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PLUS TYGODNIA
Katarzyna Maczel-Świerzewska
animatorka kultury

Fot. Konrad Przezdzięk

Związana z Jelenią Górą bolesławianka zasłynęła
czas temu jakiś pracą magisterską uznaną za jedną
z najlepszych w konkursie prezydenta Bolesławca
na najlepszą dysertację związaną z miastem. Pisząc
o życiu teatralnym w drugim co do wielkości mieście
subregionu jeleniogórskiego, musiała przebrnąć przez
wiele źródeł, w tym niemieckojęzycznych, pisanych
jeszcze gotykiem. W Bolesławcu budynek teatru jest, ale
zespołu nie ma. Nie udało się na razie zrealizować planów
przywrócenia dawnej świetności. A Katarzyna MaczelŚwierzewska, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej, zaczyna realizować się w Jeleniej Górze, gdzie w
minionym tygodniu z grupą studentów Kolegium Karkonoskiego
przygotowała pełne mocnej treści widowisko „Układanka”. Życzymy powodzenia w dalszych tego typu przedsięwzięciach!

(tejo)

NA TOPIE
prof. Henryk Gradkowski
rektor Kolegium Karkonoskiego

Nawet cenieni znawcy literatury danego okresu nie mogą się pochwalić tym, czym prof. Gradkowski
imponuje: znajomością dzieł twórców epoki na pamięć! Jego Magnificencja Rektor Kolegium Karkonoskiego udowodnił, że
ma wybitny talent sceniczny. Przed Wielkim Dyktandem
pisanym przez młodzież z ośmiu szkół jeleniogórskich.
Henryk Gradkowski z pamięci i bardzo ładnie zresztą
wyrecytował dwie bajki: Mickiewicza i Słowackiego.
Dwa lata temu Gradkowski wystąpił w okolicznościowej inscenizacji „Zemsty”
Fredry na deskach Teatru
im. Norwida. Podczas gdy
inni aktorzy amatorzy posługiwali się kartkami z
tekstem, rektorowi KK
wystarczyła fenomenalna
pamięć. Chapeau bas!

(tejo)

O sztuce czytaj na stronie 10
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Okiem radnych

Policja zatrzymała mężczyznę, który przez telefon zagroził,
że przy pomocy materiałów wybuchowych zniszczy komisariat w Kowarach.
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Cela za gwałt dla policjanta

Strongman przyciągał niczym magnez.
Podejść do sceny było
więc nie lada wyczynem. Największymi

– str. 14
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– str. 14
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Przyjazne przedszkole
– str. 31

W minioną sobotę spłonęła kolejna
część już nadpalonego budynku po
lokalu gastronomicznym niedaleko
hotelu Tango na trasie Karpacz – Jelenia
Góra. Nikogo nie było w środku. Akcja
gaśnicza była błyskawiczna. Przyczynę
wybuchu pożaru w najbliższej przyszłości ustali biegły. To już drugi pożar

podpalenia.

Szóstka na szóstkę

– str. 30

Podwójny pożar

w tym budynku. Do pierwszego doszło
we wrześniu ubiegłego roku. Powodów
(tejo) zdarzenia nie ustalono. Nie wyklucza się

– str. 13

Z lotu ptaka

Z ponad półtoragodzinnym opóźnieniem zakończyły się w miniony wtorek
w ratuszu dwa posiedzenia rajców
miejskich. Na pierwszym radni spierali
się długo o szczegóły strategii pomocy
społecznej, nad drugim – nadzwyczajnym – wyrazili pozytywną opinię o prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej. Poza trzema radnymi z Prawa
i Sprawiedliwości, nikt się nie sprzeciwił.
Wcześniej były śmiechy, chichy, złośliwostki i wzajemne pretensje.

Prawnik pomoże
niepełnosprawnym
Raz w tygodniu w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych przy ulicy Grabowskiego czekać będzie
prawnik, który bezpłatnie udzieli porady. Zainteresowani
powinni wcześniej zadzwonić i umówić się.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od czterech lat prowadzi
bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych. Uzyskają one pomoc psychologiczną i prawną, dowiadują się jak
eliminować bariery architektoniczne.
Od tego tygodnia częściej będzie
przyjmował prawnik. Do tej pory można
się z nim było spotkać raz w miesiącu,
teraz udzieli porady raz albo dwa razy
w tygodniu.
– Pozyskaliśmy nową osobę, która
będzie przyjmować częściej, w zależności
od liczby interesantów. Wszystkie osoby,

które nas wspierają są wolontariuszami
i nie pobierają opłat – mówi Stanisław
Schubert, prezes KSON-u.

(Ania)
Osoby niepełnosprawne potrzebujące
pomocy powinny zadzwonić pod numer
telefonu zaufania: 75 75 231 83. Nie
zawsze uzyskają od razu odpowiedź,
ponieważ sprawy wyjątkowo skomplikowane wymagają sprawdzenia i
weryfikacji.

Tłumy ludzi przybyły na sobotnie otwarcie Centrum Handlowego Tesco Zabobrze.
Jeleniogórzan przyciągnęły gwiazdy, z których najmocniejszy magnetyzm miał Mariusz Pudzianowski, mocarz zwany Pudzianem.
Otwarcie spowodowało kłopoty dla zmotoryzowanych.

– str. 9

– str. 12

Kowar. Przeszukano budynek
komisariatu. Nic nie znaleziono.
Ładunku nie było też w mieszkaniu sprawcy. Przyznał się do
przestępstwa. Nie czuje sympatii
do policji. Został bowiem zatrzymany w policyjnym areszcie, po
tym jak biegał po ulicy z tasakiem,
a w kieszeni miał broń. Okazało
się, że była to atrapa. Mężczyzna
został zatrzymany w policyjnym
areszcie. Za wywieranie wypływu
na czynności urzędowe grozić mu
może nawet do 3 lat więzienia.

KRÓTKO
PEC na sprzedaż

Natarcie na Galerię Tesco

Wirtualne skarby

Bieda, że aż piszczy!

O Wielkim Dyktandzie czytaj na stronie 7

Chciał wysadzić komisariat
W miniony czwartek około
godziny 15.00 oficer dyżurny
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał telefoniczną
informację z jednego z ośrodków
profilaktyki w Krakowie. Pewien
mężczyzna zadzwonił tam, i nie
podając swoich danych poinformował, że posiada materiały
wybuchowe, za pomocą których
zamierza wysadzić komisariat policji w Kowarach – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska, rzeczniczka
policji jeleniogórskiej.
Policjanci ustalili, że dzwoniącym jest 47-letni mieszkaniec

Fot. Konrad Przezdzięk

1 marca 2010 r.

Mniej kolorowo wyglądała rzeczywistość przed nowym sklepem. Było tam tyle
samochodów, że na teren marketu nie wjeżdżają autobusy miejskie (poza T). Były
też kłopoty ze znalezieniem wolnego miejsca na parkingach. Policjanci radzili, aby
do galerii udać się na piechotę.

szczęściarzami byli ci, którzy się na
niej znaleźli. Spośród publiczności
wyłoniono bowiem najodważniejszych mężczyzn i kobiety, którzy
zdecydowali się zmierzyć w konkursie siłowym.
Panie musiały utrzymać
8, 5 kilograma w rękach
– brano tutaj pod uwagę
czas, a Panowie 32,5 kg
– najlepszym okazał się
ten, który 15 razy uniósł
ciężar jedną ręką.
W sobotę na klientów
Tesco czekało jeszcze
więcej atrakcji. Prócz
Mariusza Pudzianowskiego, który chętnie
rozdawał autografy, na
scenie pojawili się współprowadzący znane telewizyjne show „Jaka to melodia?”, Robert Osama,
finalistka popularnego programu „You Can
Dance” oraz najbardziej
znana w Polsce „dublerka” Michaela Jacksona,
Diana „Sasha” Staniszewska oraz zespół
DMC Crew, półfinalista programu „Mam
talent!”

Podczas otwarcia Centrum Handlowego Tesco Zabobrze świetnie bawili się zarówno
dzieci jak i dorośli. Była
to wyjątkowa okazja dla
„zakupoholików”, ponieważ można było dostać
wiele towarów po promocyjnej cenie. Jeleniogórzanie
oblegali wiele stoisk, po których
produkty trzeba było do soboty
jeździć do innych ośrodków, najczęściej do Wrocławia i Legnicy,
gdzie działają galerie handlowe.
Na zakończenie sobotniej imprezy przygotowano wielki pokaz
sztucznych ogni.

(Ania)

Tesco pierwsze
Obiekt otwarty przy markecie jest na
razie pierwszym i jedynym tego typu w
Jeleniej Górze. Konkurencja przybędzie
jesienią, kiedy to zostanie otwarty
Pasaż Grodzki przy ulicy Jasnej. W
planach jest też budowa Galerii Sudeckiej w miejscu dzisiejszego Centrum
Handlowego ECHO.

Fot. Ania
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Dzięciołowski Sp. z o.o.

58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 20, tel. 75-434-20, 76-45-000 Tu m.in. elektroniczny tunning silników.

Dzięciołowski Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Bohaterów Getta 11, tel. 735-32-08, 735-19-22 Tu m.in. montaż AutoGaz.

JELENIOGÓRSKA SCENA KABARETOWA ZAPRASZA

29 marca (poniedziałek) 2010 r.
o godz. 17:00 i 20.00
do Teatru im. K.C. Norwida
w Jeleniej Górze

BILETY w cenie 40 zł, 60 zł, 80 zł
Teatr im.C.K. Norwida w Jeleniej Górze
i
Koordynator Sprzedaży Biletów tel.

0-697 56-58-40

3
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Fot. Konrad Przezdzięk

Reżyserka i długoletnia dyrektor Teatru
im. Norwida Alina Obidniak i sopranistka
Anna Skóra znalazły się na czele gazetowej
klasyfikacji naszej zabawy PLUS ROKU
2009. Zakończyliśmy drukowanie kuponów.
Kto chce poprzeć swoich faworytów, ma jeszcze
szansę zmienić kolejność w rankingu głosując na naszej
stronie www. jelonka.com lub też za pośrednictwem
SMS. Pełna kolejność po gazetowym głosowaniu i
wskazówki, jak bawić się dalej: znajdziecie na
stronie 31. Przypominamy, że plebiscyt trwa
do 5 marca, a jego wyniki zostaną podane
na gali w Hotelu Fenix, pięć dni później
o godz. 17. Imprezę poprowadzi Jacek
Ziobro.

(tejo)
Alina Obidniak

Czytaj więcej na stronie 31

Anna Skóra

Sto dziesięć załóg weźmie udział w
marcowym, IX Międzynarodowym
Zjeździe Saniami Rogatymi. Tegoroczny, Międzynarodowy Zjazd Saniami
Rogatymi będzie wyjątkowo dużą
imprezą. Do udziału w niej zaproszono
m.in. miłośników tego sportu ze Słowacji i Czech. Warto tutaj podkreślić, że
Czesi biorą udział niemalże w każdym
zjeździe, jaki odbywa się w ramach Ligi
Sań Rogatych, czyli w każdą śnieżną
sobotę. Odrodzenie tradycji zjazdów
saniami rogatymi to z pewnością spory
atut promocyjny Kowar. Wprawdzie
powrót czasów, kiedy dojeżdżały tu
specjalne pociągi z miłośnikami takiego
saneczkarstwa, raczej trzeba wykluczyć, ale doświadczenia lat minionych
pokazują, że ten sposób rekreacji cieszy
się coraz większą popularnością.

(Ania)

Afera corhydronowa przed sądem
Sprawa cywilna PF Jelfa vs Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze to kolejny akcent ciągnącej się od 2006 roku sprawy corhydronu. Producent leku od marca minionego roku
odmawia przyjmowania przebadanych fiolek i żąda od śledczych zwrotu preparatu z
miejsca jego pobrania. – To zagrożenie dla życia ludzi – podkreślają śledczy.
żądając abyśmy zwrócili corhydron 250
uprawnionym osobom, a więc osobom
fizycznym, aptekom czy hurtowniom –
mówi Ewa Węglarowicz- Makowska.
– Jelfa powołuje się na prawo farmaceutyczne
mówiąc, że dopiero
podmioty,
którym
pierwotnie
odebrano
lek będą
mogły
przekazać
przebadany
corhydron do Jelfy. Samych
gospodarczych podmiotów, od których
zabezpieczono lek, jest ponad siedem
tysięcy, nie mówiąc już o osobach
fizycznych. Mamy pismo z głównego
inspektoratu farmaceutycznego, z
którego jednoznacznie wynika, że
leki, które zostały wycofane z obrotu, a
takim jest corhydron
250, nie mogą być
zwrócone do aptek
czy osobom fizycznym. To stanowi
bowiem zagrożenie ich życia.
Ponadto byłoby to
niezwykle trudne i
bardzo kosztowne
– podkreśla Teresa
Violetta Niziołek przedstawia uczestników konferencji w
Łozińska-Fatyga,
Prokuraturze Okręgowej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Sprawa dotycząca corhydronu
wyprodukowanego przez PF Jelfa w
Jeleniej Górze prowadzona jest przez
jeleniogórską prokuraturę od listopada
2006 roku. Powodem było wyprodukowanie oraz wprowadzenie do obrotu
fiolek z etykietką corhydronu, w których – zamiast tego leku – była zwiotczająca mięśnie scolina. Taki produkt
trafił na rynek w okresie od stycznia
2005 do listopada 2006 roku. Pomyłka
kosztowała życie jednego człowieka, 16
innych zachorowało na chorobę realnie
zagrażającą zdrowiu i życiu.
Obecnie Instytut Ekspertyz Sądowych przebadał 60 tysięcy fiolek
corhydronu 250. W 33
fiolkach zamiast
właściwej zawartości znajdowała się scolina.
Łącznie zabezpieczono 600
tys. fiolek, przy
czym w

nich były też gramatury stu i 25 miligramowe. Do zbadania pozostało około 20
tysięcy fiolek. W trakcie prowadzonego
śledztwa ustalono, że scolina znajdowała się tylko w jednej serii 01/05/07
– mówi Ewa Węglarowicz-Makowska,
zastępca prokuratora okręgowego w
Jeleniej Górze. – W innych seriach scoliny nie odnaleziono. Prokuratorzy mają
nadzieję, że śledztwo uda się zakończyć
w tym miesiącu.
Przebadanie i zabezpieczenie tak
ogromnej ilości fiolek leku okazało się
nie jedynym problemem prokuratury.
W sierpniu 2007 roku prokurator
prowadzący postępowanie wydał
zarządzenie o zwrocie przebadanych
fiolek corhydronu do przedsiębiorstwa
Jelfa, bo stały się zbędne dla śledztwa.
W pewnym momencie Jelfa odmówiła
jednak ich przyjmowania.
– Początkowo Jelfa przyjęła kilkadziesiąt tysięcy fiolek leku, po czym od
lutego ubiegłego roku odmawia przyjmowania leku,

Strategia społeczna
i czworonogi
Czy istnieje w Polsce polityka społeczna? Najpierw spróbujmy
ją zdefiniować. Większości z nas kojarzy się ona wyłącznie
z pomocą społeczną czyli różnymi kuroniówkami, rentami
i zapomogami dla potrzebujących i bezrobotnych. Mamy
nawet w Warszawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ładna nazwa, prawda? Brzmi lepiej niż Ministerstwo
Bezrobocia i Pomocy.
Tymczasem pod pojęciem polityki społecznej kryje się dużo więcej.
Są to zadania i cele z zakresu
demografii, edukacji, ochrony

zdrowia, zatrudnienia i płac, polityki rodzinnej, mieszkaniowej,
ochronny środowiska, migracji
i jeszcze kilkunastu innych dzie-

Rogate pociągną promocję
Fot. Ania

Fot. Konrad Przezdzięk

DOGRYWKA W INTERNECIE

prokurator okręgowa w Jeleniej Górze.
Kto ma rację? O tym rozstrzygnie
sąd, do którego wpłynął wniosek z
powództwa cywilnego – My nie kierowaliśmy sprawy do sądu, z własnej
inicjatywy prowadziliśmy rozmowy z
Jelfą i chcieliśmy w ten sposób rozwiązać problem. W tej chwili jest już pozew
i tam będziemy swoje racje udowadniać
– dodaje Teresa Łozińska-Fatyga.
Cały opór Jelfy przed przyjmowaniem przebadanego
corhydronu 250 prawdopodobnie sprowadza się do sposobu
wyliczenia czy zwrotu wartości
poniesionej szkody przez każdy
z podmiotów. Minęło trzy lata, a
Jelfa nie wypłaciła w tym zakresie
żadnych odszkodowań, nie podjęła
żadnych decyzji.

Upodobał sobie volkswageny
Policjanci zatrzymali w minioną środę mężczyznę podejrzanego o co najmniej trzy kradzieże samochodów.
Przestępstw tych dopuścił się w lutym w Jeleniej Górze.
Auta – same VW – odnaleziono ukryte na posesji należącej
do rodziny złodzieja.
– 32-letni sprawca ma na koncie
co najmniej trzy kradzież aut w
Jeleniej Górze. Pierwszego przestępstwa dopuścił się 20 lutego i
ukradł busa VW Transportera o
wartości blisko 18 tys. zł. Kolejne
auta ukradł w nocy z 21 na 22 i
22 na 23 lutego. Jego łupem padł
kolejny VW Transporter i WV Golf.
Łączna wartość skradzionych pojazdów wynosi

ponad 30 t ys. zł – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka policji jeleniogórskiej.
Skradzione auta policjanci odnaleźli ukryte na jednej z posesji
w Jeleniej Górze należącej do
rodziny zatrzymanego. Samochody były przygotowywane do
sprzedaży na części na giełdach
województwa dolnośląskiego.
Na niektórych elementach były
już ceny.

(tejo)

Angela
W roku 2009 prokuratury okręgu jeleniogórskiego uzyskały bardzo dobre
wyniki statystyczne, a to świadczy o
bardzo dobrej pracy prokuratorów w całym
okręgu – mówiła na środowej konferencji
prokurator okręgowa Teresa Łozińska-Fatyga. W spotkaniu z dziennikarzami udział
wzięli zastępczyni prokuratora okręgowego
Ewa Węglarowicz-Makowska, naczelnik
Wydziału V Śledczego Marcin Zarówny
i rzecznik prokuratury Violetta Niziołek.
Omówiono najciekawsze i najgłośniejsze
śledztwa prowadzone w minionych 12
miesiącach.

Fot. Policja

1 marca 2010 r.

Fot. Policja
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Sprawca został zatrzymany. Za
kradzieże z włamaniem grozić mu
może nawet do 10 lat więzienia.
Sąd przychylił się do wniosku
prokuratora i wsadził złodzieja na
trzy miesiące do aresztu.

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
dzin. Czyli ogromna cześć tego,
czym zajmuje się państwo i na
co łożymy nasze podatki. Nawet
państwo liberalne nie jest w stanie
obejść się bez polityki solidarnej
pomocy i redystrybucji.
W naszym mieście powstał
dokument pod dumną nazwą:
„Strategia społeczna dla miasta Jeleniej Góry na lata 2010-2015”. Jego
projekt mogą państwo znaleźć na
stronie internetowej miasta (www.
jeleniagora.pl) i naprawdę zachęcam, aby się z nim zapoznać.
Dlaczego warto to zrobić? Otóż,
nie da się dobrze rządzić miastem,
bez takich planów, więc warto
wiedzieć, jak w ratuszu widzą

przyszłość naszego miasta, jego
rozwój i potrzeby. I na co będą
wydane nasze pieniądze. O tym
planie jak również o przekształcaniu przedszkoli, prywatyzacji
PECu oraz o Placu na Kilińskiego
rozmawiamy w programie „Z
czterech stron miasta” z paniami:
Ewą Duziak, radną Jeleniej Góry
XXI, Grażyną Marczuk radną SLD,
Ewą Olchówką z Platformy Obywatelskiej oraz Ireneuszem Łojkiem z
Prawa i Sprawiedliwości.
Mam nadzieję, że może powstać
ponad partyjnymi podziałami
taki wieloletni plan strategii społecznej dla Jeleniej, który będzie
konsekwentnie wdrażany przez

wiele lat. Bo tylko takie działania
przyniosą skutek. Skuteczną politykę społeczną prowadzi się przez
dziesięciolecia. A nie ukrywajmy,
że mamy w naszym mieście wiele
do zrobienia, czy to mówimy o
wykluczeniu społecznym, bezrobociu, agresji ludzi młodych,
opiece i pomocy osobom starszym.
Potrzeba zgody, konsekwencji, pracy i pieniędzy a efekty pojawią się
szybciej niż się spodziewamy.
W „Dialogach Jelonki” tym
razem temat lżejszy, a może lepiej powiedzieć czworonożny i
merdający ogonem. Czyli nasze
kochane psiaki. Warto zacząć o
tego, że Polacy jako naród kochają

zwierzaki. Mamy nawet ich chyba
najwięcej w Europie. Gościem
w programie była pani Teresa
Rupiewska, przewodnicząca jeleniogórskiego oddziału Związku
Kynologicznego RP.
Rozmawiamy o samym związku
oraz problemach, które sprawiają
nam nasi czworonożni przyjaciele
np. w postaci psich odchodów na
trawnikach. Czasami zapominamy, że mały szczeniaczek to nie
pluszak i wyrośnie z niego kiedyś
dorosły pies, a to nakłada na nas
liczne obowiązki.

Wasz Wiktor Marconi
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Konrad Przezdzięk
Prezes w Eurocentrum

Szef Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego Tadeusz
Biłozor otwiera w nadchodzą
środę wystawę swoich zdjęć w
Eurocentrum w Jabloncu nad
Nisou. Placówka cyklicznie współpracuje z fotografikami z Jeleniej
Góry i okolic.

Chciał dać w łapę, to go zakuli
Kierowca z Macedonii chciał przekupić inspektorów transportu drogowego i strażników granicznych setką euro.
Patrol ITR prowadzący kontrolę
drogową wspólnie ze strażnikami granicznymi zatrzymał w Piechowicach
w minioną środę 35- latka z Macedonii,
który nie wpisał do winiety numeru

rejestracyjnego samochodu, za co groził
mu mandat karny w wysokości tysiąca
złotych. Żeby uniknąć kary, chciał dać
inspektorom 50 euro. Jeden z nich
po niemiecku pouczył kierowcę. Ten

Dwa tygodnie temu inspektorzy transportu drogowego zatrzymali też dwóch innych kierujących
z Polski i Czech, którzy jechali na „podwójnym gazie”.

Niszczyli dla zabawy

Kilka latarni na peronie przystanku kolejowego na Osiedlu
Orle w Cieplicach zniszczyła w
minioną środę grupa wandali.
Policja zatrzymała jednego z
nich po pościgu. Pozostali uciekli.
Sprawca był pijany.

Podziel się krwią

W Kowarach odbędzie się kolejna akcja krwiodawstwa. Życiodajny płyn będzie można oddać
w środę, 3 marca w godzinach
od 9:30 do 13:30 w salkach w
klasztorze franciszkanów. Osoby
zainteresowane powinny wziąć
ze sobą dokument tożsamości z
numerem PESEL. Należy pamiętać
o zjedzeniu lekkiego posiłku.

GDYBYM PREZYDENTEM BYŁA
Elżbieta Suska
jeleniogórzanka

Chciałabym, żeby w Jeleniej Górze
odbywało się więcej koncertów i innych
imprez kulturalnych. Zadbałabym także o powstanie nowego, dużego lokalu,
w którym nie można byłoby palić. Poza
tym zadbałabym o to, żeby właściciele
psów sprzątali po swoich pupilach, bo
(Angela) mam już dosyć chodzenia po chodnikach pełnych psich odchodów.

Próbna matura i głucha biurokracja
Dymisję dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sugeruje poseł Marcin Zawiła. Powód:
zdaniem parlamentarzysty skostniała biurokracja, która utrudnia życie maturzystom.
Chodzi o brak
możliwości wglądu na miejscu w
prace z próbnego
egzaminu maturalnego z mate-

Cięcie dwójek

Zmiany w kursowaniu linii
numer dwa zapowiada Miejski
Zakład Komunikacyjny. Od poniedziałku (1 marca) znikają
kursy dwójki relacji Jelenia Góra
– Janowice Wielkie oraz Radomierz Zakład – Janowice Wielkie
(i z powrotem). W trasę wyjedzie
tylko autobus nr linii 2 z Jeleniej
Góry (ulica Grunwaldzka) do Janowic, odjazd godz. 22 07, powrót
do zajezdni o godz. 22. 49.

jednak nie odpuścił: chciał przekazać
kontrolującym 100 euro.
Kierowca został zatrzymany i skuty
kajdankami. O próbie przekazania
łapówki powiadomiona została policja,
która skierowała wniosek do prokuratury – mówi Marek Kasperowicz, kierownik oddziału Inspekcji Transportu
Drogowego w Jeleniej Górze.

– To przykład bezdusznej biurokracji w procesie wychowawczym, który na pewno młodzieży
nie służy – powiedział rozeźlony Marcin Zawiła i wysłał obszerne pismo do minister Katarzyny
Hall, której sugeruje wyciągnięcie konsekwencji personalnych. – Proszę o rozważenie, czy
odpowiedni ludzie piastują stanowiska w CKE – napisał poseł.
Na naukę nigdy nie jest za
późno, a tym bardziej na naukę fotografowania. Udowadniają to seniorzy, studenci
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w
nadchodzący piątek pokażą
swoje prace na wystawie w
Galerii Przestrzeń.
– To pierwsza prezentacja tego
typu prac słuchaczy KUTW, w dodatku przygotowana samodzielnie
przez jej autorów – informuje Ryszard Literacki, który od dwóch lat
prowadzi zajęcia z grupą seniorów,
słuchaczy uniwersytetu. Jak podkreśla, zorganizowanie takiej ekspozycji było sporym wyzwaniem.
Należało przygotować prace,
katalog oraz samą wystawę i jej
oprawę. Do tego wszystko przy
zachowaniu spójności tematycznej
i odpowiedniej jakości technicznej
fotografii. Dla wystawców, którzy
na karku mają już sporo wiosen,
to pierwsze takie przedsięwzięcie
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matyki, który uczniowie pisali
jesienią. Do posła Zawiły dotarło
sporo skarg maturzystów, którzy
chcieli zanalizować prace, ale nie
mogli tego zrobić, bo Centralna Komisja Egzaminacyjna nie
udostępnia ich młodzieży spoza
miejsc, które są siedzibą okręgowych komisji. – Mieszkańcy
Jeleniej Gór y i okolic maturę
mogą zobaczyć, owszem, ale tylko
we Wrocławiu – mówi Marcin
Zawiła.

– Przy obecnych możliwościach
nie widzę przeszkód, aby prace zeskanować i pozostawić do wglądu,
na przykład, na odpowiednich stronach internetowych, do których
dostęp mieliby zainteresowani. Sieć
jest obecnie w każdej szkole. Żaden
to problem – wyjaśnia parlamentarzysta. W nadziei na rozwiązanie
kłopotu wysłał pismo do prof. dr.
hab. Krzysztofa Konarzewskiego,
dyrektora CKE. Otrzymał lakoniczną odpowiedź, że to, co sugeruje,
jest niemożliwe, ponieważ wyklucza to takie, a takie rozporządzenie
ministra edukacji narodowej.

(tejo)

Skutecznie na 112

W tym roku zostanie przygotowane pomieszczenie na nowe centrum
powiadamiania ratunkowego, które w
Jeleniej Górze zacznie funkcjonować
od III kwartału 2011 roku. Koszt wyposażenia to około 1,5 mln zł. W minionym
roku za dodatkowe 60 tys. zł wykonano
dokumentację projektową tej inwestycji.
Wreszcie zacznie poprawnie działać
popularny w całej Europie telefon 112.
Całość ma funkcjonować w nowej
siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej
w Cieplicach przy ulicy Sokoliki. W
minionym roku przygotowany została
dokumentacja projektowa tej inwestycji.
W drugim kwartale ruszą prace remontowe pomieszczenia. Instytucja ma
zacząć funkcjonować od wiosny 2011
roku. Zgromadzono już dokumentację
projektową, na którą w minionym roku
otrzymano 60 tys. zł.

(Angela)

ŚWIAT W OBIEKTYWIE SENIORA
w życiu. Choć wielu
znawców z pewnością
dostrzeże niedociągnięcia,
organizatorzy bardzo
proszą o
życzliwe spojrzenie na prezentowane dzieła.
Wszyscy dziękują też za wsparcie
szefowej KUTW,
Janinie Peikert,
która przyczyniła
się do powstania
tej wystawy.

Fot. Rylit

W felietonie „Polowanie na Jelonkę” opublikowanym w Jelonce
z 5 lutego napisałem, że redakcja
„Nowin Jeleniogórskich” ukradła
nam zdjęcie, za co w późniejszym
czasie przeprosiła. Nie jest to zgodne ze stanem faktycznym. W istocie
redakcja NJ opublikowała zdjęcie
autorstwa Wydawcy Jelonki.com
bez jego wiedzy i zgody w wyniku
nieporozumienia, za co przeprosiła. Niniejszym również przepraszam „Nowiny Jeleniogórskie” za
sformułowanie, którego użyłem
w tekście, a także za inne słowa,
które – w mniemaniu redakcji NJ
– mogły być dlań obraźliwe.

Fot. Konrad Przezdzięk

Przepraszam
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(tejo)
Wystawcy: Grażyna Baryła, Zofia Kosecka, Jerzy Janus, Elżbieta Jasińska, Elżbieta Hołyńska,
Maria i Mieczysław Kapuścińscy, Elżbieta Leśniewska, Renata Pietrawska, Antonina Sobierajska,
Włodzimierz Stojek, Danuta Wilmont. Wernisaż 5 marca o godz. 15 w Galerii „Przestrzeń” w
Bibliotece Kolegium Karkonoskiego ul. Lwówecka Jelenia Góra
W związku z opublikowaniem na łamach Jelonki
(numer 3 z 18 stycznia 2010
roku) komentarza Pana Andrzeja Paczosa do tekstu zamieszczonego w „Nowinach
Jeleniogórskich” chciałbym
sprostować nieprawdziwe
informacje zamieszczone w
tymże komentarzu zatytułowanym „Jeszcze o szafie
Z. Szereniuka”.
Nie jest prawdą, że redakcja
„Nowin Jeleniogórskich” odmówiła
Panu Andrzejowi Paczosowi zamieszczenia komentarza do tekstu
zamieszczonego na naszych łamach.
Co więcej, Pan Andrzej Paczos nigdy
nie się do nas nawet nie zwracał o
zamieszczenie komentarza do tekstu „Tajemnicza szafa Szereniuka”.
Przede wszystkim zaś w „Nowinach
Jeleniogórskich” nie ukazał się tekst
„Tajemnicza szafa Szereniuka”.
Pan Andrzej Paczos najprawdopodobniej odnosi się do tekstu „Tajna

SPROSTOWANIE ODPOWIEDŹ
szafa Szereniuka”, gdyż właśnie
ten mebel w czasie pisania przez
redaktora Roberta Zaporę artykułu
był zamknięty, a dokumenty w niej
zawarte – niedostępne (tajne, a nie
tajemnicze) – również dla następcy
pana Zbigniewa Szereniuka, zastępcy prezydenta Jeleniej Góry Miłosza
Sajnoga. To właśnie w tej sprawie została powołana komisja, która miała
zbadać zawartość owej szafy.
Tak więc myli się Pan Andrzej
Paczos pisząc, że Robert Zapora
zadzwonił do niego „ni stąd ni
zowąd”. Robert Zapora był w
posiadaniu nieformalnych i niepotwierdzonych informacji, że
w szafie tej mogą znajdować się
nierozpatrzone pisma nadesłane
do Urzędu Miasta przez Muzeum
Przyrodnicze. Tak więc podejmując próbę weryfikacji tych sygnałów, Robert Zapora wykonywał
swoje obowiązki dziennikarskie.
W tych okolicznościach wrażenia,

jakie odniósł pan Andrzej Paczos,
podczas rozmowy z dziennikarzem, są zupełnie nieistotne, gdyż
ten próbował ustalać fakty, a nie
stan emocji.
Wątpliwości Pana Andrzeja
Paczosa: „Czy to nadgorliwość
w poszukiwaniu sensacji czy też
tekst pisany na zlecenie?” – są
co najmniej nieuprzejmością
z jego strony. Dziennikarz podejmując ten temat nie szukał
taniej sensacji, zainteresowała go
niedostępna dla zastępcy prezydenta Jeleniej Góry dokumentacja
zamknięta w szafie. To urzędnicy jeleniogórskiego magistratu
powołali komisję do zbadania
zawartości szafy stojącej w byłym
gabinecie Zbigniewa Szereniuka.
De facto to urzędnicy tą decyzją
nadali tej sprawie wymiar sensacji, nie dziennikarz. Dziennikarz
jedynie próbował ustalić, co
może się w tej szafie znajdować.

