niekoniecznie jako kierowca
- 792 696 386
P rawo j a z d y k a t . B doświadczenie w prowadzeniu
samochodu do 3,5 ton, punktualność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność - 503 064 816
Przedstawiciel handlowy
- kilkuletnie doświadczenie w
handlu, 30 lat, prawo jazdy kat.
B. - 508 527 906
Recepcja - recepcjonistka
doświadczenie j. niemiecki
- 508 910 244
Recepcja Szklarska/Karpacz - Świetny ang., komputer,
prawo B, średnie wykształcenie, mężczyzna 28 lat, dobra
prezencja, wysoka kult osobista - thelost1@o2.pl
Rehabilitacja, spa - fizjoterapeutka z kursami podejmie
pracę w zawodzie lub w salonie
SPA na terenie Jeleniej Góry i
okolic - 606 707 699
Rencista szuka pracy - lat 60
- dyspozycyjny podejmie każdą
pracę - 723 615 923
Rencistka pół etatu szuka
- jako pomoc kuchenna na terenie Karpacza - 505 952 218
Rozniosę ulotki - na terenie
JG - 792 187 937
Roznoszenie ulotek - młody
22 lata, pilnie szukam pracy
jako roznosiciel ulotek na terenie Jeleniej Góry. Dyspozycyjność, doświadczenie. - 725
501 595
Solidna - młoda, po szkole
gastronomicznej z doświadczeniem w swoim fachu, podejmę
prace jako, pomoc kuchenna
pokojowa, sprzątanie i inne.
Szybko się uczę! Miła aparycja! Sumienna - 502 538 854

Spec jalista ds. ppoż podejmę pracę w niepełnym
wymiarze godzin jako specjalista ds. przeciwpożarowych
jeremino_ns@o2.pl - 502 349
102
Stałą lub dodatkowa - mężczyzna 26 lat, prawo jazdy
kat. B, wykształcenie wyższe, doświadczenie w handlu,
podejmę ciekawą pracę - 696
323 655
Stolarz z doświadczeniem
- samodzielny stolarz z kilkuletnim doświadczeniem - 725
868 570
Student do pomocy - dorywczą z elastycznymi godzinami.
Mogę pracować jako pomocnik
w prawie każdej branży. Posiadam prawo jazdy kat. B i certyfikat z języka angielskiego.
- 607 264 535
Student prawa - student
niestacjonarnych studiów na
kier unku prawo poszukuje
pracy - 698 076 496
Studentka podejmie pracę
- na weekend lub z elastycznymi godzinami w tygodniu.
Mój e-mail everlast7_89@o2.pl
- 501 181 520
Studentka szuka pracy
- dodatkowego zarobku, dyspozycyjność od poniedziałku do
piątku ok. 5-6 godz. dziennie,
miła, towarzyska i pracowita
- 665 180 146
Studentka szuka pracy
- mam 23 lata, szukam pracy
na pełny etat w każdej branży,
obsługa pakietu Office, kasy
fiskalnej i urządzeń biurowych
nie stanowi dla mnie problemu
- 792 001 351
Studentka szuka pracy
- znajomość kasy fiskalnej,
doświadczenie w opiece nad
dziećmi, prawo jazdy kat B
- 509 374 290
Studentka zaoczna - studentka poszukuje pracy od pn.pt. Prawo jazdy kat B obsługa
komputera - 695 444 406
Studentka zaoczna - jestem
miła, ambitna i nie boję się
pracy, mam doświadczenie w
handlu oraz jako kelnerka - 691
513 280
Studentka z aoc zna - z
wykształceniem hotelarskim
podejmie prace w hotelarstwie lub też w biurze. - 605
158 082
Studentka zaoczna - szukam pracy na terenie Jeleniej
Góry. Wyższe wykształcenie I
stopnia. - 724 111 906

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

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

Studia artystyczne - Dyplom
ukońc zenia studiów magi sterskich w zakresie sztuki
muzycznej, mężczyzna 25 lat,
podejmę pracę w domu kultury,
szkole muzycznej, ogólno kształcącej, w firmie nagłośnieniowej - 604 460 269
Szef kuchni, kucharz - jako
szef kuchni lub kucharz - duże
doświadczenie zawodowe 781 880 914
Szklarska i okolice - 22l.
kat B, samoc hó d, średnie
+,obsługa komputera, doświadczenie w handlu, budowlance,
zakładzie produkcyjnym - chętnie jako konserwator itp. - 721
230 343
Szklarska Poręba - jako
konserwator, pomoc doświadczenie w budowlance, instalacje, regipsy, płytki, elektryka,
prawo jazdy kat B, samochód,
średnie + angielski, komputer
- 721 230 343
Szklarska Poręba - najchętniej za barem lub kierowca
inne propozycje, doświadczenie, od zaraz - 508 524 892
Szlifierz ostrzarz - podejmę
pracę jako szlifierz ostrzarz
narzędziowy lub podobną doświadczenie 25 lat pracy w
zawodzie - 502 452 558
Szpachlarz - doświadczenie w pracach wykończeniowych, szpachlowanie, montaż
ścianek dział. płytki, docieplenia budynków itp. sprawdź mnie
. Maciej 31 - 516 468 883
Szukam - podejmę pracę
związaną z centralą telefonic zną lub podobną - 723
902 492
S z ukam - s zukam p r ac y
dodatkowej - 785 211 987
Szukam pół etatu - Kobieta
- doświadczenie w handlu, telemarketingu podejmie prace.
Może być również sprzątanie
biur, mieszkania, domu (nie
interesuje mnie Orif lame i
Avon) - 503 312 357
Szukam pracy - hydraulik
- 663 071 435
Szukam pracy - Jako kierowca kat. B lub inne prace
- 723 226 884
Szukam pracy - jestem młody
najchętniej na budowie regipsy
elewacje itd. - 796 880 198
Szukam pracy - K-35 lat, biegle niemiecki, mało ang. szuka
pracy na terenie Jeleniej Góry
lub bliskich okolic. Oferuję
dyspozycyjność, solidność,
dokładność, uczciwość. Pro-

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.

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

szę tylko poważne oferty. - 075
64 250 88
Szukam pracy - kobieta zaopiekuje się starszą osobą,
albo dzieckiem. Mogę pracować również w sklepie, jako
księgowa itp. Wykształcenie
średnie, obsługa kasy fiskalnej,
komputera, urządzeń biurowych. - 695 173 785
Szukam pracy - kobieta lat
28 - wykształcenie średnie
ekonomiczne oraz technik
obsługi ruchu turystycznego.
Posiadam prawo jazdy oraz
samochód. Znajomość komputera oraz urządzeń biurowych
- 504 082 195
S z ukam p r a c y - m u r a r z
podejmę każdą pracę - 510
243 005
S zukam pr acy - mur ar z,
wykończeniówka, ocieplenia
prace ogólnobudowlane - 510
243 005
Szukam pracy - podejmę
się jakiejkolwiek pracy nawet
fizycznej - 691 264 522
Szukam pracy - podejmę się
pracy sprzątania w pensjonacie, hotelu, agroturystyce na
terenie Karpacza, Mysłakowic
- 601 693 850
Szukam pracy - Poszukuję
pracy w zawodzie lub w podobnej branży. Jestem studentką
Pedagogiki Resocjalizacyjnej
(studia zaoczne uzupełniające)
mile widziane oferty związane
z ta tematyką - 513 194 355
Szukam pracy - sprawdzam
się w różnych dziedzinach tj.
prowadzenie domu , opieka,
prace biurowe, komputer email kusiak56@interia.pl - 782
976 109
Szukam pracy - studentka
drugiego roku ekonomii szuka
pracy na weekendy i popołudnia, prawo jazdy kat. B - 665
978 759
Szukam pracy - w charakterze sprzedawcy, znajomość
kasy fiskalnej, dobry kontakt z
ludźmi - 603 720 302
Szukam pracy - w Niemczech
przy opiece osoby starszej
sprawnej fizycznie. - 693 236
416
Szukam pracy - w sklepie
znajomo ś ć kasy f iskalnej,
prawo jazdy kat. B, dobry kontakt z ludźmi, dyspozycyjność
- 603 720 302
Szukam pracy - wykształcenie średnie technik-ekonomista przygotowanie zawodowe
referent do spraw admini stracyjnyc h w pr zes zł o ś c i

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

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

prowadzenie działalności
gospodarczej (sprzedawca)
- 666 508 677
Szukam pracy młody - szukam pracy na budowie od zaraz
- 796 880 198
Szukam pracy na budowie
- gładź, malowanie, regipsy,
murowanie itp. - 508 770 483
Szukam pracy na budowie
- tynki gipsowe, tynki cementowo wapienne i kompleksowe wykańczanie budynków
i elewacji. Metoda agregatami
tynkarskimi - solidność, fachowość - 609 173 963
Szukam pracy w kuchni - w
gastronomii głównie weekendy,
od zaraz i popołudnia - 669
417 059
Szukam pracy w sklepie - 19
szuka pracy znajomość kasy
fiskalnej, terminala, mila aparycja, dobry kontakt z klientem
- 663 319 537
Szukam pracy w sklepie - na
stale lub na zlecenie - 663
391 537
Szukam pracy z samochodem - jestem doświadczonym
(z lekkim stopniem niepełnosprawności) 30 -to letnim
stażem kierowcą. podejmę
każdą nawet dyskretną pracę
- 603 489 060
S z ukam p r a c y ! - m ł o d y,
komunikaty wny mężczyzna
podejmie pracę! Posiadam
książeczkę Sanepidu. Więcej
info telefonicznie. - 792 168
677
Szukam pracy-dorywczej 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 żywienia - szuka
pracy - 695 139 130
Telefonistka - podejmę
pracę na centrali telefonicznej
- 075 64 91 685
Tzw. złota rączka - do hotelu,
pensjonatu. Odpowiedzialny
40 l emer y t. Średnie tech niczne oraz średnie społeczno
-prawne. Prawo jazdy B. - 604
139 240
Ud zaraz - młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie
- 793 445 139
W ochronie - t ylko nocki kobieta - 508 200 446
Włoski prawo jazdy kat. B
- pilnie podejmę pracę za granicą - 605 120 468
Wydzierżawię - pomieszczenie lub salon kosmetyczny
- 503 469 714
W ykształcenie w yższe
- Mężczyzna w wieku 25 lat
z dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich
podejmie pracę na terenie
Jeleniej Góry i okolic. - 604
460 269
Zagranica budowa - od
zaraz na budowie jako pomocnik - nie mam kwalifikacji i
minimalną praktykę w zawodzie, ale za to jestem chętny
do pracy - mam 36 lat - 605
120 468
Zatrudnij - nie pożałujesz
- 25 lat, wykształcenie średnie,
kat. B, ambitny, kreaty wny
podejmie pracę – stop akwizycji - 785 424 889
Zdun - 30 lat praktyki oraz
wykończeniówka - 666 738 298
lub 075 75 236 64
Znaj. branż y budowlanej
- Mam 26 lat - szukam pracy,
niekoniecznie w budownictwie,
oprócz akwizycji. Wykształcenie średnie, zdolny, komunikatywny - 886 419 988

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

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

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

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

Bez pośredników 3 pokojowe, 70m2, po generalnym
r e m o nc i e 4 p o. /10, PCV,
panele, garderoba, zabudowany balkon. W cenie może
być 300 m2 działka ogrodnicza 230 000 zł do negocjacji
075 61 37 652
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Dz ia łka w Dz iw i s zow i e
- Leśne Zacisze 1735m2 170.000 - 885 342 947
Bez pośredników Zabobrze
I, 43m2, IV piętro, dobre
położenie - 602 600 556
Garaż przy ulicy Wyczółkowskiego 15 - 660 541 090
Dom w Kowarach i działkę
budowlaną w Mysłakowicach - 505 054 003
Spr zedam lub w ynajmę
– nieruchomość komercyjna
na działce 2500m2 – 650m2
+ 80m2 w tym utwardzony
plac 650m2 w Jeleniej Górze
– 880 003 093
Karpacz - bloki komfortowe
3 pokojowe 501 737 086
Karpacz - bloki 2 pokojowe
501 737 086
Zabobrze nowe 2 pokojowe
501 737 086
Sosnówka, Głębock, Staniszów działki budowlane niedrogo 0501 737 086
Komfortowy dom Renoma
501 737 086
169981. Mieszkanie 3 pok.
- ok. Małej Poczty - I piętro
- 4 piętrowego bloku w bardzo
spokojnej dzielnicy ok. 2 km
od centrum i 300 m od Szkoły
Podstawowej nr 10. Blok został
w zeszł ym roku ocieplony.
Mieszkanie posiadając e 3
pokoje oraz kuchnie z jadalnią
położone jest w sposób zapewniający duże nasłonecznienie
od samego rana do zachodu
słońca 65m2 (dodatkowo 5
metrowa piwnica) - 260 000,00
zł - 605 655 184
168957. Now y piękny dom
- wolnostojący 230m2, z wolnostojącym garażem 76m2
w okolicach Jeleniej Gór y.
Nieruchomość posadowiona
na działce o pow. 1980m2.
Dom wewnątrz w trakcie robót
wykończeniowych - 608 476
183 i 608 021 872
169448. Grunt rolny na KRUS
- łącznie 8,36 ha w miejscowości Dobków koło Świerzawy,
ok. 18 km od Jeleniej Góry.
Doskonały na wszelkie uprawy
2 zł/m2 Żebrowscy Nieruchomości - 501 736 644
169453. Działka Piechowice 1550 m2. Budowlana , płaska,
wszystkie media w zasięgu.
Plan zagospodarowania przestr zennego. Ciekawa cena
95000 zł. Polecam Remigiusz
Rychlewski Nieruchomości
- 501 736 644
169550. 135 000 zł mieszkanie
- 68 m2, 3 pokoje, po remoncie, pierwsze piętro z tarasem
i osobnym wejściem. Gmina
Stara Kamienica. NŻ - 667
219 752
169553. Sobieszów stylowe
- wysokie mieszkanie willowe,
122 m2, cztery przestronne
pokoje, balkon, garaże, ogród,
I piętro, polecam! Nieruchomości PARTNER - 790 359 599
169555. M-3 z garażem - położone na I piętrze nowego bloku
przy ul. Mickiewicza, atrakcyjnie i luksusowo urządzone,
N ier uc hom o ś c i PA RT N ER
- 790 359 599
169557. Mieszkanie 42 m2 - 2
pokoje po remoncie, z wyposażeniem trzecie piętro, Zabobrze III. NŻ - 667 219 752
169560. Dom koło Gryfowa
- o pow. 334 m2, 5 pokoi, balkony, tarasy, działka 7300 m2
krzewy, altana. cena 1000000
zł. NŻ - 506 117 851
169596. Mieszkanie 49 m2 - 2
pokoje, wysoki parter, Zabobrze II. Do zamieszkania od
zaraz. NŻ. - 667 219 752
169605. Mieszkanie 60 m2 - 2
pokoje, trzecie piętro w kamienicy, ul. 1-go Maja, centrum
Jeleniej Góry. 180 000 zł - 667
219 752
169834. Piękne mieszkanko - 1
pokojowe + aneks kuchenny,
NOWE wykończone w wysokim
standardzie, 44m2 położone
na Kiepury - 662 040 448
169866. Dwupokojowe - przy
ul Elsnera pow. 39 m , zadbane

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 marca 2009 r.