Działał w interesie społecznym.
Nie powodowały nim nieetyczne
pobudki w stylu „pisanie na cudze zlecenie”. To określenie jest
niesprawiedliwe i krzywdzące dla
autora publikacji.
Na koniec, Pan Andrzej Paczos
zwracał się do redakcji „Nowin
Jeleniogórskich” o zamieszczenie
sprostowania, nie komentarza.
Otrzymał od nas odpowiedź, że
treść jego pisma tylko w jednym
punkcie spełnia warunki publikacji sprostowania. Nasza redakcja
chętnie by również wydrukowała
polemikę Pana Andrzeja Paczosa,
pod warunkiem, że jej autor zrezygnowałby z fragmentów, które
podważają dobre imię „Nowin
Jeleniogórskich” oraz naruszają
dobra osobiste Roberta Zapory.

Redaktor naczelny
„Nowin Jeleniogórskich”
Andrzej Buda

1 marca 2010 r.
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Do grona pocztów sztandarowych jeleniogórskich placówek
oświaty dołączyli w minioną sobotę „chorąży” ze sztandarem Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina.
Uroczystość z tym związana odbyła się dokładnie w rocznicę urodzin wielkiego kompozytora, a zarazem patrona
szkoły.

Fot. Konrad Przezdzięk

Dzięki uprzejmości Zuzanny Dziedzic, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej, uroczysta gala

miała miejsce w dużej sali FD. Przybyli
samorządowcy z prezydentem Markiem Obrębalskim na czele, szefowie
szkół jeleniogórskich w
tym współpracującej z „jedenastką”
Państwowej Szkoły Muzycznej im.
J. Garści z Cieplic
z dyrektorką
Anną Pietrzak .
W fotelach

Przemysław Piskozub, Anna Paruszyńska,
Eugeniusz Sroka

zasiedli obecni i byli nauczyciele SP
nr 11, rodzice, uczniowie i przyjaciele
szkoły.
Na powitanie Aleksandra Szyszko,
uczennica „jedenastki”, wykonała
młodzieńczego Poloneza g-moll Chopina. Wiersz „Żelazowa Wola” mówili
z podziałem na rolę drugoklasiści:
Karolina Babczuk i Daniel Stefan. Całą
galę poprowadzili absolwenci szkoły:
Anna Paruszyńska i Przemysław
Piskozub.
Dyrektor „jedenastki” Eugeniusz
Sroka nawiązał do postaci patrona
szkoły, Fryderyka Chopina. Dodał,
że wprawdzie nikt dokładnej daty
urodzin kompozytora nie ustalił,
jednak stało się to między 27 lutego
a 1 marca. – Spotykamy się niemal
dokładnie w urodziny kompozytora
– podkreślił.
Szef największej podstawówki w
mieście zadeklarował, że szkoła zasługuje na sztandar. Zauważył, że w placówce w skutecznej nauce i rozwoju
młodzieży bardzo pomaga współpraca z PSM I stopnia w Cieplicach. Głos
zabrał też Józef Szlachta. Wymienił
inwestycje, które są prowadzone w
R

Tartaczne sentymenty
„Tartak Sobieszów” to wystawa dokumentalnych fotografii
ze zbiorów Bolesława Osipika i Bożeny Rygollo, byłych
pracowników tego zakładu, zawisła w Osiedlowym Klubie
„Orlik” rok po likwidacji tego zakładu pracy.
Fot. Rylit

Główny pomysłodawca wystawy to Bolesław
Osipik, znany cyklista jeleniogórski i były pracownik
tartaku. Dokumentalne
i archiwalne już zdjęcia
przedstawiają tartak
oraz ludzi tam pracujących w okresie od
Bolesław 1960 do roku 2009.
Większość prac jest czarOsipik

no-biała. Na środowy wernisaż dotarły
osoby związane z Tartakiem Sobieszów,
ich rodziny oraz mieszkańcy i miłośnicy
Sobieszowa. Obecny był wiceszef rady
powiatu Marek Mikrut. Ludzie przybyli
na wystawę, związani z tym miejscem
zawodowo i emocjonalnie nie kryli żalu
do władz lokalnych, że zrobiły tak niewiele, aby ratować ich miejsce pracy, a
pozostałości firmy ulegają dewastacji.

(rylit)

Obrady i honory u kynologów
Miłośnicy psów zrzeszeni w oddziale jeleniogórskim
Związku Kynologicznego spotkali się 21 lutego w sali konferencyjnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury na walnym
zgromadzeniu.
estymą i popularnością w wielu
krajach Europy.
Podczas spotkania szef zarządu
głównego ZKP Robert Mania wręczył
jeleniogórskim działaczom organizacji odznaczenia. Złote Odznaki
Honorowe Związku Kynologicznego
w Polsce dostali: Wiesława Rutkowska, Izabela Wrzal oraz Zbigniew
Do zarządu je
Gacek. Srebrne
leniogórskiego
oddziału zwią
Rupnie w sk a
przyznano
Mirozk
, Bo
uw
Zbigniew Gac gumiła Moniato wicz, Do eszli: Teresa sławowi Rutkowro ta Czaplick
ek,
a, skiemu, Dorocie
oraz Sylwia K Anna Rychlewska, Wiesł
operek. W „r
awa Rutkow
ska Czaplickiej, Bożenie
ezer wie” zost
Elżbieta Jurczy
ali Wojciech
ńska
Wrzal i Gacek, Antoniemu
Rupniewskiemu, Elżbiecie Jurczyńskiej
i Barbarze Górskiej.
absolutorium zarządowi
zowe odznaki dostali:
i wybór nowych władz. Było też B r ą wręczenie odznaczeń związkowych. Anna Rychlewska, Wojciech Wrzal,
Liderką jeleniogórskich kynologów Bogumiła Moniatowicz, Julita Kojest Teresa Rupniewska. Związek rolewicz, Małgorzata Strzelecka oraz
organizuje Karkonoską Wystawę Wanda Oleszczuk.
Psów Rasowych, która cieszy się
(rylit)
Fot. Rylit

Gościem spotkania był Andrzej
Mania, przewodniczący Zarządu
Głównego Związku Kynologicznego
w Polsce, znany w całej Europie
kynolog. W programie zgromadzenia
przewidziano także przedstawienie
sprawozdania, dyskusję, udzielenie

E

ŚMIAŁO PODNIEŚLI SZTANDAR
Prezydent Jeleniej
Góry odczytał później list gratulacyjny. Nie obyło się
bez podziękowań
dla fundatorów
sztandaru.

SP nr 11 przy wsparciu Rady Rodziców
(współorganizatora gali). Wręczeniu
sztandaru towarzyszyło ślubowanie
przedstawicieli uczniów. Jego rotę
czytał Filip Sudenis, szóstoklasista
z SP nr 11.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Uroczystość uświetnił występem Bartosz Skłodowski, uczeń PSM II stopnia im. Moniuszki
oraz absolwent „jedenastki”. W najbliższych tygodniach odbędzie się ceremonia poświęcenia
sztandaru w kościele pw. św. Wojciecha na Zabobrzu.
K

L

A

M

A
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Dorota Fluder i Sławomir Mozolewski
Próby do „Czarownic” pod wodzą młodego i zdolnego reżysera i scenarzysty Michała Dzierlatki
odbywają się przed południem w jednej z sal oddalonej od centrum bibliotecznego, aby nie
przeszkadzać w pracy książnicy. Wieczorem, kiedy zniknie już ostatni czytelnik, a panie
bibliotekarki pozamykają drzwi, z zakamarków wypełzają czarownice…. W ich rolę wcieliła
się Lidia Lisowicz. Postać Bachira z książkami zamiast dłoni gra Radosław Biniek. W podwójnej
roli Pani Bibliotekarki oraz Nadii występuje Dorota Fluder. Sławomir Mozolewski to Pan Piotr.
Reżyserowi asystuje Bogna von Woedkte.
Na czas spektaklu (z ciekawymi efektami dźwiękowymi i – podobno – świetlnymi) znane
wielu jeleniogórzanom wnętrze Książnicy Karkonoskiej zmieni się dość znacznie. Zostanie
„wykuty” tunel, którym bohaterowie sztuki wraz z publicznością będą wędrować śledząc akcję
„Czarownic”. Widowisko dzieje się w trzech salach. Czy napisana niezwykle prostym językiem
bajka Gripariego spodoba się dzieciom? Najmłodsi widzowie bywają najbardziej surowymi
krytykami. Wszystko okaże się w niedzielę, 7 marca, o godz. 16, bo na tę porę zapowiedziano
premierę sztuki. Jedyna niedogodność to ograniczona liczba miejsc. „Czarownice w Bibliotece”
może obejrzeć zaledwie czterdzieści osób.

nia poza naszym miastem, choćby
w Legnicy. Ale u nas – nie. Koca
udowodnił, że można. Fredrowski
„List” wystawiono w dworze Czarne
otwierając tym samym symbolicznie
„alternatywną”, trzecią scenę TCKN,
a jednocześnie dając precedens.
Później przyszła kolej na „Kolację na cztery ręce” i pałace
Paulinum oraz w Wojanowie. I choć pojawiły się
głosy, że przez takie postawienie sprawy można
ludzi od chodzenia do
teatru odzwyczaić, szybko
okazało się, że to tylko zachęca
miłośników sztuk scenicznych
do śledzenia tego, co się na
afiszu dzieje.
Zdrojowy Teatr Animacji
znalazł się w scenicznych
„List” na Czarnem
tarapatach, bo jego macierzystych desek obecnie nie
ma. Teatr Zdrojowy jest w remoncie
i dopiero za ponad półtora roku blioteka. Wpraw(jak dobrze pójdzie) zostanie dla dzie nie obyło się bez delikatnych
publiczności otwarty. Póki co: ra- protestów pań bibliotekarek, które

DYKTANDO PEŁNE SMAKOŁYKÓW
Kosztujący dereniówki wpółprzytomny nibyturysta wśród współczesnych Dolnoślązaków,
którzy grzebią w starych recepturach, z ognistorudym przyjacielem reportażystą, prawdziwym hipochondrykiem – byli bohaterami międzyszkolnego „kulinarnego” dyktanda,
które pisali w miniony czwartek młodzi jeleniogórzanie. Wygrała Paulina Olejniczak z
II LO im. Norwida.
Mała Ojczyzna”. Impreza już na stałe
weszła do kalendarza „Handlówki”,
która nie tylko uczy, jak dobrze
gotować i sprzedawać, lecz także jak

pisać poprawną polszczyzną zgodnie z regułami ortografii. Pierwsze
miejsce zajęła Paulina Olejniczak
z II LO im. Norwida. Druga była
Klaudia Jasińska
z I LO im. Żeromskiego, a trzecią
lokatę zajęła Joanna Ostrowska
z Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych.

Gościem dzisiejszej uroczystości,
która poprzedziła wielkie dyktowanie, był prof. Henryk Gradkowski,
rektor Kolegium Karkonoskiego.
Jego Magnificencja zdradzając swoje
talenty sceniczne – aby rozluźnić
nieco stremowanych uczniów – z
pamięci wyrecytował dwie bajki.
Jedną autorstwa Mickiewicza, drugą
– Słowackiego.
Profesora wysłuchali i oklaskiwali nie tylko uczniowie, lecz także
organizatorzy dyktanda. Wśród nich
dyrektorka ZSLiZ nr 2 Danuta Pawłowicz, Kazimiera Pitera, koordynatorka projektu „Moja Mała Ojczyzna”
oraz Alicja Raczek, wicedyrektorka
Książnicy Karkonoskiej, która całemu przedsięwzięciu patronuje.
Alicja Biniak, jedna z licznych
obecnych na sali
nauczycielek języka
polskiego,
odczyt ała
tekst, który później
dyktowała

Konrad Przezdzięk

Michał Derlatka i Radosław Biniek

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Lidia Lisowicz jako Czarownica I

dzić sobie trzeba. Dewizą zespołu
stało się przysłowie: potrzeba matką
wynalazków. ZTA stał się teatrem
wędrownym z konieczności. Sceną
stały się dla niego nie tylko domy
kultury, lecz także szkoły i przedszkola w wielu miejscach Dolnego
Śląska. Z tą różnicą, że te placówki
nie „grają” samych siebie w wydarzeniach proponowanych przez
aktorów animacji.
Sztuka „Czarownice w bibliotece”
to wyjątek od tej reguły. Zespół spędza ostatnio wieczory w budynku
Jeleniogórskiego Centrum Edukacji
i Informacji Książnica Karkonoska,
aby w jego wnętrzach przygotować
i pokazać najnowszą premierę,
sztukę wg Pierre’a Gripari’ego.
W tym przypadku w scenicznym
świecie przedstawionym wnętrze
biblioteki będzie przekonywującym fragmentem scenografii tego
niezwykle ciekawie zapowiadającego się widowiska.
Trudno sobie wyobrazić lepsze
miejsce na akcję tej sztuki niż
autentyczna bi-

na miejscu i nie ma kłopotów technicznych. Emigracja oznacza spore
wyzwanie logistyczne, co realizatorów
każdej sztuki poza sceną sporo nerwów kosztuje. Ale efekt bywa niezapomniany. Warto się poświęcić!

sugerowały zmianę tytułu, jednak
ostatecznie udało się przekonać
dyrekcję KK i… placówka jest do
dyspozycji teatru.
Dzięki takim poczynaniom aktorów
i reżyserów utrwala się zapominana
często oczywistość,
że teatr można
robić wszędzie.
Oczywiście –
najłatwiej jest o
to w… teatrze,
gdzie wszystko
jest

„Kolacja na cztery ręce” w Paulinum

uczniom przez ponad pół
godziny. Było o kulinariach i smakach potraw
regionalnych na Dolnym
Śląsku. Dyktando nie było
bardzo trudne, ale – jak
to w dyktandzie bywa
– najeżono je ortograKazimiera Pitera i Alicja Raczek,
ficznymi pułapkami.
koordynatorki projektu Moja Mała
Sporo z nich tyczyło
Ojczyzna.
łącznej lub rozdzielnej pisowni partykuły
„by”, stosowania wielkich i małych m ó liter, a także zrostów wyrazowych, wiły Justyna Rona co dzień niemal nieużywanych. dacka, Daria Florczak oraz Joanna
– Poszło dobrze. Na początku wy- Ostrowska z Zespołu Szkół Ekonodawało się łatwe, pod koniec było miczno-Turystycznych.
gorzej, ale jesteśmy dobrej myśli –
(tejo)
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Fot. Konrad Przezdzięk

Kiedy wszyscy czytelnicy już wyjdą, a panie bibliotekarki pozamykają wszystkie pomieszczenia, z mrocznych
zakamarków Książnicy Karkonoskiej zaczynają wypełzać… czarownice i Bachir z książkami zamiast dłoni.
Wszystko to sprawka teatru.
Kiedy 11 miesięcy temu do pracy
w Jeleniej Górze przyszedł Bogdan
Koca, dyrektor naczelny Teatru
im. C. K. Norwida, nikt nie przypuszczał, że tradycyjną sztukę
można zagrać w stolicy Karkonoszy poza sala teatralną.
Owszem: były tego rodzaju doświadcze-

Fot. Konrad Przezdzięk
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Wygnanie czy azyl

Pierre Gripari
Ten zmarły przed 20 laty francuski pisarz,
stosunkowo mało znany u nas, tworzył
sporo pozycji dla dorosłych, ale i o dzieciach nie zapominał. Najbardziej ceniona
jego książka „Opowiadania z ulicy Broca”
(Contes de la rue Broca) posłużyły autorowi
scenariusza i reżyserowi oraz zespołowi ZTA
do opracowania jej powiastek i pokazania
ich w Książnicy Karkonoskiej.

W ortograficznych zmaganiach
wzięło udział kilkudziesięciu
uczniów z ośmiu placówek oświaty
uczestniczących w projekcie „Moja

1 marca 2010 r.
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Optymista wierzy, że żyjemy
w najlepszym ze światów. Pesymista obawia się, że może
to być prawdą. Współczesny
świat, dynamicznie zmieniające się otoczenie i błyskawiczny postęp technologiczny,
którego świadkami wszyscy
jesteśmy, stwarza ogromne
szanse, ale też stawia przed
nami nowe wyzwania.
Najlepszym przykładem są chyba
jeleniogórskie drogi, w ciągu ostatnich
paru lat lawinowo rośnie liczba pojazdów na naszych drogach. Powoduje
to oczywiście zwiększenie natężenia
ruchu, samorząd miejski i wojewódzki
łożą miliony na rozbudowę dróg (na
dniach ruszy budowa I etapu obwodnicy za ponad 80 mln zł), ogromne
sumy są wydatkowane na remonty
bieżące itd. Same inwestycje jednak
nie przyniosą
oczekiwanych
skutków, jeśli nie
poprawi się kultura zachowania
na drodze.
Prawie każdy
krążył w okolicach centrum
w poszukiwaniu miejsca do
zaparkowania.
Zgoda, nie ma
chyba miejsca
na świecie, gdzie
ten problem nie
występuje. Ile
jest jednak takich sytuacji, że
jedno nieprawidłowo zaparkowane auto blokuje cały pas.
Niewielka liczba

AKTUALNOŒCI
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kierowców na bakier z przepisami
zostawiając auto gdzieś na ulicy, czy
przed sklepem utrudnia przejazd np.
ulicą Wolności czy Sudecką wszystkim
pozostałym.
Z czego to wynika? Z przeświadczenia, że małe, niewielkie naruszenie
prawa nie jest niczym złym. Przeświadczenie to jest równie groźne,
jak błędne. Wszyscy wobec prawa są
równi i wszyscy powinni je i ponosić
konsekwencje jego przekroczenia. Nic
tak nie drażni i nie razi jak właśnie
nierówność w tej kwestii.
Żeby to zmienić potrzebna jest żelazna konsekwencja w przestrzeganiu
prawa oraz jego egzekwowaniu. Nie
powinny nas dziwić drakońskie kary
w różnych częściach świata za zaśmiecanie, bo przecież koszty sprzątania są
jeszcze wyższe, a przy tym stawia się
wysoką barierę przekraczaniu prawa.
O kulturze na drodze nie będę dużo
mówił: jaka ona jest każdego dnia
przekonujemy się na nowo, a poziom
agresji na drodze zaczyna być porażający. Agresja ta przenika do naszego
życia i powodując wrogość względem
wszystkich i wszystkiego oraz niezrozumienie najprostszych rzeczy.
Podam pewien przykład: jednym
z wyzwań, a zarazem obowiązkiem
samorządu jest dbanie o wysoki poziom edukacji, rozwijanie i kształcenie
wszystkich pokoleń mieszkańców
oraz stwarzanie im jak najlepszych
warunków do nauki. Żyjemy wszyscy
w mieście, które poszczycić się może
wspaniałą młodzieżą osiągającą najwyższe laury we wszelakich konkursach, olimpiadach tematycznych.
Posiadamy wspaniałe na ogół grono pedagogiczne, dyrektorów szkół i
nauczycieli, którzy z oddaniem i zaangażowaniem, często kosztem swego

wolnego czasu, pracują z uczniami.
Widzimy wszyscy rodziców, którzy
wspomagają szkoły. Ostatnie trzy lata
w naszej oświacie to liczne inwestycje,
że wspomnę tylko boiska wielofunkcyjne (w tym też już dwa realizowane
w projekcie „Orlik 20102”), czy program termomodernizacji placówek
oświatowych. Na bieżąco prowadzone
są też zakupy i remonty.
Oczywiście są jeszcze sprawy, które
wymagają szybkiej reakcji, gdyż
oświata to żywy organizm, który
wymaga nieustannej troski. Dlatego
jako radny wystąpiłem w tej sprawie
do Prezydenta, który ze zrozumieniem
podszedł do tego tematu.
Podobno jednak pewna od dawna
sfrustrowana łysiejąca osoba, nie
obyta widać jeszcze z samorządem,
doszukiwała się w tym jakiegoś podstępu. Nie chce w to wierzyć, gdyż gdyby
to była prawda, to takie indywiduum
nie rozumiejące potrzeb miasta i jego
mieszkańców, nie rozumiejące potrzeb
szkolnictwa kompromitowałoby się
doszczętnie i ostatecznie. Nie dopuszczam myśli, że taka osoba mogłaby
gdzieś w samorządzie funkcjonować.
Jej miejsce jest w oślej ławce!
Rozwój każdego społeczeństwa
wymaga wykształconych, przedsiębiorczych młodych pokoleń. W
naszym mieście takie są. Pamiętajmy
tylko że my swoim zachowaniem,
postawą dajemy im pozytywny lub
negatywny przykład, a im wyższa
pozycja tym i większa odpowiedzialność. Świat można zmieniać każdego
dnia, w sposób spokojny, wyważony,
przemyślany i bez agresji pod warunkiem że zaczniemy tą zmianę od nas
samych.

Fot. Konrad Przezdzięk

Joanna Broniarczyk zaapelowała o wsparcie
do jeleniogórzan, którzy mają archiwalia
w domach i chcieliby wspomóc JBC, a
jednocześnie podzielić się swoimi zbiorami
z Internautami na całym świecie.

nych ludziom związanym z miastem.
Podczas środowego seminarium
podsumowano działalność JBC, która
swoje istnienie zawdzięcza zaangażowaniu jeleniogórskich instytucji
kultury i edukacji, a także darom
osób prywatnych, które przekazują
do Książnicy rozmaite druki, zdjęcia,
czasopisma i dokumenty. Dzięki nowoczesnemu skanerowi, specjalnie
przystosowanemu do skanowania
książek, są one digitalizowane – i po
skompresowaniu danych – umieszczane na serwerze JBC.
Dyrektor Książnicy Karkonoskiej
Marcin Zawiła podkreśla, że Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa jest jedną z
przodujących w Polsce i jedyną

Fot. Konrad Przezdzięk

na wirtualnych półkach
Ponad siedemset tysięcy odwiedzin, bogaty zasób
zbiorów oraz ich systematyczne uzupełnianie – tak
w pigułce rzec można o Jeleniogórskiej Bibliotece
Cyfrowej, o której w minioną środę rozmawiano
podczas seminarium w Książnicy Karkonoskiej.

Prezydent
Marek O.(biecujący)

Prezydent Jeleniej Góry, dr Marek
Obrębalski jest człowiekiem obiecującym. Metaforycznie określa się
tak młodych i aspirujących (np.
„obiecujący artysta”), ale wówczas
odnosi się to do ludzi, którzy mają
przed sobą przyszłość. Jest więc
oczywistą oczywistością, że nie
należy tego znaczenia odnosić do
Doktora Prezydenta. Przyszłości
(przynajmniej jako Prezydent)
nie ma. Dr Prezydent jest jednak
człowiekiem jak najbardziej obiecującym, ale w znaczeniu, niestety,
dosłownym.

Mnożąc obietnice,
nie spełnia żadnej.

Żeby nie być gołosłownym – zajrzyjmy do programu wyborczego
Pana Prezydenta. Cóż tam napisał i
co z tym zrobił? Gospodarkę miasta
zdynamizuję poprzez: - zwiększenie
atrakcyjności miasta dla inwestorów krajowych i zagranicznych
(póki co, Jelenia Góra straciła 8,8
mln zł, które moglibyśmy dostać
na budowę drogi do jeleniogórskiej
podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ta podstrefa to pustynia,
na której hula wiatr, o czym barwnie (i wielokrotnie) opowiadał
podczas sesji Rady Miejskiej Miłosz
Sajnog, póki nie został zastępcą
MO) - otwarcie miasta na zewnątrz
dzięki poprawie komunikacji (…)
kolejowej. Póki co, dzięki interwencji posłów, wcale nie z PO, udało się
uratować ostatnie bezpośrednie
połączenie kolejowe z Warszawą.
Prezydent palcem nie ruszył, by
Hubert Papaj coś poprawić. – tworzenie nowych

Cyfrowe skarby
Druki i książki z dawnych lat, ale
nie tylko. Także zdjęcia, pocztówki,
biogramy, a nawet filmy. Zawartość
Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej jest
imponująca. Dbają o to pracownicy
Książnicy Karkonoskiej: Piotr Lewaszkiewicz, Krzysztof Kanclerski, Jan Lercher oraz Andrzej Broniarczyk. Pracami
JBC kieruje Joanna Broniarczyk.
Najczęściej czytanym biogramem
jest opis postaci legendarnego przewodnika Tadeusza Stecia. Na stronach
JBC znajdziemy także ciekawe plakaty
z pierwszych lat polskiej Jeleniej Góry,
archiwalne zdjęcia, a także mnóstwo
wiadomości
poświęco-

OKIEM RADNEJ

OKIEM RADNEGO

Paweł Domagała
podczas seminarium
podziękował za
współpracę.

tego typu w regionie nadgranicznym
Polski, Czech i Niemiec. – Na madryckie
spotkanie bibliotekarzy, którzy zajmują
się digitalizacją zbiorów, zaproszono
przedstawicielkę JBC. To chyba o czymś
świadczy – mówi Marcin Zawiła. Dodaje jednocześnie, że nie boi się o utratę
czytelników, bo biblioteka cyfrowa
raczej nie zastąpi tradycyjnej. Może być
tylko jej cennym uzupełnieniem.
Podkreślono także współpracę ze
szkołami. Tu liderem jest I LO im.
Żeromskiego, które JBC przekazało
najwięcej materiałów. Alicja Raczek
podziękowała za to obecnemu na
seminarium dyrektorowi placówki
Pawłowi Domagale.

(tejo)
Poruszano także „kontrowersyjną” cechę
digitalizowanych zbiorów, czyli trwałość.
Trudno bowiem dziś określić, jak długo
takie dane przetrwają. Joanna Broniarczyk
zaznaczyła, że w JBC pliki przechowywane
są w formatach bezstratnych oraz z
odpowiednią ilością kopii. Ważne są
też nośniki, bo – jak wiadomo – płytki
CD mają ograniczoną gwarancję
trwałości.

Serce JBC i jej załoga w komplecie. Efekt
polecamy obejrzeć tu: http://jbc.jelenia-gora.pl/
dlibra.html

miejsc pracy (ha, ha – chyba, że
w Urzędzie. Faktycznie Prezydent
stworzył m.in. dwa nowe, dla osobistej asystentki, która robi mu zdjęcia, żeby go przekonać, że nie traci
na urodzie i dla nowego doradcy do
„niewiadomoczego”), - rozbudowę
lotniska i przystosowanie go do
krajowej komunikacji pasażerskiej
(ręce opadają, słów brak), - odpowiednią gospodarczą promocję i
przygotowanie atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej (ale pieniądze na
promocję oddał SZEŚCIOOSOBOWEMU wydz. promocji, który
dawniej nie istniał, żeby samemu
zaistnieć w telewizji. Na promocję
gospodarczą pieniędzy zabrakło)
Aktywizację życia kulturalnego
w mieście zapewnię poprzez: - budowę kompleksu kulturalnego na
Zabobrzu (przez trzy lata nie zdołał
nawet przedstawić wstępnej koncepcji), - organizację Domu Kultury
w Cieplicach, - po 2-letnich bojach
udało się siłami Komisji Kultury
i Komisji Finansów przeforsować
100.000 zł na organizację tego
Domu, mimo oporów Prezydenta
i jego kapitalnego z-cy ze Świeradowa. W trzecim roku znowu
obie komisje musiały walczyć o
pieniądze na domy kultury, bo Pan
Prezydent w budżecie postanowił
zaoszczędzić właśnie na kulturze,
- powstanie sceny wielu – czyli
przywrócenie znaczenia kulturalnego miasta dzięki wykorzystaniu
ogromnego potencjału lokalnych
twórców (…) oraz udostępnieniu
sceny teatru dramatycznego dla
potrzeb wszystkich jeleniogórskich
teatrów.
Ta sprawa wymaga dłuższego komentarza, bo tu brednia na bredni.

Po pierwsze – miasto nie promuje
własnych twórców, czego przykładem m.in. m.in. obchody 900-lecia,
na które na grube dziesiątki tysięcy
zaproszono artystów z zewnątrz, po
drugie – Pan Prezydent nie wspiera,
a likwiduje, czego przykładem jest
wycięcie w roku 2009 i kolejnych
Jarmarku Średniowiecznego, a
wcześniej – Święta Ulicy 1 Maja
i to są Jego osobiste decyzje. Jak
będzie trzeba – napiszemy więcej
o kulturze „wspieranej” przez
Prezydenta. A co do udostępnienia
sceny, to Teatr Zdrojowy mając własną scenę i widownię w remoncie,
może występować wszędzie, ale nie
na scenie „Norwida”.
Rozwój sportu i rekreacji zapewnię poprzez; budowę krytego
basenu na Zabobrzu (zapłakać, to
mało), a rozwój edukacji poprzez –
dostęp do bezpłatnego Internetu dla
wszystkich mieszkańców miasta…
(nawet nie śmiechu warte).
O innych obiecankach Słońca
Jeleniej Góry – za tydzień.

Grażyna Malczuk

Zalety jasnej podłogi

Przy wyborze podłogi ważne jest całe wnętrze. Wykańczanie i aranżowanie należy
zacząć właśnie od niej, ponieważ to baza,
podstawa i fundament całego domu. Planowanie nowoczesnego mieszkania w duchu
estetycznej spójności wymaga, żeby ściany,
podłogi i suﬁty w kolejnych pomieszczeniach współgrały ze sobą i nie wprowadzały dysonansu w charakterze całości.
Wybór podłogi jest ważny przede wszystkim z
jednego, głównego powodu – nie zmieniamy jej
co za często. Już na etapie planowania i projektowania należy się zastanowić, w jakich kolorach chcemy urządzić salon czy sypialnię, jakiego
typu meble znajdą się w pomieszczeniu, jakie dywany, zasłonki i dodatki. Pierwszym problemem, z którym musimy się zmierzyć, jest wątpliwość: co lepsze, podłoga jasna czy ciemna?
Wady i zalety jasnej podłogi
Z pewnością jasna podłoga jest rozwiązaniem bezpieczniejszym niż ciemna – prawdopodobieństwo tego, że będzie źle wyglądać, jest niewielkie – pasuje do każdego stylu (por. Kolonial Naturalny – ESCO) Powinna być stosowana w małych i ciemnych pomieszczeniach, ponieważ nadaje
im lekkości i sprawia, że salon wydaje się większy i przestronniejszy. Jasna podłoga, suﬁt i tylna
ściana sprawią, że przestrzeń wyda się węższa, wyższa i z większą głębią. Delikatne tło podłogi
doskonale eksponuje nowoczesne meble, w czystych, ale delikatnych kolorach – powinniśmy
unikać zarówno zbyt jasnych barw, aby wnętrze nie stało się mdłe i monotonne, jak i ciężkich,
bogato zdobionych mebli (podłoga będzie nam się optycznie „zapadać” ). Ciemne meble na
jasnej podłodze powinny być lekkie, niemal ażurowe, kreślone subtelną linią. Jak zawsze, diabeł
tkwi w szczegółach – w tym przypadku to dodatki sprawią, że wnętrze stanie się ciekawsze.
Zanim zapadnie ostateczna decyzja należy pamiętać, jaki wpływ na ostateczny odbiór pomieszczenia ma światło. Deski, które ułożone są prostopadle względem kierunku padania światła
wydają się jaśniejsze, a równolegle - ciemniejsze. Powinno układać się równolegle względem
kierunku padania światła również dlatego, że połączenia między deskami są wtedy mniej widoczne. Nie zapominajmy także, że przy sztucznym, salonowym świetle odcień desek może
wyglądać nieco inaczej niż w rzeczywistości i że podłoga to inwestycja na lata. Jakość materiału,
z którego wykonano podłogę, ma w tym wypadku kluczowe znaczenie.
- Niektórzy producenci w swoim asortymencie proponują wiele różnorodnych typów, inni, tak
jak ﬁrma ESCO, wyspecjalizowali się w kreacji podłóg jednogatunkowych – mówi Darek Goliszek z ﬁrmy ESCO. Zdecydowaliśmy się na dąb z kilku powodów, między innymi ze względu
na długowieczność i trwałość tego materiału. Poza tym okazały wygląd tych drzew od wieków
sprawia na ludziach duże wrażenie, ponieważ nadaje wnętrzom naturalnego, ale jednocześnie
niebanalnego wyglądu.
*Artykuł przygotowany z pomocą ﬁrmy ESCO (www.podlogi-esco.pl)

Do wygrania 2 zestawy z kawą i herbatą, przyjdź 02.03.2010 o godz.10.00 dp redakcji
Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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WIDZIANE Z DYSTANSU

W poszukiwaniu
ideału
Wybory samorządowe za pasem. USA, który oceniany jest przez pryCoraz więcej oznak jeszcze nieofi- zmat ludzi ze swego otoczenia.
Prezydent nie musi sam być wybitcjalnej, ale już kampanii. Kandydaci
– póki co w otoczeniu sztabów – szy- nym specjalistą od wszystkiego, bo to
kują oręż do walki, która z pewnością nie jest możliwe i nie może się udać.
wypełni dni wakacyjnej pustki wyda- Dlatego tak ważny jest dobór owego
rzeń. Na giełdzie przybywa nazwisk, otoczenia. On musi być sprawnym
bukmacherzy zaczynają przyjmować menedżerem. Nie może być dyspozakłady, a urzędnicy – zwłaszcza ci z zycyjnym wykonawcą partyjnym,
politycznego nadania – częściej sięgają mało tego – musi zapomnieć o swojej
do ofert zatrudnienia lub dzwonią, partyjności na korzyść dobra miasta i
gdzie trzeba, aby – w razie czego – społeczności, którą rządzi.
To są może truizmy, ale w polskiej
mieć gdzie spaść na cztery łapy.
Jesienią wybierzemy zarówno no- praktyce politycznej niestety niezbyt
wych radnych jak i szefów miast oraz popularne. Wystarczy przysłuchać
gmin. Będą też wybory prezydenta się paru dyskusjom na szczeblu miRzeczpospolitej. O ile ten ostatni jest nisterialnym i sejmowym. Ten model
postacią o władzy bardziej symbolicz- komunikowania i postawy są nader
nej niż realnej, o tyle ci pierwsi mają chętnie przejmowane przez niższe
wiele możliwości realnego wpływania szczeble i jedynie miasta posiadające
niezależnych prezydentów szukana rozwój rzeczywistości.
Dziś porozmawiajmy o idealnym jących miast sprzeczki konsensusu
kandydacie na prezydenta. Jaki on radzą sobie dobrze.
Zostać prezydentem, to nie tylko
powinien być?
– Polski ustrój samorządowy daje zaszczyt – to oddanie się służbie. To
prezydentowi miasta władzę prawie nie gabinety, rauty, honory, samoabsolutną z bardzo skomplikowaną chody i sekretarki – to ciągłe szukanie
procedurą wcześniejszego odwołania kompromisów, rozmowy z ludźmi i
ze stanowiska. Oczywiście jest to optymalizacja decyzji.
Ale jak takiego idealnego prezydenniezwykle pociągające. Zwłaszcza
ta znaleźć?
naukowcy mają
– Tu muszą
jedyną okazję
PUSTYCH ARGUMENTÓW
aby sprawdzić W KAMPANIACH, NIE TYLKO współgrać mipraktyczne dzia- TYCH SAMORZĄDOWYCH, n i m u m d wa
POWINNO BYĆ JAK
czynniki. Grona
łanie swoich
NAJMNIEJ. NIESTETY,
proponujące
teoretycznych
RACZEJ NIE BĘDZIE.
k a n d y d a t ów
przemyśleń. Tu
muszą oderwać
jednak nie ma
miejsca na eksperymenty, bo wszyst- się od partyjności i proponować
kie decyzje dotyczą żywego organi- profesjonalistów, ludzi odpornych na
zmu społecznego. Tu stanie w miejscu stres i jednocześnie niezbyt łatwo zajest cofaniem się. Prof. Witold Kieżun chłystujących się sukcesami i łasych na
(wybitny specjalista od teorii zarządza- honory. Zasłużeni dla partii nie robią
nia) powiedział: „proces zarządzania karierę w strukturach partyjnych.
Drugi element to wyborcy, którzy
państwem przypomina zarządzanie
wielkim koncernem...” Tak samo jest najchętniej ulegają populistycznym
obietnicom. Wyborca nie jest i nie
na poziomie miasta.
Dlatego kandydat nie powinien być musi być specjalistą od zarządzania,
li tylko partyjnym pomazańcem. Pre- finansów i gospodarki. Jego kryteriami
zydentem powinien zostać człowiek z są wirtualne korzyści dla najbliższego
praktyką menedżerską i negocjacyjną. otoczenia. To trzeba próbować zmienić.
Musi posiadać umiejętność dobierania A zmienić można wyłącznie zmieniając
sobie współpracowników według model i tematykę polskich kampanii
klucza fachowości i wsłuchiwania się wyborczych. Mniej błota, a więcej
w opinie otaczających go specjalistów. treści. Co z tego, że ktoś miał dziadka
Do tego nie może być dogmatycznym, w Wermachcie? Pustych argumentów
zawsze lepiej wiedzącym ortodoksem. w kampaniach, nie tylko tych samoMusi umieć się wycofać z nietrafionych rządowych, powinno być jak najmniej.
pomysłów i słuchać, słuchać i jeszcze Niestety, raczej nie będzie.
raz słuchać. To trochę jak prezydent
Paweł Kucharski

PLOTKI
I FAKTY
Bo gruby jest…

Poseł Marcin Zawiła przyczynił się do sporego zamieszania
swoją odpowiedzią, jakiej udzielił
dziennikarzowi jednej z ogólnopolskich gazet, gdy ten zapytał
parlamentarzystę, komu udzieli
poparcia podczas prawyborów
kandydatów na prezydenta Platformy Obywatelskiej. – Bronisławowi
Komorowskiemu, bo jest grubszy i
lepiej się będzie trzymał – wypalił
Marcin Zawiła. Przyznał, że uczynił
to w lekkim emocjonalnym uniesieniu, gdyż dziennikarz wyrwał
był parlamentarzystę z kojących
objęć Morfeusza. Jego wypowiedź
cytowana w prasie nie spodobała się niektórym kręgom w PO,
zwłaszcza tym, które w partyjnym
prologu do walki, zdecydowane
są poprzeć kontrkandydata Radosława Sikorskiego. Czarę goryczy
przelało określenie „nieświeżymi
w kroku” spodni wspomnianego
przez tygodnik Wprost. Zalecamy
mycie i przytycie.

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Przecież wiadomo, że śmiech
to zdrowie!

Taki chrzestny!

– Weźcie na chrzestnego prezydenta! – poradziła rodzicom
trojaczków jeleniogórskich Jadwiga Osińska, szefowa wydziału
funduszy europejskich podczas
uroczystego wręczenia wózka dla
maluchów. Naczelniczka zasugerowała, że taki ojciec chrzestny może
w przyszłości znacznie ułatwić
życie trojgu rodzeństwa. Prezydent
Obrębalski, który wcześniej ufundował prezent w postaci wózka dla
trojaczków, był wyraźnie kontent
z takiej perspektywy wielkiego
Padrone, ale – oczywiście – całą
sprawę obrócił w żart. W końcu
prezydentem się bywa i wcale nie
jest takie pewne, czy jako chrzestny tata w nadchodzących latach
obecny szef miasta będzie taki
wszechmocny jak teraz.

– Więc śmiejmy się, śmiejmy!

– Póki wyborca się nie dowie…

(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.

Bożena Wachowicz-Makieła i Janusz Lindner, radni Klubu Jelenia Góra XXI

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Chichoty
rechoty
Satius est rideri quam derideri.
Lepiej dać powód do śmiechu niż
d o wyśmiania. Nasza codzienność sprzyja jednemu i drugiemu.
Z jednej strony grono poważnych
i światłych ludzi, wybrańców
narodu, zamiast służyć dla dobra jego, urządza sobie śmichy
chichy. Z drugiej – kwitnie też
życie kabaretowe na estradach,
a prześmiewcy całkiem nieźle na
tym wychodzą gromadząc pełne
sale widzów.
Może mnie uznacie za smutasa, ale jakoś trudno mi polubić
kabaret. Kiedyś pokładałem się
ze śmiechu przy skeczach Jana
Pietrzaka i jego „Egidy”, śmieszyło
mnie Studio 202 z niezapomnia-

nym Andrzejem Waligórskim, a
Kabaret Starszych Panów wzbudzał uśmiech nostalgii za niegdysiejszą elegancją poczucia
humoru. Później czar kabaretu
prysł.
Cezurą był rok 1989 i zmiana
systemu politycznego oraz relacji
społecznych. Wcześniej władza
pojęcia „poczucie humoru” nie
znała. Może za wyjątkiem humoru czarnego… Zawsze śmiertelnie poważni funkcjonariusze i
aktywiści partyjni nie uśmiechali
się nawet wtedy, kiedy logika
nakazywała. Drwiące uśmieszki
deformowały ich oblicza jedynie
wtedy, kiedy zakuwali w kajdany
wrogów ludu. I już przez to byli

Wkrótce okazało się, że włatragicznie śmieszni dając mnóstwo inspiracji kabaretowym dza jak to władza: jednakowo
wszystkich ściąga do koryta, przy
prześmiewcom.
Później z władzy wybranej w którym – jak to określił barwnie
wyborach kontraktowych śmiać Janusz Kor win-Mikke – t ylko
się po prostu nie wypadało. Wszy- świnie się zmieniają. Dowiedziescy, lub prawie wszyscy, byli liśmy się, że i z tej władzy można
przekonani o misji (pamiętne: się do rozpuk u – i zupełnie
jesteśmy wreszcie we własnym bezkarnie – nabijać, a i śmiać
do łez przystoi
domu, nie stój,
SEJM I NASZA RADA
także z innych,
nie czekaj,
MIEJSKA, A W POLSCE
do tej pory nie
pomóż!) któPEWNIE WIĘCEJ TAKICH
obśmiewara chichotem
prześmiewców GREMIÓW BY SIĘ ZNALAZŁO, n y c h , w y d a TO OSTATNIO ARENA
rzeń i zjawisk
skalana być nie
mogła. Wtedy KOMEDII I KABARETOWYCH społecznych.
WYSTĘPÓW. TYLKO CZY
Tymczasem
też kabaret y
znalazły się w ŚMIAĆ SIĘ TU, CZY PŁAKAĆ? w ł a d za – j uż
bardziej wyluparadoksalnie
śmiesznej próżni, a idea trójkowej zowana i bliżej człowieka – też
„Powtórki z rozrywki” – niech zaczęła się śmiać (nie z samej
śmieszy nas to, co jest, bo skąd siebie, ale z potknięć przeciwwziąć dziś nowy tekst? – nadawa- ników). Zrobił się z tego ogólny
ła przez jakiś czas rytm kabareto- w y b u c h re c h ot u , z i s z c z e n i e
hasła: życie to kabaret.
wemu światkowi.

Przez minione lat 20 wyrosło
całe „pokolenie” kabareciarzy,
którzy dziś – mniej lub bardziej
przekonująco – uprawiają zarobkową błazenadę. Ci w ławach
radnych i posłów, a także ci na
estradach.
Jednak jakoś wcale mi nie jest
do śmiechu, kiedy zdarza mi się
od czasu do czasu oglądać te kabaretowe popisy panów i pań. A to w
drelichach więziennych, a to w za
dużych okularach i z przyklejonymi siekaczami, a to w sutannach,
mundurach chłopców radarowców, różowych sukienkach i
innych gadżetach współczesności.
A to w garniturach i krawatach
skupionych nad problemami –
wydawać by się mogło – zgoła nie
kabaretowymi.
Jedni – ci estradowi – rozśmieszają za pieniądze sami przy tym
ciężko pracując. Wiedzą bowiem
i aktorzy, i kabareciarze, jak

trudno jest wzbudzić dziś w widzu
wesołość i ile napocić się czasem
przy tym trzeba jeszcze wesołą
minę do tego robiąc. Drudzy – ci z
szerokiego kręgu władz – też czynią to za pieniądze, tyle że cena
biletu wstępu pokrywana jest z
naszych podatków, a widowisko
często odbywa się bez kompletu
publiczności. I wysiłku przy tym
żadnego nie mają. Po prostu są
sobą i „szaleją, się śmieją, się
śmieją” – jak to swego czasu
śpiewał zespół Maanam.
Tyle że widzowie – czytaj wyborcy – często zastanawiają się,
czy rechotać, czy płakać. Wielu
ludziom przy „political show”
wcale do śmiechu nie jest nie
jest. A stopień swojego poczucia
humoru udowodnią politykom
podczas najbliższych wyborów.
Niech modlą się ci u koryta, aby
nie był to humor czarny.

Konrad Przezdzięk
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Złożony w ogromnych pudłach wózek dziecięcy, trzy
maskotki jelonków oraz wiązanka kwiatów z trzema
grzechotkami i zapowiedź bezpłatnego karnetu wstępu
do Term Cieplickich – takimi prezentami obdarował 22
lutego prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski rodziców
jeleniogórskich trojaczków.
Zosia, Łukasz i Szymon przyszli
na świat kilka tygodni temu dołączając do starszego brata. Na dziś
prezydent Obrębalski zaprosił do
ratusza państwo Joannę i Andrzeja,
rodziców dzieci. Tu – uroczyście i

(tejo)
Procent na muzykę

Renowacja zabytkowych organów w kościele pw. Niepokalanego
Serca NMP w Szklarskiej Porębie to
krok niezbędny, aby w przyszłości
organizować tam festiwale muzyki organowej. W minioną sobotę
do Szklarskiej Poręby przyjechał
łódzki specjalista, który ocenił stan
instrumentu i oszacuje dokładne
koszta renowacji organów. Każdy z
nas może wspomóc tę inicjatywę,
wpłacając jeden procent ze swojego
podatku.

(Karolina)
Premiery dwie

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida informuje, że termin „Czarnej
Maski” Hauptmanna został przesunięty na 13 marca (sobota). Z kolei
w tę sobotę (6 marca) na Scenie
Studyjnej odbędzie się premiera
komedii „Dobrze” Tomasza Mana
z Kazimierzem Krzaczkowskim w
roli głównej. Początek o godz. 19.
Spektakl wchodzi na afisz i stanowił
będzie pozycję marcowego i kwietniowego repertuaru TCKN.

Dzieł udostępnienie

Ekspozycja malarstwa Bożeny
Kopij-Machik zatytułowana „Twarze Cienie” zostanie udostępniona
publiczności w Biurze Wystaw Artystycznych nadchodzący piątek (5
marca). Wernisaż ekspozycji i oficjalne spotkanie z artystką odbędzie się
w czwartek, 25 marca.

(tejo)

stanu cywilnego, statystycznie
rzecz ujmując, trojaczki rodzą
się raz na 10 tysięcy urodzeń.
Ostatnio taki przypadek w Jeleniej
Górze miał miejsce w styczniu
2008 roku.

Marek Obrębalski wykorzystał
okazję i potwierdził podawaną już
przez nas informację o pozytywnym przebiegu procedur budowy
Term Cieplickich Dolnośląskiego
Centrum Rekreacji. – Rozpoczynamy sprawy przetargowe. Sądzę, że
w kwietniu zaczną się prace przy

Gra ponad rolę
Choć nie zdołano jeszcze wykorzystać pełnej skali talentu
Anny Szymańskiej, ta budząca sympatię niezwykła aktorka
michałowickiego Teatru Cinema podczas licznych konkursów recytatorskich czy spotkań poetyckich podbiła serca
dzieci i młodzieży.
Początkowo swoją karierę
aktorską Anna Szymańska
łączyła z Gdańskiem,
gdzie w latach 1978-80
pracowała jako adeptka w Teatrze Wybrzeże. Po ukończeniu
miejscowego Studium Aktorskiego,
występowała w Słupskim Teatrze Dramatycznym (1980-82), a
następnie w Teatrze
im. Wojcie-

cha Bogusławskiego w
Kaliszu (1982-93).
W latach 199396 związana
była z jeleniogórskim
Te a t r e m
im. Cypriana Kamila
Nor wida.
Obecnie
jest aktorką
offowego Teatru Cinema w
Michałowicach.
Anna Szymańska
debiutowała
n a

Fot. Konrad Przezdzięk

Szczecińska poetka Ewa Wojtasik
gościła w minioną środę na kolejnym
spotkaniu Jeleniogórskiego Klubu
Literackiego w Książnicy Karkonoskiej, gdzie zaprezentowała swoje
najnowsze książki. Mile chwile z
poezją uczynił jeszcze milszymi
gitarzysta Jakub Walicki. W dziełach
twórczyni jest sporo – tak bardzo cenionych w poezji – niedopowiedzeń
i otwartych furtek interpretacyjnych.
Ewa Wojtasik napisała także trzy
jednoaktówki dla teatru radiowego
tyczące sfery obyczajowej naszej
codzienności. Wydane zostały w
styczniu tego roku.

Wielka szkoda, że ostatnio Anna Szymańska
tak rzadko jest zapraszana do jury konkursów
recytatorskich.

budowie zespołu basenów. Potrwają około półtora roku – powiedział
szef miasta. – Będą też brodziki, w
których popluskają się trojaczki,
jak już nieco urosną – dodał prezydent. – A darmowe karnety będą
mieli? – zapytano. – Oczywiście
– zadeklarował M. Obrębalski. –

Przygotujemy darmowe wejściówki
dla państwa oraz ich dzieci – mówił
zwracając się do rodziców Zosi,
Łukasza i Szymona.
Redakcja Jelonki przyłącza się
do gratulacji.

Konrad Przezdzięk

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

jeleniogórskiej scenie Teatru im.
Norwida w 1993 roku. Zdobyła
sympatię najmłodszych widzów
w musicalach Macieja Staropolskiego w reż. Jacka Medweckiego:
„Calineczka” na motywach historii największego „bajarza” Hansa
Christiana Andersena (1993),
„Straszny smok” (1994) i „Alicja
w krainie czarów” na podstawie
utworu Lewisa Carrolla (1995),
gdzie zwykle grywała niewielkie role charakterystyczne. We
wszystkich t ych przedstawieniach obecny był zawsze, mniej
lub bardziej widoczny, element
fantastyki – czasem snu, czasem
czarów.
Po występie w sztuce „Historia
żywota św. Marcina” w reż. Jana
Skotnickiego (1993), Anna Szymańska ciekawie wypadła w roli
Dorosłej w spektaklu muzycznym
na podstawie książki Antoine’a
de Saint-Exupéry’ego „Mały książę” w reż. Cezarego Domagały
(1996), gdzie starała dopasować
się do postaci na zasadzie podobieństwa.
Wśród widzów Teatru im.
Nor wida szybko zwróciła na
siebie uwagę rolą księżniczki Disperandy, która pragnie wyjść za
mąż i udaje się po radę w sprawie
matrymonialnej do pobożnego
pustelnika - ojca Scholastyka
w przedstawieniu Jana Drdy

„Igraszki z diabłem” w reż. Zygmunta Bielawskiego (1993). To
był żywioł tej rudowłosej, smukłej
i niebieskookiej aktorki. Największym powodzeniem cieszyła
się kreacja uroczej i rezolutnej
Bianki, chodzącego przykładu
poddania, łagodności i wdzięku w
farsowej komedii szekspirowskiej
„Poskromienie złośnicy” w reż.
Jurija Krasowskiego (1994).
Wkrótce potem zagrała postać
pasterki w spektaklu Stanisława Moniuszki „Widma” według
dramatu Adama Mickiewicza
„Dziady część II” w reż. Roberta
Skolmowskiego (1994). W komedii Aleksandra hr. Fredry „Śluby
panieńskie” w reż. Zygmunta
Bielawskiego (1995) wystąpiła
w roli służącej.
Jako Maria Antonowna, córka
horodniczego w szyderczej i zjadliwej komedii Mikołaja Gogola

Zakłamanie dorosłych, fascynacja seksualnością, szukanie
szczęścia w miłości – to główne wątki osobliwego spektaklu,
który pokazała w miniony czwartek grupa zakochanych w
teatrze studentów Kolegium Karkonoskiego.
To nowa inicjatywa teatralna w
Jeleniej Górze. Wielka w tym zasługa
Katarzyny Maczel-Świerzewskiej,
bolesławianki, absolwentki Pań-

„Rewizor” w reż. Jurija Krasowskiego (1995) Anna Szymańska zastosowała słusznie ostre i
groteskowe przerysowania nie
wolne od szarży na granicy farsy.
A w tragedii antycznej Sofoklesa
„Antygona” w reż. Andrzeja Bubienia (1995) pojawiała się jako
jedna z chóru.
Nie licząc wczesnych sezonów
w Jeleniej Górze, cała rozległa
działalność artystyczna Anny
Szymańskiej związana jest z
of fowym Teatrem Cinema w
Michałowicach. W spektaklach
Zbigniewa Szumskiego, m.in.
„Toasty i wznoszenia” (2003) prezentowane w Centrum Kultury
Teatr w Grudziądzu, gra postacie
wielowymiarowe wyróżniając się
rzetelnym poziomem aktorstwa.

Konrad Przezdzięk

Praca u podstaw
Anna Szymańska cieszy się sympatią powodzeniem wśród młodego i najmłodszego pokolenia
jeleniogórzan jako jurorka międzyszkolnych i regionalnych konkursów recytatorskich w Młodzieżowym Domu Kultury „Jelonek”, regionalnych przeglądów recytatorskich (m.in. z okazji Roku
Wyspiańskiego 2007 czy w 125. rocznicę śmierci patrona jeleniogórskiego teatru Cypriana
Kamila Norwida) w Muzeum Karkonoskim oraz Międzyszkolnych Spotkań Poetyckich klas I-III
w Szkole Podstawowej nr 7. Podczas tych licznych kontaktów z dziećmi i młodzieżą pomaga
oswoić się ze strachem i wstydem, uczy bezpiecznego przeżywania emocji i uczuć na scenie
oraz prezentuje recytatorsko-elementarne ćwiczenia dykcji, z zakresu artykulacji, akcentowania
i wymowy. Artystka prowadziła również warsztaty dla nauczycieli, podczas których wraz z grupą
dziecięcą m.in. zaprezentowała wykorzystanie etiud teatralnych podczas lekcji.

Mocna „Układanka” w Kolegium Karkonoskim

FOT. KAZIMIERZ PIOTROWSKI

Z poezją i gitarą

dziękujemy za to, że są ludzie,
którzy o nas pomyśleli – mówił tato
trojaczków.
Jak podkreśla Janusz Milewski,
kierownik jeleniogórskiego urzędu

w obecności mediów – przekazał
prezenty. Nie obyło się bez okolicznościowego tortu z wypisanymi
kremem imionami dzieci. Za dary
podziękował pan Andrzej. – Sami
też jakoś byśmy dali radę, ale

Moher zakazany
Janusz Milewski zaznaczył, że imiona, które wybrano trojaczkom, są popularne pośród
najmłodszych jeleniogórzan. Wśród dziewczynek „wzięciem” cieszą się w tym roku imiona:
Maja, Zuzanna, Martyna, Natalia, Nikola, Wiktoria, Milena, Hanna, Lena i Marta. Wśród chłopców najwięcej jest Mateuszów, Jakubów, Marcelów, Michałów, Igorów, Szymonów, Łukaszów,
Wojciechów, Patryków i Dawidów. – Najdziwniejszym imieniem, które zaproponowali rodzice
dla swojego syna, było Moher. Jednak po odpowiedniej perswazji odstąpili od tego zamiaru.
Poza tym nadanie takiego imienia uniemożliwiają przepisy – mówił Janusz Milewski.
W tym roku w USC zarejestrowano 207 aktów urodzenia.

RÓŻNOŚCI

Fot. Konrad Przezdzięk

Potrójne szczęście

stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
we Wrocławiu, która wyreżyserowała „Układankę”, bo taki tytuł nosi
widowisko.

Brawa dla wykonawców: Karoliny Konopskiej, Agnieszki Frąckowiak, Aleksandry Mrówki,
Dominika Pintery, Piotra Torchały i Artura Bamburskiego. Ogromne słowa podziwu należą się
też twórczyni tego spektaklu, wspomnianej Katarzynie Maczel-Świerzewskiej. Czekamy na
kolejne wydarzenie teatralne w tym samym wykonaniu.

Studenci, którzy wykorzystują
teksty Paula Coelho, Brunona Schulza. Moniki Mostowiak, Wojciecha
Kuczoka oraz Vladimira Nabokowa, są bardzo szczerzy
i przekonujący w
swoich rolach. Nie
ma przesadzonego
gestu Słowa podawane są doskonałą polszczyzną,
z pięknym i właściwym akcentowaniem. Ma się
wrażenie, że to
profesjonalni
aktorzy.

(KAZ)

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Organizator

Kadry na pamiątkę

Młodzi adepci sztuki
fotografowania zajmowali
robieniem zdjęć w plenerze
i we wnętrzach. Wykonywali także
luksografie i zmierzyli się z zadanymi im tematami. Dowiedzieli się
także sporo z zakresu teorii i historii fotografii. Organizator nadesłał
nam fotografie, które powstały
podczas warsztatów. Stanowią
nie tylko ich pamiątkę, lecz także
dowód, że młodzi ludzie świetnie
radzą sobie z aparatem. Wiele prac
jest godnych podziwu. Gratulujemy i życzymy sukcesów w nie

(RED)
Bilety: sekretariat JCK ul. Bankowa 28/30,
ul.1 Maja 60

t y l ko w
fotograficznej
przyszłości.
Naszym
Czytelnikom prezentujemy wyróżniające się prace
młodych twórców.

(tejo)

KRÓTKO Z KULTURY
ZTA w JCK

Zdrojowy Teatr Animacji
zaprasza najmłodszych na
dwa swoje widowiska. „Tomcio
Paluszek” w reżyserii Lidii
Lisowicz z muzyką Bogny von
Woedtke z udziałem obydwu
pań oraz Sławomira Mozolewskiego, pokazany zostanie w
środę, 3 marca. Nazajutrz – hitowe przedstawienie czarnego
teatru „Bajka Symfoniczna
Piotruś i Wilk” do muzyki Prokofiewa w reżyserii Libora Stoumpfa z Sylwestrem Kuperem i
Dorotą Bąblińską-Korczycką w
rolach „widocznych”. Początek
obydwu wydarzeń o godz. 10.

„Dom zły” w Klapsie

Mroczny thriller z szarym i
bardzo prawdziwym PRL-em w
tle, nakręcony w naturalistycznej konwencji twórcy słynnego
„Wesela”, Wojciecha Smarzowskiego, będzie można obejrzeć
podczas wtorkowej projekcji
w ramach w DKF „KLAPS”.
Początek filmu „Dom zły” we
wtorek, 2 marca, godz. 18.00
w sali widowiskowej przy ul.
Bankowej 28/30 (cena biletu
10 zł, karnet 28 zł). Warto!

Chopinem czas zacząć!
Koncertem pianisty Eugene’a Indjica
Filharmonia Dolnośląska rozpoczyna
w nadchodzący piątek obchody Roku
Chopinowskiego.
S o l i - Fortepianowy f-moll op.21 Frys t a j e s t deryka Chopina.
Wbrew numeracji opusowej i
Serbem
z w i ą z a - powszechnym nazywaniu tego
nym ze St anami Zjednoczo- koncertu „drugim” tego typu dziełem kompozytonymi Amer yki
ra, powstał on
oraz z Francją.
INAUGURACJA ROKU
wcześniej niż
Należy do eksCHOPINOWSKIEGO
Koncert e-moll.
traklasy choW FILHARMONII
Koncert f-moll
pinistów. Jest
DOLNOŚLĄSKIEJ, 5
– choć dedykowirtuozem, a
MARCA, GODZ. 19
wany hrabinie
przy tym często
Delfinie Potockoncertującym
kiej – powstał, kiedy Chopin
pedagogiem, któr y
zadurzył się w Konstancji
zaangażował się
Gładkowskiej i temu
w obchody Rok u
uczuciu poChopinowskiego
święcił
w wielu przedśrodkową
sięwzięciach w
część dziePolsce.
ła, przepiękW Jeleniej
ne adagio.
Górze solista
Po przerwie
z towarzyfilharmonicy
szeniem
dolnośląscy wyOrkiestry
konają Koncert
Filharna Orkiestrę Beli
m o n i i
Bartoka.
Dolnośląskiej pod
batutą Mirosława Jacka
(tejo)
Błaszczyk a wykona Koncer t
um

Setki zdjęć i mnóstwo doświadczeń: – oto plon feryjnych
warsztatów fotograficznych prowadzonych w Osiedlowym
Domu Kultury przez Andrzeja
Kryspina.

FOT. KINGA BOBYK

Jego
estradowy partner
Adam Wendt to jeden z czołowych
polskich saksofonistów, laureat wielu

nagród, współtwórca sukcesu i repertuaru Walk
Away. Nagrywał i koncertował z
takimi sławami jazzu jak: Randy
Brecker, Mike Stern, Eric Marienthal,

rchiw

FOT. CEZARY CHROMICZ

Na wiosenny festiwal roztańczonych par zaprasza Szkoła Tańca
Kurzak Zamorski. Impreza ma
charakter turnieju punktowego,
który zostanie rozegrany zgodnie
z przepisami Polskiego Towarzystwa Tanecznego. W kategoriach
rekreacyjnych obowiązują ustalenia regulaminu PTT Okręgu
Dolnośląskiego. Początek 6 marca
o godz. 10.

Na program tego wyjątkowego koncertu złożą się
standardy muzyki jazzowej
jak i własne kompozycje obydwu muzyków. Jest to duet
prezentujący spokojną, wyrafinowaną wirtuozerię Bogdana
Hołowni z ognistą, dojrzałą i
pełną temperamentu grą Adama
Wendta. Koncertowy program
obu muzyków to nic innego jak
podróż w świat pięknych, starych,
klasycznych nagrań po które sięgają
jazzmani najczęściej.
Bogdan Hołownia to wybitny
pianista, ceniony w środowiskach
jazzowych po obu stronach oceanu.
Jest absolwentem Berklee College of
Music w Bostonie. Posiada niezwykłą
wiedzę muzyczną, doświadczenia
niezliczonych koncertów oraz naturę muzyka ciągle poszukującego
nowych muzycznych dróg.
Jest jednym z najwrażliwszych
polskich pianistów jazzowych nie bez
powodu nazywanym romantykiem
fortepianu.

MinoCinelu, Frank
Gambale czy Michał
Urbaniak.
Hołownia i Wendt
reprezentują różne
style, ale w muzyce
rozumieją się niemal doskonale.
Obaj muzycy zaprezentują swój
najnowszy program 13 marca
br. o godzinie
19.00 w ramach cyklu
„Jazz do
Kwadratu”
w Jeleniej
Górze.
Dla Czytelników
będziemy
mieli zaproszenia na ten
wieczór. Szczegóły – za tydzień!

Fot.
A

Wiosna to taniec

Kolejnym koncertem z cyklu „Jazz do Kwadratu” będzie występ dwóch znakomitych
muzyków, którzy są mistrzami swoich instrumentów: romantyka
fortepianu Bogdana Hołowni i saksofonisty Adama
Wendta.

FOT. ALEKSANDRA CZECHOWSKA

Galeria Czekoladowa proponuje
koncert w wykonaniu Tabu Duo,
czyli Agnieszka Szpargała (śpiew),
Paweł Wrocławski (gitara). Zespół
gra smooth light jazz, covery
jazzujących muzyków takich jak:
Jammie Cullum, Sting, Sade oraz
standardy jazzowe Początek o
godz. 17 (wstęp wolny, rezerwacja
miejsc 075 – 764 72 98).

Sax i piano to jest to!

FOT. FILIP WIECZOREK

Muzyka przy czekoladzie

(tejo)

izator

Prześmieszne widowisko kabaretu „Bella Mafia”, grupy starszych,
ale wiecznie młodych i zawsze
uśmiechniętych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpocznie
się w środę, 3 marca o godz. 18 w
sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30 o godz. 18.

widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30

an
Fot. Org

Bella Mafia w akcji

estradę. Ostatnio sporo było medialnych doniesień o złym stanie zdrowia
piosenkarki, która osiadła w Lewinie
Kłodzkim. Sporo pisało się też o jej
kłopotach rodzinnych. Tymczasem,
jak wynika z zapowiedzi, Villas ma
się całkiem nieźle i sporo koncertuje.
Ostatnio w Jeleniej Górze wokalistka
wystąpiła wiosną, przed dziewięciu
laty, w Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa. W jakiej jest formie?
Koncert Violetty Villas, 6 marca o godz. 18 w sali
Okaże się wkrótce.

W piątek, 5 marca, Muzeum Przyrodnicze zaprasza na otwarcie wystawy
fotografii Mariana Bochynka, który z aparatem
odwiedził i fotografował
Papuę i Nową Gwineę.
Wernisaż tej ekspozycji
niezwykle barwnych i
egzotycznych zdjęć zaczyna się o godz. 16. 30
w Pawilonie Norweskim
w Cieplicach.