32

OG£OSZENIA

z balkonem Nieruchomości
Partner - 604 508 308
169869. Stylowe na Pocztowej
- o pow. 150m cena 2500 zł
za m2 Nieruchomości Partner
- 604 508 308
169965. Śliczne 3 pokoje - 99
m2, 3 pok., w Sobieszowie, po
remoncie generalnym, ogrzewanie Kominkowe + gazowe,
miejsce parkingowe pod
kamienicą - 662 040 448
169989. Szklarska Poręba duże, ciekawe mieszkanie po
remoncie, 132 m2, IV piętro
pięknej kamienicy przy głównej
drodze, świetny widok na góry,
Nieruchomości PARTNER 790 359 599
170179. Po remoncie - słoneczne 2-pokojowe 51 m2 na
Zabobrzu II Nieruchomości
Pindyk - 601 209 198 075 75
235 05
170183. Okolice Małej Poczty
- słoneczne 3-pokojowe 80 m2
Nieruchomości Pindyk - 601
209 198 075 75 235 05
170185. Mysłakowice 2-pokoje
- 44 m2 I piętro 145 tys. zł Nieruchomości Pindyk - 601 209
198 075 75 235 05
170187. 2 pokojowe - Zabobrze
II, 145 tys. zł Nieruchomości
Pindyk - 601 209 198 075 75
235 05
170189. Mieszkanie Zabobrze
III - 3 pokoje, 67 m2 I piętro
Nieruchomości Pindyk - 075
75 23 505
170191. Połowa domu Jelenia
Góra - podział w pionie, pow.
136 m2. 5 pokoi, działka 690
m2 Nieruchomości Pindyk 601 209 198 075 75 235 05
170192. Wiejski dom - w gminie
Siekierczyn, pow. domu to ok.
200 m2, pow. działki 3000 m2
cena. 105000zł POLECAM
- 662 040 110

170193. Świerzawa okolice - do
remontu połowa domu 185.500
zł, Nieruchomości Pindyk - 601
209 198 075 75 235 05
170227. Bliźniak - nowo wybudowany, termin realizacji maj
2009 - 662 112 344
170238. Siedlęcin działka budowlana 1140 m2, 75 tys. zł
Nieruchomości Pindyk - 601
209 198 075 75 235 05
170239. Karpacz działka budowlana 820 m2 -120 tys.
zł Nieruchomości Pindyk - 601
209 198 075 75 235 05
17024 0. 43.0 0 0 zł dzia ł ka
- 1280 m2 okolice Gryfowa Śląskiego Nieruchomości Pindyk
- 601 209 198 075 75 235 05
170254. Sosnówka - działka 90
tys. - budowlana pow. 1200 m2
- cena 90.000 zł Nieruchomości Pindyk - 601 209 198 075
75 23 505
170284. Centrum m-4 - stylowe, wysokie mieszkanie w
centrum miasta, wysoki parter,
4 przestronne pokoje, balkon,
parking, 97 m2, Nieruchomości
PARTNER - 790 359 599
170287. Dom koło Gryfowa Zakład produkcyjno-usługowy
oraz część z jedenastoma
mieszkaniami do wynajęcia.
Działka 7400 m2. Doskonała
inwestycja Tadeusz Sułkowski
Nieruchomości - 506 117 851
1702 8 8 . M - 3 z gara żem mieszkanie w centrum, po
remoncie, I piętro, duży taras,
garaż, Nieruchomości PARTNER - 790 359 599
170290. M-3 deweloperskie
- b li s ko c e nt r um, I p i ęt r o
kamienicy po remoncie, stan
deweloperski, 163 tys. zł, Nieruchomości PARTNER - 790
359 599
170291. Szklarska Poręba duże mieszkanie za skosami,

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

132 m2, po remoncie, piękna
kamienica przy głównej ulicy,
dwa garaże, ogródek, Nieruchomości PARTNER - 79 0
359 599
170320. 3 pokojowe Kiepury
- 70 m2 ,3 pokoje z aneksem
kuchennym - 662 040 448
170560. Lokal - obszerne 105
m2 - 20 km od JG ,idealne
położenie komercyjne, handel,
gastronomia, usługi. Zaplecze
socjalne, parking. Rozsądna
cena. PARTNER Nieruchomości - 502 068 168
170616. Dwupokojowe Zabobrze - położone na parterze
52m2 po remoncie kapitalnym.
175tys. zł. Nieruchomości Partner - 604 869 172
170638. Elsnera m-2 - ładne
dwupokojowe mieszkanie Nieruchomości Partner - 604 508
308
170 6 41. Z i e m i a o b i e c a n a
- 9 60m hali pr zemysłowej,
apartament 420m, zaplecza,
parkingi, ogród. Piękna fabryka
z 1900 r. Dobry duch pruskiego
fabrykanta zaprasza. PARTNER Nieruchomości. - 502
068 168
170652. Dom do wykończenia
- Pisarzowice (ok. Lubania),
piękny dom o powierzchni 242
m2. Dwupokoleniowy. JeldomN
- 600 434 800
170660. Zabobrze III - 2-pokojowe 37 m2. Cena 139 tys. zł.
JeldomN - 600 434 800
170663. Cieplice Śl. - 2-pokojowe 60 m2 do wykończenia.
179 t ys. zł JeldomN - 6 0 0
434 800
170673. Dom Mysłakowice - z
częścią gospodarczą, doskonał y na każdą działalność,
wygodne położenie przy drodze. Cena 300000 nieruchomości - 501 736 644
170681. 135 000 zł mieszkanie
- 68 m2, pierwsze piętro, 3
pokoje po remoncie, osobne
wejście, dwa tarasy. Gmina
Stara Kamienica. NŻ - 667
219 752
170760. Mieszkanie 65 m2
- 3 pokoje + aneks - I piętro
- 4 piętrowego bloku w bardzo
spokojnej dzielnicy ok. 2 km
od centrum i 300 m od Szkoły
Podstawowej nr 10. Blok został
w zeszł ym roku ocieplony.
Mieszkanie posiadając e 3
pokoje oraz kuchnie z jadalnią
położone jest w sposób zapewniający duże nasłonecznienie
od samego rana do zachodu
słońca 65m2 (dodatkowo 5
metrowa piwnica) - 260 000,00
zł - 605 655 184
170924. 110 tys. 2 pokojowe
- Jeżów Sudecki mieszkanie
do remontu Nieruchomości
Pindyk - 607 270 989 lub 075
75 235 05
170926. Po remoncie centrum mieszkanie 3 pokojowe 72 m2.
Nieruchomości Pindyk - 607
270 989 lub 075 75 235 05
170934. Centrum i piętro 75
m2 - mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie, Nieruchomości
Pindyk - 607 270 989 lub 075
75 235 05
170936. Kowary 79 tys. zł - 1pokój, 34 m2. I piętro Nieruchomości Pindyk - 607 270 989 lub
075 75 235 05
170938. Lokal 40 m2 parter
- Jelenia Góra - Sobieszów
113 tys. zł, Nieruchomości
Pindyk - 607 270 989 lub 075
75 235 05
170968. Stylowe w Sobieszowie - mieszkanie w kamienicy

na pierwszym piętrze z ogrodem i garażem. Powierzchnia
120 m2 cena 320 tys. - 604
508 308
170 975. Elsnera - dwupo kojowe - mieszkanie o pow.
39 m2, zadbane, słoneczne,
niezależne pokoje, kuchnia,
łazienka i WC oddzielnie. Nieruchomości „Partner” - 604
508 308
171004. M -2 Różyckiego ładne mieszkanie po remoncie,
III piętro, 39 m2, Nieruchomości PARTNER - 790 359 599
171009. M-4 centrum parter
- stylowe, wysokie mieszkanie
po remoncie, wysoki parter
kamienicy w centrum, świetne
na gabinet, 97 m2, Nieruchomości PARTNER - 790 359
599
171012. M-3 Noskowskiego
- mieszkanie po częściowym
remoncie, 64 m2, IV piętro w
bloku z windą, 192 tys. zł, Nieruchomości PARTNER - 790
359 599
171029. 2 pokoje Karłowicza
- 49, 40 m2, 2 pok., 3 piętro z
4, balkon zabudowany, 2 okna
są nowe, cena 155000 zł - 662
040 448
1710 3 2 . 5 3 m 2 - n o w e 2
pokoje, balkon, nowe drewniane panele, nowe kafelki, do
wykończenia, cena 200 000zł
- 662 040 448
2 duże pokoje - Zabobrze 3
19300 zł – pilnie - 607 100
882
2 pokoje - 48 m2, 150 000zł.
- 723 143 566
2 pokojowe - Nowe 2 pokojowe
na Kadetów, 53 m2, balkon,
łazienka z WC, okna PCV,
nowe panele, nowe kafelki,
cena 200 000zł - 662 040 448
2 pokojowe, 1 piętro - bezczynszowe, po generalnym
remoncie Jelenia Góra, 49 m2,
149 tys. - 669 755 272
3 pok. Noskowskiego - 64m2,
3pok, nowe okna, nowe panele,
gładzie na ścianach, sprzedam
207 000 zł - 662 040 448
3 pokoje - 64 m2, 200.000zł.
- 723 143 566
4 pokoje z balkonem - garażem
i grodem w Sobieszowie, bez
pośredników, cena do negocjacji - kup, bo warto - 601
560 396
45,9 m2, 2 pokoje - z aneksem
sypialnianym, ładna łazienka,
cena 155 tys. - 721 539 734
47 m2 - 145.000 - dwa pokoje
na Karłowicza duża kuchnia,
zabudowany balkon, par ter
- 695 034 321
50 m2, Kiepury - 2 pok., do
remontu, do wprowadzenia od
zaraz, cena 155 000zł - 662
040 448
Bezpośrednio komfortowe
- 73 m2 z kominkiem Cieplice
290000 do negocjacji - 665
561 306
Bliźniak Zabobrze - nowy
dom w zabudowie bliźniaczej,
termin realizacji maj 2009 - 662
112 344
Budowlana Piechowice
- 1550 m2 media, wygodna
lokalizacja. Cena 95 tys. Nieruchomości Żebrowscy. - 501
736 644
Centrum Karpacza - 104 m2
+ garaż z działką 290 tys. - 605
058 438
D la ko n e s e r a! - S t y l owe
mieszkanie w kamienicy w centrum Cieplic. 140 m2, 4 pokoje,
II piętro. 490.000zł. Nierucho-

mości CeLDOM, Katarzyna
Leszczak - 601 622 219
Dom centrum Jeleniej Góry
- pod działalność dobra lokalizacja na gabinety lekarskie lub
prawnicze - 696 776 840
Dom o powierzchni 120 m2
- w okolicy Gryfowa Śl. - 880
905 127
Dom okolice Jeleniej Góry - do
zamieszkania 350000 - 722
015 611
Dom w centrum Jeleniej Góry
- dobra lokalizacja na gabinety
lekarskie prawnicze - 696 776
840
Dom w Mysłakowicach - z częścią pod działalność usługową
przemysłową cena 300000 zł
- 691 923 512
Dom wolnostojący - posiadłość w ok. Gryfowa Śl. o pow.
334 m2, 5 pokoi, działka o pow.
7300 m2, zagospodarowana,
krzewy altana - 506 117 851
Dom z dwoma mieszkaniami
- sklepem i garażem na działce
522 m2 w centrum Cieplic.
Cena 1 mln 200 tys. zł. - 722
015 971
Dom z ogrodem - na Czarnym
- 693 881 313
Dwa lokale użytkowe - po
remoncie w dobrej lokalizacji
za 74 i 105 tys. - 502 371 820
Dwa pokoje - o powierzchni
41, 3 0 m 2 n a Z a b o b r zu I ,
czwarte piętro, dobry standard, nowe okna i drzwi, niski
czynsz, loggia - 669 620 071
Dwa pokoje 144.000 - Mieszkanie na Kiepur y,14 4.0 0 0,
p i e r w s z e p i ę t r o, 3 5 , 5 m 2 .
Łazienka po remoncie. - 695
034 321
Dwa pokoje tanio - mieszkanie
2-pokojowe w kamienicy na
drugim piętrze o pow. 50,30
m2, bardzo niski czynsz, ciepłe,
przy głównej ulicy, zadbana
klatka. NS - 669 620 071
Działka 830 0 0 - działka
budowlana wszystkie media
pow. 1035 - 662 112 344
Dz ia łka budowlana - 20
lub 50 arów w Komarnie przy
głównej drodze, malowniczo
położna, widok na Karkonosze
- 600 031 092
Działka budowlana - pod
Świeradowem Zdrój dostęp
do mediów 38 zł za 1m2 - 606
885 227
Działka budowlana - wszystkie media, cena 150000 - 662
009 700
D z ia ł ka n a Z a b o b r z u Powierzchnia 530 m2, wszystkie media przy działce. Idealna
lokalizacja. Ulica willowa. Cena
114 tys. zł. - 508 240 821

D z ia ł ka r o l n a - 2 2 2 0 0
m2.Cena 5 zł. za m/2 - 662
009 700
Dz ia łka w Borowic ach 2000 m2 cena 80 tys. BN - 693
056 760
Działka w Wojcieszycach
- z widokiem na góry - 607
540 408
Działka z pozwolenie - m
na 2 domy w Sosnówce - 506
696 431
Hala magazynowa 700 m2
- centrum miasta - 604 649
796
Kawalerka lub 2 pokojowe
- niedrogo(do remontu lub
zadłużone)-bez pośredników
- 888 764 120
Komfortowe - mieszkanie 3 pokojowe, 67m2, II piętro, spokojna okolica, czynsz
73 zł. Garaż do dokupienia
263.5 0 0zł. Nier uchomości
CeLDOM, Katarzyna Leszczak
- 601 622 219
Ładne 2 pokoje - mieszkanie
na Zabobrzu III o pow. 53,28
m2, trzecie piętro, rozkładowe,
b a r d z o c i e p ł e, ś r o d ko we,
panele - sypialnia przedpokój,
cena do negocjacji. NS - 669
620 071
Małcużyńskiego, parter
- mieszkanie 2 pokojowe, 53
m2, 2 balkony. 175.000zł. Nieruchomości CeLDOM, Daniel
Lenik - 661 114 212
Mieszkanie 2 pokoje - 3
piętro, rozkładowe, słoneczne,
środkowe, wymienione okna,
ocieplenie w trakcie, Zabobrze
I Różyckiego, 36,7m2 135 tys.
- 660 041 935
M ies z kanie 3 p okojowe
- 61m2 na Zabobrzu 3 parter.
210 tys. - 609 697 247
Mieszkanie 3 pokojowe pierwsze piętro Zabobrze. NŻ
- 667 219 752
M ies z kanie 37 m2 - do
remontu w Czernicy bezczynszowe cena 35000 - 600 295
366
Mieszkanie dla każdego! Duże i małe. Załatwiam kredyty
- 514 600 108
Mieszkanie jednopokojowe
- o powier zchni 35,08 m2.
Mieszkanie składa się z jednego pokoju przedzielonego
rozsuwanymi drzwiami, kuchni
i łazienki - 601 148 400
Mieszkanie na Zabobrzu - 52
m2 165000 - 506 014 618
Mieszkanie na Zabobrzu III
- Mieszkanie na Zabobrzu III
- 603 800 276
Mieszkanie ok. Małej Poczty
- na pierwszym piętrze 4 piętrowego bloku w bardzo spokojnej
dzielnicy ok. 2 km od centrum i
300 m od Szkoły Podstawowej

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
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nr 10. Blok w którym znajduje
się mieszkanie o powierzchni
ponad 65 m (dodatkowo 5
metrowa piwnica) został w
zeszłym roku ocieplony. Mieszkanie posiadające 3 pokoje oraz
kuchnie z jadalnią położone jest
w sposób zapewniający duże
nasłonecznienie od samego
rana do zachodu słońca 65m2
- 260 000,00 zł - 605 655 184
Mieszkanie w centrum - ul.
Świętojańska, do remontu, pow.
50 m2, cena 170 tyś. „Nieruchomości” - 660 359 500
Mieszkanie w Cieplicach
- 117 m2.Cena 320000 - 506
014 618
Mieszkanie w Karpaczu - 53
m2, 2 pokoje, balkon, przedpokój, kuchnia, łazienka, piwnica,
garaż. Piękne położenie w
lesie, do centrum 10 min. pieszo. Prywatnie sprzedam lub
zamienię na J. Górę, Wrocław
- 509 908 822
Mieszkanie za 100 tys. - 46
m2 w Cieplicach do remontu
- 508 240 821
Mieszkanie Zabobrze I 58,50 m2 cena 180 000 - 600
406 805
Mieszkanie Zabobrze I pow. 37 m2 cena 140 000 tys.
- 600 406 805
Nowe mieszkanie - 2 pokojowe - 514 600 108
N owe m i e s z k a n i e - b e z
czynszowe w Jeleniej Górze
o powierzchni 36m2. Cena
120.000 Bez pośredników - 605
885 085
Nowy dom w Mysłakowicach 129 m2 440 tys. - 662 158 513
Okazja cenowa! - mieszkanie
2 pokojowe na trzecim piętrze
blisko Centrum 67,7m2, rozkładowe, do remontu 159.000zł
- 661 114 212
Okazja! tanio! 64 m2 - ul.
Noskowskiego - 662 112 344
Pawilon handlowy - w Szklarskiej Porębie okazyjnie - 783
032 707
Pilnie sprzedam kawalerkę
- na Zabobrzu I NS - 508 240
832
Podgórzyn parter - domu
dwurodzinnego po remoncie
do wykończenia, nowe instalacje C.O, elektryczna, wod.
kan, 125 m2 pow. użytkowej.
Działka 1500m.Cena 240 tys.
- 510 250 607
Pr zy tulny kącik, 2 pok.
- Kiepury 51m2, nowe okna,
nowe drzwi, duży balkon, piwnica, panele podłogowe, kuchnia w kaf lach, łazienka do
wykończenia. cena 202 000zł
- 662 040 448
Spr zedam/ zamienię - 3
pokojowe 58,8 m2 + kawalerkę 27m2 w Świerzawie na
2-3 pokojowe w Jeleniej Górze,
Szklarskiej Porębie lub okolicy
- 721 410 663
Stacje paliw k. Legnicy - 53
tys. zł. - 514 600 108
Stylowy tani dom - blisko
Lwówka Śl. cena 190 tys. BN
- 693 056 760
Sygietyńskiego, 2 pokojowe - 49 m2, słoneczne, rozkładowe, częściowo umeblowane
- 516 058 450
Szklarska Poręba - dwupokojowe, 46,5m2, ogrzewanie

33

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com
indywidualne gazowe, osobne
wc, po remoncie - 517 353 026
Świetnie położona działka
- w Jeżowie Sudeckim, ok.
1500m2, media, z pięknym
widokiem na kotlinę oraz góry
ns - 514 600 107
Tania kawalerka - w gminie
Stara Kamienica, pow.27 m2,
cena: 56 tyś „Nieruchomości”
- 660 359 500
Tanio 100 m2 na poddaszu
- 2-wu poziomowe, do wykończenia, ogrzewanie gazowe
parking, Jelenia Góra - 513
098 128
Trzy pokoje - tanio - na Zabobr zu I, V-piętro wieżowca,
dobry standard, blok docieplony, nowe okna, słoneczne,
cena atrakcyjna - 669 620 071
Trzy pokoje pilnie - na parterze lub pierwszym piętrze na
Zabobrzu I za gotówkę. - 669
620 071
Trzy pokoje Zabobrze - 63
m2 dobra lokalizacja - 662
112 344
Trzypokojowe mieszkanie - na Osiedlu Robotniczym
67 m2. Cena ok.198 tysięcy.
Pośrednikom dziękujemy - 505
707 155
W kamienicy tanio - mieszkanie
2 pokojowe w kamienicy na
trzecim piętrze o pow. 55m/2,
niski czynsz, ciepłe, dobr y
standard, duża łazienka NS
- 669 620 071
W Mysłakowicach - lokal handlowy 25m2 CENA 30000 - 695
999 834
Widokowa i azylowa - działka
budowlana o pow.2010m2 w
Jeżowie Sudeckim - 606 137
418
Własnościowe 2 pokojowe
- 52 m2, I piętro, Zabobrze II
- 880 144 645
Zabobr ze I, 37m2 - rozkładowe mieszkanie 2-pokojowe, położone na III piętrze,
wymaga niewielkiego remontu
139.000zł. Nieruchomości CeLDOM, Katar zyna Leszczak
- 601 622 219

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom na wsi - bez pośredników, może być do remontu

– po rozsądniej cenie – pilne
– 511 752 773
Dwa pokoje kupimy - na parterze na Zabobrzu lub w centrum
Jeleniej Góry za gotówkę - 669
620 071
Dwupokojowe - poszukujemy dla naszego klienta
mieszkania dwupokojowego
na niskich piętrach...gotówka
Nieruchomości Partner - 604
869 172
Garaż w Karpaczu - ul. Zagajnik, Nieruchomości Pindyk
- 601 209 198 075 75 23 505
Kupię działkę budowlaną - w
Jeleniej Górze lub najbliższej
okolicy - 781 450 127
Kupię gospodarstwo - dom
z zabudowaniami gospodarczymi w okolicach Jeleniej
Góry - 607 327 202
Kupię kawalerkę - niedrogo
- 888 152 841
Kupię mieszkanie - 2, 3 pokoje
oprócz wielkiej płyty. Pośrednikom dziękuję - 604 273 317
Kupię mieszkanie - w bloku do
70 tys. - 501 666 098
Małcużyńskiego - dla zdecydowanych klientów szukamy
mieszkania dwupoziomowego
w zabudowie szeregowej przy
ulicy Małcużyńskiego. CeLDOM, Katar zyna Leszczak
- 601 622 219
Mieszkanie 2-3 pokojowe
- dla klienta z gotówką do
180000 zł, w Jeleniej Górze,
C i e p l i c a c h , S o b i e s z o w i e.
Pilne!!! NŻ - 667 219 752

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
REWAL nad morzem zamienię działkę budowlaną na
mieszkanie w Szklarskiej
Porębie lub na działkę - 913
862 645
Mieszkanie własnościowe
50m2 na mniejsze, może
być mała kawalerka własnościowa do 1 piętra z dopłatą
- 075 64 18 666
2 mieszkania 2 i 3 pokojowe
na dom minimum 4 pokoje w
Cieplicach, Sobieszowie lub
Piechowicach – 510 238 533
Mieszkanie na Zabobrzu,
2 pokoje z kuchnią na jeden
pokój lub małe dwa pokoje
– 076 43 166

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

2 pokojowe na większe - 51 m2
, 2 pokoje, 2 piętro, środkowe
na Zabobrzu 3 na większe również na Zabobrzu 3. Może być
do remontu - 785 589 274
40 m2 pokojowe - własno ściowe, wysoki parter na większe do 2 pietra - 509 314 877
5 4 m2 Ratusz na par ter Mieszkanie 54 m - 3 pokoje IV
p, Plac Ratuszowy, ogrzewanie
z sieci, na 3 pokoje w Centrum
lub Ptasia może być mniejsze
- 517 171 414
56 m2 na większe - po kapitalny remoncie na większe
,min.4 pokoje Może być zadłużone lub do remontu lub mały
domek okolice Jeleniej Góry.
- 694 971 747
81m2 JG - mieszkanie własnościowe. Nie Zabobrze - 075 75
31 439 511 579 305
Dom - w Warcie Bolesławieckiej o powier zchnia 180m.
położony na działce 30 arów
na mieszkanie w Bolesławcu
- 502 968 332
Dom na mieszkanie - Zamienię
nowy dom w Mysłakowicach
129 m2 na mieszkanie ok. 80
m2 (z dopłatą) - 662 158 513
Działka budowlana - góry
- zamienię działkę budowlaną
w Górzyńcu na mieszkanie lub
sprzedam. Wszystkie media,
dojazd drogą asfaltową - 501
782 043
Kawalerka na większe 27m2 w bloku w Sobieszowie
na II piętrze, pokój, osobna

kuchnia, przedpokój, łazienka
na większe mieszkanie w Jelenia Górze. Dopłacę - 788 200
261
Kiepury 36 m2 własnościowe
- zamienię na większe, ew. na
lokal handlowy, lub inne propozycje - pilne - 695 943 795
Kowary - mieszkanie znajduje się w Wojkowie, jest
zadłużone 100 m2. Zamienię
na mniejsze w Wojkowie lub
ewentualnie w Kowarach. - 783
018 370
Mieszkanie - 81m2 w centrum - może być mniejsze - 511
579 305
Mieszkanie 64 m2 - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, toaleta,
duży przedpokój na domek
lub pół domku z ogrodem w
Jeleniej Górze może być do
małego remontu. - 600 501 194
lub 513 981 527
Mieszkanie w Cieplicach
- komunalne 39m I piętro,
komfortowe, wyposażone po
remoncie ze strychem i piwnicą
w Cieplicach blisko parku na
większe w Jeleniej Górze Cieplicach może być do remontu.
- 792 766 446
Mysł akowice - własno ściowe 50 m2, 2 pokoje, kuchnia, ł a zienka, wc osobno,
balkon, słoneczne, 3 piętro,
ładna cicha okolica, zamienię
na większe w Jeleniej Górze
lub okolicy lub na dom do
120m2 - 793 506 304

Na większe - Zabobrze3 52 m2
na większe min. 3 pokoje może
być komunalne - 510 172 783
Zamiana - mieszkanie włas n o ś c i owe w Kowar ac h 2
pokoje na podobne lub na mały
domek - 075 76 15 245
Zamiana - własnościowe dwa
pokoje w Jeleniej zamienię na
trzypokojowe w Jeleniej. - 500
899 460
Zamiana mieszkania - kwaterunek-52m.3 pokoje kuchnia,
łazienka. Zabobrze 1 na dwa
mniejsze osobne - 075 643
04 32
Zamienię - działki na mieszkanie - 502 630 369
Zamienię - własnościowe
43.12 m2 Karłowicza na kawalerkę w podobnej lokalizacji
- 511 089 923
Zamienię działki - na mieszkanie - 724 339 332
Zamienię mieszkanie - 84 m2
poza miastem okolice Piechowic, niski czynsz na podobnej powierzchni w Cieplicach
Sobieszowie - 075 717 46 39
Zamienię mieszkanie - w
Jeleniej Górze na domek (do
małego remontu) z dopłatą
- 510 354 556
Zamienię na większe - 51 m2
na Zabobrzu 3 na 63 i więcej
m2 również na Zabobrzu 3
- 693 796 379
Zamienię na większe - komunalne 25 m2 na większe może

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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być zadłużone lub do remontu.
- 508 449 272
Zamienię na większe - nowocześnie wykończone mieszkanie komunalne w bloku 2
p.37, 6m, pokój z aneksem
kuchennym, sypialnia, toaleta, duży balkon. Mieszkanie
nie wymaga wkładu finansowego. Możliwość dopłaty - 517
171 750

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
W ynajmę mieszkanie - 3
pokoje, kuchnia, łazienka
- centralne ogrzewanie
(gazowe) - adaptacja strychu
w Cieplicach - 642 74 61
Wynajmę pomieszczenie
tipserce, kosmetyczce - niedrogo w salonie fryzjerskim
- 505 939 593
Lokal w centrum na działalność biurową lub inną - 608
554 571
Lokal g a s t r o n o m i c z n y
Jelenia Góra - 505 054 003
Pokój z możliwością garaż owa ni a – 075 75 215 95
– 695 605 043
Hala / m ag a z yn - 8 0 m2
+650m2 + plac utwardzony
– możliwość w ynajęcia
c z ę śc i – J e l e n i a G ó r a –
888 371 746
Mieszkanie M3 – I piętro
Zabobrze III – 075 75 316 95
Budy nek na war sz t acie
samochodow ym z w ypo -