FOT. OLA KOŚĆ

KRÓTKO Z KULTURY

Fot. Archiwum

Legenda polskiej wokalistyki wystąpi w nadchodzącą sobotę sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

(tejo)
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Obrazki
z antypodów

ACH, TEN GŁOS VILLAS!
Podbiła serca słuchaczy fenomenalnym głosem o niebywałej rozpiętości
tonalnej, którego energia w drżenie
wprawiała kryształowe żyrandole.
Obecna na estradzie, w filmie, w
telewizji, mająca za sobą występy w
Cassino de Paris i duet z Frankiem
Sinatrą. Violetta Villas, bo o niej mowa,
po raz kolejny przybędzie do Jeleniej
Góry.
Gwiazda (właściwie Czesława Maria Cieślak) zadaje tym samym kłam
stwierdzeniom, że nie wróci już na

1 marca 2010 r.

1 marca 2010 r.

BIEDA A¯ PISZCZY!

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bieda, że aż piszczy!
Z jednej strony miliony złotych z unijnej kasy, z drugiej
– przypominające najgorsze czasy drapieżnego kapitalizmu skrajne ubóstwo. Tak wygląda Jelenia Góra na progu
drugiej dekady XXI wieku. Samorządowcy podkreślają,
że problem jest wyolbrzymiony, ludzie i statystyki mówią
zupełnie coś innego.

cała piątka, do klitki
na drugim piętrze, bez
toalety czy łazienki.

Czarna
przyszłość

Niepełnosprawny
chłopiec nie wyobraża sobie, jak mógłby
wchodzić ze swoją
chorobą na drugie
piętro, a do toalety
na trzecie. Nastolatek
z dumą mówi, że jest
najlepszym uczniem
w klasie, i jednym z
Dorota Dudek i jej partner Zbigniew Biliński z dziećmi obecnie mieszkają
lepszych w całej szkoprzy ulicy Prusa w warunkach zbliżonych do XIX wieku.
le. – Mam średnią 4,6
Nie dla wszystkich….
i zbieram same poAle co z tych przyjemności będą
chwały – mówi. Teraz
i jeleniogórski. Prezydent Marek
mieli Dorota Dudek i jej partner
się jeszcze uczę, ale co będzie w Biorąc jednak statystykę pierw- Zasiłek? Śmieszna kwota
Obrębalski zaznacza, że wskaźniki
szego
miesiąca
bieżącego
roku
Zbigniew Biliński, którzy obecnie
Jednym
z
miejsc,
do
którego
masowo
przyszłości? Nie wiem. Miasto nie
mieszkają przy ulicy Prusa w wasię zgłaszają jest Stowarzysze- statystyczne nie zawsze są odzwierchce pomóc moim rodzicom, a do roku poprzedniego tych
ludzi
korzystających
jest
runkach zbliżonych do XIX wieku?
nie Osób ciedleniem rzeczywistości. Dla
przecież oni nie piją ani nic. Są tylurzędników wciąż miernikiem
W okolicznościach losowych zadłuko biedni. Nie wiem co z nami bę- więcej, przede wszystkich
względnego
w
zasiłkach
celowych
czyli
żyli swoje mieszkania. Teraz grozi
dzie – mówi przejęty. Tymczasem
im eksmisja...do 25-metrowej klitki Chcą zastępcze
przez wzgląd na niepełnospraw- na opał, ale w dużej mierze
na drugim piętrze, bez łazienki i
Jesienią minionego roku na nego chłopca, miasto obiecało, że wynika to z surowej zimy.
Dyrektor Łabun ma
z toaletą piętro wyżej, do której wniosek sąsiadów z góry, którzy pomyśli nad dwoma mieszkaniami
dostać się można po stromych, zauważyli, że kiedy rodzina pali w zastępczymi. Niczego konkretnie nadzieję, że sytuacja poprawi się wiosną, kiedy
niebezpiecznych schodach.
piecach spod podłogi wydostaje się nikt jednak nie obiecał.
ruszą prace sezonowe i
– Czternastoletni syn ma po- dym, Biliński i Dudek dostali zakaz
ubogim łatwiej będzie
ważne problemy z chodzeniem i palenia w piecach. W mieszkaniu Przypadek nie jedyny
muszę się nim opiekować – mówi w największe mrozy było ledwie
Takich rodzin, jak wyżej opisa- dorobić. – Trzeba jedDorota Dudek z Jeleniej Góry. 10 stopni. Dorota Dudek wystąpiła na, jest w Jeleniej Górze więcej. nak powiedzieć, że są
Niestety nie wszyscy z przypadki osób, które
konieczności podzielają pozostają na zasiłkach
taki los. Wiele osób ko- MOPS i nie chcą podejrzystających z z zasiłków mować pracy. Bardzo
W świetlicy Domu Skauta przy ulicy Wiejskiej często
z Miejskiego Ośrodka często porzucają zaprzebywają dzieci z bardzo ubogich rodzin, gdzie do
Pomocy Społecznej robi trudnienie – mówi
garnka nie ma co włożyć.
kalkulację i uznaje, że nie szef ośrodka.
opłaca im się pracować ...
za tysiąc złotych, skoro w Bieda w czterech kątach
MOPS- ie po ostatniej podWskaźnikiem biedy są również Bezrobotnych. Co o
wyżce dostaną 717 zł.
problemy mieszkaniowe miesz- jeleniogórskiej biedzie twierdzi jej
– Jeśli chodzi o statysty- kańców. A tych w naszym mieście prezes? – Społeczeństwo nam ubożeje, powodzeki osób korzystających z nie brakuje. Na listach osób cze- z roku na rok staje się coraz biedniej- nia mieszkańców Jeleniej
naszej pomocy, nie od- kających na mieszkania socjalne sze – mówi Janusz Jędraszko. – Jeśli Góry jest w miarę niska stopa
biegają one od innych robią się kolejki, sięgające niemałej chodzi o pomoc osobom bezrobotnym, bezrobocia, która sytuuje miast
miejscowości w regionie liczby. W latach 2007 – 2010 wydział Polska nie dorównuje standardom w czołówce ośrodków, gdzie
Jeleniej Góry – mówi gospodarki lokalowej pozytywnie europejskim. Nasz zasiłki to śmieszne najłatwiej o pracę. Widać – i w
Wojciech Łabun, dyrek- zaakceptował 150 wniosków na kwoty. Biedę widać po ilości osób, które tym przypadku statystyki rzeczyNa ulicy 1 Maja interes zwijają banki, jak ten z byłego
tor Miejskiego Ośrodka mieszkania socjalne.
zgłaszają się do nas np. po darmową wistości nie odpowiadają.
Angelika Grzywacz
sklepu Foto Optyki.
Pomocy Społecznej w JeZ tych lat odnotowano 273 wyroki żywność.
Konrad
leniej Górze. Jest stały od- eksmisyjne. Co roku przybywa około
Obecnie mam zapisane na
setek
liście dwa tysiące ludzi, któPrzezdzięk
– Przez kilka lat pracowałam w do miasta o przyznanie rodzinie ludzi, którzy z
rych nie stać nawet na
bibliotece jako pomoc i palacz cen- dwóch zastępczych, mniejszych różnych wzglęjedzenie.
tralnego ogrzewania. Była redukcja mieszkań. Dla czterosobowej ro- dów korzystają
W Jeleniej Górze ciągle
z usług pomocy
etatów, zwolniono mnie. Kiedy dziny, i osobne dla ojca.
rośnie bezrobocie i nie ma
teraz szukam pracy, każdy pyta
nowych miejsc pracy. JedyRodzina ma obecnie około czte- społecznej, a
mnie o dyspozycyjność. Mówię, że rech tysięcy zł zadłużenia mieszka- więc z zasiłków
nymi większymi zakładami
mam niepełnosprawne dziecko, nia. Przez to straciła tytuł prawny stałych, okrepracy są markety. Miała być u
w słuchawce za każdym razem do lokalu i grozi jej eksmisja. Cała sowych i celonas wielka strefa ekonomiczna,
słyszę: aha, to my oddzwonimy. piątka, wraz z ojcem pana Zbi- wych.
ale jej nie ma i pewnie długo nie
Porównując
Nikt nigdy nie oddzwania. Poza gniewa, który nadużywa alkoholu
będzie. Miasto wpadło w dołek
tym mam drugiego malutkiego i awanturuje się, żyje w skrajnej ilość osób koi nic z tym nie robi. A brak
dwuletniego synka, który też po- nędzy. Śpi na materacach poukła- rzystających z Preferencje młodzieży nie są
miejsc pracy rodzi patotrzebuje opieki.
logie i tu błędne koło się
danych na podłogach. Bez mebli, pomocy w roku
pomyślne dla miasta: bardzo wielu
zamyka – mówi Janusz
które ZGL Południe w ostatnim 2009 i 2008 nie
Jędraszko. Do JSOB już
czasie wywiózł do mieszkania so- notuje się jakie- młodych ludzi nie wyobraża sobie
Ciężko żyć
zapisało się ponad 600
Zbigniew Biliński cierpi na ła- cjalnego przy ulicy Groszowej. Tam goś drast ycz- życia w Jeleniej Górze.
osób.
godniejszy przypadek zwiotczenia bowiem miała zostać przeniesiona nego wzrostu.
mięśni. Z tego tytułu otrzymuje
40 nowych wniosków eksmisyjnych. Statystyka
rentę, niewiele ponad trzysta
Czy zaspokajają potrzeby?
Przypomnieć warto, że o lokal socjal- (nie) kłamie
złotych. Orzeczeniem komisji ma
Po zasiłki celowe w styczniu rok temu do jeleniogórskiego MOPS- u zgłosiło się 516 osób
ny mogą się starać gospodarstwa
całkowity zakaz pracy stojącej. –
W minionym
jednoosobowe, których dochód nie tygodniu GazeDostałem pracę jako ochroniarz
na kwotę ponad 112 tys. zł, w tym roku wsparcie pobrało 673 osoby, na kwotę ponad 150
przekracza 1236 zł, a w przypadku ta Wyborcza
na część etatu, nikt mnie na innych
tys. zł. Po zasiłki okresowe dla osób, które mieszczą się poniżej kryterium dochodowego, w
rodzin dochód nie może przekroczyć opublikowała
warunkach nie przyjmie – mówi. –
styczniu br. zgłosiło się ponad sto osób więcej niż w styczniu roku poprzedniego. Ogólnie
882,86 zł na jedną osobę.
Z tego mam kolejne trzysta kilkanatakże tekst, w
zasiłków okresowych w minionym roku wypłacono ponad 6600 świadczeń na kwotę ponad
– Z roku na rok mamy coraz więcej którym rzeczście złotych. Nawet nie wystarcza
1,5 mln zł. Z zasiłków stałych, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z orzeczoną
wyroków eksmisyjnych – mówi Zofia nik Głównego
nam to na opłacenie mieszkania.
Janocha, naczelnik Wydziału Gospo- Urzędu Stat yA co z jedzeniem, ubraniem dzieci?
grupą niepełnosprawności, skorzystało ponad 5 tysięcy na kwotę 1 mln 7 00 tys. zł. Patrząc
Wojciech Łabun, dyrektor
darki Lokalowej Urzędu Miejskiego stycznego zauwaNiepełnosprawny syn musi mieć
na budżet miasta uważam, że podane kwoty są kwotami dużymi, ale czy odpowiadają one
w Jeleniej Górze. Ludzie bez pracy i ża, że bieda drąży
specjalistyczne obuwie dwa razy
Miejskiego Ośrodka Pomocy
realnym potrzebom mieszkańców? Myślę, że na to pytanie wypowiedzą się osoby, które z tej
z problemami finansowymi pomocy najbardziej subrew roku. Rośnie, więc rośnie mu
Społecznej.
pomocy korzystają – mówi Wojciech Łabun.
starają sie szukać wszędzie.
też noga. Takie obuwie to wydatek
giony wałbrzyski
rzędu około 600 zł – dodaje Dorota
Dudek.
Do tego dochodzą jeszcze wyjazdy na rehabilitacje, konsultacje,
do Warszawy, Wrocławia, Zakopanego. Syn chodzi do szkoły, trzeba
mu kupić jakiś ciuch, wyposażenie.
Młodsze dziecko też potrzebuje
pieluch, ubrania. Korzystamy z
pomocy MOPS -u, ale to tez nie
wystarcza. Za mieszkanie płacimy
ponad trzysta pięćdziesiąt złotych, do tego dochodzą opłaty za
prąd, wodę. Zawsze jest ten sam
problem. Za co zapłacić najpierw.
Były tygodnie, a nawet miesiące,
że siedzieliśmy w mieszkaniu bez
prądu.

Fot. Angela

Fot. Angela

Fot. Angela

Wicemarszałek województwa
Jerzy Łużniak podkreśla, że dzięki dofinansowaniom z różnych
funduszy wpłynęło już do miasta
ponad 100 milionów złotych z unijnej kasy. Samorządowcy żonglują
prospektami tego, co w Jeleniej
Górze będzie wkrótce wybudowane. Termy, galerie, centrum kultury
na Zabobrzu.

Fot. Angela
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ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nieuprawnione jest twierdzenie
o katastrofie budowlanej wyłącznie
na podstawie wypowiedzi lokatorów
bez wcześniejszego sprawdzenia
rzeczywistego stanu faktycznego
we właściwym w takim przypadku
urzędzie, czyli w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, do którego
w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia katastrofą budowlaną
powinny wpłynąć zawiadomienia
od zarządcy nieruchomości lub od
osób, które twierdzą, że taki fakt
miał lub ma miejsce.
Nieprawdą jest, że kiedykolwiek
odgrażałem się lokatorom bądź im
groziłem. O rzekomym poprzebijaniu opon w samochodach mieszkańców dowiedziałem się od Pani
Redaktor przeprowadzającej ze mną
wywiad. Z wiedzy posiadanej przeze
mnie wynika, że o takim incydencie
nie wiedzą też inni mieszkańcy
posesji przy ul. Warszawskiej 14 i

14a, a na pewno taki incydent byłby
głośno i szeroko komentowany.
Oświadczam, że komentowanym
artykule zmieniono bez mojej wiedzy i zgody moją wypowiedź, która
faktycznie brzmiała „Jeżeli wy ze
mną tak, to ja tak samo z wami”,
na „Jeśli wy ze mną tak, to ja wam
pokażę”.
Nigdy nie otrzymałem żadnych
informacji, zarówno w formie
pisemnej, jak i ustnej o rzekomo
„spadających sufitach”. Z mojej
wiedzy wynika, że zarządca nieruchomości także nie posiada takiej
informacji.
Kwestia spękania ścian została szczególnie wyolbrzymiona i
przejaskrawiona. Informuję, że
dotyczy ona jedynie ścianek działowych, postawionych na stropach
drewnianych, które „pracują” i
będą „pracowały” intensywniej
niż stropy betonowe. Mieszkańcy
mieli pełną wiedzę o konstrukcji
stropów.

Informuję, że nigdy nie oświadczałem, że izolacja pionowa w
budynku nr 14 jest wykonana,
wręcz przeciwnie twierdziłem, że
w przypadku tego budynku nie
ma pionowej izolacji i jej montaż
jest zbędny. Powołanie biegłego
na tę okoliczność miało na celu
sprawdzenie wilgotności piwnic,
a nie powierzchownego zawilgocenia mieszkań, które pojawia
się tylko w okresie grzewczym i
spowodowane jest niedostatecznym
wietrzeniem lokali mieszkalnych w
tym okresie.
Izolacja pionowa została wykonana zgodnie z zaleceniami biegłego,
jednakże podjęte działania nie mogą
rozwiązać kwestii zawilgocenia
piwnic, ponieważ ściany w połowie
podpiwniczonego budynku wykonane są z kamienia, a to powoduje,
że wytwarza się swoisty mikroklimat. W takiej sytuacji podwyższona
wilgotność jest nieunikniona. Po-

twierdzam, że izolacja w budynku
14a jest wykonana. Nieprawdą jest
również twierdzenie o obniżaniu
się stropów, czego dowodem jest
opinia rzeczoznawcy budowlanego
wykonana w czerwcu 2009 r.
Nieprawdziwe jest twierdzenie o
skierowaniu przez lokatorów przeciwko mojej firmie aż pięciu pozwów
do Sądu w Jeleniej Górze. Na dzień 24
lutego 2010 r. w toku są jedynie dwie
sprawy z powództwa osób wypowiadających się w komentowanym artykule.
Obie sprawy wpłynęły do Sądu w drugiej połowie 2009 r., a nieuzasadnione
żądania powodów sprowadzają się do
zwrotu ceny zakupionych mieszkań, a
nie obniżenia ich ceny.
Uważam, że artykuł „Strach
przed katastrofą” to celowe działania zainspirowane przez powodów
tych dwóch spraw, mające na celu
niesłuszne oczernienie dobrego
imienia mojej firmy.

Cela dla policyjnego

gwałciciela
ciela
Po dwóch latach, przez które toczyły się rozprawy za zamkniętymi drzwiami, były funkcjonariusz jeleniogórskiej
policji oskarżony o zgwałcenie kobiety usłyszał w miniony
wtorek wyrok. Dwa lata i dziesięć miesięcy więzienia, z zaliczeniem na poczet kary tymczasowego aresztowania. Na
ogłoszeniu wyroku nie było ofiary. Po usłyszeniu werdyktu
oskarżony zalał się łzami. Wyrok nie jest prawomocny.
– Sąd w składzie tu obecnym
uznaje oskarżonego Marka S. za
winnego tego, że w dniu 20 kwietnia
2008 roku wprowadził w błąd Ewę
W., gdyż może ona mieć problemy
w związku z wykroczeniami drogowymi, jakich się dopuściła i oferując
swoją pomoc w ich uniknięciu,
podstępnie spowodował, iż ta wsiadła
do jego samochodu i odjechała z nim
w ustronne miejsce.
Następnie stosując przemoc fizyczną zmusił Ewę W. do odbycia z nim
wbrew jej woli stosunku płciowego.
Za to sąd wymierza Markowi S.
karę dwóch lat i dziesięciu miesięcy
pozbawienia wolności. Na poczet

wymierzonej kary pozbawionej
wolności zalicza mu okres tymczasowego aresztowania od dnia 21
kwietnia 2008 do 20 lipca 2008 roku
– mówił 23 lutego sędzia Grzegorz
Stupnicki.
Po odczytaniu tego wyroku oskarżony zalał się łzami, a sali zrobił się
szum. W uzasadnieniu wyroku sędzia
wskazał, że nie było żadnych podstaw
do tego, by nie dać wiary zeznaniom
poszkodowanej, która zresztą o całym
zdarzeniu opowiadała niechętnie. –
Sąd musiał rozważyć, czy do stosunku płciowego doszło wbrew jej woli
przy użyciu przemocy zastosowanej
przez Marka S. Uznał opierając się na

Chciał być ponad prawem?
Marek S. miał czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i chronić ich przed przestępcami.
Tymczasem zdaniem sądu sam dopuścił się poważnego przestępstwa. 20 kwietnia 2008 roku,
kiedy do kontroli drogowej partol policji zatrzymał Ewę W., która miała dopuścić się trzech
wykroczeń: jazdę bez włączonych świateł, wyprzedzania na podwójnej ciągłej i prowadzenia
pod wpływem alkoholu, Marek S. podjechał swoim samochodem i zaoferował kobiecie pomoc.
Pod pretekstem „załatwienia sprawy” 35-letni Marek S. kazał wsiąść Ewie W. do swojego
samochodu, następnie wywiózł ją w ustronne miejsce i przemocą zgwałcił. Sprawa wyszła na
jaw, kiedy kobieta w chwilach słabości opowiedziała o wszystkim swojej koleżance, która o
przestępstwie powiadomiła policję.

Sąd tej wersji nie dał
jednak wiary.
Przestępstwo,
którego dopuścił się Marek
S. zagrożone
jest karą od 2
do 12 lat więzienia. Sąd
wydając wyrok w dolnej granicy
kary wziął
pod uwagę,
że przemoc
którą zastosował wobec Ewy
W. Marek W. nie
była duża.
– Biorąc jednak
pod uwagę fakt, że
ofiara została wywieziona w ustronne
miejsce, ta przemoc
była wystarczająca do przełamania jej oporów.
A jej opór był
wprost ujawniany. Poszkodowana
wskazała, że nie chce, by doszło do
tego zbliżenia. Na co oskarżony,
według jej słów, powiedział, że musi
do tego dojść, bo została ona wystawiona – mówił sędzia. Dlatego sąd
uznał, że kara dwóch lat i dziesięciu
miesięcy pozbawienia wolności jest
wystarczająca by osiągnąć określone
cele kary wobec oskarżonego.

(Angela)

ESTETYKA Z ZESPOŁEM DOWNA

Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.
Byli obecni też samorządowcy z
Markiem Obrębalskim, prezydentem Jeleniej Góry na czele, a także
przedstawiciele regionalnej kultury
oraz wielu młodych fotografików.
Oiko Petersen realizując projekt starał się wniknąć w „świat
downów”, zaprzy jaźnił się z
wieloma bohaterami fotografii,

Cieplej: szybciej i groźniej

Fot. Tejo

zeznaniach poszkodowanej,
że tak było w
rzeczywistości. Gdyby
Ewa W. dobrowolnie odbyła
stosunek płciowy z Markiem S.,
nie skarżyłaby się swojej koleżance, iż doszło do przestępstwa
na jej szkodę. Nie miała żadnego
powodu ani interesu w tym, by
pomawiać Marka S. – mówił
sędzia Grzegorz Stupnicki.
Pani Ewa W. poskarżyła
się swojej koleżance, iż została
zgwałcona przez policjantów.
Używała liczby mnogiej, bo jak
stwierdziła Marek S. powiedział
jej, że została wystawiona przez
nieustaloną osobę do
dokonania tego
przestępstwa. W
związku z tym
wiązała ona zachowanie innych
funkcjonariuszy z
czynem, który ją
spotkał. Zdaniem sądu funkcjonariusze, którzy dokonywali wcześniejsze
czynności z panią W., nie mieli żadnego związku z czynnościami, jakie
nastąpiły później.
Sędzia podkreślał również, że
oskarżony początkowo twierdził,
że do żadnego stosunku nie doszło.
Następnie obrona próbowała przekonać sąd, że jeśli doszło do stosunku
płciowego Maraka S. i Ewy. W. to
za przyzwoleniem pokrzywdzonej.

„Downtown Collection” to
projekt artystyczny młodego
polskiego fotografika Oiko
Petersena, który od środy mogą oglądać jeleniogórzanie w
galerii „Muflon” organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Muflon” i Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci
z Zespołem Downa.

Wystawa fotografii będąca finalnym owocem projektu „Downtown
Collection” składa się kilkudziesięciu
wielkich fotografii przedstawiających wykreowane portrety młodych
ludzi z zespołem Downa. Wydarzenie wpisuje się w cykl obchodów 5
Światowego Dnia Zespołu Downa.
Na wernisaż wiele osób z jelenioMarek Borowski górskiego Stowarzyszenia Rodzin i

Im wyższa temperatura tym więcej na prędkościomierzu
– taką zależność wskazują ostatnio policjanci. Krótko:
kierowcy poczuli pęd do wiosny.

W miniony wtorek do stłuczki doszło przy ul.
Wolności u zbiegu z Mickiewicza.
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– Póki aura sama stwarzała ograniczenia prędkości z powodu śliskiej
nawierzchni, większość kierujących
podróżowała bezpiecznie, z prędkością dostosowaną do warunków
panujących na drodze – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Nie było potrzeby dyscyplinowania
kierowców za pomocą radarów i
fotoradarów.

Jednak mając ma uwadze coraz
większą ilość zgłoszeń dotyczących
pojawiających się na naszych drogach piratów policjanci drogówki informują, że wkrótce będą mieli oko na
brawurowo jeżdżących kierowców.
Wykorzystają do tego celu fotoradar,
który będzie ustawiany w różnych,
zaskakujących dla kierowców miejscach. Będą wykorzystywane też auta
wyposażone w wideorejestrator.

(tejo)

Fot. Rylit

Marek Borowski prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą „Real Nieruchomości” w Jeleniej Górze oświadcza, że
nie polegają na prawdzie następujące okoliczności opisane
w artykule pt. „Strach przed katastrofą” opublikowanym
w Tygodniku Regionalnym „Jelonka.com” nr 8 (176) z 22
lutego 2010 r.:

Pamiątka z wernisażu: wspólne zdjęcie z autorem.
któr ych pokazuje w estet ycznym kontekście pokazu mody.
Patrzy dzięki temu na osoby
REKLAMA

Deweloper wyjaśnia

1 marca 2010 r.

niepełnosprawne przez pryzmat
normalności.

h

• 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

(rylit)

WYDARZENIA TYGODNIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ

Dominika Pawłowska

W tym tygodniu prezentujemy oświatową elitę ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Sobieszowie.
To zarazem ostatnia „szóstka na szóstkę” z jeleniogórskich podstawówek.
Wiktoria Jagielska

Wzorowa uczennica piątej klasy ze
średnią 5,0. Jej ulubione przedmioty
to język polski i historia, chociaż z
matematyką też radzi sobie całkiem
nieźle. Nauka sprawia jej przyjemność
i przynosi spore sukcesy w różnego
typu konkursach. Pisze wiersze, czyta
książki. Jej pasja to aktorstwo. Gra
nie tylko na scenie, ale i w życiu. W
przyszłości chciałaby zostać aktorką
albo… lekarką.

Ewa Sadowska

Piatoklasistka biega w klubie na
nartach od 1,5 roku i zajmuje czołowe
miejsca. Pasję zaszczepił w niej wujek.
W wolnym czasie jeździ konno, marzy
jej się własny koń. Gra też na skrzypcach, a do zakończenia tej niełatwej
nauki został jej jeszcze rok. W przyszłości planuje zostać weterynarzem.

Kocha zwierzęta, którymi się opiekuje.
W domu ma psa i kota.

Wiwiana Wirbuł

Pięć i cztery to średnia tej sympatycznej szóstoklasistki. Na koncie ma wiele
sukcesów. Ostatnio dostała się do trzeciego etapu konkursu przyrodniczego.
Przyroda to jedna z jej mocniejszych
stron, ale nie jedyna. Bardzo lubi matematykę oraz język polski. Na przyszłość
ma mnóstwo pomysłów. Najbardziej
aktualne to malarstwo, fotografia czy
muzyka. Lubi malować. Ma wielu
znajomych w Internecie, z którymi
rozmawia nie tylko o grach.

Piotr Borowski

Szóstoklasista może pochwalić
się średnią ocen 5,55. Interesują go
przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, chemia i matematyka, którą

Za miesiąc zostanie wyłoniona firma, która wybuduje nowy
obiekt w Mysłakowicach w
ramach programu Moje Boisko
– Orlik 2012. Miłośnicy sportu
będą mogli z niego skorzystać
już we wrześniu. Prócz boiska
do piłki nożnej, koszykówki
i siatkówki powstaną także
dwie bieżnie. „Orlik” będzie
kosztował nie więcej niż półtora
miliona złotych. 26 firm wyraziło chęć budowy obiektu.

Fot. Konrad Przezdzięk

Przyleci „Orlik”

wykorzystuje nie tylko przy tablicy,
ale również w życiu. W przyszłości
planuje być lekarzem, lub naukowcem
ścisłowcem. W wolnym czasie gra z
kolegami na ulubionej grze komputerowej, jest jednym z lepszych graczy.
Perfekcyjnie – co potwierdziło I miejsce
w konkursie – zna zasady udzielania
pierwszej pomocy.

Chodzi do klasy czwartej. Ma
duszę artystki. Uczy się grać na
fortepianie, ale marzy o gitarze.
W wolnym czasie czyta książki,
głównie przygodowe. Jej ulubione

Dwanaście milionów złotych
to szacowany koszt remontu
drogi z Mysłakowic do Karpacza. Pieniędzy nie ma. Do
tej pory starostwu jeleniogórskiemu udało się wykonać
jedynie projekt. Największe
straty ponoszą kierowcy, bo
po jeździe po dziurach muszą
częściej oddawać samochody
do mechanika. Fatalnie jeździ
się w Jeleniej Górze, gdzie ulice
są „zdruzgotane” po zejściu
śniegów. Póki co naprawiane są
prowizorycznie. Na poważniejsze remonty trzeba poczekać
do kwietnia.

Monitoring na kółkach

Wyłoniono firmę, która do
dziewiątego marca dostarczy
miastu specjalistyczny samochód terenowy do montażu i
obsługi monitoringu wizyjnego
w mieście. Samochód będzie
wykorzystywany również przez
strażników miejskich i policję
do obsługi imprez masowych
i innych działań. Koszt specjalistycznego pojazdu to niemal
150 tys. zł.

(Angela/Ania)

Notowała Angela

Ma średnią jak u kolegi powyżej.
Sukcesy w nauce osiąga dzięki systematyczności. Lubi matematykę i na
medal zna zasady pierwszej pomocy.
Bierze udział w konkursach z różnych
dziedzinach, i nieźle w nich wypada.
W wolnym czasie uprawia wspinaczkę
wysokogórską z pełną asekuracją.
Wspina się ze swoim tatą. W przyszłości
zostanie dentystą, albo geodetą, o czym
marzy jego mama.

Wysokie loty poezji

Etap powiatowy konkursu – 6 marca. Trzymamy kciuki za sobotnich laureatów!

Bez strachu i uprzedzenia

Od tekstów kabaretowych poprzez utwory poetów
zbuntowanych aż do klasyki – z takim repertuarem
wystąpili na sobotnim jubileuszowym 55. Konkursie
Recytatorskim w MDK uczniowie szkół gimnazjalnych.
Oklaskiwano też bardzo udane prezentacje poezji
śpiewanej.
Choć wszyscy gimnazjaliści zaprezentowali bardzo
wysoki poziom, faworytów
wskazać było nietrudno. Jurorzy pod przewodnictwem
Wiesławy Siemaszko wytypowali dwa pierwsze miejsca. Zajęli je: Jakub Mieszała
z Gimnazjum w ZSO nr 1
fenomenalną interpretacją
tekstu Załudzkiego „Trema”,
oraz Anastazja Łozowska z
„jedynki”, która świetnie
przedstawiła Andrzeja Waligórskiego „List w sprawie
polonistów”. Dwa drugie
miejsca przypadły Michałowi Sękowskiemu (Gimnazjum nr 1) oraz Łukaszowi
Szybałdinowi z ZSO nr 1.
Do kolejnego etapu zma-

gań awansowali także wykonawcy
poezji śpiewanej. Przyznano trzy
pierwsze miejsca. Gabriela Kowalewska (G. nr 1) oczarowała
publiczność „Rozmową poety z katem” Osieckiej, Agata Mamzer (ZSO
nr 1) przedstawiła bardzo ciekawą
interpretację „Ludzkiego gadania”
Serafińskiej, a Klaudiusz Leśniak (G.
nr 2) zaprezentował piękne, bardzo
męskie wykonanie songu hitu Brela
„Nie opuszczaj mnie” (Ne me quitte
pas!). Ten jeleniogórski sobowtór
Elvisa Presleya wiele jeszcze może
w przyszłości dokonać! Do grona
awansujących dołączono w ostatniej
chwili Karolinę Wiącek (ZSO nr 1),
która najpierw zaśpiewała „Niech
żyje bal”.

(tejo)

NALEŚNIKI PALCE LIZAĆ

Dwieście trzy osoby zarejestrowały się, jako potencjalni dawcy
szpiku w lwóweckim ratuszu. Akcja z 20 lutego przeszła ocze- Naleśnikowe sakiewki, torciki i wiele innych ciekawych kompozycji przygotowali w miniony
kiwania samych organizatorów. „Dzień Dawcy Szpiku” zorga- czwartek uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych przy ulicy Leśnej w Jeleniej
Górze. Zmierzyli się w kolejnym konkursie gastronomicznym. W jury zasiedli zaś znani i
nizowany był przez policję i samorząd Lwówka Śląskiego.
doświadczeni kucharze.
Na pomysł zorganizowania akcji
dawców szpiku wpadł policjant Mariusz Skrobuk. – Oddaję od dawna
honorowo krew, myślałem także,
jak można pomóc w inny sposób.
Znalazłem fundację DKMS w Internecie i jak widać udało się – mówi
pomysłodawca.
Policjant sam przekonał kilkunastu kolegów z pracy, aby zarejestrowali się, jako potencjalni dawcy. O
działaniach dowiedział się rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Lwówku

Śląskim, który postanowił nagłośnić
akcję i nadać jej większy wymiar.
– Cieszę się, że pomysł spodobał
się mieszkańcom i mamy, aż tylu
chętnych. Nikt nie spodziewał się
tak dużego zainteresowania akcją
– mówi asp. sztabowy Marek Madeksza. Rzecznik prasowy policji już
wcześniej zwrócił się do burmistrza
Lwówka Śląskiego z
prośbą o włączenie
się do akcji. Samorządowcy nie
odmówili.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie niebanalnych
naleśników. Trzeba przyznać, że
udało im się to. Jedna z drużyn
przygotowała danie francuskie,
z którym związana jest historia miłosna. Jednym z
dań były więc płonące
„crepes Suzette”
popularne we
Francji. Usmażyli je Piotr Lipiński z
Michałem Andrusiewi(KAM) czem.
Konkurs zapoczątkował cykl, który
odbywać się będzie w każdy,

– Czynię to po raz pierwszy. Zapewniam, że nic
to nie boli a atmosfera jest przyjemna. Trzeba
pomagać jak tylko można – mówił Dariusz
Górny.

pier wszy czwartek miesiąca.
Udział w nim wezmą uczniowie,
znający niekonwencjonalne przepisy kulinarne. Za każdym razem
przygotują potrawy, związane z
innym tematem przewodnim. W
marcu młodzi kucharze zmierzą się z makaronami.