Mieszkanie w domu
jednorodzinnym - cały
parter. Dwa duże pokoje
+ pokój np. na biuro, gabinet, łazienka, kuchnia,
duży korytarz - osobne
wejście i wjazd. Do dyspozycji duży ogrów
075 75 215 89

sażeniem w Miechowicach
– 696 594 665
3 pokojowe mieszkanie na
Placu Ratuszowym 1200 zł
+ kaucja + media – 075 75
26 336
120m2 umeblowane - 120m2
cztery pokoje kuchnia dwie
łazienki umeblowane, ładne
w domu dwurodzinnym - 608
210 531
2 osobowy pokój - w mieszkaniu studenckim Mieszkanie
3 - pokojowe, umeblowane,
na Zabobrzu III (ul. Wiłkomirskiego) Mile widziane studentki
Cena 300 zł od osoby - 691
019 455
2 pokoje - Od 01.04.09 r. do
wynajęcia mieszkanie 54 m2
na ul. Kiepury. Zadbane, częściowo umeblowane. Kaucja
zwrotna 1000 zł, czynsz 950
zł + liczniki (gaz, prąd, woda).
Bez pośredników. - 695 563
290
2 pokoje Kiepury - umeblowane
dwupokojowe mieszkanie na
Zabobrzu III. Cena 850 zł +
liczniki ( liczniki co 2 miesiące).
Kaucja zwrotna w wysokości
850 zł. Od marca. Dzwonić po
16. - 504 814 680
2 pokoje na Zabobrzu - umeblowane dwupokojowe mieszkanie na Zabobrzu III (Kiepury).
Cena 850 zł + liczniki ( liczniki
co 2 miesiące). Kaucja zwrotna
w wysokości 850 zł. Od marca.
Dzwonić po 16. - 512 567 169
2 pokoje w Cieplicach - 2 pokoje,
łazienka, aneks kuchenny.
Mieszkanie w Cieplicach dla
studentów lub licealistów - 721
470 100, 602 600 235
2 pokoje Zabobrze I - 3-cie
piętro, balkon, w pełni wyposażone i umeblowane. - 792
436 475
2 pokoje,700 zł - dwupokojowe
mieszkanie,51 m ,na Kiepury
,całkowicie umeblowane, w
dobrym standardzie, od zaraz
do wynajęcia.700 zł plus opła-

KOMPUTERY
NOTEBOOKI
KASY
FISKALNE

ty.1000zł kaucja - 507 54 75
21
2 pokojowe - centrum - umeb l o w a n e, p o r e m o n c i e, 2
niezależne pokoje, centrum,
spokojna zielona okolica, Internet, kablówka. Umowa min.
6 mc. Czynsz 1350zł./mc +
media (energia, gaz, woda)
- 512 392 422
2 pokojowe na Zabobrzu - od
1 marca, 2 pokojowe, umeblowane. - 604 208 135
2 pokojowe, centrum - duże
mieszkanie 70m2, po remoncie, w ysoki standard, czę ściowo umeblowane. Czynsz
110 0 + media (woda, prą d)+kaucja - 510 026 443
3 pokojowe za 1100 zł - po
remoncie, częściowo umeblowane, bardzo ładne. Czynsz
najmu tylko 1100 zł ! - 508
240 830
30m2 w centrum Jeleniej pomieszczenie - 504 122 044
Biura, magazyn - w Jeleniej
Górze przy ul. 1-go Maja 80.
- 503 167 006
Biuro - mam do wynajęcia
- 514 600 108
Dwupokojowe - po remoncie blisko centrum, 2 niezależne pokoje, balkon, ogródek,
w pełni wyposażone, opłaty
- 1350 zł + rachunki (gaz,
woda, prąd), Nieruchomości
PARTNER - 790 359 599
Działka - z domem gospodarczym, powierzchnia około
1000 m2, w Cieplicach przy ul.
Pułaskiego - 075 75 593 76
Garaż - na Oś. Robotniczym
k. Garbatego Mostku bez prądu
cena 150,00 zł miesięcznie
- 691 89 11 85
Hala 500m2 - hale magazynową 500 m2 z dużym parkingiem - 504 082 195
Hala/magazyn - Lubań mam do wynajęcia hale / magazyn w Lubaniu, przy głównej
trasie z placem manewrowym
- 514 600 108

Hala/magazyn/hurtownia - W Jeleniej G ór ze o
powier zchni 560m2 + plac
manewrowy, wiata, biuro z linią
telefoniczną, pomieszczenia
socjalne, toaleta i rampa możliwość wynajęcia części.
- 888 371 746
Kamienica w centrum - handlowo usługowo mieszkalna
- 514 600 104
Kamienica w Leśnej - mam
do wynajęcia 2 pietra kamienicy w centrum Leśnej - 514
600 108
K an c elari ę o b o k s ą du
- mam do wynajęcia lokal na
kancelarię obok sądu, z parkingiem, wysoki standard - niska
cena!!! - 514 600 108
Karpacz wolne mieszkanie
- Od zaraz po remoncie - 601
170 624
Kawalerka - (36 m2) osobie pracującej samotnej . 650
zł + media - 792 62 07 29
K awalerka 5 0 0 z ł +
rachunki - 3 piętro, brak mebli,
okna plastikowe, łazienka po
remoncie + kuchnia Zabobrze
- pilnie - 792 852 093
Kawalerka Cieplice - umeblowana (18m2) z balkonem
od marca, okna plastikowe,
łazienka i kuchnia po remoncie,
500zł. + rachunki + wadium
- 607 828 421
Kawalerka Cieplice - umeblowana kawalerka (18m2)
z balkonem od marca, okna
plastikowe, łazienka i kuchnia
po remoncie, 500zł. + rachunki
+ wadium - 607 828 421 603
199 021
Kawalerka na Kiepury ładna, umeblowana, od zaraz.
780 +liczniki (koszty za m-c)
- 695 943 795
Kawalerka na Zabobrzu III
- od marca 20-metrowa umeblowana - 661 571 053
Kawalerka od 1go marca
- w centrum Zabobrza - ume-
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blowana - niedrogo - 600 079
461
Kawalerka Park Sudecki
- kompletnie umeblowana, z
balkonem, 30m2. Do wynajęcia
od marca. Koszt 800 zł + opłaty
- 605 419 623
K awalerka umeblowana
- przy ul. Kiepury od zaraz
780pln + liczniki - 695 943
795
Lokal - centrum + parking
- 70 m2 , na parterze w ścisłym centrum Jeleniej Góry z
parkingiem dla klientów - 513
018 455
Lokal - w Cieplicach 140m
parter - 508 209 649
Lokal do wynajęcia - Kopernika centrum Jeleniej Góry,
89m2 - 694 272 526
Lokal Szk lar ska Poręba
- na ulicy Jedności Narodowej
główna ulica 20m2, klimatyzacja, ogrzewanie, wc, świetny
lokal na małą działalność /
czynsz 1000 zł/mies. - 608
642 870
Lokal usługowy - mam do
wynajęcia - 514 600 108
Lokal usługowy - przy głównej ulicy w Jeleniej Górze na
sklep, usługi, gabinety - 601
722 422
Lokal uż y tkow y - 20 m2
przy ul. 1 Maja w Szklarskiej
Porębie - 601 819 899
Lokal użytkowy - 25 m2 /dwa
pomieszczenia 11 i 14 m2/ w
centrum miasta na I piętrze na
działalność usługową - 504
105 087
Lokal użytkowy - na Zabobrzu 132 m2, z możliwością
p o dzia ł u na d wa o dr ę bne
lokale, 55 PLN za metr - 668
398 600
Lokal w dobrej cenie - pawil o n h a n d l o w y, m u r o w a ny,
z dobrą lokalizacja, 17m2,
piwnica, media, wynajmę lub
sprzedam - 505 679 976
Lokal w Kowar ac h - 9 6
m2 lokal w samym centrum

Kowar (deptak) na przeciwko
Ratusza. Lokal można wynająć pod dowolną działalność.
Cena podana za m2 (1900zł)
e-mail piasekmp1@wp.pl - 500
180 408
Lokal w Sobieszowie - na
dowolną działalność 70m2,
dobra lokalizacja przy gł./ulicy.
wynajmę z możliwością kupna
1500zł/m-c. - 605 222 100
Lokal w Świeradowie - Lokal
o powierzchnia 80 m2 do wynajęcia na działalność gospodarczą - 603 782 236
Magazyn/mała hurtownia
- W Jeleniej Górze w wolnostojącym parterowym budynku
o pow. 80 m2, przyległy utwardzony plac manewrowy/parking, toaleta, biuro. - 888 371
746
Malutka kawalerka - w Cieplicach, umeblowana, dla jednej osoby, 500zł (to wszystkie
koszty mieszkania) Polecam.
Do wynajęcia od 1 kwietnia.
- 609 152 257
Mieszkania - cena od 750
zł, metraż do 70 m. Lokalizacja
Zabobrze, Cieplice, okolice
Żeroma. Serdecznie polecamy
- 509 156 552
Mieszkanie - 3 pokojowe
kuchnia, łazienka, salon,
osobne wejście na osiedlu
‘’Widok ‘’wynajmę od zaraz
1100 PLN + K AUCJA - 607
592 054
Mieszkanie - 3 pokojowe,
umeblowane przy pl. Ratuszowym w Jeleniej Górze. 1200 zł
miesięcznie + media, kaucja
1200 zł. - 075 75 263 36
Mieszkanie 120m2 - cztery
pokoje, dwie łazienki, taras,
nowoczesne ogrzewanie
gazowe, umeblowane - 608
210 531
M ies z kanie 2 p okojowe
- 50m. Jelenia Góra, ścisłe
centrum. Bez mebli 800zl/m +
media. Umeblowane 1000zl/m
- 721 026 563

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
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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

2 marca 2009 r.
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Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrze w Jeleniej Górze.
56 m, 4 piętro, umeblowane z
balkonem - 602 785 152
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach, oferta skierowana
do firm - 514 600 108
M ies z kanie 3 p okojowe
- 2 poziomowe mieszkanie o
powierzchnia ok.70 m2, posiadam do wynajęcia, mieszkanie
częściowo umeblowane. Okolice sądów 1100 zł + rachunki.
- 506 393 798
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Kowarach, umeblowane 550 +
opłaty - 608 038 284
Mieszkanie na Zabobrzu
- ul. Kiepury. 2 pokojowe. 52
m2, 800zł + rachunki + kaucja
(800zł) - 502 989 022
Mieszkanie po remoncie
- 42m/2, dwa pokoje, pełne
wyposażenie kuchni, świeżo
po kapitalnym remoncie. Koszt
najmu 1000zł + media greenhills@interia.pl Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Z
osobnym wejściem. Atrakcyjna
cena - 509 156 552
M ies zkanie w Kar pac zu
- 2 pokojowe na I piętrze, balkon, częściowo umeblowane.
Czynsz 800 zł + liczniki - 691
925 647
M ies zkanie w Kar pac zu
- 48m2, balkon. Czynsz 800zł
+liczniki. - 691 925 647
Noclegi dla pracowników Tanie pokoje dla pracowników,
os. Czarne, Jelenia Góra - 600
391 015
Obiekt 70 0 m-inwestycja
- Po dejm ę wspó ł prac ę na
zasadzie przedstawicielstwa.
Posiadam nowe obiekty do
zagospodarowania w celach
handlowych itp. - 889 113 746
P. Sudecki-2 poziomy luks
- Salon z aneksem, sypialnia, łazienka, antresola – 64
m2. Możliwość dowolnego
wyposażenia mieszkania na
życzenie najemcy bez dodatkowych opłat. Opłaty za media
w cenie-2800zł/mc. NKop - 502
548 838
Park Sudecki - 2 pokoje - 2
pokojowe mieszkanie, osiedle
Park Sudecki, nowe, wysoki
standard, 1000 PLN + media
- 608 019 748
Pawilon gastronomiczny produkcji niemieckiej. Idealny
na bar lub punkt sprzedaży
- 501 782 043
Piętro willi - Cieplice - 2
pokoje, przytulne, cicha okolic a, miejsc e par k in g owe,
osobne wejście, balkon, pełne
wyposażenie. Informacje tel.
do godz. 21.00 - 607 206 888
Plac ogrodzony - utwardzony,
media. Dojazd drogą asfaltową. Tanio - 501 782 043
Plac+ magazyn+ biuro - o
pow. 200 m2+ biuro 25 m2.
Plac 820 m2. Ogrodzone. - 501
782 043
Pokoje dla firm - BAR-Rożen
WABI/parking, ul Wrocławska,
granica Jeleniej Góry- kierunek
Wrocław/ wynajmie dla Firm 4
pokoje 3-osobowe /TV-Polsat,
łazienka. Internet/+wyżywienie. Ceny do negocjacji - 502
552 195
Pokoje dla studentów - Oferuję do wynajęcia pokoje w
mieszkaniu studenckim, blisko
UE. Pow. mieszkania 128m2.
Dwa wejścia oddzielne : 6
pokoi, kuchnia, łazienka. Po
kapitalnym remoncie. Niski
czynsz - 505 033 080
Pokoje do wynajęcia - na
osiedlu Widok od zaraz 250 zł
+ opłaty+ kaucja 250 zł - 607
592 054
Pokój - dla dziewczyny, która
spokojnie chce się przygotować do ostatniej sesji oraz
zdać pozytywnie egzaminy,
zapraszam, chyba tu jest to, co
potrzebne w danej sytuacji. Od
1 marca - 664 310 833
Pokój - w domku w Cieplicach dla studenta, osoby pracującej lub pary. Pełny dostęp

do kuchni, łazienki, Internetu.
GG: 2798099 - 798 421 721
Pokój 1-os: 280 zł + media - z
wyposażeniem w willi ul. Graniczna. Wynajmowany jest cały
parter z os. wejściem. Kuchnia
i łazienka na 3 pokoje. Czynsz:
280 zł + opłaty licznikowe. 505 082 790
Pokój 1-osobowy - Szukam
współlokatorki do mieszkania
2-pokojowego na Zabobrzu ul.
Kolberga 1. Koszt ok 360 zł z
opłatami - 697 203 481
Pokój 2 osobowy centrum
- ładny, duży, odremontowany,
3 min. od Pl. Ratuszowego, net,
kablówka, doborowe towarzystwo, 300 zł + rachunki - 514
643 731
Pokój dla studentów - w
Jeleniej Górze w m3 studenckim. Umeblowany, kuchnia,
łazienka, Internet. miłe towarzystwo, najlepiej studentce.
- 663 232 354
Pokój do wynajęcia - umeblowany dla osoby pracującej
w samodzielnym mieszkaniu
na Zabobrzu III. - 692 613
787
P ok ó j d o w y n a j ę c i a Wynajmę pokój z używalnością
kuchni i łazienki od 1 marca.
- 798588101
Pokój w centrum - w mieszkaniu studenckim do wynajęcia
od zaraz. - 604 170 458
Pokój w centrum od zaraz do wynajęcia od zaraz 1 pokój
w mieszkaniu dwupokojowym
w okolicy sądu, cena ok. 450zł/
m-c - 698 378 004
Pokój w centrum od zaraz
- ok. 14m2 - 1 osobowy pokój
w bdb. stanie, umeblowany,
z Internetem, niedaleko sądu
- 698 378 004
Pokój w samodzielnym mieszkaniu studenckim,
ładny, umeblowany, dla pary
lub 2 osób.220 os. media do
podziału, kaucja - 075 752 63
51 lub 502 161 453
Pokój z dostępem - Pokój z
dostępem do kuchni i łazienki
- 669 569 669
Powierzchnie - handlowe,
usługowe i biurowe w doskonał ych lokalizacjach - 60 4
533 089
Pó ł domu - dla f ir my - Pó ł
domku - 5 min do centrum.
Umeblowane zadbane. - 605
063 176
Stancja - z niekrępującym
wejściem niepalącemu studentowi (okolice Małej Poczty)
- 509 643 723
Stancja dla pary - Wynajmę
pokój dla pary pracującej lub
uczącej się Zabobr ze I od
zaraz - 075 64 27 017
Szukam współlokatorki - do
mieszkania o wysokim standardzie, samodzielny pokój.
Pełne umeblowanie i wyposażenie, na zdjęciu wspólny
salon. lokatorka.jg@wp.pl lub
GG 4358757 Ścisłe centrum - duże mieszkanie ścisłe centrum Jeleniej
Góry - na gabinety lub kancelarię - 513 018 455
Tanio 30m2 - tanio mam do
wynajęcia 30 m2 na cokolwiek. ul. Wolności 179 - 513
098 128
W y najm ę - m i e s z k a n i e
dwu pokojowe, trzecie piętro
Zabobrze I 37 m2, słoneczne
rozkładowe, środkowe - 692
552 504
Duże mieszanie 2 pokojowego
w Sobieszowie 750 zł - od
zaraz lub kawalerka 30 m2,
450 zł dostępna od 8 marca.
- 503 092 670

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowe - dla klienta, może
być dwu lub tr zypokojowe.
Czynsz najmu poniżej 1000zł.
BN - 508 240 830
2 pokojowe mieszkanie - na
Zabobrzu w Jeleniej Górze,
56 m2, 4 piętro, balkon, ume-

blowane. Z widokiem na góry
- 602 785 152
B uda , p a w i l o n - c h ę t n i e
wynajmę mały pawilon, małe
pomieszczenie budę, barak, za
nie wielkie pieniądze na prowadzenie odzieży używanej. - 721
279 957
D wupokojowe w c e n trum JG - dla zdecydowanego
klienta mieszkanie w centrum
Jeleniej Góry. - 509 156 552
Garaż - na Zabobrzu okolice
Karłowicza - 796 198 006
Garaż - w Jeleniej Górze
- 514 175 463
Kawalerka / 2-pokojowe
- w dobrym stanie. Chętnie nie
umeblowane z c.o. Wymagany
Internet. Do wynajmu od 1015 marca(do ustalenia). Dużo
fotografii i informacji (koszty!)
wysyłać na maila. nowakowski@gmail.com Kawalerkę - w okolicach
Małej Poczty do 650 zł. Proszę
pilnie o kontakt - 601 754 639
Lokal 12 0 m - ele ganc k i
lokal 120 m2 na salon fryzjersko-kosmetyczny, częściowo
wyposażony przy głównej ulicy
w Jeżowie - 693 100 000
Lokal na sklep - najchętniej
na wiosce w okolicach Jeleniej
Góry - 603 699 159
Lokal użytkowy - jedno lub
dwa pomieszczenia po 12 i
14 m2 najchętniej na gabinet
fizjoterapii, masażu lub drobne
naprawy krawieckie w ścisłym
centrum J.G. -piętro - 504
105 087
Mieszkanie - 2 pokoje do
800 zł + liczniki na Zabobrzu
- 500 002 256
Mieszkanie - 2-pokojowe Młoda para wynajmie mieszkanie na Zabobrzu, umeblowane
lub nie w granicach 600-700zl
+ opłaty - 601 868 953
Mieszkanie lub kawalerkę
- na terenie Szklarskiej Poręby
- pilnie - 721 279 968
Mieszkanko w Jeleniej - 3
studentów Akademii Ekonomicznej ( spokojni i niepalący)
szukają niedrogiego i umeblowanego mieszkania 2-3 pokojowego - 696 388 343
Nowe mieszkanie - 36 m2
w centrum J. Góry = 900 zł +
media - 693 100 000
Pilnie - Dla zdecydowanej
klientki mieszkanie 2 pokoje
okolice Małej Poczty lub ścisłe
centrum JG. - 509 156 552
Pokój - szukam pokoju do
wynajęcia lub jako współlokatorka, najlepiej w Cieplicach
- 693 744 528
Poszukuje pilnie - mał żeństwo, pracujące z 2 dzieci
poszukuje na okres 2-3 lat
mieszkania do wynajęcia 2
pokojowego od k wietnia w
granicach 600-700 zł - 668
355 557
Poszukuję mieszkania - 2
pokojowego w cenie do 650 zł
+ opłaty - 504 532 871
P os z ukuj ę p o ko ju - d o
wynajmu pokoju jedno osobowego, od zaraz, jestem studentka PWR - 663 614 674
Szukam kawalerki - do 450 zł
+liczniki - 517 263 198
S z ukam l o k a l u - l u b
powierzchni handlowej ok.30
m2, najlepiej w sklepie spożywczym. Jelenia Góra lub okolica
- 509 211 282
Szukam lokalu w centrum
- Pilnie poszukuję lokalu do
wynajęcia w ścisłym centrum
Jeleniej Góry. Pow. 20-40 m2,
tylko parter! - 509 908 800
Szukam stoiska handlowego
- ok.30 m2, najlepiej w sklepie
spożywczym. Jelenia Góra lub
okolica lub osobnego lokalu
- 509 211 282
Tanio 2 pokojowe Zabobrze
- najlepiej na Zabobrzu tanio
- podaje również GG 2641894
- 695 980 516
Wynajmę - sklep w Karpaczu
-70 m2. - 667 879 813
Za opłaty - młode małżeństwo
z dzieckiem szuka mieszkania

do wynajęcia 2 pokojowego
za małe pieniądze może być
do remontu - bardzo proszę
o naprawdę niskie kwoty za
wynajem - 665 564 639

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
S pr z edam , z a m i e n i ę
– Citroen Berlingo -1.9 D,
5 osób + 650 kg, przebieg
66 tys., czerwony metalik,
pier wszy właściciel – 075
75 215 95, 695 605 043
Opel Astra 1,7TD 95 rok biały,
centralny zamek, wspomaganie, 2 poduszki, 2 kpl. kół, cena
4900 – 507 765 511
Fiat 126p ważny przegląd i oc
– 723 163 774
Alfa Romeo 155 - pojemność
silnika 1,8 pełny wtrysk, rok
produkcji 1991 - dodatki, ABS,
klimatyzacja, centralny zamek,
elektryczne szyby wspomaganie, 4 alufelgi, 4 nowe opony
letnie - 515 326 405
Astra 1,7 td 4900 - turbo
diesel 68 KM silnik GM, biały,
1995, centralny zamek, wspomaganie, 2 poduszki, po
wymianie oleju i filtrów, 2 kpl.
kół, cena 4900 - 507 765 511
Astra 5-cio drzwiowa - zarejestrowana, niebieska 1.6 benzyna, bogata wersja - CD rok
1993/94 stan bdb. cena 4600
do uzgodnienia - 603 182 814
Audi 100 - c4 2,6v6 + gaz
przebieg 200 tys. wspomaganie kierownicy, auto alarm
centralny zamek, 4 elektryczne
szyby i lusterka, mobilajzer,
alufelgi 15, ogólny stan dobry
do drobnych poprawek lakierniczych cena 4500 - 721 762
837
Audi 80 B3 - 89, pojemność
2000ccm zarejestrowana
ważne OC przegląd zielony
metalik. Cena 2500 do negocjacji - 500 521 684
Audi 80 z gazem - 90 rok,
przód B4, automatic, 1,8e +
gaz, stan bdb., ważne opłaty,
cena 2600 zł - 727 227 917
Audi A4 1.9 TDI - 99 - wyjątkowo zadbane auto od prywatnego wł aściciela. Auto
zarejestrowane, ubezpieczone
- 508 176 215
Audi A4 kombi 1,9 TDI - Kombi
1,9 TDI 19 9 6 rok, 110 k m.
klimatronic, centralny zamek,
elektryczne szyby i lusterka,
ABS, 2 Airbag, relingi, RM
or yginalny srebrny metalic,
nowe opony zimowe, hak,
zarejestrowany. Cena 16900
- 606 171 646
Audi A8 pełne wspomaganie
- 95 rok 4,2 benzyna (300 ps)
skóry. xenony, napęd na 4 kola
webasto, skrzynia tiptronic,
kontrola trakcji - tempomat i
inne. Cena do uzgodnienia,
możliwa zamiana na osobowy
- 721 824 942
Bmw 3 diesel - 324 stan bdb.
atramentowy, Alu, szyberdach,
silnik stan idealny, 8l on na
100km - 609 246 405
Bmw 320 e36 - 1992 - 722
015 611
Cinquecento - tanio - 94
rok, 700 pojemność, zielony
metalik, 72 tys. Km, książka
ser wisowa, zarejestrowany,
bez wkładu finansowego, radio,
szyberdach, centralny zamek.
Cena 1050 zł. - 604 899 303
Citroen Berlingo - 2 m-sca
- rok produkcja 1999 przebieg
196000, po wymianie paska
rozrządu, wszystkich płynów i
filtrów, ma nowe opony letnie.
nie zarejestrowany - c ena
10000,00 złotych - 695 513
335
Citroen Bx 1,4 - 92 rok, 1,4
benzyna, srebrny, zarejestrowany, ważne OC i przegląd,
bez korozji, garażowany, cent r alny z am ek , wsp omaga -
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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
nie kierownicy, szyberdach,
regulacja wysokości sprawna
serwisowany, książka, cena
1100 - 604 899 303
Citroen Picasso 2.0hdi 2000
rok - sprzedam lub zamienię na
audi A4 rozważę każdą propozycję - 513 048 124
Citroen Xantia - zadbany
samochód, garażowany
poj.1.6i.Właściciel niepalący
nie wymaga wkładu finansowego. Cena 7500. - 887 336
650
Citroen Xm 2.1 td 12v - w
dobrym stanie, bardzo bogato
w wyposażony, 4x alu z op.
zimow ymi, op łacony, tanio
- 724 098 435
Citroen Zx tanio - 93R,1,4
benzyna, niebieski 5 drzwi,
w s p o m a g a n i e k i e r o w n i c y,
radio, opony zimowe, centralny zamek, zarejestrowany
sprawny technicznie. Cena 950
zł. - 604 899 303
Clio 1,2 - 91 rok, 5 drzwiowy,
srebrny metalik, ważne opłaty,
sprawny, cena 1650 zł - 727
227 917
Clio 2900 zł - zarejestrowany,
zielony metalic el. szyby, centralny zamek stan bdb. 1,2
benzyna rok 1991/92 - 603
182 814
Corsa A 850 zł - 1,4 benzyna,
srebrny, 3 drzwiowy, zarejestrowany, opłacony, w ciągłej
eksploatacji, ekonomiczny,
opony zimowe, stan techniczny
dobry - 691 995 838
Daewoo Lanos SX - rok
produkcji: 20 0 0, 6 9 0 0 0
km, auto jest garażowane:
opis pojazdu:2 x poduszka
powietrzna, nowe opony letnie
na alufelgach + kola zimowe,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka, elektryczna antena,
Alarm centralny zamek wspomaganie kierownicy - 6 01
698 950
Działka Mysłakowice - 1155
m2 cena 90000 zł - 662 112
344
Escort Cabrio 1400zł - 1,6
benzyna, aluminiowe felgi, rok
84, zarejestrowany, ubezpieczony, bez korozji stan dobry!!
możliwa zamiana!! - 790 591
663
Escort Kombi - 1995 rok,
nowy model 1.6 benzyna, granatowy metalic zarejestrowany,
zadbany 4500 do uzgodnienia
- 603 182 814
Fiat Brava - 98 rok 1,4 pojemność, ciemny grafit metalic,
stan idealny 90 tys. przebiegu,
książka serwisowa, ściągnięty
z Belgi, rejestrowany w kraju,
elektryka, wspomaganie, centralny zamek, cena 9.500,- 515 115 032
Fiat CC 700 98 rok - salonowy
- bezwypadkowy 3 właściciel
wszystkie kobiety 76 tys. km
książka serwisowa serwisowany [ faktury ] ubezpieczony
stan b dobry - 2900 zł - 887
095 840
Fiat Cinquecento - 1995 rok,
704 pojemności, czer wony,
aluminiowe felgi, stan dobry
1500 pln do uzgodnienia - 513
675 627
Fiat Cinquecento 700 - w
bardzo dobr ym st anie, 9 4
rok,72000km, zielony metalik,
w ciągłej eksploatacji, ważne
oc, radio, szyberdach, alarm,
opony zimowe. Cena 1200 zł.
- 604 899 303
Fiat Ducato - maxi 1991 rok.
pojemność 2,5d od roku w
kraju, zarejestrowany, opłacony - 669 872 101
Fiat Ducato maxi - 1995 rok,
nowy model 2,5 TDI sprzedam
za 8,700zł - 504 154 822