(Ania)

W jury zasiedli: Mariusz Tkaczyk, członek
zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Szefów Kuchni i Cukierników, Piotr Motała
– szef kuchni w Pałacu Staniszów oraz
Dariusz Wyborski – szef kuchni w Hotelu
Mercure w Jeleniej Górze. Panowie należą
jednocześnie do powstającego obecnie
Sudeckiego Klubu Szefów Kuchni. Młodych
kucharzy obserwowali także uczniowie z
Gimnazjum nr 2 w Jeleniej Górze.

Fot. Kam

W góry przez dziury

– mówi. Sporo wolnego czasu poświęca swojemu psu labradorowi.

Jakub Kupczyk

Ile za wodę?

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji złożył już
propozycje taryf samorządom
w gminach. Jest 45 dni na ich
weryfikację. Później zostaną
zatwierdzone. Wiadomo już, że
najdroższe woda i ścieki będą
w Mysłakowicach. Mieszkańcy
nie powinni jednak bardzo odczuć podwyżki, bo wójt gminy,
Zdzisław Pietrowski, jeszcze
pod koniec ubiegłego roku
deklarował, że ceny wody zostaną pomniejszone o dopłaty
z budżetu.

przedmioty to język angielki i polski,
chociaż nie lubi pisać wypracowań.
W jej planach na przyszłość też pojawił się zawód lekarza. – Ciocia jest
lekarzem, to dość trudny zawód, ale
jestem gotowa na takie poświęcenie

Fot. Angelika Grzywacz
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Fot. Ania
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W Polsce wciąż jest za mało dawców. A oddanie szpiku kostnego nie musi wiązać się z pobytem
szpitalu. Szpik pobiera się w większości przypadków z krwi obwodowej. Dawca leży na fotelu,
a z jego krwi pobierane są wytworzone hormony.

Słodkie i smaczne
efekty podziwiano
i smakowano z
uznaniem dla
kucharzy.

Nie zabrakło popisów kuchennych
akrobacji i naleśnikowego salta.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ulice to osobliwe. Niektóre niczym żywcem przeniesione z wielkich miast Niemiec: Monachium,
czy Drezna. Ich jednak prawie
wtedy nie było. Unicestwione
nalotami dywanowymi i trotylem,
który zmiótł z powierzchni ziemi
wielowiekowe dziedzictwo,
przetrwały jedynie we
wspomnieniach i na
zdjęciach. We wspom n i e n i a c h t yc h ,
którzy ocaleli, bo
przecież miażdżące
wszelki byt bomby
pozostawiły nieskończenie głęboki lej w demografii. Nie tylko te
zrzucone przez
Aliantów, aby
dobić dogor ywającego
potwora
Rzeszy Niemieckiej.
Tymczasem na Jelenią Górę bomba nie spadła żadna.
W willowych osiedlach okalających śródmieście, czas zatrzymał
się. Starannie pokrytymi kostką
granitową ulicami od czasu do
czasu tylko przejechała z turkotem
garbata pobieda, czasem pyrkająca
dekawka, bardzo rzadko mercedes
lub opel – dostojne auta reanimowane z niemieckiego demobilu dla
wyższych urzędników jeleniogórskiej administracji.

gnojowicą, a to świniami wiezionymi do uboju w rzeźni na Wincentego Pola, a to plonami z działek i pól
– które chłopi z sąsiedztwa wieźli
w dni targowe bladym świtem na
rynek. Jedną z nielicznych ostoi
kapitalizmu w świecie budującym
lokalny socjalizm.
Na placu blisko dawnych
koszar i cukrowni
przy Daszyńskiego (dziś
Obrońców
Pokoju)
kwitło w
poniedziałki,
środy i piątki
drugie życie.
Wś r ó d w i e j skiego zgiełku,
gdakania k ur,
gulgotania indyków przeznaczonych na niedzielne
obiady, czy kwilenia
prosiąt oraz pohukiwania gołębi w klatkach, dobijano
targów, rozmawiano, spacerowano
chrupiąc twardawe obwarzanki
nanizane na sznurek,
kupione od zakutanej
w chusty baby.
Kupowano żur na
litry czerpane z aluminiowych wiader,
raczono się ogórkami i kapustą kiszoną
z beczek, a panowie
– na stronie – popiOstoja kapitalizmu
Bliskości podmiejskich wsi do- jali ukradkiem bimber z
wodziły furmanki wyładowane a to najnowszego pędzenia wlany do
wyszczerbionych kubków. To też
było przedmieście.

Wspólnota po bogaczach

Fot. Konrad Przezdzięk

Jakże inne jednak od tego wyidealizowanego, mieszczańskiego,
wymuskanego i willowego, gdzie
jeszcze do niedawna mieszkali
najbogatsi i najbardziej wpływowi.
Budowane na specjalne zamówienie wille przypominały raczej
małe zameczki. Wieżyczki, murki,
galeryjki, balkoniki. W środku
– mnóstwo pomieszczeń: od wystawnych salonów do mniejszych
pokojów, pokoiczków, izdebek,
służbówek.

Z ogłoszenia

Tu, na zewnątrz niewiele było
widocznych śladów niemieckości
– szyldów, czy reklam. No, może
plakaty na słupach ogłoszeniowych
świadczyły o tym, że to Hirschberg.
Jedynie architektura, wzorowy
porządek na ulicach i chodnikach,
równiutko przycięte drzewa i obowiązkowe kolorowe pelargonie

Fot. Konrad Przezdzięk

Te najwystawniejsze z sufitami pokrytymi ornamentyką o
motywach roślinnych, z piecami
z najlepszych zdobnych kaf li,
meblach zwalistych, ale solidnych,
których nie udało się zabrać tym
mieszkańcom, którzy – wskutek
splotu powojennych losów ukierunkowanych przez władców świata
tego – musieli udać się w poszukiwaniu nowego miejsca do życia.
Te skromniejsze nie wyróżniające
się niczym szczególnym. Do tego
łazienki – salony kąpielowe, co
w zestawieniu ze wspólnymi wychodkami w większości kamienic
w centrum – samo w sobie było
luksusem.
Wspomnijmy o lampach
ogrzewających. Krany z zimną
wodą osobno, ciepłą osobno – wpływającą do wanien
pyszniących się owalnym
kształtem na fikuśnych nóżkach. Jeszcze z unoszącym
się gdzieś we mgle wspomnień różanym zapachu
olejków. Całość skąpana
w słońcu, którego światło
przefiltrowane przez liście
licznych roślin, nadawało całości
wymiar iście nieziemski.
Zwłaszcza dla tych, którzy przybyli tu z zabitych dechami wsi
i miasteczek bez kanalizacji na
wschodnich ziemiach dawnej Polski. Gdzie za potrzebą chodziło się
do sławojki, a kąpiel była luksusem,
na który pozwalano sobie jedynie
od święta. Do zachowania higieny
musiała wystarczyć balia
i dzban z
zimną
wodą.
Salony
w willach
rozparcelowano na
wiele rodzin. Pałacy
ki, które do
1945 roku, zajmo- wali nieliczni,
stały się mieszkaniami dla wielu.
Zniknęła elitarność salonów kąpielowych, a wychodek – według
norm wspólnoty socjalistycznej
– znów był wspólny.

Ulica Grottgera (Bergstrasse). Przy niej mieściło się
Biuro Pośrednictwa Pracy.

w o k na ch
świadczyły o
tym, że widzimy ten jedyny
Ordnung, któremu podległe
było wszystko:
od powierzchowności do moralności.
Słupy ogłoszeniowe
zaklejono zaraz po
wojnie polskimi plakatami i ogłoszeniami, na których
informowa n o o
tym, co
dzieje się
w mieście.
Była to
najbardziej
popularna
fo r m a ko munikacji
władzy z
mieszkańcami. Lokalne
g a z e t y, o w szem, rozwijały
się, ale nie każdego docierały.
Zwłaszcza, że
wśród ludności,
które przeciąg
historii wywiał
do Jeleniej
Góry, czytanie gazet było jedną
z ostatnich potrzeb do zaspokojenia.
I tak, pełnomocnik rządu RP na
obwód Jelenia Góra informował
repatriantów zza Bugu i Sanu, aby
podali wykaz inwentarza gospodarczego oraz pogłowia zatrzymanego
przez lokalne władze na terenach
Litewskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej Republiki (co ciekawe, nie
radzieckiej ani socjalistycznej).
Rejestracja – Referat Osiedleńczy
Starostwa Powiatowego, pokój nr
37 w godz. 10 – 13. Świadomość,
gdzie jest to starostwo, była na
tyle powszechna, że adresu nie
podano.

Roszady szyldów

Plac Prezydenta Bolesława Bieruta (dziś plac
Niepodległości).
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Życie z afisza
Kiedy w śródmieściu Jeleniej Góry Inge z grupą wrocławskich studentów podąża do Gospody Rzemieślniczej na
obiad, a Teodor Drzewiecki w towarzystwie Mieczysława
Paliszewskiego jadą tramwajem na „jednego” do Myśliwskiej, na uliczkach przyległych do centrum miasta panuje
błogi, prowincjonalny spokój.

1 marca 2010 r.

A mieściło się ono w narożnym
budynku przy skrzyżowaniu ulic 3
Maja i Obrońców. Spytacie: gdzież
to jest!? To róg dzisiejszej Al. Wojska
Polskiego i Sudeckiej. Do 25 listopada 1948 roku te znane trakty nosiły
nazwy zbyt kojarzące się z sanacją
i dwudziestoleciem międzywojennym. Ul. 3 Maja stała się aleją
Wojska Polskiego, a ul. Obrońców
dostała nowego patrona w postaci
gen. Karola Świerczewskiego. Po-

nad rok wcześniej ten notoryczny
alkoholik, birbant i rewolucjonista
bolszewicki, sowiecki generał i
uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, gdzie zabijał monarchistów, sam
zginął w potyczce z bandą ukraińską. Jego nazwisko na szyldach wisi
do dziś, przekreślone jedynie, a obok
– tabliczka z nową nazwą.
O tamtych zmianach poinformował nie wymieniony z nazwiska
„Wice-prezydent Miasta” na obwieszczeniu, gdzie
wyczytamy także, iż
sympatyczną ulica
Filat elist ów nazwano imieniem
Bohaterów Getta,
Zamkową – Podwalem, Edwarda
Osóbki-Morawskiego – Armii
Czerwonej (do
1945 roku na
szyldach widniał faszystowski męczennik
Horst Wessel),
Rymarską –
Po d c h o r ą żych, do Powstańców
dodano
„Śląskich”, a ulica Strzelecka,
blisko której przed ponad stu laty
znajdowała się strzelnica miejska
ustąpiła miejsca ideologicznej ul.
22 Lipca.

Kąpiele świetlne za stówę

I tak oto Miejskie Zakłady Kąpielowe nie były już przy al. Obrońców,
ale ul. Świerczewskiego. A jeszcze 5
czerwca 1958 roku ulotka informo-

wała o ich otwarciu pod starym adresem. – Czynne codziennie od godz.
10 do zmierzchu – czytamy. – Dnia
21 listopada 1946 roku uruchamia się
Łaźnię Miejską – czytamy na innym
obwieszczeniu. Coś dla spragnionych
czystości, a pozbawionych łazienek w
mieszkaniach – a taka była większość
poniemieckich lokali w kamienicach
czynszowych. Kąpiel w wannie w
klasie pierwszej za 50 złotych, natrysk
za złotych 25, basen – 60 złotych, a

świetlna za przepisem lekarskim –
całą stówę. Bogaci Niemcy mieli to
(prawie) wszystko w swoich salonach
kąpielowych w willach w mieście,
które ominęła wojenna zawierucha.

Konrad Przezdzięk
ZDJĘCIA PLAKATÓW
ZE ZBIORÓW
JELENIOGÓRSKIEJ
BIBLIOTEKI CYFROWEJ
Ciąg dalszy
– za tydzień

Kręte ścieżki
Nie obeszło się bez pokonywania krętych ścieżek powojennych trudności, którymi stąpać
musieli polscy jeleniogórzanie po prostych i czystych drogach swojego nowego miasta.
Świadectwo niedogodności powojennych czasów także odbiło się na ogłoszeniu powielonym
w setkach egzemplarzy. – Szereg sklepów i kiosków t. zw. paszteciarni i.t.d. sprzedaje mimo
braku koncesji napoje alkoholowe. Ostrzega się, że w wypadku stwierdzenia powyższego,
wobec winnych wyciągnie się nietylko konsekwencje przewidziane w ustawie /…/ ale również
osobom takim cofnie się nominacje na lokal – grzmiał z obwieszczenia (jego pisownia w
oryginale) Meglicki Konstanty, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej.
Z kolei kierownik referatu aprowizacji i handlu Pełnomocnika Rządu RP. K. Romankiewicz podał
do powszechnej wiadomości w 1946 roku, wieści o ograniczeniach obrotu mięsem i jego
przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi. Od 23 maja 1946 roku ustalono dni bezmięsne na
środy, czwartki i piątki, a wagę mięsa sprzedawanego w potrawach zmniejszono z 200 gram
do 100 gram. – Wykroczenia przeciwko temu rozporządzeniu będą jednocześnie surowo i
bezwzględnie karane! – ostrzega K. Romankiewicz.
Taka była przeszłość, niedawna stosunkowo. 10 lat później Drzewiecki z Paliszewskim jechali
do „Myśliwskiej” w nadziei na solidnego schabowego, a w Rzemieślniczej wrocławscy studenci
liczyli na talerze pełne wołowych flaków.
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Żylaki kończyn dolnych

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler 3D/4D
Badania endoskopowe

Żylaki kończyn dolnych to
poważny problem nie tylko
kosmetyczny, lecz przede
wszystkim zdrowotny. Wiele osób cierpi na żylaki,
które stanowią chorobę
obecnie najczęściej spotykaną.
Częstość schorzenia rośnie
z wiekiem i dotyka częściej
kobiet niż mężczyzn.
Problem jest poważny, gdyż
schorzenie ma na ogół
przebieg postępujący ze
skłonnością do nawrotów.

Czym są żylaki?
Żylakami nazywamy trwałe ograniczone rozszerzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać
węzowatych sznurów, splotów lub
kłębków, często z balonowatymi
uwypukleniami.
Pojawienie się ich jest świadectwem
rozwoju przewlekłej niewydolności
żylnej

* Video-gastroskopia
* Video-kolonoskopia

Klinika Chirurgii 1 Dnia
* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)
* ginekologia

Przyczyny żylaków?

Objawy żylaków kończyn
dolnych
W początkowym okresie żylaki nie
powodują żadnych dolegliwości. Pacjent zgłasza się do lekarza z powodów
kosmetycznych. Pierwszym objawem
jest najczęściej uczucie ciężkości kończyn, potem bóle, często pieczenia i
kurcze nóg, Obrzęki z biegiem czasu
nasilaja się.
W zaawansowanym okresie choroby w czasie oglądania kończyny
stwierdza się liczne wężykowate sznury i sploty żylne często z balonowatym
uwypukleniem.
Nieleczone schorzenie może doprowadzić do różnorodnych stanów
zapalnych a w efekcie do zapalenia żył.
Wybór leczenia zależy od stopnia zaawansowania żylaków, stanu zdrowia
pacjenta, zawodu oraz wieku chorego.
Według autorytetów chirurgii naczyniowej najlepsze wyniki przynosi
operacja sposobem Bahocka.
Jak rozwiązać problem żylaków?
Aby jak najlepiej rozwiązać ten
problem należy dojśc do wczesnego
rozpoznania, uważnie ustalić wska-

Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681

Karkonoskie Centrum Medyczne

Do powstania żylaków przyczyniają
się różne czynniki. Wpływ ma środowisko, wiek, styl życia a także czynniki
dziedziczne. Nie na wszystkie czynniki
ryzyka można wpływać, jednak są
sposoby zapobiegania chorobie żył,
jak chociażby aktywność fizyczna,
która powoduje uruchamianie tzw.
„pompy łydkowej”. Skurcze mięśni
nóg pobudzają krążenie żylne, przepychając krew w kierunku serca.

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

zania do badań oraz wdrążyć leczenie
zachowawcze lub operacyjne. Duży
wpływ na rodzaj terapii ma stopień
zaawansowania choroby i istniejące
powikłania.
Wybór najlepszej metody leczenia
spoczywa zawsze na lekarzu. Niestety
nie istnieje pojedyncze badanie, które
pozwoliłoby na wybór odpowiedniego
leczenia.
Obecnie podstawowe badania diagnozujące żylaki to badanie fizykalne
pacjenta oraz ultrasonografia naczyń
żylnych. Leczenie zachowawcze polega na kompresoterapii(noszenie obcisłych pończoch, opasek uciskowych)
oraz leczeniu farmakologicznym.
Leczenie inwazyjne polega na
wyborze jednej z wielu metod chirurgicznego usunięcia żylaków.

kosmetycznym
3. powiększanie się żylaków u chorych leczonych zachowawczo
4. nawracające zapalenia żylaków
5. krwotoki z żylaków
6. owrzodzenia goleni spowodowane niewydolnością żył powierzchownych

Przeciwskazania do
operacji

Przeciwskazania do radykalnej
operacji żylaków:
1. niedokrwienie kończyny
2. niedrożność żył głębokich
3. skaza krwotoczna
4. ciąża
Wiek pacjenta nie stanowi przeciwskazania do operacji.
Klinika Chirurgii 1 Dnia, którą
dysponujemy w naszej klinice
specjalizuje się w leczeniu operacyjnym żylaków kończyn dolnych.
Jednodniowy pobyt szpitalny oraz
rekonwalescencja w dogodnych
warunkach nie wydłuża procesu
leczenia a minimalizuje czynnik
stresu związany z operacją. Ma
to istotny wpływ na bardzo duże
zainteresowanie leczeniem operacyjnym w tego typu oddziałach.

Kiedy udać się do lekarza?
Najlepiej udać się do lekarza od razu
po zaobserwowaniu niepokojących
objawów, jak zaczerwienienia skóry
łydek, których kolor może zmienić
się na brązowy, wskutek nieprawidłowego krążenia krwi. Jest to
bardzo niepokojący objaw, ponieważ potem pojawią się swędzenie,
wypryski, pęknięcia pokrywającej
żylaki zniszczonej skóry i następnie
owrzodzenie podudzi. Z tych powodów żylaki powinny być zbadane Lek.med. Artur Kobyłko
możliwie jak najwcześniej przez Poradnia Chirurgii Ogóllekarza i odpowiednio leczone.
nej
Jakie są wskazania do operacji żylaków?

I Naczyniowej
NZOZ Karkonoskie
Centrum Medyczne

Wskazania do operacji
żylaków kończyn:

1. żylaki objawowe
2. żylaki bezobjawowe z defektem

Regularne ćwiczenia Nie pij – alkohol
receptą na zdrowie może cię zabić
Siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej oraz niezdrowe nawyki żywieniowe to Alkohol szkodzi zdrowiu – to prawda odwiecznie znana i trywialna, ale jakże często przemilgłówne czynniki ryzyka chorób układu krążenia, takich jak choroba wieńcowa, nad- czana, dla tzw. dobrego samopoczucia i braku wyrzutów sumienia. Warto jednak przypomnieć
ciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, miażdżyca. W konsekwencji długotrwałych jakie konsekwencje i straty w organizmie niesie picie alkoholu.
powikłań tych dolegliwości występuje również ryzyko zawału serca i udaru mózgu.
Jak pokazują statystyki ponad 80 czasu reakcji, wyraźna drażliwość, wego. W układzie wewnątrzwydzielTymczasem już 30 minut wysiłku fizycznego codziennie może
sprawić, że: tkanki organizmu
będą lepiej dotlenione przez co
zwiększy się metabolizm komórek
i zmniejszy się ryzyko powikłań
nadciśnienia tętniczego, bo obniży się skurczowe i rozkurczowe
ciśnienie krwi. Poprzez ćwiczenia
pacjent może uniknąć hipercholesterolemii, która może prowadzić
do zawału serca i udaru mózgu.
Wysiłek fizyczny pomaga spalić też
„zły” cholesterol. Ponadto trening
fizyczny zwiększa wydolność mięśnia sercowego. Udowodniono medycznie, że umiarkowany wysiłek
fizyczny zmniejsza ryzyko zawału
serca o 30 procent. Uregulowana
czynność serca i mniejsze ciśnienie
skurczowe zapewni natomiast
dobre samopoczucie i większą
odporność na stres. Regularne
ćwiczenia pozwalają również na
uniknięcie powikłań chorób układu krążenia.
- Podczas wysiłku fizycznego w
organizmie człowieka dokonuje
się szereg zmian: naczynia krwionośne zwiększają swoją objętość
co sprawia, że organizm jest lepiej
zaopatrywany w tlen i produkty
energetyczne potrzebne komórkom do procesów metabolicznych.
Zwiększa się ukrwienie serca i
rozwój krążenia obocznego, które

blemami sercowo-naczyniowymi.
Propozycje takich ćwiczeń to nie
tylko wizyty na siłowni czy bieganie. Może być to również wyjście
na wiosenny spacer, wycieczka
rowerowa ze znajomymi lub nordic
walking z przyjaciółmi. Ważne jest
aby ćwiczyć regularnie, najlepiej
codziennie.

jest odpowiedzialne za transport
krwi do obszarów potencjalne niedokrwionych w skutek zwężenia
głównego naczynia – mówi ekspert
programu „Serce na nowo”, prof. dr
hab. med. Zbigniew Gaciong.
Aktywność fizyczna poprawia
jakość życia – zdrowie, kondycję i
samopoczucie. Jest zalecana jako
forma rehabilitacji osobom z pro-
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TEL. 504-018-881
UL. Kiepury 57
Jelenia Góra

www.slimstudio.com.pl

STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI
Pierwsza wizyta GRATIS!

A

procent Polaków sięga po alkohol. Z
powodu urazów, wypadków, samobójstw i chorób, jakie występują w
skutek spożywania alkoholu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów
na świecie.
Alkohol etylowy, zawarty we
wszystkich napojach alkoholowych:
piwie, winie, wódce, jest substancją
psychoaktywną. Już po kilku minutach od spożycia alkoholu jego
poziom wzrasta. Do maksymalnego
stężenia alkoholu we krwi dochodzi po
upływie około 1-1,5 godziny od chwili
jego spożycia. Alkohol ma działanie tłumiące (depresyjne) i przeciwbólowe.
W miarę jak wzrasta stężenie spożywanego alkoholu we krwi, pojawiają
się dalsze zaburzenia. Od 0,2 do 0,5
promila we krwi powoduje nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia
i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz
zaburzenia widzenia. Do 0,7 promila
powstają zaburzenia sprawności
ruchowej (niezauważalne osłabienie
refleksu, nadmierna pobudliwość i
gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych
możliwości, które często prowadzą
do fałszywej oceny sytuacji). Do 2
promili mogą wystąpić zaburzenia
równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu,
spadek sprawności intelektualnej
(błędy w logicznym rozumowaniu,
wadliwe wyciąganie wniosków itp.)
pogłębiający się w miarę narastania
intoksykacji alkoholowej, opóźnienie

obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost
ciśnienia krwi oraz przyspieszenie
akcji serca. Do 3 promili zauważalne są
zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa),
wyraźne spowolnienie i zaburzenia
równowagi, wzmożona senność,
znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań. Do 4 promili
występuje spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub
zanik odruchów fizjologicznych oraz
głębokie zaburzenia świadomości
prowadzące do śpiączki. Natomiast
powyżej 4 promili pojawia się stan
zagrożenia życia - głęboka śpiączka,
zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego,
możliwość porażenia tych ośrodków
przez alkohol.
Należy pamiętać, że alkohol jest
substancją toksyczną i prowadzi do
wielu uszkodzeń w organizmie. W
układzie krążenia alkohol zmienia
metabolizm w mięśniu sercowym.
Osłabiona zostaje siła mięśnia serco-

niczym alkohol powoduje podwyższenie poziom kortyzolu, obniżenie
poziomu testosteronu u mężczyzn,
zaburzenia miesiączkowania. Alkohol wpływa na obniżenie potencji
u mężczyzn. Nie małe spustoszenie
robi też w układzie odpornościowym. Osłabia odporność na infekcje
wirusowe i bakteryjne. Skutkiem
obniżonej odporności jest m.in.
zwiększone ryzyko występowania
pewnych odmian raka, zwłaszcza
przełyku, wątroby, części nosowej
gardła, krtani i tchawicy oraz raka
sutka u kobiet. U osób nadużywających alkoholu 10- krotnie częściej występuje rak jamy ustnej, krtani oraz
tchawicy. Alkohol może wywołać też
bezsenność, zaburzenia równowagi
emocjonalnej, depresja, niepokój,
rozdrażnienie, nagłe zmiany nastroju, próby samobójcze, amnezja,
uzależnienie od alkoholu, delirium
tremens, psychoza alkoholowa,
halucynoza alkoholowa, otępienie
(zespól Korsakowa).
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
hsm
h
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AUTO KOMIS

hêrêh

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra
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firma handlowa

AUTO H A N D E L

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

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

OD PON. DO SOB. 8 -18
• Blacharstwo
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd
• Lakiernictwo
od W. Pola)
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
Tel. 075 / 75 33 284
• Bezgotówkowe rozliczanie
Fax 075 / 64 21 411
z firmami ubezpieczeniowymi
30

00

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 
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info@carat-auta.eu

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

Firma Motoryzacyjna “Ligęza” Sp. z o.o.
58-506 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 28, tel. 075 642 14 82, fax 075 642 14 80
www.ligeza.pl

Carat Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 74
58-506 Jelenia Góra
Telefon/Fax +48 757 123 001
NIP PL 611-265-96-12
REGON 020857558

REKLAMA / Z LOTU PTAKA
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Blokiem w Pogoń

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Nasze lepsze
od Widzewa

Na rogach Żubrów

Siatkarze Kolegium Karkonoskiego pokonali wicelidera
rozgrywek IV ligi, Pogoń Góra. Kolegium przerwało tym Znakomicie w wyjazdowym
samym dobrą passę przyjezdnych - sześciu spotkań bez meczu w Łodzi spisały się
porażki.
koszykarki Finepharmu
Karkonosze Jelenia Góra.
W pierwszym secie dzięki zna- bloku przyczyniły się do porażki Podopieczne Iwony Błakomitej grze blokiem na prowa- 19:25. Ostatni set stał pod znakiem szak pokonały Widzewa
wyrównanej walki. W zespole Ko- 74:72.
dzenie wyszło
legium znowu
Kolegium. Jezadziałał
leniogórzanie KU AZS Kolegium
Koszykarki Finepharmu KarkoKarkonoskie
blok
i skunie ustrzegli Pogoń Góra 3
Je
le
ni
a
Góra
nosze Jelenia Góra po niespodzie:1 (25:22) (2
s i ę j e d n a k Kolegium
5:17) (19:25 – MKS teczna gra wanej porażce przed tygodniem z
K ar konosk
) (25:21)
w ataku co
błędów i wy- Lara
KS Piaseczno tym razem jechały
, Piasecki, Ta ie: Nowotny, Krężel, S ta
dało wygrasoka sześciosi
ba
ak
ka
,
,
C
is
ek
,
P
Fl
aw
or
lik
ko
ow
w
sk
ski
i, Zaremba, ną 25:21, a na niezwykle tr udny mecz z
punktowa
Widzewem Łódź. Widzewianki
w całym
spotkaniu
3:1.
– Po porażce w Żmigrodzie
dokonaliśmy zmian w
ustawieniu. Na środek
z ataku został przeniesiony Przemek Cisek
co zaowocowało
dzisiejszą dobrą
grą w bloku – powiedział po meczu
trener Wojciech
Lara.

przewaga
stopniała
do wyniku 23:22. Zapowiadało się na nerwową końcówkę, ale to podopieczni Wojciecha
Lar y zachowali zimną krew i
wygrali 25:22.
W drugim secie akademicy z
Jeleniej Góry wyraźnie
byli lepsi zwyciężając
25:17 i prowadzenie
2:0 uśpiło ich czujność bo od początku trzeciego seta
przeważała Pogoń.
Gorsza gra
w odbiorze
i błędy w

Mecz Sudetów z Żubrami
Białystok kończył się, jak
zwykle to ma miejsce w hali
przy ulicy Sudeckiej, wielkimi emocjami. Niestety
górą okazali się przyjezdni,
zwyciężając 59:55.
Dla jeleniogórzan zaczęło się bardzo dobrze. Prowadzenie 6:0 i zupełny
brak zgrania w zespole z Białegostoku napawało optymizmem. Taka
sytuacja nie potrwała jednak długo.
Po kilku minutach na prowadzenie
wyszły Żubry. Na 3 minuty przed
końcem pierwszej części spotkania
było 16:9 dla przyjezdnych. W takich
sytuacjach niezawodny jest Krzysztof
Samiec, który dwoma rzutami zmniejszył prowadzenie rywali na 14:16. Po
chwili wyrównał Rafał Niesobski i niemal tradycyjnym rzutem w ostatniej
sekundzie Krzysztofa Samca
Sudety wygrały pierwszą
kwartę 18:16.
Widzew Łódź
– Fineph
W drugiej kwarcie było po- (17:2
2) (19:20) (2 arm Karkonosze Jelenia
dobnie. Skutecznie zaczęły
Góra 72:74
1:17) (15:15
Karkonosze:
)
Sudety, powiększając przeMićków 25,
W tym momencie ciężko było
Winnicka 18
wagę na 23:18. Później na Rozwadowska 8, Paw
, Witkoś 12,
cokolwiek
zrobić. Po piątym
lu
K
kiewicz
ret 11,
prowadzenie wyszły Żubry
faulu zespołu rzuty osobiste
i Alan Urbaniak rzutem za
skutecznie wykonali przyjezdni
trzy w ostatniej sekundzie wyrównał. t y m
ustalając rezultat na 55:59.
momencie
do
końca
Trzecią kwartę Sudety zaczęły od błę– Przegraliśmy po niecelnym rzudów. Kilka strat, kroki, błąd 24 sekund pozostało 15 sekund.
cie wolnym Krzyśka Samca. Zabrakło
Gdy
kibice
oczekiwali
skutecznie
i Żubry prowadziły dziewięcioma
doświadczenia. W końcówce mieliśmy
punktami. Sudety znowu musiały zakończonej ostatniej akcji meczu, grać na Krzyśka, ale młodzi zawodzawodnicy
Sudetów
mieli
ogromny
gonić przyjezdnych. Kolejne minuty
nicy nie rozumieją, co się do nich
to dobra gra Wojciecha Klimka, problem z rozpoczęciem gry. Nikt nie mówi – komentował zdenerwowany
wyszedł
do
podania
Rafałowi
Niesobktóry dwoma celnymi rzutami za
Ireneusz Taraszkiewicz.
dwa zmniejszył przewagę rywali i w skiemu i po 5 sekundach sędziowie
(arec)
nakazali
rozegranie
piłki
Żubrom.
końcówce po trójce Krzysztofa Samca
Sudety zbliżyły się do prowadzących
Trener Taraszkiewicz wyjaśnił także, że prawdopodobnie w fazie play-out zespołu nie wspomogą
Żubrów na jeden punkt.
Ostatnia kwarta miała dramatyczkontuzjowani zawodnicy wypożyczeni z Turowa Zgorzelec. – Mają urazy stawu skokowego i
ny przebieg. Na 23 sekundy przed końlekarz zespołu zabronił im udziału w grze. Jest to dziwna sytuacja bo normalnie po tygodniu
cem spotkania Krzysztof Samiec trafił
takich zawodników stawia się na nogi. Doszły jeszcze inne rzeczy, Sebastian Szymański choruje
za dwa i był jednocześnie faulowany.
na grypę jelitową – tłumaczył trener. Przed Sudetami jeszcze dwa wyjazdowe spotkania. W
Na tablicy wyników widniał rezultat
środę w Katowicach zmierzą się z AZS AWF, a 20 marca w Zielonej Górze zagrają z liderem
55:54. Samiec nie trafił rzutu osobistego i po zbiórce Żubry wyprowadziły
pierwszej ligi, miejscowym Zastalem.
kontratak zakończony celną trójką. W

wygrały pierwsze trzy spotkania
w grupie C, zajmowały trzecie
miejsce w tabeli i cieszyły się w
tym spotkaniu atutem własnej
hali. Nie pomogło to jednak w
meczu z podopiecznymi Iwony
Błaszak, które wygrały 74:72.
W sobotnim spotkaniu 25 punktów zdobyła Martyna Mićków. Pod
koszem brylowały wysokie Grażyna Witkoś i Paulina Rozwadowska.
Grażyna odnotowała 17, a Paulina
15 zbiórek.