Fiat Ducato maxi - 1996 rok
2,5disel biały, od roku w kraju
zarejestrowany, opłacony - 669
872 101
Fiat Punto II - 2000/2001 rok,
pojemność 1,2. Benzyna, użytkowane przez kobietę, kolor
bordowy metalik, przebieg 89
tys.,2 komplety opon, radio +
CD, cena do uzgodnienia - stan
b. dobry, warte uwagi. Gorąco
polecam - 506 405 755
Fiat Tipo, elegant - tanio - 96
rok, 1,4 bordowy metalic, zarejestrowany, bez korozji garażowany, elektryczne szyby,
szyberdach, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, radio, opony zimówki
2400 zł - 604 899 303
Fiesta 95/96 - zarejestrowana zielony metalic stan bdb.
cena 370 0 do uzgodnienia
- 603 182 814
Ford Escort - 1991 rok, czerwony, trzydrzwiowy, pojemność
1300 benzyna, zarejestrowany,
komplet opon letnich i zimowych, radio CD. - 604 460
269
Ford Escort - diesel - 94 rok,
1,8 diesel, 130 tys. km, książka
serwisowa, bez korozji, centralny zamek, alarm, wspomaganie kierownicy, szyberdach,
ważne OC na rok, welurowa
tapicerka, czyste wnętr ze.
Cena 2200 zł - 604 899 303
Ford Esc or t - t anio - 92
rok, 1400 benzyna, bordowy
metalik, centralny zamek, pilot,
alarm, szyberdach, w ciągłej
eksploatacji. cena 800 zł. - 604
899 303
Ford Escort - W pełni sprawny
84 rok - 162 tys. przejechane,
stan blacharki bdb.+ przegląd
jest brak OC, cena 250zł - 669
427 535
Ford Es c o r t T D 2 0 0 0 r samoc hó d sprowadzony z
Niemiec, sprawny, zadbany.
Elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja
do nabicia. Cena 5800zl.kolor
biały. - 0692723836
Ford Eskort kombi - 96 rok
-1600cm benzyna oc. opłacone
08.09r. przegląd do stycznia
2010 abs, poduszki perła metalik bordowy - 693 033 851
Ford Fiesta - 1.1 pojemności 93 rok, wiśniowy metalik,
elektryka stan bardzo dobry,
cena 2000 do uzgodnienia
- 513 675 627
Ford Fiesta - rok 91, kolor
czerwony, tydzień temu zrobiony przegląd, cena 800pln
- 668 571 469
Ford Fiesta diesel - tanio - 95
rok,1800 pojemność, pięciodrzwiowy, welurowa tapicerka,
c. zamek, szyberdach, radio.
cena 1100 zł. - 604 899 303
Ford Focus 2002 rok 15500
pln - diesel, 5 drzwi, 4 airbag,
klimatyzacja, elektryka, grafitowy metalik - 608 653 454
Ford Focus lifting - tanio grafitowy metalik model 2002
rok 1.8 TDDI, 5 drzwi, 4 x
airbag, klimatyzacja, elektryka,
163 tys. km, oszczędny, dynamiczny - 608 653 454
Ford Mondeo - sedan 199798
pojemność 1800 wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby,
lusterka, fotel kierowcy, ABS,
klimatyzacja, alufelgi, spoiler
na tylnej klapie, dzielona tylna
kanapa - 504 33 43 80
Ford Mondeo 97 rok - 1600
LPG - ABS, alarm, centralny
zamek, pod. pow., reg. kierownica, RO, wspomaganie kierownicy SRS, hak, zadbany, po
wymianie sprzęgła, wahaczy,
przegubów, bębnów hamulcowych, klocków i szczęk hamulcowych - 791 102 444

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 marca 2009 r.
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Ford Mondeo 98/99 - 98/99,
wersja ghia, czarny metalik,
wspomaganie, ABS, klimatyzacja, pojemność, silnik 2500,
b e nz y na. st an te c hni c z ny
bdb. Cena 7500 zł - 509 902
542
Golf 2 - 1988, 1.6 diesel
technicznie sprawny, aktualne ubezpiec zenie, radio
szyber dach, hak holowniczy
pięciodrzwiowy, 1400 zł do
negocjacji - 693 675 187
Golf 2 - 92, 1,6 DISEL, HAK
(min. do lawety) ważne opłat,
żó ł t y, c ena 15 0 0 z ł - 72 3
902 323
Gol f 2 d i e s e l - 8 7 r o k ,
c zar ny, 3 dr z wiow y, silnik
po remoncie, ważne OC, 5
biegów, cena 1450 zł - 727
227 917
Golf 2 z gazem - 90 rok, 5
biegowy, 5 drzwiowy, biały,
ważne opłaty. Cena 1300 zł
- 727 227 917
Golf 2 z gazem - 90 rok, 5
drzwi, 5 biegów, hak, biały,
cena 1300 zł - 727 227 917
Golf 3 tanio - 91, 1,4e +
gaz, butla w kole, granatowy,
3 drzwiowy, stan bdb. Cena
3600 zł - 727 227 917
Golf 3, gaz - tanio - 91 rok,
1,4,butla w kole, granatowy,
3 dr zwiow y, ważne op łaty,
stan bdb. Cena 3600 zł - 693
243 896
Golf II 1000 zł - 1988 zarejestrowany, cena 1000 zł - 886
418 051
Golf III G60 - 1993 rok produkcji elektryczne lusterka,
elektryczne szyberdach, alufelgi, kpl. opon zimowych na
felgac h pr zebie g 18 0 t ys.
autko 2 lata w kraju! Polecam lepszy niż GTI - 695 980
120/50 510 4747
Kawasaki Zzr 600r - 95 rok,
stan bdb., zarejestrowany,
sprawny, cena 5600 zł - 727
227 917

Koła zimowe - 4 - 15 cali
5x110 pasują do Opla Vectra,
astra, omega. Stan bieżnika
6,5mm. Cena 450zł. - 66 4
044 696
Matiz Life tanio - 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
Mazda 121 - 93 rok - przeg l ą d d o 12 . 2 0 0 9 r O C d o
05.2009r. stan dobr y czerwony atrakcyjna cena - 793
385 304 / 793 385 303
Mazda 121 93 - stan dobry
kolor czerwony ważny przegląd i OC cena 2400 zł do
negocjacji - 793 385 303/793
385 304
Ma zda 121 93 rok - stan
dobry, ważny przegląd i oc,
kolor czerwony cena 2100 zł
- 793 385 304 lub 793 385
303
M a z da 6 2 6 C r o n o s g a z
- 95 rok, 2,5 v 6 benzyna +
ga z, wa ż y pr zegląd i O C,
skóra, tempomat, klimatyzacja nabita, centralny zamek,
alarm, elektryka, szyberdach,
radio + compact - oryginał,4 x
airbag, opony zimowe, letnie
na alufeldze, 4600 zł - 604
899 303
Megane coupe - klimatyzacja 4 x poduszki powietrzne,
ABS, elektryczne szyby przód/
t ył, elek tr yczne lusterka,
w s p o m a g a n i e k i e r o w n i c y,
centralny zamek, autoalarm,
immobiliser, regulacja kierownicy - 516 722 318
Megane Coupe sport - 1,6
kolor granatow y rok. prod.
1996. auto w bdb. stanie - 782
498 141
Mercedes 124-diesel - lub
zamienię 2000 diesel - 514
211 832
Mercedes 126 - rok produkcji 1984, pojemność 2,8

benzyna, automat, stalow y
metalik, jasna welurowa tapic er ka, k limat y z ac ja, elektryczne szyby, lusterka, ABS,
wspomaganie kierownicy, alu
felgi, koła zimowe. Stan bdb.
- 791 020 812
Mercedes 190 - 2.0E rok
19 91, i n s t a l a c j a g a z o w a ,
czarny, szyberdach, wspo maganie, stan dobr y - 781
955 603
Mercedes Vito diesel - 97
rok, 2,3 diesel, 3 osobowy
blaszak, c entralny zamek,
pilot, alarm, 2 x airbag, wspomaganie kierownicy, radio,
LKW nie podlega akcyzie do
o p ł at , spr owadzo ny, c ena
12200 zł - 604 899 303
Mitsubishi Lancer 1700 zł
- Hatchback, rok 1990, pok.
150 0 benzyna, zarejestro wany, stan dobr y. - 075 75
140 77
M ondeo 1, 8z sek wenc j ą
- kombi 1,8 16v 94 rok, klimatyzacja. Komputer itp. spadł
pasek rozrządu + 4x opony
zimowe. Cena bez ALU - Foto
na e-mail Okazja 3100 zł GG3245887 - 605 326 885
Mondeo kombi za 2000 zł
- uszkodzone drzwi x2 prawa
strona, do poprawek blach
lakier, 94 rok - 1,8 - 510 242
940
Nissan 4 x 4 - Pathfinder 3,5
l, XII 2002, bezwypadkowy,
ksią żka ser wisowa, napęd
4x4 a u t o m a t , r o z ł ą c z a l ny
most. Przebieg 98 tys. wersja
Limited, stan bardzo dobry,
zainteresowanym wyślę zdjęcia. - 608 446 582
Nissan A lmera 1.4 16v sprowadzono z Niemiec, rok
produkcji 1996, 1.4 benzyna
16V. W super stanie technicznym, zadbany. Autko bardzo
ekonomiczne. Polecam - 511
907 795
Nissan Micra 1994 - sprowadzony, silnik 1000,szar y
metalik, przegląd do 20.01.10,

136900km, 4 opony zimowe,
nowy akumulator, stan idealny. Gwarancja, gotowy do
rejestracji. 5200 zł - 790 524
539 / 757 610 636
Nissan Micra 2003 - kolor
niebieski, rok produkcji 2003,
ABS, centralny zamek, elektryczne szyby, klimatyzacja,
radio CD, zadbany, bezwypadkowy. Cena 20.000. - 501
763 863
N issan Mikra t anio - 91,
1000 pojemność, czerwony,
g a r a ż o w a n y, w a ż n e O C ,
opony zimowe, w ciągłej eksploatacji, bez korozji. cena
650 zł. - 604 899 303
N issan Pr i m e r a Ko m b i 1993, 2000ccm benzyna +
ga z, hak, na chodzie, O C
do końc a marca, pr zegląd
w yszedł 20 0 0 PLN - 508
058 160
N issan Serena Van - 9 6
rok, wspomaganie, airbag,
centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, zadbany, 131
tys. przebiegu, niebieski met.
Godny uwagi. Zarejestrowany
na 8 osób, ubezpiec zony,
cena atrakcyjna i do negocjacji - 605 592 226
Nissan Sunny 92 - zarejestrowany, na chodzie, lekko
uszkodzony, cena 1000zl do
negocjacji - 691 995 838
Nissan Sunny diesel - tanio 93 rok, 2000 pojemność, diesel, bdb. silnik auto w ciągłej
eksploatacji, wspomaganie
kierownicy, centralny. zamek,
opony zimowe. Cena 1800 zł.
- 604 899 303
Omega A - kombi benzyna
+ LPG - 1992 rok, auto jest
zarejestrowane i na chodzie,
do drobnych poprawek lakierniczych, cena 1800 zł. - 791
982 460
Omega B 2,5 v6 sedan +
LPG - 96 rok, 187 tys., wersja
CD, alu, alarm itp. Cena do
negocjacji - 783 665 083

Opel Astra 98 rok – sedan
/ limuzyna, garażowany, 2gi
właściciel, 2 komplety opon,
nie palone w środku, bezwypadkowy, zarejestrowany
w Polsce, przebieg 103 tys.
- 508 231 224
O pel C or sa super st an rocznik 1995, kolor niebieski,
silnik 1.2,opony zimowe, nowy
układ wydechowy, po wymianie paska, oliwy, filtrów, b.
techniczne i OC do10.2009,
2*airbag, hak, super stan Cena 5500 zł - 507 930 010
Opel Kadet t - pojemność
1,4, rok produkcji 1991, po
remoncie silnika, olej nowy,
płyny nowe, komplet opon letnich i zimowych, cena 2200.
- 793 585 616
Opel Omega 2.0 kombi - 95
rok, 2,0, benz yna, kombi,
niebieski, welur, centralny
zamek, alarm, wspomaganie
kierownicy, 2 x airbag, szyberdach, abs, przygotowany
do rejestracji, auto z Niemiec,
cena 3300zł - 604 899 303
Opel omega A - wszystkie
c zę ści bardzo tanio - 8 8 9
453 384
Opel Tigra 95 rok za 7.400
- Dwie poduszki powietrzne,
elektryczne szyby i szyberdach, centralny zamek + pilot,
ważny przegląd i OC, stan b.
dobry - 785 811 537
Opel Vectra - 1.6 benzyna,
91 rok, w bardzo dobrym stanie - tanio - 502 068 250
O pel Ve c t r a 19 8 9 - 1. 6 ,
b e nz y na, p r ze g l ą d wa ż ny
d o 11/ 2 0 0 9 i ub ezp i e c ze nie ważne do 05/2009, stan
d o b r y, g a r a ż o w a ny, z ł o t y
metalik + komplet kół letnich,
hak holownic z y - 511 7 79
713
Opel Vectra B 2.0 kombi
- cdx 16 v 136 KM, benzyna,
przebieg 162 tys. km, , bez
skóry, zadbany, przegląd do
01. 2010 r. - 698 002 168

Passat 9 9 T D I 21 t ys. kombi 1.9 srebrny, zarejestrowany w kraju. Cena 21 tys.
klimatronik - 515 206 246
Passat B3 777,00 zł - samochód jest na chodzie, ubezp i e c z o ny, z a r e j e s t r o w a ny
- 505 568 751
Passat B5 1,9 TDI - FL,
1,9 TDI 3BG, 130 KM kombi,
czarny metalik, wersja Highline, rok 2004. Bardzo bogate
w yposażenie, nawigacja,
tempomat, skr zynia 6 -bie gowa, relingi dachowe i listwy
- chrom - 507 034 633
Passat T D I z N i e m i e c ko m b i - 19 9 9 r o k , c z a r ny
metalik, 180 tys. przebiegu,
klimatronik, 4x elektr yczne
szyby, elektryczne lusterka,
4 x airbag i inne. auto w b
dobrym stanie do opłat - cena
18,500 zł - 793 608 323
Peug eot 10 6 - 9 4, st an
bardzo dobry, benzyna, mało
pali, ważny przegląd i OC,
komplet opon zimowych, letnich z felgami. Cena 3000 do
negocjacji - 663 902 941
Peugeot 8 0 6 - 1.9 td,rok
1995,pełna elektryka, klimatyzacja, opłacony, ważne OC
i przegląd, w ciągłej eksploatacji, kolor bordowy metalik.
Cena 11000 zł lub zamienię
na tańszy do 5000 zł. - 510
210 129
Peugoet 205 - 1991 czerwony, 3 drzwi, alarm centralny
zamek, zimowe opony - 515
326 405
Pick-up - Nisan-Sunny pickup blaszak rocznik 1996 1,7D
- 693 295 845
Polo za 2200 - zarejestrowane grafit metalic centralny
z amek, s z y ber dac h, 13 0 0
benzyna stan bdb. rok 1989
- 603 182 814
Polonez Caro - rocznik 95,
przebieg 100 tys. km, ciemna
zieleń, ważny przegląd. Cena
do uzgodnienia. - 075 64 13
962
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OG£OSZENIA
Punto I - 1.2 60 KM 80TKm
stan dobry 6001 zł - 606 746
394
Punto i 1.2 99 rok - 5700 zł
- 606 746 394
Quad - mini 700 zł. - 669
119 379
Renault 19 - tanio - rok produkcji 91 1.8 benzyna elektryczne szyby, szyberdach,
centralny zamek, wspomaganie opłacony, stan ogólny
dobry, pilnie! - 693 501 119
R enault B -110 - S a m o chód dostawczy do 3,5 t m-ki
przystosowany do przewozu
n a p o j ó w o p l a n d e k o w a n y,
dwuosiowy o pojemności
2.1 D rok produkcji 1995 o
przebiegu 136 tys. km. Cena
14 tys. zł plus opłaty - 075
64 13 376
Renault Clio 3,5l/10 0km
- 2004/2005 rok, granatowy
metalik, 1.5dci, 5 dr z wi, 4
x airbag, elektryka, komputer, A B S, z areje st r owany,
17900pln - 608 653 454
Renault Espace 95 - zarejestrowany w kraju, ważny
przegląd i OC, jeżdżący, do
drobnych napraw. Cena 5000
zł - 692 723 836
Renault Laguna - 2.2 diesel 96 rok, zielona butelka z
klimatronikiem spalanie max
6l.super autko, super cena
- 510 111 069
R enault L aguna - t ani o
- 95 rok 2,2 TD, biały, zarej e s t r owany, w s p o m a g a n i e
kierownicy, centralny zamek,
elektr yczne szyby, szyberdach, imobilaizer, radio, airbag. ABS, cena 3600 - 604
899 303
Romet Kadet tanio - bez
dokumentacji, rok 86, silnik
ig ł a, uszkodzona manetka
gazu (jest nowa do zamontowania) i klin na wale, cena do
uzgodnienia - 509 057 036
Rover 200 - 214 1996 rok
zarejestrowany, ważne opłaty
i badania techniczne, przetar ta prawa strona 3300 zł
- 886 418 051
Rover 400 - 1.6 Si 111 KM
1998 rok, elektryczne szyby
lusterka, klimatyzacja, reg.
w ys. kierownicy, centralny
zamek, autoalarm, poduszka
powietrzna, radio, wspomaganie kierownicy, immobiliser,
hak, welurowa tapicerka - 663
368 902
Scirocco - okazja - zmieniarka + wzmacniacz + półka
z głośnikami. stan dobry, bez
korozji, brak przeglądu i oc,
warto - 609 365 333
Seat Arosa - rok 98 zielony,
spor towa sylwetka, wspo maganie kier., ABS, RO, 2
airbag, ksią żka ser wisowa
ważny przegląd i OC + komp let o p o n zim ow yc h c ena
9500 zł ( do negocjacji) - 506
114 070
Seat Ibiza - rocznik 93 1600
- w dobrym stanie, bez awaryjny, po kapitalnym remoncie
zawieszenia - pojemność 903
dcm3 - 781 939 924
Seat Ibiza 1994 - pojemność
1,8, kolor zielony, 3 drzwiowy,
elektryczne szyby - 792 819
271
S eat I biz a 9 4 b enz y na 1.8 benzyna, zielony, elekt r y c z n e s z y b y, c e n t r a l n y
zamek, poduszka powietrzna
kierowcy, wspomaganie kierownicy, 3 dr zwiow y - 792
819 271
Seat Ibiza 96 - pojemność
1,4 l w benzynie do lekkich
p o p r a w e k l a k i e r n i c z yc h cena bardzo atrakcyjna - 782
390 118 75 74 265 61
Simson - skuter - oryginalny,
19 9 0 r ok , op ł ac ony - 6 01
472 183
Skoda Favorit - jeżdżąca z
aktualnym przeglądem, OC
do marca. Auto posiada hak
i kpl. kół zimowych z felgami.
Cena 650 zł - 511 622 736
Skuter Kymco - stan idealny, czerwony metalik, cena

700 zł bardzo pilna sprawa
- 889 453 384
Mini ścigacza - mało używany. M a ko l o r niebie sk i.
C ena do ne go c jac ji - 6 9 8
628 132
Suzuki Swift - sedan 1.6 16v
benzyna kolor szary metalik
rok 1992.Tanio 500 zł. brak
przeglądu. - 668 632 035
Suzuki Swift 1,3 - 95 rok,
1,3 benzyna, zielony metalik,
zarejestrowany, bez korozji,
garażowany, alufelga, centralny zamek, radio, alarm,
książka ser wisowa, cena
2600 zł. - 604 899 303
Tipo z gazem - 1993 rok 1,4
benzyna + LPG, 5 drzwiowy,
grafitowy metalik, po kapitalnym remoncie silnika, zarejestrowany, cena 1600 - 695
721 451
Toledo diesel - 93 rok, 1,9
diesel, czarny, ważny przegląd i OC, silnik igła, cena
2100 zł - 727 227 917
Toyota Corolla - 1990 rok, 3
drzwiowa 1.3 benzyna, kolor
szary na części lub w całości,
cena 1.500 - 792 473 415
Toyota Land Cruiser 3.4
- rok 2000 krajowa 5 d.+ gaz
,135000km - 666 556 901
Toyota Yaris - rok 20 02,
p o j e m n o ś ć 1, 3 , p r z e b i e g
93000 klimatyzacja, czterodrzwiowy, bordowy metalik
Auto używane przez kobietę
na trasie dom - praca. Bardzo
ekonomiczne lub zamienię na
Mercedesa VITO osobowego
po 2000r. - 512 311 433
Toyota Yaris - rok 20 02,
pojemność 1.3,mały przebieg
95000 km. bordowy metalik.
Uży wany pr zez kobietę na
trasie dom-praca. Sprzedam
lub zamienię na Mercedesa
VITO (min. 6 osób). - 502
212 884
Transit - 93 rok, stan dobry
3550 zł - 669 595 967
U a z - 1 9 8 6 r o k c z a r n y,
sprawne napędy, benzyna z
LPG plandeka, stan bdb., bez
korozji, cena 3000z ł - 609
246 405
VW Golf 2 Specjal - 91 rok 1,8
benzyna, gaz, monow tr ysk
specjalna edycja, komputer
pokładowy, zielony metalik,
szyberdach, centralny zamek,
a l ar m, p i l ot , r a di o, w s p o maganie kierownicy, opony
zimowe, hak - 604 899 303
V W Golf 3 diesel - 95 rok,
19 0 0 p o j e m n o ś ć , c z a r ny,
atrakcyjny, wspomaganie kierownicy. zamek szyberdach,
h a l o g e n y, p r z y c i e m n i o n e
lampy szyby spor towa kierownica zawieszenie (czerwone) sportowy filtr powietrza
w ydech. Cena 360 0 zł +
opłaty - 604 899 303
V W G olf II 91 - 1.6 c m w
całości lub na części 850 zł
- 885 588 345
VW Golf III - 1900 TD, ABS,
2 poduszki powietrzne, wspomaganie, cztery nowe opony
zimowe, cztery nowe amortyzatory- na gwarancji, stan
autka bdb. - 663 382 661
V W G olf III 1,9 td – mam
do sprzedania golfa z 1992
rok po wymianie progów
zew n ęt r znyc h i p r ze dni c h
b ł o t n i kó w o r a z p r z e d n i c h
amortyzatorów! Przegląd do
20.11.09 ubezpieczenie do
11.07.09. Cena 3.500 zł - 667
194 602
VW Passat B3 1.8 1989 rok
- w sedanie. Cena do uzgodnienia - 519 166 742
V W Passat kombi 1.9 TD Kolor zielony 1992 rok, ABS,
elektryczne szyby 2 x, elektryczne lusterka i szyberdach,
centralny zamek, alarm, hak,
wspomaganie. Sprzedam lub
zamiennie cena 6000 zł. - 793
688 323
V W Polo Coupe Spor ts Mam do sprzedania VW Polo
rok produkcji 91, pojemność
silnika 1.0, od 2007 roku w
Po ls c e, z a dbany i bar dzo
o s zc z ę dny (o k . 5 l /10 0 k m,

kolor czerwony. Bez rdzy. RO
Blaupunkt - GR ATIS - 603
489 060
VW t4 skrzynia - 90 rok diesel, zarejestrowany , sprawny
technicznie 7.800 zł do negocjacji - 697 870 559
Yamaha 125 - do niewielkiego remontu - cena do
uzgodnienia na miejscu dzwonić po 18 - 757 137 177

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Samochód osobowy - może
być uszkodzony, zarejestrowany lub nie - 725 868 511
K a ż de auto w r oz s ą dnej
cenie kupię. Przyjmę również
za wyrejestrowanie – 723 879
996

MOTORYZACJA
CZĘŚCI-SPRZEDAM
Felg i alu - 4 sz t . 4x10 0
- cena 330 zł - 15 cal - 075
71 30 614
Opony zimowe Fulda 8 mm
bieżnika 4 szt. 205/65R15 600
zł - komplet – 515 206 283
Sprężyny obniżające, rozporki, filtry stożkowe, doloty
i inne części tuningowe do
ws z yst k ic h m o deli t ani o 515 206 283
Felgi stalowe 15” 5*112*5,5
4 sztuki za 200 zł - 515 206
283
Opony zimowe Fulda 8 mm
bieżnika 4 szt. 205/65R15
n a f e l g a c h s t a l o w yc h 15 ”
5*112.*5.5 800 zł- komplet
– 515 206 283
2 o p o ny 16 5 / 70 /13 3 0 z ł pojeżdżą jeszcze z 2 sezony.
C ena z a 2 sz t. - 3 0zł GG
3838948 lub 695 212 075
Alu. do omegi - aluminiowe
z o p o n a m i 215 / 5 5 R 17
pięcioramienne gwiazdy stan
bardzo dobry 500zl 4sz - 889
453 384
A mort y z ator y f i a t spr zedam tanio nowe or yginalne amor tyzator y f iat
Brava, Bravo, Marea benzyna
- 515 115 032
Astra I i II - Merc 124 części do rożnych modeli aut
- 787 233 050
Banner świetlny do auta do montażu na tylnej szybie.
Można wpisać dowolny tekst,
np. reklamę własnej Firmy.
Nowy, nieużywany - 075 724
89 60 600 375 524
B mw 318 c o m b i 8 9 r o k Wszystkie cześć używane w
b. dobrym stanie , atrakcyjne
ceny - 504 032 574
Bmw e30 - w całości lub na
części - 1989 części z rozbiórki - 609 246 405
CB antena President - używana, w pełni sprawna,
cena160 zł (cena w sklepie
270 zł) - 695 455 522
Corsa B - części z demontażu - 510 242 940
Części - auta japońskie i
koreańskie ,duży wybór części od ręki - 608 210 531
Dach Daichatsu Feroza mi ę k k i dac h do daic hat su
Fe r oz a at r akc y jny w ygl ą d
kompletny cena do uzgodnienia - 721 279 968
Do Corsy B - pompę wodną
do silnika 1.0 12V z uszczelką.
Cena 60zł - 887 336 650
Felgi 13 - 4 szt. opel 60 zł do opla w dobrym stanie 4 szt
. dwie są z dobrymi oponami,
cena 60 zł za komplet - 691
995 838
Felg i 14” - fel gi st alowe
14”,rozmiar 4/114,3,stan bdb.
CENA 180zł. - 510 210 129
Felgi opel 13” - 4szt. Cena
60zł/ kpl. - 796 86 08 01
Fiat Cinquecento - szyby,
silnik1100, felgi 2szt, klapa,
maska, światła tył. rozrusznik
700, plastiki, licznik, drzwi,
cewki 700,i wiele innych. - 508
764 585

Fiat Cinquecento - wszystkie
części z demontażu - 6 0 4
899 303
Fiat Uno, Punto - wszystkie
części z demontażu od 10zł
p o siadam te ż inne c zę ś c i
do różnych marek - 787 233
050
Ford Escort 1.6 - Zetec wraz
ze skrzynia biegów i wiele
innych części w całości lub
osobno - 791 759 922
Ford Escort diesel - SILNIK
1800TD na części - zawieszenia, klapa t ylna, dr zwi,
poduszki powietr zne i ele ment y wnętr za. - 692 723
836
Ford Escort diesel - Silnik
na części, turbina i osprzęt.
Klapa tylna, drzwi i inne elementy blacharskie i mechan i c z n e, p ó ł o s i e, s k r z y n i a
biegów itd. - 692 723 836
Ford Escort, Fiesta - wszystkie części z demontażu od 10
zł posiadam też części do
innych marek - 787 233 050
Ford Orion-Escor t - Macpher sony ze spręż ynami ,
owiewki na szyby oraz inne
części - 723 386 684
Ford Probe 2 94 rok - wszystkie części z demontażu - 604
899 303
Ford Transit - skrzynia biegów, rozrusznik, alternator,
pompa paliwa, maska, lampy,
felgi stalowe 14 inne do 92
- 504 605 559
Fordy wszystkie typy - części uż y wane i nowe - 6 0 4
899 303
Głośniki - samochodowe
Pioneer”a TS-G13499 (stan
idealny -jednoroczne) -cena
do uzgodnienia - 6 0 9 65 0
873
Golf 3 1,8 B - wiele części w
dobrych cenach, szyberdach
elektryczny, drzwi 3, siedzenia, lampy tylne i wiele innych
- 510 289 093
Golf 3 1.9 TDI 1996 - tapicerki drzwiowe do 5-drzwiowego kpl., tarcze hamulcowe
przód + zaciski, stacyjka +
kpl. klamek+ dwa klucze z
immo, komp. do silnika 1Z, i
inne tanio - 604 786 525
Golf 3 1996 - drzwi tylne
lewe, komp. 1.9 tdi 1Z, stacyjka + klamki z wkładkami
+ 2l klucze, centralny zamek
oryginał, szyby boczne atermiczne zielone, tarcze zaciski
przód w dobrym stanie i inne
tanio - 604 786 525
Honda Civic 90r, 94 rok wszystkie części z demontażu
do starszej i nowszej - 604
899 303
Honda Civ ic na c zę ś c i rocznika 1996-2000. Posiadam airbagi, silnik, alufelgi,
blacharka, elementy wnętrza i
wiele innych. - 693 104 390
Klapa tylna - Cinquecento
- czerwoną kompletną cq 700
- 580 170 721
Klapa tylna - Do Escor ta
1994 z szybą i lampami tanio
- 723 226 884
Koła stal V W, audi 5x112
- 2sz. na oponach zimowych,
słaby bieżnik - 607 756 616
Koło dojazdowe - 14 cali
4x100 do opla, VW 60 zł - 664
044 696
Ma zda 323 - silnik 16 0 0,
skrzynia biegów i elementy
zawieszenia rok 1993 - 692
723 836
Mercedes 124e - silnik,
skrzynia automat, most,
szyby, i inne części z demontażu od 10 zł - 787 233 050
M er c edes 2 0 7- 41 0 D wszystkie części z demontażu od 10zł posiadam też
części do innych marek - 889
177 436
250 części - z demontażu do
motocykla MZ ETZ 250 - 792
401 367
Nissan Sunny n14 - wszystkie części z demontażu, silnik
1400ccm, zawieszenia, ele-