(arec)

(arec)

Widzew Łódź – Finepharm Karkonosze
Jelenia Góra 72:74 (17:22) (19:20)
(21:17) (15:15)
Karkonosze: Mićków 25, Winnicka 18,
Witkoś 12, Kret 11, Rozwadowska 8,
Pawlukiewicz
E

K

L

A

M

A

Fot. R. Ignaciak

R

R

E

K

MONT-SAT

Sprzedaż, Montaż,
Serwis Anten Satelitarnych
i Zbiorczych Instalacji TV-SAT
(domki, hotele, pensjonaty)

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902

Autoryzowany Przedstawiciel

ul.Wolnosci 52
(obok małej poczty)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 588

ul.Jagielońska 19
(Cieplice)
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 699

3".:
Serafin

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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ul. Jagiellońska 29/U1, 58-560 Jelenia Góra - Cieplice
tel./fax 075 755 71 40
kom. 607 720 825
e-mail: phu.many@wp.pl
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RADIO TAXI MERCEDES

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

A
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SPORT

Wygwieżdżona nartostrada

Nasi nokautowali pod Wawelem
Trzy zwycięstwa przez knockout doświadczonych zawodników Jeleniogórskiego Klubu Shidokan i remis debiutującego Wojciecha Wierzbickiego. To bilans Ligi Boksu Tajskiego
w formule K1, która odbyła się w Krakowie.
Jeleniogórski Klub Shidokan re- rundy, toczył się w bardzo szybkim
prezentowało czterech zawodników: tempie i do końca ciężko było wyłonić
Grzegorz Lenart, Jakub Walasek, zwycięzcę. Wojtek skutecznie stawiał
Krzysztof Jutkiewicz i Wojciech opór i odpowiadam akcją za akcję.
Wierzbicki, będący zawodnikiem Ostatecznie sędziowie zdecydowali
zgorzeleckiego klubu Kick-Fighters. remis. Wojtek był bardzo zadowoGrzegorz Lenart „Złoty” zmierzył się lony z walki ponieważ był to jego
z obecnym mistrzem đwiata senio- pierwszy występ na ringu.
Jakub Walasek zmierzył się z zarów oraz juniorów w kickboxingu
w formule full contact, Szymonem wodnikiem Hammer Kick Marcinem
Kotem. W pierwszej rundzie nasz
Wąsem.
zawodnik kontrolował wszystkie
Gliwiczanin,
akcje przeciwktór y ma na Zawod
om, nad którym
nika. Za każdy
koncie 50 sto- P
i patronat spor
rzedst awicie
towy objęło zadany cios odczonych walk
ls two na Pol
skę Holender
i t r z y p a s y Szkoły Boksu Tajskiego
skiej dawał podwójM
ej
ir
o
Gym Amsterda
S
ilesia Divisio
mistrzowskie,
m nie. W drugiej
n oraz Mistr
z Świata Mar
rundzie nie dał
by ł w t y m Wach, towarzy
iu
szyła kampani
sz najmniejszych
p oj e d y n k u z patolo
a
sp
oł
eczna „Walcz
gią”.
szans rywalowi
faworytem.
i już na początku
Walka rozposłał go na deski.
poczęła się spokojnie,
Ostatni zawodjednak pierwsze kopnięcia „Złotego”
w udo osłabiły przeciwnika. Odtąd nik Jeleniogórskiego Klubu Shidorywalizacja toczyła się pod dyktando kan Krzysztof Jutkiewicz spotkał
jeleniogórzanina. Po kolejnej akcji się z zawodnikiem Athlon Kraków
ręcznej i kopnięciu na głowę powalił Radosławem Dulakiem. Miał to być
przeciwnika na deski. Po liczeniu rewanż za poprzednią ligę, w której
wznowiono walkę, ale nie na długo. Jutkiewicz znokautował przeciwnika
Powtórka ostatniej akcji zapewniła w 1 rundzie. Jednak walka potoczyła
zwycięstwo „Złotemu” przez KO już się podobnie jak ostatnio. Celne
proste dochodziły do celu co spow pierwszej rundzie.
Debiutujący na ringu Wojciech wodowało liczenie przeciwnika. Po
Wierzbicki skrzyżował rękawice z wznowieniu walki ponownie te same
brązowym medalistą Mistrzostw kombinacje i kopnięcie kolanem w
Europy w full-contakcie, zawodni- głowę zakończyło pojedynek przez
kiem Our Team Poznań Bartoszem KO w 1 rundzie.
Kowalskim. Pojedynek trwał trzy
Mariusz Ligiżyński

Po południu, na scenie przy z charakterystycznym
dolnej stacji wyciągu na Szreni- dla siebie poczuciem
cę odbywały się konkursy i inne humoru.
atrakcje dla publiczności. Tę część
(Karolina)
imprezy poprowadził Jacek Ziobro,

Sprzed kamer na stoki
Po godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta dekoracja zwycięzców
Slalomu Giganta. W rolę konferansjerów wcielili się, Anna
Popek i Paweł Homa. Na scenie pojawili się przedstawiciele dwóch
sponsorów, firmy Bergson oraz Rossignol, a także przewodniczący rady
miejskiej, Grzegorz Sokoliński. Wśród dzieci najlepsza była Oliwia Popek,
drugie miejsce zajęła jej siostra Małgosia, a najlepszym
chłopcem okazał się Adam Brzozowski. W kategorii
snowboard zwyciężył Szymon Wodzicki.
Najlepszy czas w zjeździe na nartach
uzyskał prowadzący w Trójce serwis
informacyjny, Paweł Sołtys. Podobnie jak
w zeszłym roku, rywalizowali z nim Waldemar Błaszczyk i Piotr Zelt, którzy
zajęli drugie i trzecie miejsce. W kategorii kobiet jako trzecia
slalom ukończyła Marta Wardyńska, natomiast druga była
Anna Popek, która musiała odłożyć mikrofon i stanąć na
podium. Tym razem najlepsza okazała się aktorka, znana z
takich seriali jak „M jak Miłość” czy „Na Wspólnej”, Ewa Gorzelak. Medale
i gratulacje gwiazdom złożył wyjątkowy gość, Marek Niedźwiecki.

Fot. Karolina

– Każdy uważa te zawody za dobrą
zabawę, ale tak naprawdę robimy
wszystko, aby wygrać – zdradziła tajemnicę Anna Popek, współprowadząca program „Pytanie na śniadanie”.
Dziennikarka telewizyjnej dwójki
przyjechała do Szklarskiej Poręby z
dwoma córkami, Małgosią i Oliwią,
które również wystartowały w slalomie. Większość gwiazd od dawna
uprawia narciarstwo zjazdowe albo
snowboardowe, ale wśród nich znalazły się także początkujące osoby.
Jedną z nich była pogodynka Marzena
Sienkiewicz, która pokonała całą
trasę tzw. tempem spacerowym i za
każdym razem cieszyła się z dotarcia
do mety.
Aktorzy i dziennikarze prezentowali
bardzo wysoki poziom narciarski. Zjazdy w wykonaniu Waldemara Błaszczyka, Roberta Gonery, Michała Milowicza
czy Piotra Zelta były godne podziwu.
Nie mniej efektownie zaprezentowali
się dziennikarze radiowej Trójki, m.in.
Paweł Homa oraz panie, Anna Popek
oraz Ewa Gorzelak. Wniosek z tego,
że gwiazdy radzą sobie na górskich
stokach podobnie jak na planach
serialowych czy telewizyjnych.

Nie odpuszczano
okazji, aby zrobić sobie
zdjęcie z kimś, kogo na
co dzień widzi się na
ekranie telewizyjnym.

Biznes-piłka w grze

Po drugiej kolejce JLB można już wskazać potencjalnych faworytów turnieju oraz drużyny, które mogą sprawić sporo niespodzianek.

W jednym z tych spotkań drugiej kolejki piłkarskich że Dolfamex będzie należał do silniejszych
najbardziej zacię- zmagań przedstawicieli biznesu Prawni- drużyn w tych rozgrywkach.
cy pokonali Mar-Mat 2:1.
(arec)
Pierwszy gola zdobył MarTABELA GRUPY A – po II kolejce
Mat. Jednak po przerwie
1. Dolfamex
6 pkt 13-4 Prawnicy wyrównali, a na TABELA GRUPY B – po II kolejce
2. PMPoland
4
3-1 dwie minuty przed końco- 1. DSE Biuro Konstrukcyjne 6 pkt 7-4
3. Mar-Mat
3
5-4 wym gwizdkiem zdołali 2. Maracana Piechowice 4
3-2
4. Prawnicy
3
5-5 strzelić zwycięskiego gola. 3. Przyjaciele Gola
3
6-3
Do pogromu doszło w
5. PEC
3
4-11
4. Polcolorit
3
2-1
spotkaniu Dolfamexu z
6. Meble Black-Red-White 2
2-2 PEC-em. Wygrana aż 9:1 5. Endico
1
2-2
7. EnergiaPro
1
3-5 i hattricki Podobińskiego 6. FC Temida Lambert Team 0
2-4
8. Jelenia Plast
0
2-5 oraz Bińczyka pokazują, 7. Nomi
0
1-6

Zmiana lidera pod siatką
Po drugiej kolejce Jeleniogórskiej
Ligi Siatkówki nowym liderem zostało
Orle. W tym tygodniu pauzowało
Orle–Gogaras. Lider Uniwersytet
Ekonomiczny utracił swoją pozycję na
rzecz TKKF „Orle”, z którym przegrał

wczoraj 2:3. Orle pokonało także Janowice 3:2 i ma na koncie 7 punktów. Jak
na razie bez zwycięstwa pozostają drużyny Kolegium Karkonoskiego i TKKF
„Orle”-Gogaras. Ta druga drużyna
ma na koncie dwa punkty po dwóch

Strzał w dziesiątkę

Zawodniczki Finepharmu Jelenia
Góra awansowały do finału Mistrzostw Polski juniorek. Podopieczne Mirosława Urama w decydującym
o awansie meczu okazały się lepsze
od broniącego
tytułu MTS-u
Kwidzyń.
Z a wo d n i c z ką turnieju

Łucznicy z klubu MKS Bobry Jelenia Góra startowali
w Legnicy na Mistrzostwach
Polski Seniorów oraz Mistrzostwach Dolnego Śląska Open.
W sobotnich (20 lutego) zawodach nie udało się uzyskać
dobr ych rezultatów. Lepiej
było w niedzielę, kiedy w
kategorii łuków klasycznych
wśród kobiet 9 miejsce zajęła
Adrianna Trzebińska, a wśród
mężczyzn Andrzej Trzebiński
był piąty. Pozostali zawodnicy Bobrów zajęli odleglejsze
miejsca. Aneta Sędor była 26,
Anna Rurak 28. W rywalizacji
męskiej 16 był Ryszard Zygmunt, 21 Patryk Skupin, a 35
Oskar Betler. W rywalizacji
zespołowej mężczyźni Bobrów
zajęli 5, a kobiety 8 miejsce.
W zawodach startowało 20
klubów z całej Polski.

(arec)

porażkach 2:3
w poprzednim
tygodniu. Porażka w stosunku 2:3 daje
jeden punkt.

(arec)

Wyniki drugiej kolejki:
Orle - Janowice 3 : 2 (25-22) (25-27) (22-25) (25-14) (19-17)
Politechnika - Kolegium 3 : 1 (25-13) (26-24) (20-25) (26-24)
Uniwersytet - Orle 2 : 3 (25-18) (20-25) (25-21) (18-25) (14-16)

MISTRZYNIE OGRANE!

decyzją
wszystkich treTurniej finałowy odbędzie się w
nerów została wybrana Katarzyna Kielcach w dniach od 8 do 13 marca.
Bieńko, skrzydłowa Finepharmu Rywalami jeleniogórzanek w grupie
Jelenia Góra.
„N” będą: Truso Elbląg,
Sośnica Gliwice oraz Beskid
Nowy Sącz.

(arec)

Fot. Konrad Żurawski

Do Szklarskiej Poręby
przyjechała plejada celebrytów, aby
zjechać slalomem
w ramach imprezy „Gwiazdy na
Śniegu”. Większość
Jacek Ziobro
świetnie radziła sobie
poprowadził część
na nartach zjazdowych,
imprezy „Zjazd gwiazd”.
snowboardzie i trikke’ach. Publiczność miała
okazję na zdobycie autografów i pamiątkowego zdjęcia z ulubieńcami.

FOT. ARCHIWUM KLUBU
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Fot. R. Ignaciak
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MKS Finepharm Jelenia Góra – MTS Kwidzyń 27:21 (13:8)
Finepharm: Pałysa, Latuszek 7, Bieńko 7, Pawliszak 6, Sawicka 5, Bielecka 1, Konarzewska
1, Murczak

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

wydawnictwo: Nonesuch/Warner Music Poland
Od ponad 30 lat uchodzi Pat Metheny za czarodzieja gitary. Ten światowej
sławy amerykański wirtuoz gitary i
kompozytor swą olbrzymią popularność zawdzięcza miedzy innymi temu,
że umiejętnie potrafi połączyć w swojej
muzyce elementy jazzu i rocka. Najpełniej udało mu się to na albumie „Secret

muzyki pop. Skomponowana przez
niego ballada „This In Not America”,
w której nagraniu wziął udział słynny
wokalista David Bowie, stała się wielkim światowym przebojem dzięki swej
wyjątkowej melodyjności. Kompozycje
Metheny’ego mają niepowtarzalny
klimat i urzekający nastrój. O jego
najnowszej, nowatorskiej płycie „The
Orchestrion” było głośno od wielu
miesięcy. Łączy ze sobą instrumenty
Story”, przez niektórych uważanej za akustyczne i elektryczne. Główne
najpełniejsze osiągnięcie Metheny’ego. instrumenty zostały zaprojektowane
Zaskarbił sobie sympatię u wielbicieli i zbudowane przez niewiarygodnie

Krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane kolejno od 1 do 30,
utworzą rozwiązanie – przysłowie hiszpańskie

Poziomo:
1) r urka z kolorowymi
szkiełkami.
7) poselska dezaprobata.
8) stolica Kenii.
9) gaz o wzorze H2S.
12) najmniejsza część pierwiastka.
14) młody samiec świni domowej.
17) schowek na okulary.
19) samouk na egzaminie.
21) boa lub etola.
22) chęć zrobienia czegoś,
zwykle zakazanego.
24) … na świat.
26) urządzenie z termostatem.
30) liczba 100 na banknocie.
31) ulica w szpalerze drzew.
32) spacer.

Pionowo:
1) Kasia, piosenkarka, wystąpiła w filmie „Nocne
graffiti”.
2) szarpana przez trubadurów.
3) potocznie: podłużny radiomagnetofon dwukasetowy.
4) selekcja.
5) węgierski owczarek.
6) opakowanie krówki.
10) polski motorower.
11) produkt firmy Zelmer.
13) miasto XVIII letnich
igrzysk olimpijskich (Japonia).
15) Grażyna Barszczewska
w serialu „Kariera Nikodema Dyzmy”.
16) ... John, brytyjski gwiazdor popu.
18) film Polańskiego nagrodzony 4 Oscarami.
20) pierwsza żona Wieśka
Gabriela („Złotopolscy”).
22) kres podróży Koziołka
Matołka.
23) naczynie na inkaust.
25) gazowany napój chłodzący.
27) Marcin, który wywołuje
salwy śmiechu.
28) wiecznie zielone drzewo
iglaste; araukaria.
29) błędny ..., to Don Kichot.

okiem satyryka

POP ROCK & JAZZ
RICHARD BONA – „The Ten
Shades Of Blues”

wydawnictwo : Emarcy/ Universal Music Polska
Muzyka tego znakomitego gitarzysty basowego urodzonego w Kamerunie działa od wielu lat na słuchaczy
jak balsam. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął bardzo wcześnie jako
dziecko śpiewając wraz z dziadkiem
i matką w chórze kościelnym. Mając
11 lat chwycił za gitarę odkrywa-

utalentowanego Erica Singera. To jeden
z najbardziej zaskakujących albumów
takim walorze artystycznym. Pat
Metheny lubił zaskakiwać przyprawiał
o zawrót głowy, kiedy nagrał „Zero Tolerancje For Silence” Silenie ogromnym
potokiem dźwięków. Teraz okazało się,
iż praca z autentycznymi muzykami
Metheny’emu już nie wystarcza. On
sam kontroluje pełne spektrum brzmienia, generowania fraz i dźwięków tak
jakby to grali żywi muzycy. Słyszymy
dźwięk prawdziwych instrumentów takich jak: marimba, wibrafon,

dzwonki orkiestrowe, gitarę basową,
bębny. Pojawiają się
gitary roboty, butelki
nadmuchiwane ciepłym powietrzem
oraz różnego rodzaju urządzenia mechaniczne i akustyczne. Ten niezwykły
projekt nazwał „Orchestrion” – tak jak
nazywano popularną szafę grającą
100 lat temu. Orkiestrion robotów w
swojej dźwiękowej przestrzeni brzmi
jak jego Pat Metheny Group. Pięć
rozbudowanych kompozycji z tytułowym – „The Orchestrion” - opus

POP ROCK & JAZZ
magnum albumu (najdłuższy utwór
na płycie ) a następnie „Entry Point”
robią wrażenie. O połowę krótszy jest
„Expanssion”. Album zamyka „Spirit
of the Air” (Duch Eteru), w którym Pat
Metheny wybiera się wraz ze słuchaczami w niezwykła podróż, dzięki której
poznajemy dźwięki, których wcześniej
nie doświadczyliśmy.

Andrzej Patlewicz

SMAKI JELONKI

Nie ma jak u Leszka

Warto pojechać do Kamiennej Góry na… obiad.
Miasto nad Zadrną ma uroków
wiele. Mnóstwo z nich tonie w cieniu
zaniedbań widocznych nie tylko w
kamiennogórskim centrum. Ale i
pośród zapuszczonych kamienic,
nie pozbawionych wszak pewnego
małomiasteczkowego czaru, kryją się
skarby. Jednym z nich jest kawiarnia
„U Leszka”.
Kawiarnia to z nazwy tylko, bowiem na parterze niepozornej kamienicy kryje się niepowtarzalne wnętrze.
ZEBRA
CIASTO W PASKI
Składniki:
1 szklanka białej oranżady
1 szklanka oliwy
2,5 szklanki mąki + 2 łyżki
1 szklanka cukru
5 jajek
2 łyżki kakao
2 łyżeczki proszku do pieczenia (z czubkiem)
1 cukier waniliowy
Przepis: Jajka utrzeć z cukrem (zrobić kogiel
mogiel), potem dodawać na przemian mąkę
(wymieszaną z proszkiem do pieczenia),
oranżadę i oliwę - około 3-4 zmiany.
Po wymieszaniu podzielić masę na dwie
równe części - do jednej części dodać 2 łyżki
mąki, a do drugiej kakao. Masy wlewać na
przemian (po około 3 łyżki) do tortownicy
wysmarowanej uprzednio masłem i posypanej
bułką tartą.
Piec około półtorej godziny w temperaturze
150 stopni C.
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Wstąpiwszy tam ma się wrażenie przekroczenia bariery czasu. Znajdujemy
się w wyszynku z początku XX wieku,
cywilizacją nieskażonym, za to z jadłem przednim. W jadłospisie pełnym
rubasznych nazw potraw każdy coś

(tejo)

Szef kuchni Lesław Cichocki wnętrze swojego lokalu obwiesił dyplomami uznania. Potrawy spod
ręki tego mistrza kuchni gościły już na wielu europejskich stołach i uprzyjemniały rozmaite
uroczystości. Nie wierzycie? To spróbujcie!

UŚMIECH JELONKI
Spotyka się dwóch facetów, jeden
mówi:
- Kurcze, powiedz mi co mam zrobić,
mam problem z teściową, wchrzania
się do każdej dyskusji, kłócimy się, nie
mogę dojść z nią do ładu.
- Spoko, kup jej samochód, teraz jest
dużo wypadków, zabije się gdzieś.
- ok
Spotykają się po dwóch tygodniach:
- Chryste, aleś mi doradził.
- Co się stało?
- Posłuchaj, nie dość, że straciłem
kasę na samochód, ona żyje i prowadzi
jak szatan to jeszcze ma 3 kierowców
na sumieniu.
- A jaki jej samochód kupiłeś????

dla siebie znajdzie. Hitem są… buraczki
przyrządzone tak, że buraczków jako
żywo nie przypominają. Smakowity
kotlet plebana i kociołek z mięsiwem
dla większej liczby gości to gwarancja
miłych doznań smakowych nawet dla
najwybredniejszego podniebienia.

- No, Syrenkę.
- Boś głupi, trzeba było jaguara, to
by już nie żyła.
- ok teraz kupie jaguara.
Spotykają się po następnych dwóch
tygodniach:
- Rany julek, jaki jestem szczęśliwy!
- Co, nie żyje? A nie mówiłem?
- Uffff, wreszcie nie żyje, a najbardziej mi się podobało, jak jej głowę
odgryzał.
***
Jasiu słyszy dzwonek do drzwi... Po
chwili otwiera... Patrzy, rozgląda się i
nikogo nie widzi, po chwili słyszy glos
pod nogami :
-Spójrz tu taj spójrz tutaj..!!!.. Jasiu
patrzy pod nogi patrzy, a tam ślimak..

jąc u siebie na gitarze basowej. W 1989 roku wy- przeniósł się do Francji, gdzie podjął rassona, Boba Jamesa, Reginy Carter,
niezwykły emigrował do Niemiec, a następnie studia muzyczne, a także grywał w Bobby Mc Ferrina i wielu innych. Był
klubach współpracując z takimi też członkiem Pat Metheny Group.
dar łatwego
muzykami jak: Jacques Higelin, Jego udział w wielu projektach Pat
przyswajania gry ze słuchu i to na
Didier Lockwood, Manu Diban- odwzajemnił występując na jego
dowolnym instrumencie. W 1980
go, Salif Keita. W 1995 roku płycie „Reverance”. Wraz z wydaroku usłyszał go w Douala franwziął udział w nagraniu płyty niem najnowszego albumu „The
cuski właściciel klubu jazzowego
„My People” Joe Zawinula, po Ten Shades of Blues” mija 10 lat od
w miejscowym hotelu. Zapropoczym wyruszył wraz z nim na fonograficznego debiutu Richarda
nował mu utworzenie zespołu a
światowe tournee. W 1995 roku Bony, jakim był album „Scenes
na pożegnanie wręczył mu kilka
przeniósł się do Nowego Jorku, From My Life”(99). Na nowej płycie
jazzowych albumów. To właśnie one
gdzie brał udział jako sideman Richard Bona jest przewodnikiem,
ukształtowały jego zainteresowania
w nagraniach Larry Coryell’a, zabierającym nas w podróż wspólnie
muzyczne. Duży wpływ wywarły na
Mike’a Sterna, Herbie’go Han- z indyjskimi, country’owymi i jazzoniego nagrania Jaco Pastoriusa, które
cocka, Chicka Corei, Jacky Ter- wymi muzykami w odległe zakątki
spowodowały, że skoncentrował się

-A ślimak.. phyyy wziął go i wyrzucił
za plot.. Po dwóch latach Jasiu znów
słyszy dzwonek do drzwi otwiera.... i
patrzy znów ślimak.. ślimak do niego:
-Ej ty stary co to było to przed chwilą
co??
***
Do Jasia podchodzi ratownik pracujący na basenie:
- Zakazane jest sikanie do basenu!
- Ale wszyscy sikają do basenu!
- Może -mówi ratownik -Ale na
pewno nie z trampoliny!
***
Wsiada pijany mężczyzna do pierwszej lepszej taksówki. Taksówkarz
się pyta:
- Dokąd jedziemy?
- Do domu!
- A dokładniej !?
- Do sypialnie na drugim piętrze....

ziemi. Za tym albumem kryje się
blues, który można znaleźć zarówno
w Afryce, Ameryce i Indiach. Ludzie
nadają mu styl, gitarę i wokal. The
Ten Shades of Blues” znaczy nic innego jak Dziesięć Odcieni Bluesa. Blues
to kilka nut, z których każda ma siłę,
aby wyjść naprzeciw i dotknąć cię. Są
one obecne we wszystkich rodzajach
muzyki popularnej na świecie, rezonują w ludzkich sercach. Kompozycje
Richarda Bony na tej płycie są wyjątkowe bo mają swe źródła w Afryce, w
jazzie, fusion.

Andrzej Patlewicz
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010/02/19 - 14.40 – 2010/02/26 - 0.15
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 127, OGŁOSZEŃ 1000
KIEROWNIK-REPREZENTANT - praca w
branży ﬁnansowej - dystrybucja produktów ﬁnansowych! Praca od 15 marca - 880
077 786

PRACA
DAM PRACĘ

KIEROWNIK/REPREZENTANT - praca w
branży ﬁnansowej dla osób młodych, ambitnych, nastawionych na sukces i wysokie
zarobki - 793 283 056

MASZ 25 - 55 lat, wykształcenie średnie/
wyższe, chcesz dorobić/zarobić. Firma
ﬁnansowa - biuro rekrutacji - zgłoszenia: wt,
czw, pt w godz. 12 do 16 - 607 197 728

NAJWYŻSZE prowizje - dla obecnych i przyszłych agentów OFE! - 692 890 195

ZATRUDNIĘ osobę do sprzedaży urządzeń
gastronomicznych. Wymagania - kreatywność, elokwentność, chęć do nauki, komunikatywność, doświadczenie mile widziane,
tel. 601 346 774

POSZUKIWANY skrzypek - na ślub w Siedlęcinie - 669 491 010
PRACA dla doświadczonego cieśli - również
zlecenia polegające na ocenie stanu istniejącego więźby - 692 641 865

DAM mieszkanie w zamian za pracę przy
komputerze około 3 godziny dziennie - 500
290 337

SZUKAM pośredników - w zdobywaniu
zleceń remontowo budowlanych. Prowizje
od wartości zlecenia - 783 203 200

JELENIOGÓRSKIE Centrum Nieruchomości - przyjmie do pracy operatywna
osobę. Wysokie wynagrodzenie prowizyjne.
Wymagane wykształcenie minimum średnie
- 693 539 964

AGENCJA Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracownika ochrony z terenu Szklarskiej Poręby
i okolic - 605 097 861

BIURO RACHUNKOWE
Na rynku od 1996 roku!

- pełna księgowość
- rozliczenie z ZUS i US

- kadry i płace
- księga przychodów
i rozchodów

Odbiór dokumentów u klienta
58-500 JELENIA GORA ul. WOŁKOWA 22
Tel. 075-7524945 kom. 0668690058
Najniższe ceny! Zadzwoń i sprawdź.

AGENT ds. odszkodowań - Znasz osoby, które
uległy wypadkom komunikacyjnym lub innym?
Potraﬁsz dotrzeć do takich osób? Gwarantujemy
najwyższe prowizje. Wymagania: komputer i
prawo jazdy kat. B - 508 841 459

CYFRA + - zatrudnij się u nas. Gwarantujemy
możliwość rozwoju, wysokie zarobki i pracę w
młodym zespole - 75 764 70 19

AGENT ubezpieczeniowy - zatrudnimy do pracy
byłych pracowników PZU i PZU Życie. Wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres e-mail: praca@
centim.pl - 501 039 202
AGENTÓW d/s odszkodowań - na terenie Niemiec, wysokie prowizje - 784 347 925
AGENTÓW d/s odszkodowań - poszukuję
agentów d/s odszkodowań, wysokie prowizje,
profesjonalne szkolenia, możliwość stałych
dochodów - 509 029 334
AGENTÓW w Niemczech - Firma Temida
poszukuje agentów do spraw odszkodowań w
Niemczech do współpracy, wysokie prowizje,
profesjonalne szkolenia - 662 040 110
ATNT Jelenia Góra - w związku z rozwojem na
jeleniogórskim rynku młodych, ambitnych, nastawionych na rozwój i sukces od zaraz zatrudnimy
- 512 024 421
CHCESZ pracować w grupie - posiadasz samochód 4 drzwiowy na gaz lub diesel - praca w
godzinach od 7 do 19 - 602 802 164
CHCESZ zarabiać 500 zł. tygodniowo? Pracujesz, lecz nie starcza Ci na wszystko? Napisz
do nas mail z zapytaniem „PYTAM” a wszelkie
informacje dostaniesz drogą mailową - pracuj_z_nami2@wp.pl
CHCESZ zarobić? - zarób nie wychodząc z domu!
Napisz e-maila o treści „CHCĘ” a ja w mailu zwrotnym napisze Ci wszystkie niezbędne informacje:
inwestujezarabiam@gmail.com - 609 845 571

Firmy. Agencja INTELMET Lubań, Przemysłowa
4, I piętro - 75 724 89 60

DLA przedsiębiorczych - odstąpię prowadzenie
małej ﬁrmy - 756 426 693

KIEROWNIK-REPREZENTANT - Praca w branży
ﬁnansowej - dystrybucja produktów ﬁnansowych!
Praca od 15 marca - 880 077 786

OPIEKUNKA - poszukuje pani do przypilnowania
dwoje dzieci zaprowadzenie do przedszkola i
odebranie - 660 725 384

DO działu marketingu - KATION Sp. z o.o. zatrudni
do działu marketingu. Wymagania: j. angielski biegle w mowie i piśmie, mile widziane doświadczenie
w branży metalowej. CV i LM: praca@kation.com.
pl - 075 75 51 697

KOBIETA do 35 lat - ładna, zgrabna dziewczyna/
pani do zdjęć w hali przy super samochodzie.
Strój plażowy lub zwiewne sukienki - bez nagości!
Możliwe jest ukrycie twarzy. Cena do ustalenia masterantonio@wp.pl

OPIEKUNKA do bliźniąt - Poszukuję opiekunki
do 2-letnich bliźniąt. Praca od poniedziałku do
czwartku w godzinach 9.30-17.30 - 792 919 616

DO sklepu odzieżowego - poszukuję studentki
do sklepu odzieżowego w Piechowicach, praca
15 dni w miesiącu od 11.30-17.00 co dwa dni 662 147 407

KUCHARZ - Hotel 3-gwiazdkowy w Karpaczu
- 605 154 020

DO sprzątania mieszkań - szukam osoby - 791
021 515
DODATKOWY zarobek - Dołącz do ﬁrmy FM
GROUP! Bogata oferta: odpowiedniki znanych
perfum, make up, środki czystości dla domu!
Zysk na produktach to 43%+ dodatkowa premia!
Aby uzyskać status dystrybutora: Zadzwoń - 667
080 429
FINANSE, bankowość - Star Finance sieć
salonów finansowych poszukuję partnerów:
wymagania - niekaralność, lokal 25 m2, gotowość
do zainwestowania własnych środków. CV i lm na
partner@starﬁnance.pl - 519 140 016
FIRMA sprzątająca zatrudni - mężczyznę z grupą
na terenie marketu Carrefour - 661 991 555
FIRMA z branży drzewnej zatrudni handlowca mile
widziana znajomość języka niemieckiego cv na
handlowiecjg@wp.pl - 075 744 85 911
FIZJOTERAPEUTA - od marca do czerwca potrzebuję pilnie ﬁzjoterapeutę na umowę zlecenie
- 505 433 262
FRYZJER-KA - zatrudnię fryzjera - fryzjerkę
stanowisko męskie - 509 683 505

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ

proszę przesłać rekrutacjajg.hmi@gmail.com 793 283 056

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem,
dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania
prawa, przemocy, itp.
• PODAWANY BĘDZIE TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYSŁANY
ZOSTAŁ SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treści SMS nie będą
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami
oraz wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie
tj. numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