menty wnętrza i inne. - 692
723 836
Nowy zawór turbosprężarki
- elektrozawór ciśnienia doładowania turbosprężarki N75
do samochodów grupy VW/
Audi. Zawór jest fabrycznie
now y z f ir my PI ER BU RG .
Kostka półokrągła. Nr katalogowy 1J0 906 627 B - 507
943 464
Omega B na części - wersja
angielska, sprzedaż na części, karoseria cala, 800zł za
silnik kompletny z osprzętem
+ komputer z okablowaniem.
Silnik sprzedaje jako uszkodzony - stuka panewka - 606
508 723
Omega kombi - 2,0i wszystkie części - 889 453 384
Opel Astra I II - wszystkie
części z demontażu od 10
zł posiadam też części do
innych marek - 889 177 436
O pon y z i m o w e + f e l g i Opony zimowe + felgi r13.
NOWE - 790 504 220
Opony - Fires Tone letnie
185/60 R14 82T 4sztuki stan
bardzo dobry cena 60zł szt
- 500 289 971
Opony 175/65/14 - opony
letnie 4szt. stan idealny cena
za kpl.350zł. - 508 222 781
Opony 195/65r15 - opony
letnie Michelin 2szt. super
stan 280zł/2szt. - 508 222
781
Opony 195/65r15 - opony
zimowe 2szt. dunlop m3 i 2
szt. pneumant stan idealny
cena za komplet 450pln. - 508
222 781
Opony 205/55r16 - opony
letnie 2szt jak nowe i dwie
po7mm bieżnika. Cena za kpl.
550zł - 508 222 781
O pon y d o m a l u c h a - 2
zimowe, 2 letnie, 3 felgi 60zł
- 517 655 187
Passat B2 - wszystkie drzwi
w bardzo dobrym stanie części zawieszenia również - 666
030 970
P eu g eot 1 0 6 9 3 r o k wszystkie części z demontażu
- 604 899 303
Peugeot 309 93r - wszystkie części z demontażu - 604
899 303
Peugeot 405 91r - wszystkie części z demontażu - 604
899 303
Poduszka powietrzna Golf
3 - TDI 100 PLN - 666 030
970
P ompowtryski Pa s s a t
130km - rok 2002 używane,
cena jednego 250PLN - 666
030 970
Półosie Golf 3 TDI - 90 kM
z przegubami 100 zł za półoś
- 666 030 970
R adio CD mp3 nowe - za
małe pieniądze - nowe - 510
138 659
Renault Safrane 94 rok wszystkie części z demontażu
- 604 899 303
Rozrusznik do Peugeota
- 205 1.4i za 150 zł - 793
585 616
Scorpio diesel - wszystkie
części tanio - 669 595 967
Seat Toledo 1.9 TD - wszystkie z demontażu - 697 245
898
S ilnik 1,6 benz yna Ford
- benz yna, uzbrojony do
Escor ta lub Mondeo - 697
245 898
Silnik Ford Escort USA - silnik z osprzętem 1.9 benzyna
skrzynia 5 rok 1988. sprawny
- 516 722 318
S koda F a b i a z d e r z a k przedni, srebrny cena: 60zł
- 781 242 765 lub 075 713
05 16
Skrzynia biegów - Peugeot
205, 106 , clio , cena 200zł
silnik 1.4 cena 350zł oraz
części karoseryjne - 781 242
762 lub 075 71 305 16
Sprzęgło Golf 2 TD - używane spr zęgło w dobr ym
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stanie z dociskiem za 100 zł
- 666 030 970
Suzuki Swift 92-95 - wszystkie części z demontażu - 604
899 303
Tanio opony 135/80 r12 - 4
opony zimowe i letnie 135/80
R12 (Tico, Fiat 126p). - 516
264 119
Tanio opony 185/70 r13 - 4
opony zimowe i letnie 185/70
R13 - 516 264 119
Tanio opony 215/65 r16 c - 4
opony 215/65 R16 C M+S oraz
2 opony letnie (VW Transporter T5) - 516 264 119
T oyota C o r r o l a - 19 9 0
rok, pojemność 1.3 szara,3
drzwiowa w całości lub na
część, brak ubezpieczenia i
przeglądu - 792 473 415
Volvo 440/460 - pozostał ości po moim aucie: ko ł a
- alufelgi + zapas, skrzynia,
blachy uzbrojone, kier. z airbag i napinaczem, kolumna
kierownicza ze stacyjką + kpl.
kluczy, zamków i wiele innych.
- 606 104 186
VW 2400 d silnik - silnik do
VW 2400 diesel 1995 rok, 6
cyl. kpl. cena 1800 zł - 886
418 051
VW Golf II 91 - wszystkie części - silnik 1600 cm skrzynia
5, szerokie zderzaki, drzwi,
klapa t ył sz yby - 8 85 5 8 8
345
VW lt 1994 - silnik zawieszenia i inne do VW lt 28 31 35
1994 rok 2400 cm diesel - 885
588 345
Wartburg Golf - wszystkie części z demontażu od
10zł posiadam też części do
innych marek - 889 177 436
Wsk, Wfm części - wszystkie części silnikowe! - 781
242 765
Wv Golf 2 - wszystkie części
z demontażu - 604 899 303

RÓŻNE
SPRZEDAM
O prawione r o c z n i k i „Wiadomości wędkarskie”
- z lat 1960-1975 dla kolekcjonera - tanio - 075 746
22 33
Futro z p i ż m a k ó w brzuszki na wzrost 165 -170
mało używane - cena 500 zł
- 510 456 087
Piec - CO ELEK 230V, 380
V - sterowany aut. - 075 71
306 14 - cena 220 zł
Antyki – komoda, kołowrotek i inne – 885 303 715
Maltańczyki z rodowodem – 748 100 775
Tanio xboxa 360 lub ps3,
ps2 w dobrym stanie z grami
lub bez – 509 496 981
Kolekcjonerom odsprzedam t ani o p ł y t y gr am ofo nowe- 609 851 863
Telewizor Sony Trinitron
stereo czarny 29” z pilotem
cena 350 zł – 515 206 283
Kanistry 20 litr. używane
w dobrym stanie – 669 569
669
Używany napełniacz oleju
200 litrowy – 669 569 669
Okazja - komputer, monitor,
klawiatura, modem do neostrady, windows 98 sprawny
177 zł – 604 429 249
VIZIR - 4L 40 prań uniwersalny or yginalny - 609 172
300

RÓŻNE
KUPIĘ
Zab y tkowe m e b l e d o
renowacji - 075 76 210 36
Mały piec C.O – 06 - 08M
– 607 220 746
Maszynę dziewiarska, wieloczynnościowa do robienia
swetrów – 669 569 669

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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NABÓR WIOSNA 2009
(nauka od lutego)
LICEA I SZKOŁY POLICEALNE
DLA DOROSŁYCH
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY
NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH
OPŁAT

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

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

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
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JELONKA WCZORAJ

Dach nad głową na szczytach
Po jednych schroniskach ostały się tylko fundamenty, po innych – mury, które zupełnie zmieniły swoje
przeznaczenie. Są też takie, które wyburzono, aby w
ich miejsce postawić nowoczesne kolosy. Mało przyjazne, ale za to widoczne z daleka. Dziś odwiedzimy
Schneegrubenbaude, czyli schronisko na Śnieżnych
Kotłach.

– Ten dzień był poświęcony
na obejrzenie Śnieżnych Kotłów,
uważanych za rzecz najbardziej
godną widzenia, a również źródeł i
wodospadu Łaby – pisze 2 sierpnia
1800 roku John Quincy Adams,
amerykański dyplomata i przyszły
prezydent USA, który – jak już
wiadomo w tym właśnie czasie
– zwiedzał Jelenią Górę i okolice.

Na Kotły z zadyszką

Niewygodnym wózkiem wyruszył ze Szklarskiej Poręby w
towarzystwie małżonki i po dwóch
godzinach podskakiwania na
kamieniach i skałach dojechali do
miejsca, skąd żaden inny pojazd
dalej jechać nie mógł. – Godzinę
wspinaliśmy się bardzo stromą
ścieżką. Dysząc dotarliśmy do szałasu chłopskiego, zwanego budą,
jakich wiele spotyka się w tych
górach – opisuje. Tam odpoczęli,
posilili się. Przed nimi jeszcze pół
godziny marszu, ale już nie po
takiej stromiznie.
– Nagle: przepaść! Prawie tysiąc
pięćset stóp głęboka, otworzyła
przed nami swoją przerażającą
gardziel. Mogliśmy oprzeć się o
brzeg skały i spojrzeć w okropną
otchłań. Znana jest jako Duży i
Mały Kocioł Śnieżny, a to dlatego,
że śnieg na dnie pozostaje niestopiony przez cały rok. Jednak tak
się nie działo przez ostatnie dwa
lata, a teraz nie ma śniegu w ogóle
– zanotował Amerykanin.

Romantyzm magnesem
i gigantomania
Schaffgotschów

Kiedy tam przebywał, na Śnieżnych Kotłach nie było nawet najprostszej budy góralskiej. Miejsce
odstraszało raczej ówczesnych
turystów wspomnianymi przepaściami i trudnościami w dotarciu.
Wycieczka na Śnieżkę w porównaniu z eskapadą na Kotły wydawała
się spacerkiem.
Dopiero romantyczne uwielbienie surowych krajobrazów
przyciągnęło tu większą rzeszę
ludzi i dało początek rozwojowi
schroniska.
Pierwsze trudno w ten sposób
określić. W 1837 roku powstaje
drewniana budka, w której można się skromnie posilić. Nocleg
znajdują tam zaledwie dwie osoby.
Budka nie wytrzymuje surowej
aury i po niespełna 20 latach zostaje zniszczona przez huragan.
W jej miejsce stanie kamienne
schronisko: tam odpocząć może
21 turystów w pokojach, a ponad
dwa razy tyle – posilić się w sali
bufetowej.
Ale i tego było mało. Jak się
okazuje – gigantomania nie jest
właściwa tylko naszym czasom.
Schaffgotschowie, właściciele
okolicznych ziem, w ciągu roku
(1896-97) wznoszą nad Śnieżnymi Kotłami kilkupiętrowy hotel
górski z wkomponowaną wieżą
widokową.

Jak na koniec XIX wieku obiekt
jest imponujący. Turyści mogą
przenocować w 44 komfortowo
urządzonych pokojach dwuosobowych i posilić się w kilku salach
restauracyjnych, urządzonych
również na tarasach widokowych,
zabudowanych oknami.
Najwięcej ciężkiej pracy mieli
tragarze, którzy przez cały rok na
plecach wnosili regularnie zapasy
żywności i zapewne – opału, gdyż
do schroniska dostać się pojazdem
mechanicznym nie było możliwe.
Schaffgotschowie doskonale
widzieli górskie włościa z apartamentów w pałacu w Cieplicach.
Park Zdrojowy leży niemal naprzeciwko Śnieżnych Kotłów. Trudno
oceniać walory estetyczne, jakimi
się kierowali. Zdaniem wielu wieża
i sam obiekt zupełnie do górskiego
krajobrazu nie pasowały.

Luftwaffe,
a później – Wawel

Po wybuchu II Wojny Światowej obiekt na Śnieżnych Kotłach
przejmuje Luftwaffe i urządza
tam ośrodek wypoczynkowy dla
pilotów i żołnierzy związanych
z lotnictwem oraz ich rodzin.
Sielanka kończy się w 1944 roku,
kiedy – w obliczu zbliżających się
wojsk armii sowieckiej – Niemcy
militaryzują karkonoskie szczyty i
zamykają schroniska. Nad Kotłami
powstaje baza radiolokacyjna,
która działa aż do wycofania się
hitlerowców z terenów Śląska.
Kiedy w Karkonosze trafiają
pierwsi polscy osadnicy, schroniskiem w Karkonoszach zajmuje
się… Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, jak wówczas nazywano
dzisiejsze Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze. Obiekt
nie w pełni ożywa po 1950 roku
jako schronisko „Wawel”, nazwie
niewiele mającej wspólnego z
Sudetami. Uruchomiono tam tylko
kilka pokojów i bufet. Z uwagi na
nikły ruch turystyczny (strefa nadgraniczna dość pilnie strzeżona),
dawny hotel podupada i kończy
służbę dla miłośników górskich
wędrówek w maju 1960.

Przekaźnik nad Kotłami

Rok wcześniej na Śnieżnych
Kotłach zainstalowano pierwsze
w Karkonoszach przekaźnikowe
urządzenia radiowe za czasów
PRL. Mało kto pamięta powód. A
były nim Igrzyska Olimpijskie w
Rzymie. Dzięki tym łączom trans-

Schilgelbaude (schronisko Bronka Czecha) w końcówce XIX wieku
misji radiowych z olimpiady mogli
słuchać zarówno Polacy, Czesi, jak
i mieszkańcy przygranicznej części
ZSRR (telewizja jeszcze wówczas
raczkowała).
Zamontowaną aparaturę na
Śnieżnych Kotłach pozostawiono,
a obiekt ze schroniska staje się dość
ponurą stacją przekaźnikową, modernizowaną wielokrotnie, dzięki
której sygnał telewizyjny z analogowych anten można odbierać do
dziś. Zadomowiły się tam także
stacje telefonii komórkowej.

Spalone, zmiecione

Los dał nową rolę schronisku
nad Kotłami, ale nie oszczędził
wielu innych karkonoskich „bud”.
Fundamenty pozostały jedynie
po schronisku Księcia Henryka,
Bronka Czecha (Schlingelbaude
– jednego z najstarszych karkonoskich schronisk z prawdziwego
zdarzenia – zniszczonego w pożarze w latach 60-tych minionego
stulecia). Jeszcze przed 1945 rokiem lawina zmiotła schronisko
Melzengrundbaude w Kotle Łomniczki, założone 1 czerwca 1905
roku przez Augusta Vogta.
Jego gospodarz w sezonie zatrudniał orkiestrę, a gości raczył
– podobno – wyśmienitymi, jak na
górskie warunki, daniami…

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

Salon Firmowy PLUS Jelenia Góra
1-go Maja 19-21
Tel. 64 72 910