FRYZJER-KA - zatrudnię na dobrych warunkach, tylko samodzielnych z wysokimi kwaliﬁkacjami - 508 176 215
FRYZJERKA - zatrudnię na dogodnych
warunkach fryzjerkę z wysokimi kwaliﬁkacjami
zawodowymi, praca stała etat, dobrze prosperujący salon, dużo klienteli, powiększam kadrę
zawodową - 508-176 215
FRYZJERKI - w renomowanym salonie w
centrum Jeleniej Góry. - 792 607 377
HOSTESSA pilne! - Termin 5-7.03.2010 w godz.
05. 14-20 06. 10-20 07. 10-18. Stawka 7zł/h.
Aktualna książeczka sanepidu. CV + foto +
wzrost proszę wysyłać na marcin.tabis@gmail.
com. - 663 577 360
HOTEL 3 gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
pracownika Recepcji z doświadczeniem. - 605
154 020
HURTOWNIA - Firma medyczna „Opal Med”
przyjmie osoby na telefoniczna obsługę klienta.
CV prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
JELENIOGÓRSKIE Centrum Nieruchomości - przyjmie do pracy operatywna osobę.
Wysokie wynagrodzenie prowizyjne. Wymagane wykształcenie minimum średnie - 693
539 964
KELNERKA/BARMANKA - przyjmę do pracy
w pizzerii Palermo przy ul. Sygietyńskiego w
Jeleniej Górze od maja 2010 z wcześniejszym
kilku dniowym szkoleniem. Więcej inf. pod nr
tel. lub w lokalu. - 757 543 295
KELNERKĘ do nowe otwieranej restauracji w
Piechowicach - 602 429 254
KELNERKI, barmanki - przyjmę do kawiarni
w Cieplicach od 20.03. kelnerki i barmanki,
studentki studiów dziennych i zaocznych. Nie
wymagam doświadczenia tylko uczciwości i
dyspozycyjności - 693 389 292
KIEROWCA kat. D - Firma przewozowa z okolic
Świerzawy zatrudni kierowcę - 603 139 853

KUCHARZ/PIZZA - Stanowisko: kucharz - kuchnia włoska i polska Restauracja w Złotym Potoku
(4 km od Gryfowa Śl.) CV proszę przesłać na
zlotypr@op.pl Kontakt tylko emaliowy! - 601
347 870
MARKETING sieciowy - Osoby z doświadczeniem w sprzedaży bezpośredniej. Branża
suplementacyjna. Wynagrodzenie prowizyjne plus
premie. Szkolenie od podstaw - 669 409 218
MECHANIKA - przyjmę do pracy z doświadczeniem uczciwego i pracowitego mechanika znającego się na swojej robocie - 609 461 979
MECHANIKA do pracy - przyjmę do pracy
z doświadczeniem uczciwego i pracowitego
mechanika znającego się na swojej robocie - 75
761 10 60
MŁODA - dodatkowa praca - młoda studentka
piątego roku studiów pedagogicznych chętnie
podejmie się dodatkowej pracy w weekendy lub
dwa, trzy razy w tygodniu - 793 698 973
NAJWYŻSZE prowizje - dla obecnych i przyszłych
agentów OFE! - 692 890 195
NATYCHMIAST opieka Niemcy - Opiekunka w
średnim wieku ze znajomością języka w mowie.
Doświadczenie w opiece. Wyjazd natychmiast.
Zmiana, co 4 tyg. Bardzo dobre warunki pobytu i
płacowe - 696 927 763
OD zaraz - Firma handlowa przyjmie i bezpłatnie
przeszkoli, mile widziane prawo jazdy kat B. Praca
dla mężczyzn. Cyfra + - 757 647 019
OPIEKA Niemcy - szukam osoby chętnej na
zmianę do opieki do Niemiec do osoby lezącej 300
euro tygodniowo wyjazd 8.03 - 662 615 568
OPIEKA Niemcy od już! - Praca legalna, dla
opiekunek osób starszych. Wynagrodzenie do
1300 euro miesięcznie. Zapraszamy do biura

PANIĄ na emeryturze - poszukuje Pani na emeryturze lubiącą dzieci, która chciałaby mieszkać
za darmo w domu jednorodzinnym w zamian za
opiekę nad moją 6 miesięczną córką parę godzin
dziennie - 792 876 442
POMOC kuchenna - Hotel Vivaldi w Karpaczu
zatrudni na stanowisku pomoc kuchenna, mile
widziane doświadczenie w pracy w kuchni. - 501
444 017
POSZUKIWANY DJ - Nawiążę współpracę z
DJ’em. - 724 224 407
POSZUKIWANY kierownik budowy na terenie
Jeleniej G. Wszystkich zainteresowanych proszę
o przesłanie informacje o doświadczeniu na cieplice10@wp.pl
POSZUKIWANY skrzypek - na ślub w Siedlęcinie
- 669 491 010
POSZUKUJĘ osoby potraﬁącej tanio zamontować 2 okna i drzwi balkonowe w Karpaczu. Mogę
też zlecić inne roboty remontowe - 507 932 248
POTRZEBNY chłopak na promocję MANUEL
w Carrefour. Wymagania: aktualna książeczka
sanitarna. Zgłoszenia ze zdjęciem wysyłać na
adres nesa@o2.pl
PRACA - sprzątanie - dla Pani z grupą inwalidzką
na zastępstwo urlopowe w Karpaczu - 665
408 172
PRACA - sprzątanie dla Pani z drugą grupą
inwalidzką - 601 255 895
PRACA biurowa - poszukuję pracownika, komunikatywnego ze znajomością języka angielskiego
w branży IT, CV+ zdjęcie wraz z listem motywacyjnym, prosimy przesyłać na podany adres mailowy:
pracajg@op.pl - 662 826 665
PRACA dla doświadczonego cieśli - również
zlecenia polegające na ocenie stanu istniejącego
więźby - 692 641 865
PRACA dla studentów - zatrudnimy animatorów
do pracy z dziećmi - Jelenia Góra - 601 966 386

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.

KIEROWCĘ na autobus - 502 550 613
KIEROWNIK oddziału - ﬁrma transportowa
zatrudni. Wykształcenie wyższe, język niemiecki
i/lub angielski. Mile widziane doświadczenie.
Pełen etat. CV + LM na maila neibach@o2.pl
- 757 551 285
KIEROWNIK zmiany - zatrudnię 1 osobę na j/w
do pracy w markecie - 607 454 112
KIEROWNIK/REPREZENTANT - Praca w
branży finansowej - dystrybucja produktów
finansowych. Wymagana wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat B, niekaralność. CV

KUPON NA OGŁOSZENIE DROBNE
Jeden kupon = jedno wydanie
KUPON PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
LITERAMI I CZYTELNIE (MAX 150 ZNAKÓW)

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

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
64 58 709
Szpital Wojewódzki
75 37 100
Izba przyjęć
75 37 118
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
75 46 101
Ul. Sudecka
75 46 210
Powiatowy Urząd Pracy
64 73 160
Urząd Skarbowy
64 73 500
Urząd Celny
64 57 200
Rzecznik praw konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji Turystycznej
76 76 925
Sąd Okręgowy
64 15 100
Prokuratura Rejonowa
64 28 400

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
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

T E L.
Dane obowiązkowe
do wiadomości redakcji (nie będą publikowane).
Imię i nazwisko:............................................................
Adres:.............................................................................
Telefon:..........................................................................

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PRACA dodatkowa - w domu. Jeśli jesteś zainteresowany/a odpowiedz na adres poczta2881@
wp.pl - 783 539 802

PRZYJMĘ do pracy z doświadczeniem uczciwego
i pracowitego mechanika znającego się na swojej
robocie - 757 611 060

PRACA dodatkowa dochodowa - jesteś szefem
dla samego siebie! Praca w marketingu internetowym, łatwa przyjemna i co najważniejsze przynosi
zyski. O więcej informacji proszę pisać na maila:
emarketing-praca@wp.pl

PRZYJMĘ koleżankę - do współpracy, bardzo
dobre warunki ﬁnansowe, legalnie, zakwaterowanie Berlin napisz sms oddzwonię Sara - 0049
157 771 36 498

PRACA dorywcza - Praca jeden, dwa dni w
tygodniu (przeważnie piątek i jego okolice) przy
liczeniu towaru w hurtowni pasmanterii. Płatność
ok. 10 zł. netto za godzinę. Oferta dla studentek
- 606 785 230
PRACA jako kurier - wymagany własny samochód
dostawczy kontakt mailowy: ofertypracy11@
wp.pl
PRACA na budowie - osoba z doświadczeniem,
praca na pół roku, wymagana bardzo dobra znajomość tematu typu profesjonalne kładzenie regipsów itp. Tylko osoby z doświadczeniem, praca w
Dąbrowicy. Docelowo 10 zł/h. - 692 487 794
PRACA na stałe - Cyfra + - min średnie, do 30
lat. Praca ﬁzyczna i umysłowa od 1600 netto 501 665 790
PRACA od zaraz - poszukuję murarzy, regipsiarzy praca na wyjazd - 511 470 295
PRACA Szklarska Poręba - poszukujemy
sprzedawcy na stoisko handlowe - praca na
powietrzu. Zainteresowane osoby prosimy
o składanie CV na e-mail: szklarka@op.pl
- 606 108 681
PRACA w Holandii dla pań - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Panie od 18-26
roku życia do pracy/staż przy ogórkach,
przy pomidorach - uprawa szklarniowa - 75
75 23 230
PRACA w Holandii dla pań - Stowarzyszenie
Pegaz pilnie poszukuje Panie od 18-26 roku
życia do pracy/staż przy truskawkach uprawa szklarniowa - 75 75 23 230
PRACA w Top Secret - Praca w charakterze sprzedawcy na cały etat, dla osób nie
uczących się - CV z listem motywacyjnym i
zdjęciem proszę przesyłać na adres mailowy:
sklep . j e l e n i a g o r a @ t o p s e c r e t . c o m . p l 695 122 618
PRACE ogólnobudowlane - wymagania
- chęć do pracy, pojęcie ogólne o zawodzie, bez nałogów, kat. B, teren pracy to
J.G i okolice - 696 351 365
PRACOWNIK fizyczny - zatrudnię pracowników fizycznych do pracy w metaloplastyce - 603 224 439
PROJEKTANT wnętrz - Preferowane:
p r o g r a m y g r a f i c z n e , w y c z u c i e f o r m y,
doświadczenie w branży wnętrzarskiej.
CV należy przesyłać na bosoa@architekci.pl - 505 310 000
P R Z E D S TAW I C I E L I - F i r m a Te m i d a
poszukuje do współpracy przedstawicieli - agentów ds. odszkodowań z
doświadczeniem, po 30 roku życia - 662
040 110
PRZYJMĘ do pracy w sklepie odzieżowo obuwniczym. Wymagane min. wykształcenie
średnie, doświadczenie, dyspozycyjność i
wysoka kultura osobista. CV ze zdjęciem
proszę przesyłać na @ - maxoni_sklep@
wp.pl

PRZYJMĘ opiekunkę - do dziecka dwuletniego
(plus okresowo czteroletniego). Centrum Jeleniej
Góry. Praca od kwietnia - 509 703 013
REMONT domu - szukam solidnej ﬁrmy budowlanej która zajmie się remontem poniemieckiego
domu wolno stojącego. - 693 891 578
REPREZENTACYJNĄ - szukam atrakcyjnej
kobiety w wieku 20-29 lat, jako Twarz mojej ﬁrmy.
Spotkania biznesowe, wyjazdy itp. itd. CV ze
zdjęciami na davido19.19@o2.pl
ROZNOSZENIE ulotek - roznoszenie ulotek na
terenie Cieplic i okolic - 665 163 087
ROZNOSZENIE ulotek i wyklejanie małych plakatów na terenie Jeleniej Góry - 601 143 665
ROZWOŻENIE pizzy - praca dorywcza - rozwożenie pizzy Karpacz. Własny pojazd (samochód,
skuter). Najlepiej z Karpacz - 506 855 115
SAMODZIELNY kucharz - Hotel Sasanka zatrudni
- 75 75 28 000
SERWIS ceny w marketach - rozwijający się
serwis nawiąże współpracę z przedstawicielem
handlowym kontakt serwis@cenywmarketach.pl
SILNIK VW Garbus - poszukuję dobrego warsztatu, który naprawiłby mi silnik VW Garbus - 698
633 201
SKLEP z odzieżą - pilnie poszukujemy Pani
z doświadczeniem do pracy. Osoba odpowiedzialna, sumienna, mająca pojecie o modzie,
potraﬁąca doradzić Klientowi. Wiek ponad 25
lat - 693 963 962
SKLEP z odzieżą - zatrudnię pilnie Panią do
pracy w sklepie z Odzieżą nową i używana. Wiek
najlepiej ponad 25 lat, doświadczenie w handlu
- 669 979 729
SKUP złota, złomu wysokie prowizje Skupuje
złoto monety, najwyższe ceny dojazd do klienta
- 603 988 656
SPAWACZ TIG - z uprawnieniami, z bardzo
dobrą umiejętnością spawania stali nierdzewnej.
Wiadomości do godz. 20 - 602 377 991
SPEŁNIAJ swoje marzenia - promocja i reklama
bezpośrednia produktów ubezpieczeniowych.
Solidne prowizje. Dodatkowo masz szansę na
awans, premie pieniężne oraz programy ﬁnansujące Twoje cele i marzenia - 601 285 290
SPRZEDAWCA - praca dla kobiety na stoisku
handlowym 7h dziennie do 35 lat 50 zł. dziennie
- 797 094 951
STOLARZ - Do pracy w Holandii poszukujemy
stolarza z doświadczeniem przy produkcji mebli.
ALMA VAR Jelenia Góra, Karola Miarki 52, od
PN do PT g. 8-16 e-mail: almavar@almavar.
pl - 075 647 44 02
SZUKAM pani do opieki - potrzebna Pani do 18
mc dziewczynki u mnie w domu lub mogę dowozić
7 h dziennie na zmiany Jelenia Góra - wynagrodzenie 500 zł. mc - 695 198 837
SZUKAM pośredników - w zdobywaniu zleceń
remontowo budowlanych. Prowizje od wartości
zlecenia - 783 203 200

TAŃCE hip hop - poszukuję czterech osób do
grupy tańczącej hip hop - 889 072 716

lubiąca ład i skład, praktyka 6 letnia pracy
PCK - 792 094 037

TIPSERKI - zatrudnię w centrum Jeleniej Góry
- 792 607 377

PRZY remontach - 787 101 557, 511 572
319

UKOŃCZONE 18 lat - edukacja na proﬁlu gastronomicznym, na weekendy - 693 217 736

FRYZJERKA damsko-męska - 6 lat doświadczenia zawodowego, kreatywność, solidność. Podejmę pracę na cały etat w Jeleniej
Górze lub Karpaczu - 798 061 544

WSPÓŁPRACA - Branża Wellness - tylko dla
zdecydowanych, otwartych na nowe kontakty,
doświadczenia i informacje. Jeśli szukasz etatu za
małe pieniądze - nie dzwoń - 691 967 676
WYSOKIE zarobki - sprzedaż bezpośrednia
sprawdzonego produktu, info tylko na mail: agusia_m1@wp.pl - 697 470 601
Z językiem czeskim - zatrudnimy do biura w
Czechach w Libercu osobę z wykształceniem
wyższym rolniczym lub budowlanym, znajomość
j. czeskiego-obowiązkowa agropracownia@gmail.
com - 757 130 947
ZAJAZD Wabi - praca - zatrudni sprzedawcę barmana/kę/ - kasa ﬁskalna oraz kucharz - pomoc
kuchenna - 502 552 195
ZATRUDNIĘ do biura - ﬁrma produkcyjno usługowa zatrudni osobę do biura ze znajomością
języka niemieckiego okolice Mysłakowic - 601
878 193
ZATRUDNIĘ kelnera - Restauracja w centrum
Jeleniej Góry poszukuje kelnera - 75 64 15 820
ZATRUDNIĘ na recepcję - Hotel w Karpaczu
poszukuje recepcjonisty-recepcjonistki od zaraz
- 721 483 350
ZATRUDNIĘ nauczyciela przedszkola /dyplom
- wychowanie przedszkolne/ na cały etat w prywatnym przedszkolu. CV proszę przesłać na adres
e-mail domek1@autograf.pl - 782 803 045
ZATRUDNIĘ osobę - do sprzedaży okien z
doświadczeniem handlowym oraz ze znajomością
komputera - 603 370 082
ZATRUDNIĘ osobę do sprzedaży urządzeń
gastronomicznych. Wymagania - kreatywność,
elokwencja, chęć do nauki, komunikatywność,
doświadczenie mile widziane - 601 346 774
ZATRUDNIĘ osobę na stanowisko - barmanka.
Osoby zainteresowane zapraszam do Baru TaDo
ul. Karola Miarki 44 - 504 272 623
ZATRUDNIĘ sprzedawców - CV proszę wysyłać
na adres: m.rawlik@rawel.eu - 605 594 328
ZATRUDNIMY brygadzistę - z doświadczeniem
w szalowaniu i kierowaniu grupą. Znajomość jęz.
obcego, praca zagranicą - 513 126 211
ZATRUDNIMY do biura - wyłączny przedstawiciel
niemieckiej ﬁrmy handlującej stalą jakościową,
zatrudni osobę do działu handlowego z podst. j.
angielskim lub j. niemieckim biuro w Wojcieszowie
- 75 75 12 892
ZLECĘ wykonanie tapicerki w samochodzie
Warszawa 224 w marcu, tylko poważne oferty
- 601 924 778

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
SZUKAM pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906
PODEJMĘ się opieki nad starszą osobą 509 677 906
EMERYTKA poszukuje pracy jako opiekunka, gosposia, nie towarzyskie, sprawna,

KAT B z własnym dostawczym - do 1,5T.
poszukuje pracy w transporcie - 501
630 704
MAŁŻEŃSTWO podejmie pracę - z możliwością zamieszkania w pensjonacie, hotelu,
jako pokojowa i pracownik techniczny,
mamy doświadczenie - 697 898 665
MĘŻCZYZNA - na produkcji, kierowca Podejmę pracę na umowę o pracę - 57 lat,
kierowca kat. B od 40 lat - bezwypadkowa
jazda, ostatnia praca w produkcji ogrodowej
z drewna - 10 lat (likwidacja zakładu pracy).
Pracę mogę zacząć w każdej chwili, posiadam własne auto. Pracowity, bez nałogów
- 722 072 449
MĘŻCZYZNA 25 lat - dyspozycyjny szuka
pracy jako magazynier - 725 904 754
MĘŻCZYZNA po 40 - podejmie pracę zarobkową - 727 602 598

BIURO sekretariat - sekretariat, biuro, kadry,
znajomość programów magazynowych - 504
944 119

25 latek na budowę - uczciwy, pracowity, prawo
jazdy kat. B - 783 032 835

BUDOWLANIEC - Chętnie podejmę prace w
ﬁrmie budowlanej jako glazurnik, ale też jestem
otwarty na inne oferty, jako kierowca magazynier,
dostawca, pracownik produkcyjny - 784 801 380

26 lat, bez nałogów - znam się na budowlance,
stolarstwie, komputerach, ale mogę również
szybko opanować nowe umiejętności. GG 249293
- 669 551 714
26 lat, średnie, bardzo dobra znajomość języka
włoskiego, komunikatywnie - chorwacki, angielski.
Szukam pracy stałej - 792 390 639
29 lat - duże doświadczenie w handlu, a także
w pracach wykończeniowych, prawo jazdy B,
średnie z maturą, posiadam poświadczenie
bezpieczeństwa - 506 140 864
32 lata z doświadczeniem - w pracach biurowych
i w sprzedaży. Znajomość komputera i urządzeń
biurowych oraz kasy ﬁskalnej. Komunikatywny j.
angielski, niemiecki podstawowy. Prawo jazdy „B”,
samochód - 660 408 360
32 latek na budowę - uczciwy, pracowity, prawo
jazdy kat. B - 669 947 981
33 latek - dyspozycyjny, bez nałogów, prawo jazdy
kat. B, samochód osobowy - 509 478 562
40 lat - wykształcenie średnie techniczne /technolog drewna/, prawo jazdy kat. A, B, samochód
osobowy Audi A4 1,9 TDI kombi, Lubań i okolice,
od zaraz, dyspozycyjny, także jako kierowca 790 215 333

NAUCZYCIEL j angielskiego - podejmie
pracę w szkole lub biurze - 667 142 093

40 latek - jako pomocnik budowlany na terenie
Jeleniej Góry - w pracy nie piję - 794 373 764

SOLIDNY bez nałogów - regipsy, ścianki
działowe - 504 924 983

44 letnia pracowita - podejmę pracę od 1 marca
- 663 202 373

1/2 etatu - technik ekonomista, aktualnie studentka
dziennikarstwa, 3 letnie doświadczenie w bankowości - 510 183 182
17 lat - żeby dorobić do kieszonkowego, mogę
pracować w soboty i niedziele - rozniosę ulotki,
przypilnuję dziecka itp. - lopinka@op.pl - 794
360 680
17 lat doświadczenie - przy zwierzętach hodowlanych, posiadam umiejętność jazdy konnej - 513
058 739
19 lat - mój zawód - kucharka. Interesuje mnie
również praca w sklepie, mam doświadczenie z
kasą ﬁskalną. Jestem otwarta na rożnego rodzaju
propozycje - 722 357 884
20 lat - w Jeleniej Górze i okolicach. Posiadam
doświadczenie w handlu, obsługa komputera,
dyspozycyjność, Każda oferta. marcinkot11@
wp.pl - 605 912 183

50 latka, wykształcenie średnie - bezrobotna
z grupą, dyspozycyjna, duże doświadczenie,
prawo jazdy kat.B, kilka szkoleń - podejmę każdą
pracę - 782 976 109
ABSOLWENT AWF Wrocław - podejmie pracę
- 883 777 085
ABSOLWENT geograﬁi - młody, dyspozycyjny,
prawo jazdy kat. B, obsługa komputera - 696
441 067
AMBITNY 18 latek - szukam pracy w tygodniu po
południami od 15 oraz sobotę i niedzielę w weekendy nawet na nocną zmianę - 509 796 154
AMBITNY inżynier - znajomość programowania
cnc, obróbka metalu, znajomość branży meblowej
i papierniczej, zarządzanie zespołem ludzkim,
kierownik zmiany, cad/cam, szuka stałej lub
dodatkowej pracy - 798 457 364
B, B + E, C, C + E - jako kierowca ADR +
CYSTERNY, wózek widłowy, kurs na przewóz
rzeczy. Tylko poważne oferty. - 609 599 704

20 letnia - podejmę się pracy od zaraz w sklepie
spożywczym, odzieżowym, obuwniczym, w barze
lub jako kelnerka - 783 275 008

BARDZO potrzebuję pracy - mam uprawnienia
na migomata i prawo jazdy kat. B i własne auto
- 723 924 258

20-TO latek - podejmie każdą pracę ﬁzyczną
oraz jako pomoc budowlana, bez nałogów - 798
799 410

BARMAN, kelner, recepcja - doświadczenie,
j. niemiecki, angielski, włoski, kasa fiskalna,
system Soga, odpowiedzialność, wysoka kultura
osobista, obsługa komputera, dyspozycyjność
- 517 353 073

21 lat, szuka pracy - prawo jazdy kat. B od 2 lat, po
technikum żywienia, język angielski na wysokim
poziomie, informatyk - samouk - 796 580 238
23 lata - podejmę pracę ﬁzyczną lub jako kierowca
kat. B. Sumienny, dyspozycyjny, szybko się uczę
- 693 622 005
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25 lat dyspozycyjny - obsługa kasy ﬁskalnej, prawo
jazdy kat. B, pracowity z nieograniczonym czasem
podejmie prace każdego rodzaju - 517 454 092

MIŁA z charakterem i odważna - studentka
podejmie pracę na terenie J.G. w tygodniu,
popołudniami. Posiadam książeczkę sanepidu - 793 733 388

SZUKAM pracy na weekendy - Uczennica
technikum hotelarskiego, prawo jazdy kat.
B - 695 299 326
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BIURO niemiecki angielski - niemiecki zaawansowany, angielski komunikatywny, szybko się
uczę nowych rzeczy, szukam pracy stałej - 667
988 479

BUDOWLANIEC - pracuję w budownictwie ponad
20 lat, kocham tę pracę, murowanie, dachy, stropy,
układanie płytek Aktualnie bez pracy, szukam
uczciwego pracodawcy nie piję alkoholu. - 508
269 890
BUDOWLANIEC, operator koparki - solidny, z
uprawnieniami na koparki - wszystkie typy, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B, 33 lata - Kowary
- 669 944 770
CHAŁUPNICTWO - poszukuję typowej pracy
chałupniczej - 782 059 235
CHAŁUPNICZEJ - najchętniej skręcania długopisów - proszę dzwonić od 10 do 20 godziny
- 795 572 852
CHCĘ jeszcze popracować - wcześniejsza
emerytka wykona prace biurowe (PIT), handel,
opiekę (nad zwierzętami też). Istnieje możliwość
refundacji wynagrodzenia - 665 271 050
CUKIERNIK, piekarz - obecnie jestem na rencie,
47 lat. W zawodzie cukiernika pracowałem wiele
lat - 662 836 782
DO biura - mam doświadczenie i szybko się
uczę - 665 248 514
DO biura - przedstawiciel - posiadam doświadczenie jako specjalista ds. marketingu oraz w
księgowości, studiuję dwa kierunki zaocznie na
Uniwersytecie Wrocławskim, (obsługa komputera, programów księgowych, j. angielski - 721
581 587
DO ﬁzycznej - lub jako pomocnik na budowie
lub na stróża przyjmę każdą ﬁzyczną prac - 721
276 724
DO pensjonatu - hotelach jako pomoc kuchenna,
pokojówka. Posiadam doświadczenie. Jestem
osobą uczciwą, solidną oraz pracowitą - proszę
dzwonić lub pisać na GG 3396926 - 724 309
738
DOŚWIADCZONY kat. B - jako kierowca, bardzo
dobra znajomość topograﬁi byłego woj. jeleniogórskiego. - 694 617 911
DOŚWIADCZONY kierowca - wiek 29 lat,
doświadczony kierowca w prowadzeniu aut
dostawczych kat B,B+E dyspozycyjny, niekarany
podejmie pracę od zaraz, b. dobra topograﬁa
miasta i okolic - 695 924 988
DOŚWIADCZONY programista - 6 lat doświadczenia w tworzeniu aplikacji WWW i portalów,
znajomość PHP (OOP), Symfony, HTML, CSS,
JavaScript podstawy Javy, B. dobra znajomość
Linuxa. email: info@kopiec.net od zaraz - 512
644 746
DOŚWIADCZONY technik - poszukuje pracy w
budownictwie przy remontach lub jako konserwator od zaraz - 698 700 755
DYSPOZYCYJNA - 25 lat, ucząca się zaocznie
podejmie stałą pracę - 508 728 011
DYSPOZYCYJNY kat. B - 20 lat, szukam pracy
jako kierowca lub jako pracownik fizyczny,
ambitny, uczciwy, nie karany, mogę pracować
7 dni w tygodniu obojętnie jakie godziny - 796
139 646
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Dyspozycyjny z kat. B - poszukuję pracy jako
kierowca - 794 214 485

Kierowca kat. C - dyspozycyjny, 28 lat - 510
776 066

Młody 21 - jako pomocnik na budowie i nie
tylko - 518 420 042

Dziewczyna - 24 lat - szuka pracy na weekendy
- 781 024 273

Kierowca, budowlaniec - Jeśli ktoś szuka
dobrego pracownika, proszę zadzwonić, jakąkolwiek branża, robiłem w Niemczech na budowlance, tutaj w Polsce w fabrykach mebli, tartak,
hurtownia piwa i napoi. Mam auto - 509 374 168

Młody 24 lata - jako recepcjonista, sprzedawca,
stróż nocny lub ochroniarz - wykształcenie średnie
na umowę o pracę - 790 772 484

Kobieta - na produkcji - 500 359 477

Młody podejmie pracę - przy wykończeniach
wnętrz, prawo jazdy kat. B, własny samochód
- 603 450 397

Elektryk C+E - 24 lata, wykształcenie średnie pełne Elektryk, kurs przewóz rzeczy ADR. Własny
ekonomiczny samochód osobowy, niekarany,
bez nałogów. Każda praca fizyczna od PN do
ND. - 692 608 409
Elektryk, spawacz, kierowca - instalacje
elektryczne wysoko i nisko prądowe - podejmę
pracę - 661 813 117
Emeryt - ślusarz - spawacz (autogen) prawo
jazdy „B” - 504 200 259
Emeryt po 40 - zatrudnię się „na umowę o pracę”
jako murarz, kierowca kat. B konwojent lub ochroniarz w okolicach Gryfowa Śl. - 501 660 776
Emerytka lat 57 - jako pomoc w kuchni, sklepie,
szatni, ochronie, pomoc domowa. Doświadczenie w pracy w ochronie, sprzedawca w sklepie
spożywczym oraz znajomość kas fiskalnych - 75
64 192 31
Fizjoterapeuta - mgr fizjoterapii podejmie
pracę. Posiadam 3 letnie doświadczenie w
zawodzie. - 784 320 890
Fryzjerka damsko - męska - 6 lat doświadczenia zawodowego, kreatywność, solidność.
Podejmę pracę na cały etat w Jeleniej Górze lub
Karpaczu - 798 061 544
Głównie jako hydraulik - ale nie koniecznie,
posiadam doświadczenie, cv wyślę na email,
slavi11@o2.pl - 792 419 654
Hostessy - 2 młode dziewczyny szukają pracy
jako hostessy w supermarketach, serwisantki.
Posiadamy książeczkę sanepidowską, prawo
jazdy kat. B - 781 050 818
Hydraulik - Monter instalacji budowlanych
(hydraulik). Szukam pracy - umowa o pracę 35 lat, wieloletnie doświadczenie w zawodzie.
Znajomość języków obcych: angielski, francuski,
hiszpański. Bez nałogów - 722 032 378
Jakąkolwiek pracę - kobieta 29 lat, bezdzietna, studia wyższe, 4 języki obce, pełna
obsługa komputera i urządzeń biurowych. Podejmie pracę na etat - 1/2, 1/3, 1/4 etatu. Bardzo
poszukuję pracy - gioconda23@interia.pl
Jako BHP-owiec - Jako BHP-owiec - 603
427 055
Jako kierowca C lub C+E - kurs na przewoź
rzeczy, uprawnienia na wózki widłowe, student
zaoczny logistyki na 3-cim roku wiek 26 lat bez
nałogów - 516 722 318
Jako kierowca kat. B lub przedstawiciel handlowy (doświadczenie), własny samochód,
dyspozycyjność 7 dni w tygodniu, język angielski
- 505 505 663
Jako ogrodnik - sezonowo lub dorywczo:
zakładanie ogrodów, klombów i trawników - 501
780 217
Jako operator wózka widłowego - lub kierowca
posiadam kat. B, D lub inną pracę - 605 038 511

Kobieta 24 lata od zaraz, wykształcenie wyższe,
najchętniej w sklepie. Doświadczenie w handlu,
pomysłowość - 724 111 906
Kobieta 25 letnia - wykształcenie średnie - 510
753 764
Konserwator kat. A, B, C, T - znajomość
hydrauliki przemysłowej, spawanie elektryczne
[bez papierów] obsługa kosiarek, pił spalinowych,
wykształcenie średnie techniczne - 721 667 199
Kosmetyczka szuka pracy - dagaz369@
gmail.com
Krawcowa - z doświadczeniem szuka pracy
najlepiej w domu - posiadam własną maszynę
- 669 830 249
Krok w przyszłość - Jestem młodym człowiekiem
21 lat, szukam pracy, posiadam dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe elektromechanik,
jestem odpowiedzialny, szybko się uczę, lubię
podejmować nowe wyzwania. - 888 876 333
Księgowa - szukam pracy na samodzielnym
stanowisku, na umowę o pracę. Od 7 lat w
zawodzie, księgi handlowe osób fizycznych prowadzących dział.gosp. jak i spółek kapitałowych,
handel i produkcja. - 662 866 505
Kucharka - z doświadczeniem i kwalifikacjami
zmieni pracę. Forma zatrudnienia na umowę o
pracę - 507 377 878
Kucharz - głodny pracy - doświadczenie,
dyspozycyjność, poważne zaangażowanie na
stanowisku, kat. B, książeczka aktualna - 602
438 710
Kucharz - lub pomoc kuchenna - posiadam
dyplom kucharza, doświadczenie zawodowe i
duża motywacja - 667 022 785
Kucharz - mam 25 lat i pilnie szukam pracy,
posiadam doświadczenie w zawodzie podejmie
pracę w Jeleniej lub okolicach, szybko się uczę,
lubię pracować w zespole - 792 876 442
Kucharz s - 22 letni energiczny, sumienny,
punktualny, szybko się uczący podejmie prace
w gastronomii. 4 letnie doświadczenie, uczący
się zaocznie. Mogą być też inne oferty. Pilnie od
zaraz - 796 805 666
Magazynier i inne - wykształcenie średnie,
zawód technik informatyk. Angielski i niemiecki
komunikatywnie. Prawo jazdy kat. B czynnie od
10 lat (busy). Uprawnienia na wózki widłowe +
doświadczenie - 662 550 727
Maj - praktyki - odbędę praktyki w restauracji
(najlepiej odpłatnie) uczeń technikum żywienia solidny - 781 539 011

Jako pomoc kuchenna - pokojowa lub kelnerka
najlepiej w okolicach Karpacza - 794 581 705

Małżeństwo podejmie pracę - z możliwością
zamieszkania w pensjonacie, hotelu, jako pokojowa i pracownik techniczny, mamy doświadczenie
- 697 898 665

Jako pomoc w kuchni - lub sklepie, szatni, ochronie itp. Emerytka lat 57 - 660 005 110

Mam 20 lat - jako kierowca, mieszkam w Jeleniej
Górze - 889 760 285

Podejmę na umowę o pracę
- 57 lat, kierowca kat. B od
40 lat - bezwypadkowa jazda,
ostatnia praca w produkcji
ogrodowej z drewna - 10 lat
(likwidacja zakładu pracy).
Pracę mogę zacząć w każdej
chwili, własne auto, pracowity, bez nałogów - 722 072
449
Jako pomocnik brukarza - 724 111 903
Jako sprzedawca - lub zaopiekuje się dzieckiem
u siebie w domu - 792 796 720
Jako sprzedawca - najlepiej stanowisko odzieżowym lub odzież używana doświadczenie w
handlu - 512 227 241
Jako sprzedawca - w sklepie spożywczym - wiek
26 lat - 723 880 025
Język niemiecki - Absolwent uniwersytetu
w Niemczech udzieli korepetycji oraz ogólnej
pomocy z języka niemieckiego. Wieloletnia
praktyka i doświadczenie w posługiwaniu się tym
językiem - 609 562 473
Kat. B z własnym dostawczym - do 1,5T. poszukuję pracy w transporcie - 501 630 704
Kat. B, bez nałogów - 24 lata, własne auto, jako
kierowca lub na budowę jako pomocnik, nawet
praca na kilka dni - 695 475 628
Kat. B, C, E - 22 lata, kurs na przewóz rzeczy,
ważne psychotesty - 667 383 292
Kat. B, widlak - posiadam uprawnienia na wózek
widłowy, prawo jazdy kat. B chęć i motywacje do
pracy - 508 733 547
Kategoria B, C - jestem dyspozycyjny, uprawnienia na przewóz rzeczy - 600 055 024
Kelner z doświadczeniem - podejmę pracę
dodatkową. Prawo jazdy kat. B, własny samochód.
Jelenia Góra - 502 472 555
Kelner z doświadczeniem - tylko poważne
propozycje. Znajomość języka niemieckiego.
Dyspozycyjność, odpowiedzialność, wysoka
kultura osobista - 698 509 635
Kelnerka - barmanka - doświadczona kelnerka
z ukończoną szkołą w tym zawodzie i paroletnim
doświadczeniem - 609 071 450
Kelnerka - barmanka - w systemie tydzień na
tydzień. Doświadczona, prawo jazdy, wykształcenie średnie - 790 635 078
Kelnerka od zaraz - mam 20 lat pilnie
poszukuję pracy na stanowisko kelnerki. Jestem
punktualna i dyspozycyjna, odpowiedzialna z
wysoką kulturą osobistą. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego oraz angielskiego
- 782 198 644
Kierowca C+E - bez rejestracji - GPS, dorywczo lub na etat - 880 635 171
Kierowca kat. A, B, C, T - 55 lat, wykształcenie
średnie techniczne, doświadczenie, C- bez kursu
na przewóz rzeczy - 721 667 199
Kierowca kat. B - podejmę prace jako kierowca
- 669 656 287
Kierowca Kat. B, C, T - 782 390 896

Mam 21 lat - wykształcenie zawodowe oraz posiadam prawo jazdy kat. B - 668 947 802
Mam 21 lat - wykształcenie średnie. Znajomość
kasy fiskalnej. Poszukuję pracy od zaraz. Bardzo
mi zależy - 661 279 210
Mężczyzna - na produkcji, kierowca - Podejmę
pracę na umowę o pracę - 57 lat, kierowca kat. B
od 40 lat - bezwypadkowa jazda, ostatnia praca w
produkcji ogrodowej z drewna - 10 lat (likwidacja
zakładu pracy). Pracę mogę zacząć w każdej
chwili, posiadam własne auto. Pracowity, bez
nałogów - 722 072 449
Mężczyzna 23 lat - kat. B - chęć pracy po
12 godzin, uczciwy, sumienny, ZUS i wszystkie
roszczenia opłacone do 31.12.2010. Najchętniej
na kierowcę, dostawcę, doświadczenie 2 letnie
- 517 803 699
Mężczyzna 25 lat - dyspozycyjny szuka pracy
jako magazynier - 725 904 754
Mężczyzna 40 lat - na terenie Jeleniej Góry Cieplic. Ślusarz, ochrona. Wszelkie propozycje
proszę kierować na adres e-mail - waldek38j.
gora@wp.pl
Mężczyzna 44 lata - uczciwy, dyspozycyjny,
pracowity podejmie każdą pracę w kraju lub
zagranicą - 604 147 034
Mężczyzna lat 24 - prawo jazdy kat. B, z własnym autem, po wojsku, bez nałogów, chętnie
się przyuczę jako pomocnik w różnych branżach
- 607 729 454
Mężczyzna lat 31 - jako pracownik gospodarczy, stróż, kierowca kat. B, lakiernik, piaskarz,
stolarz, pomocnik budowlany lub inną. Także za
granicą - 886 184 866
Mężczyzna po 40 - podejmie pracę zarobkową
- 727 602 598
Mgr inż. ukończona PWR - ukończone studia
inżynierskie kierunek: inżynieria środowiska,
obecnie w trakcie kończenia uzupełniających
studiów magisterskich na PWR Wrocław podejmie
pracę - 665 670 345
Miła z charakterem i odważna - studentka
podejmie pracę na terenie J.G. w tygodniu,
popołudniami. Posiadam książeczkę sanepidu
- 793 733 388
Młoda 26 lat - dyspozycyjna doświadczenie w
handlu - 782 391 513
Młoda ambitna - na 1/2 etatu jako kelnerka,
posiadam doświadczenie zawodowe - 663
368 928
Młoda dziewczyna 18 lat - poszukuje pracy na
weekendy - 693 217 736
Młoda od zaraz - wykształcenie pedagogiczne.
Podejmę każdą pracę, tylko poważne oferty 662 411 216

Młody emeryt wojskowy - szuka pracy. Oferty
na: mutant69@op.pl

Młody, ambitny, pracowity - obrotny, wykształcanie średnie - kat B, własne auto dostawcze,
doświadczenie w handlu, w magazynie i prowadzeniu auta, obsługa komputera, b.dobra
znajomość programów komputerowych - 669
787 917
Młody, dyspozycyjny - wykształcenie średnie,
obsługa komputera, znajomość j. angielskiego,
prawo jazdy kat. B, niewielka znajomość budowlanki (pomocnik) - 793 212 533
Młody, kat. B, uczciwy - najchętniej związaną z
motoryzacja, posiadam wiedzę i zamiłowanie do
motoryzacji - 607 461 674
Mody 25 latek - chętnie podejmę pracę na
budowie - 605 037 223
Monter spawacz - podejmę pracę - 664
810 257
Na 3 miesiące - jako pomoc do kuchni w okolicach
Jeleniej Góry, Karpacz - 791 981 026
Na budowach - od zaraz podejmę pracę - 518
581 783

Praca na weekendy - (obojętnie jaką) - mam
ukończone 18 lat, posiadam książeczkę zdrowia
- ania1414@buziaczek.pl
Praca w biurze - mężczyzna lat 45 stopień
umiarkowany podejmie pracę w biurze, obsługi
komputera b. dobry język niemiecki średnie. Ostatnie trzy lata jako fakturzysta. e-mail franca1964@
o2.pl - 75 75 423 39
Praca w weekendy - mam ukończone 18 lat i
podejmę się każdej pracy - 729 103 787

Najchętniej jako sprzedawca - w sklepie
odzieżowym, obuwniczym, z kosmetykami lub
innym, z wykształcenia technik handlowiec - posiadam doświadczenie w handlu - 721 779 976
Najlepiej jako sprzedawca - posiadam książeczkę sanepidoską - 665 876 741
Nauczyciel j angielskiego - podejmie pracę w
szkole lub biurze - 667 142 093
Nauczyciel przedszkolny - Pilnie podejmę
pracę w przedszkolu (mgr filologii polskiej), od
października rozpoczynam studia podyplomowe
na kierunku wychowanie przedszkolne - 609
767 607
Od zaraz - jako pokojowa, kelnerka lub sprzedawca - Karpacz - 722 053 915
Od zaraz - jako pomocnik oraz inne rodzaje
takiego typu. Szybko się uczę nowych wyzwań,
mam 19lat - 517 605 984
Od zaraz - przy budowie domków jednorodzinnych (doświadczenie) - 796 567 677
Od zaraz do pracy - w przedszkolu lub szkole,
jestem dyspozycyjna, może być staż - 502
359 263
Od zaraz podejmę pracę - w charakterze: pomoc
kuchenna, pokojowa, kelnerka - 513 485 763
Opieka i rehabilitacja - Podejmę się opieki i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kobieta, lat
40, magister rehabilitacji ruchowej. Jelenia Góra i
okolice - 666 212 177
Pani do sprzątania - uczciwość, pracowitość
100% - 796 858 784
Piekarz - szuka pracy - 781 951 965
Piekarz - w Jeleniej lub okolicach, posiadam
kilkuletnie doświadczenie, lubię pracę w zespole,
szybko się uczę, bardzo potrzebuje pracy, mam na
utrzymaniu żonę i mała córeczkę, bardzo proszę
o pracę - 793 543 796
Pielęgniarka - Mgr pielęgniarstwa podejmie
pracę na terenie Jeleniej Góry i okolic. Posiadam
doświadczenie w pracy w POZ oraz w szpitalu
- 696 095 271
Pilnie szukam - zatrudnienia na czas urlopu
wychowawczego szukam pracodawcy, który
mógłby zatrudnić mnie w pełnym wymiarze
pracy i wyrazić zgodę na urlop wychowawczy
- 697 500 837

Pracownik ochrony - posiadam licencje
pracownika ochrony oraz prawo jazdy kat. B 693 169 277

Prawie każdą pracę - na 1-2 miesiące - 794
433 904

Prawo jazdy B, C - 32 latek, posiadający uprawnienia na koparko - ładowarki i wózki widłowe
szuka stałej pracy - 601 312 453
Prawo jazy kat. B - obsługa komputera, bez
nałogów, 21 lat - 605 316 664
Recepcjonista - 20 letnie doświadczenie
w hotelarstwie, obsługa komputera, znajomość
trzech języków, marketing - 693 295 851
Solidny bez nałogów - regipsy, ścianki działowe
- 504 924 983
Spawacz - posiadam uprawnienia 111-135-136
oraz posiadam uprawnienia na wózki widłowe
- 884 100 673
Spawacz 135 136 141 - 3 lata pracy w kopalni
przy naprawie maszyn, 4 lata spawanie naczep
z alu, 2 lata kwasiak ( cienkie blachy spawanie +
polerka) umowa - 609 992 979
Specjalista bhp - podejmie pracę na część
etatu - 609 814 577
Sprzedawca - 26 lat - solidny, odpowiedzialny,
wykształcenie średnie, znajomość komputera
szukam pracy. Oczekuję tez na inne propozycje
stałej pracy - sprzedaż, magazyn, produkcja. 517 171 414
Sprzedawca - pilnie poszukuje prace na
stanowisku kasjer -sprzedawca. Pracowałam już
na tym stanowisku - 795 811 904
Sprzedawca - w zawodzie 6 lat - podejmę
pracę w godzinach od 6 - 15 - 660 725 384
Sprzedawca 40 lat - doświadczenie, kasa
fiskalna - 756 469 627
Sprzedawca, kat. B - Młody, ambitny, podejmie
pracę jako sprzedawca, kurier, przedstawiciel
handlowy na terenie Jeleniej Góry - 516 568 296
SQL 2008 - potrzebuję szkolenia z SQL - administracja 1-2 godz. - 607 307 967
Stała praca lub staż - 25 lat, podejmę stałą pracę
lub staż w Jeleniej Górze (NIE agent, przedstawiciel), wykształcenie wyższe, znajomość obsługi
komputera, urządzeń biurowych, szybko się uczę.
agata844@op.pl - 663 500 837
Staż lub praca - podejmę się każdej pracy lub
stażu z dopłatą. Dzwonić i smsować można o
każdej porze nawet w weekend. Kobieta lat 20
po szkole zawodowej - 726 851 275
Stolarz fachowiec - 43 lata, wykształcenie,
wieloletnia praktyka drzwi, okna, schody, meble podejmę pracę od zaraz - 691 350 696
Stróż - emerytowany policjant szuka pracy jako
stróż - 692 885 264
Student - w weekendy lub popołudniami.
Książeczka zdrowia SANEPID, prawo jazdy
kat. B, dobra znajomość j. angielskiego, obsługa
komputera - 603 485 084
Student - weekendy - prawo jazdy kat. B,
książeczka sanepidowska, mobilność. Podejmę
pracę na weekendy - 663 533 394

Podejmę pracę - na umowę o pracę lub inną.
Jestem doświadczony w pracach takich jak:
glazura, tynki, gładzie i inne prace remontowo
budowlane, pracuję samodzielnie - 609 980 474

Student II roku KK - Wychowanie fizyczne.
Posiadam prawo jazdy kat. B. Ratownik WOPR,
instruktor pływania. Każda praca na weekendy i
popołudnia - 514 535 222

Podejmę pracę - Obsługa komputera – MS
Office (World Excel) programy graficzne Prawo
jazdy kat B. od 2006 roku Obsługa DIAD (Delivery
Information Acquisition Device) Doświadczenie w
transporcie przesyłek kurierskich - 726 299 089

Student, kierowca A, B, C, E - jako kierowca i nie
tylko. Posiadam: kurs na przewóz rzeczy, aktualne
badania lekarskie i psychotesty, kartę cyfrową,
uprawnienia na wózki widłowe - 507 287 927

Podejmę stałą pracę - Kobieta, lat 22, szuka
stałej pracy. 3-miesięczny staż na stanowisku
pracownik biurowy. Jestem otwarta na propozycje
e-mail: fruziula@o2.pl - 726 505 518
Pokojowa - na terenie Karpacza - 694
315 156
Polonistka - jako nauczyciel języka polskiego,
pracownik biurowy lub inną - 695 913 288
Pomoc kuchenna - mam doświadczenie jako
kucharz 4 lata - 667 417 496

Młoda, dyspozycyjna - jako pomoc kuchenna w
Jeleniej Górze - 518 647 986

Popołudnie i weekendy - kobieta lat 29,
wykształcenie średnie-chemiczne, prawo jazdy
kat. B, pilnie poszukuje dodatkowej pracy.
Doświadczenie również w hotelarstwie, kierowca,
opiekunka (e-mail arleta20020@wp.pl) - 889
234 556

Pomocnik budowlany - w kraju lub za granicą,
dosyć dobre pojęcie o stolarce, wiek 22 lata - 665
482 021

Poprowadzę hotel - pensjonat, ośrodek
wczasowy itp. Legitymuję się dużym doświadczeniem i stosownym wykształceniem Hotelarsko
- Gastronomicznym. Mam też duże kontakty w
turystyce - 507 932 248

W hurtowni - posiadam uprawnienia na wózki
widłowe - 884 100 673
W ochronie lub chałupnicza - 29 lat, mężczyzna,
stopień niepełnosprawności - 784 560 691
W sklepie odzieżowym - miła i uczciwa dziewczyna mająca pojęcie o modzie, miałam kontakt z
odzieżą, dyspozycyjna szybko nawiązuje kontakt
z ludźmi - 665 248 514

Za granicą - kobieta lat 49 zaopiekuje się starszą
osobą - doświadczenie - 884 155 222

Podejmę ciekawą pracę - oprócz akwizycji średnie, kat. B w ostateczności mam uprawnienia
na wózek widłowy - 603 176 625

Podejmę pracę w domu - mam 34 lata i podejmę
się pracy w domu, przy której mogłabym wychowywać roczną córeczkę (sprzedaż kosmetyków
mnie nie interesuje). Proszę tylko o poważne
oferty. - 604 292 476

W Casinie - młoda i dyspozycyjna dziewczyna
ambitna i uczciwa podejmie pracę - płynna
obsługa maszyn, pracowałam w Casinach, mam
doświadczenie - 665 248 514

Pracowity - jako pomocnik na budowę
kierowca lub inne. 29l. prawo jazdy obsługa
komputera. Bez nałogów, zorganizowany - 509
360 830

Prawo jazdy B - ambitny - młody 20 lat - 511
776 955

Na weekendy - uczennica technikum żywienia i
gospodarstwa domowego, podstawy j. niemieckiego, opieka nad dziećmi, bycie barmanką,
kelnerką, szuka pracy na weekendy. Propozycje
składać na: aneczka1990225@wp.pl - 691
558 540

W budowlance - mam duże doświadczenie w
wykończeniach i remontach oraz długi staż pracy
za granicą głównie Niemcy, prawo jazdy i auto 607 155 727 lub 757 553 366

Wykształcenie średnie administracyjne - wiek
33 lata podejmie pracę w sklepie branża obuwnicza lub odzieżowa - 667 315 686

Na kasę fiskalną - lub na magazyn - 726 863
905
Na terenie Jeleniej Góry - jako pomoc kuchenna
z doświadczeniem lub podejmę pracę w sklepach
odzieżowo - obuwniczych - 695 966 462

szkoły, prawo jazdy, znajomość kasy, komunikatywność - 721 326 068

Pracę od zaraz - w gastronomii (kelnerka,
pomoc kuchenna), sklepie, domu wczasowym
itp. Obsługa komputera, kasy fiskalnej, podstawy
niemieckiego. W Jeleniej Górze, okolicach. W
systemie zmianowym lub dzień na dzień - 723
699 359

Praktyki - w zawodzie mechanika samochodowego od września - 726 635 048

Pomoc kuchenna, pokojowa - podejmie pracę
od zaraz - 756 469 627

Młody 20 - latek - uczciwy, spokojny, bez
doświadczenia, bez prawa jazdy, szukam jakiejkolwiek pracy, poza pracą na budowie. Najlepiej
na terenie J. Góry - 666 139 918

Praca biurowa - młoda dziewczyna (23 l.)
dyspozycyjna, pracowita, z wykształceniem
administracyjnym, znajomość obsługi komputera,
pakietu Office, prawo jazdy. Podejmę pracę w
biurze, sekretariacie - 605 678 032

Na budowie - młody, silny, pracowity podejmie
pracę na budowie pracowałem za granicą w firmie
budowlanej - mam pojęcie o pracy i co najważniejsze chcę pracować - 782 446 782

Młoda solidna 28 lat - poszukuje uczciwej
stałej pracy. Skończony licencjat, znajomość
obsługi komputera, kasy fiskalnej, prawo jazdy.
Dyspozycyjna bez zobowiązań rodzinnych - 783
032 793

Młoda, sympatyczna, bezkonfliktowa - dziewczyna 23 lata podejmę pracę - pomoc domowa,
pomoc przy sprzątaniu. Pracę mogę wykonywać
jednorazowo lub na stałe proszę telefonować po
14.00 - 694 234 291

Poszukuję pracy - na stanowisko drogowo
budowlany lub ogólnobudowlany lub lokatorskie
lub piekarz i ładowacz nie czystości stałych - 785
653 156

Studentka anglistyki - podejmie prace na
weekendy, doświadczenie w kelnerstwie - 514
673 953
Studentka zaoczna - 22 lat, podejmę pracę,
studentka pedagogiki (zaoczna), znajomość
obsługi komputera, urządzeń biurowych, szybko
się uczę - 725 174 274
Szukam pracy - również dorywczej, najlepiej bez
świadczeń, znaczny stopień niepełnosprawności,
mężczyzna 27 lat, odpowiedzialny, obowiązkowy,
uczciwy - 798 100 895
Szukam pracy na weekendy - uczennica
technikum hotelarskiego, prawo jazdy kat. B 695 299 326
Szukamy pracy za granicą - dwie pary poszukują
pracy w Niemczech, Belgii lub Holandii od zaraz
proszę pilnie o kontakt - najlepiej praca przy
zbiorach - 781 835 670
Technik ekonomista - inż. elektroniki i telekomunikacji podejmie pracę, prawo jazdy. Perfekcyjna
znajomość obsługi komputera - 600 213 729
Uczciwa i sumienna - 25 lat, kobieta, turystyka
i hotelarstwo, zarządzanie i marketing, staż-pracownik biurowy, podejmę pracę w Jeleniej Górze.
Proszę o kontakt e-mailowy - anna22r@wp.pl
Uczeń - praca dorywcza - Chętnie zatrudnię się
jako pomocnik elektryka (posiadam uprawnienia
SEP ,,E”) lub jako kierowca do rozwozu towaru
(kat. B). Kontakt Tel. lub e-mail: Wydra91@gmail.
com - 510 949 490
Uczeń ostatniej klasy technikum - podejmę
dodatkową pracę na weekendy i dni wolne od

Z grupą inwalidzką - szukam pracy np. w kiosku
lub jakąś inną lekką pracę. Młoda i dyspozycyjna.
Tylko poważne oferty - 781 619 264

Zdolny - młody mężczyzna, lat 24, dyspozycyjny podejmie prace ogólnobudowlane lub jako
mechanik samochodowy lub jako złota rączka
- 796 608 545

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe - poszukujemy mieszkanie dla klienta,
najlepiej w centrum lub bliskich okolicach, ewentualnie na Zabobrzu III, z ogrzewaniem miejskim, do
145 tys. CeLDOM - lic. 7792 - 661 114 212
2 pokojowe na Zabobrzu I lub II do 120 000
zł. - 509 940 044
2 pokojowe Zabobrze III - lic. 3059 - 600 434
800
3 pokojowe - poszukuję dla zdecydowanego
klienta ładnego mieszkania najlepiej z ogródkiem, ale nie jest on konieczny. Lic. 5124 - 603
491 335
4 pokojowe - na Zabobrzu III, I-III piętro, ogrzewanie z sieci - lic. 3059 - 600 434 800
Bez pośredników - poszukuje mieszkanie 2
pokojowe, po remoncie, Jelenia lub okolice, do
130 tys. - 509 156 502
Dla zdecydowanego klienta - 2, 3 pokojowe w
Jeleniej Górze lub bliskich okolicach z ogródkiem
do niewielkiego remontu. NŻ Lic. 8032 - 505
982 443
Dom - do 250000 z użytkowym parterem na terenie Jelenie Góry lic. 12470 - 691 081 247

312143. 2 i 3 pokojowe - nowe mieszkania w Cieplicach przy ul. Zielonej od 47 do 69m2 Budynek
z windą. TOMPOL SC - 518 959 151
310666. 2 pokojowe 115 tys. centrum - mieszkanie
35 m2. 1p, czynsz 180 zł. z CO, lic. 7867, os odp.
zaw.: R.Żukowski, więcej info: Tomasz Zarychta
- 508 240 828
310445. 2 pokojowe Cieplice - Osiedle Orle, 2
piętro 39 m2 - NM5877 - 500 122 446
310661. 2,5 tys./m2 w Jeleniej - 5 pokojowe,
2 piętro w kamienicy blisko centrum lic. 7867
os. odp. zaw.: R.Żukowski, więcej info: Tomasz
Zarychta - 508 240 828
311555. 26 m2 kawalerka - na Zabobrzu 1 26
m, wysoki parter, bardzo ciepła cena 110 000 do
negocjacji - 509 940 044
310440. 3 pokojowe Cieplice - 60 m doskonała
lokalizacja blisko parku 199 000 do negocjacji.
NM 5877 - 500 122 446
311772. 37 m2 - Szklarska Poręba - w nowym
budynku, z balkonem do sprzedaży z wyposażeniem, 307500 zł, lic. nr 9482 - 606 405 109
309702. 4 pokoje za 206 tys. - mieszkanie, po
kapitalnym remoncie, pierwsze piętro w kamienicy,
bliskie centrum Jeleniej Góry. NŻ Lic. 8032 - 667
219 752
310517. 4 pokojowe 130 tys. - 66 m2 w Wojanowie
4 pokoje, ogród, pomieszczenie gospodarcze
Stan techniczny do zamieszkania Lic. 11965 509 949 961
309806. 4 pokojowe Cieplice - duże 4 pokojowe
mieszkanie na 2 piętrze w ładnej kamienicy.
Salon, 3 sypialnie 2 maja wyjście na balkony,
łazienka oraz kuchnia. Mieszkania z garażem i
ogródkiem - 500 122 446
311977. 57 m2 po remoncie - ładne i słoneczne
2-pokojowe mieszkanie na II piętrze wyremontowanego budynku sprzedawane z większością
wyposażenia. Lic. 5124 - 603 491 335
309922. 64 m2 na Zabobrzu 2 - przytulne i
słoneczne mieszkanie o pow. 64 m2, parter,
bardzo ciepłe, cena 205 000zł do negocjacji 513 059 468
308668. 66 m2 - 130 tys. - pilna sprzedaż, nowa
cena 130 tys. mieszkanie w Wojanowie, 4 pokoje
pomieszczenie gospodarcze, ogród Lic. Zaw.
11965 - 509 949 961
308655. 70 m2 3 pokoje - komfortowe mieszkanie
usytuowane na trzecim piętrze w wieżowcu na
Zabobrzu II. NŻ 8032 - 667 219 752
311979. 72 m2 na I piętrze - ładne mieszkanie
3-pokojowe w kamienicy w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, ogrzewanie gazowe i kominek,
nadaje się na mieszkanie i na lokale użytkowe Lic. 5124 - 603 491 335
311252. 73 m2 okolice Żeromskiego - 3 pokojowe
mieszkanie po remoncie, centralne ogrzewanie,
możliwość zrobienia kominka, wspólny ogródek Lic. 5124 - 603 491 335

Kawalerka - Zabobrze do 90 tys. - 502
206 565

311165. 82 m2 Kiepury - 3 pokojowe + kuchnia
z jadalnią, duży balkon cena 260 tys., Pelkom lic.
10750 - 501 181 875

M2 na Zabobrzu - dla klienta poszukuję wyremontowanego mieszkania dwupokojowego na
Zabobrzu do kwoty 150 tys. zł Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308

310463. 85 m2 dwupoziomowe - mieszkanie w
stanie deweloperskim w atrakcyjnej cenie blisko
centrum. Roksanes Żukowski lic. 7867 ABN
Stępień - 508 240 831

Mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu III
do 155 tys. (do niewielkiego remontu) - 663
726 713

309736. 90 tys. kawalerka - wysoki parter, po
remoncie. Mieszkanie jest w pełni wyposażone,
szafa w zabudowie, pozostaje zabudowa kuchni
razem z lodówką i pralką, łazienka razem z WC.
Czynsz - 85 zł. KODEX lic. 10721 - 513 060 568

Mieszkanie 3 pokojowe w Jeleniej Górze, bądź
okolicach. Cena do 200 tys. - 695 313 114

Park Sudecki - bez pośredników 57 m2 - 67
m2 - stan dewelopeski lub podwyższony standard
- 888 221 321

311308. 90 tys. kawalerka - centrum - parter, po
remoncie, wyposażone, szafa typu komandor,
pozostaje zabudowa kuchni razem z lodówką i
pralką, łazienka z WC. Czynsz- 85 zł. KODEX lic.
10721. Szukasz innego mieszkania? Zadzwoń
- 513 060 568

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

311112. 97 tys. zł. wiejski domek - ślicznie położony z widokiem na Izery mały domek do remontu
na działce 4200 m2. Odległość od granicy z Czechami 7 km od Świeradowa 8 km. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308

Mieszkanie M3 - 65 m2 - 75 m2 - bezczynszowe
lub niski czynsz - 607 240 585

Komfortowe mieszkanie 52,3 m2 Zabobrze III - po kapitalnym remoncie, 2 piętro,
dwa pokoje, kuchnia w zabudowie, przedpokój szafa Komandor - 215000 zł. - 517
785 234

311780. Apartament w Szklarskiej - 62 m2,z w
pełni umeblowane, 2 łazienki, balkon z widokiem
na góry, z garażem - lic. nr 9482 - 606 405 109

Bez pośredników mieszkanie blisko centrum 50 m2 w kamienicy - 606 493 620

311894. Bardzo ładne mieszkanie - dwupokojowe
w okolicy Małej Poczty na pierwszym piętrze po
kapitalnym remoncie N.Żebrowscy Lic. 8032 509 156 552

Mieszkanie 72 m2 do małego remontu
z możliwością adaptacji strychu - 728
483 465

311157. Centrum 2 pokojowe - po remoncie, 2
pokojowe 46 m2, II p, w okolicy Pl. Ratuszowego,
Pelkom lic.10750 - 501 181 875

Kawalerka w Cieplicach 30 m2, II p., w
nowym budynku, cena 105000, bez pośredników - 660 866 033
Kawalerka za Zabobrzu - 075 76 431 66
Ładny dom do własnego wykończenia,
działka 1000 m2, wszystkie media, ładna
okolica, dom 200 m2 z garażem z gabinetem
na parterze - 514 316 781
Szukam inwestora, posiadam teren z
głębokimi pokładami piasku, żwiru, ewentualnie do sprzedania - 504 337 185
Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy
Gtrottgera - 693 501 232
2 pokoje Osiedle Orle, kuchnia umeblowana, 2 szafy komandora, płytki, panele,
gładzie, okna PCV, nowe instalacje - 505
631 444
Szklarska Poręba 2 pokojowe po remoncie, słoneczne, ciepłe, I piętro z pięknymi
widokami - 660 133 401
Stary dom po remoncie - 100 m2 na działce
16 AR pod lasem - sprzedam lub zamienię
na duże mieszkanie w mieście, mogą być
jeszcze działki 15 i 85 AR - Mojesz pod
Lwówkiem Śląskim - tel lub SMS - 661
059 918
Mieszkanie w Piechowicach 63 m2 - parter
do remontu, bezczynszowe, bez pośredników - 075 76 174 33
Pilnie sprzedam 3 pokojowe, 60 m2, 1
piętro, C.O własne, uniwersalne, 3 piwnice,
wiata, altana, dogodna lokalizacja, nowe
okna, do zamieszkania 190 tys. do negocjacji, gotówką - 504 695 448
Sprzedam, wynajmę dom, połowę domu
- Cieplice - 603 139 918
Działka budowlana i usługowa 1500 m2
Przesieka - droga na wodospad, uzbrojona,
zgoda na budowę, projekt gotowy, droga
asfalt, atrakcyjna - 664 218 973
310627. 130 tys. do negocjacji - mieszkanie na IV
piętrze w bloku na Zabobrzu I. 2 pokoje, balkon,
łazienka z WC. Możliwość przerobienia kuchni na
aneks kuchenny. Cena do negocjacji - L: 5524 500 081 111 i 600 406 805

311167. Centrum 48 m2 - ładne 2 pokojowe
(zrobione z 3 pokojowego) II p. nowe okna,
ogrzewanie z sieci, 185 tys. możliwość dokupienia
garażu Pelkom lic. 10750 - 501 181 875
311152. Czteropokojowe - mieszkanie w centrum miasta 63 m2 po kapitalnym remoncie z
balkonem. Cena 206.000 zł. N.Żebrowscy Lic.
8032 - 509 156 552
309982. Dla firm dom - w zabudowie szeregowej
komfortowy, umeblowany i wyposażony w Jeleniej
Górze od zaraz. N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509
156 552
310017. Dom na Osiedlu Czarnym - do remontu
ok. 150 m2 na działce 522 m2 z garażem w
dobrej lokalizacji. N. Żebrowscy Lic. 8032 - 505
982 443
310714. Dom o wielkim potencjale - wolnostojący
245 m2 wraz z wolnostojącym budynkiem gospodarczym 76 m2,w okolicach Jeleniej Góry - 608
476 183 i 608 021 872
309813. Dom w Komarnie - dolnym w trakcie
remontu z działką 2000 zł. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
308648. Dom w Mysłakowicach - dom z 2007
roku, parter do zamieszkania pow. 220 m2,
działka 1200 m2 cena 450 tys. zł. licencja 5124
- 601 551 213
311757. Dom w Wojcieszycach - po remoncie
na działce 600 m2, cena 378 tys. nr lic. 9482 606 405 109
309823. Dom w zabudowie bliźniaczej - z bardzo
ładną lokalizacją, stan deweloperski N.Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854
311784. Dom w Zachełmiu - w idealnym stanie,
pięknie zagospodarowana działka, dwa garaże,
590 tys. lic. nr 9482 - 606 405 109
311824. Dom wiejski - okolice Lubomierza 200 m2
działka 6724 m2 możliwość budowy następnego
domu. Po kapitalnym remoncie, kominek, sad,
szopa, ogród 310000 PLN NS - 509 263 111
311923. Dom wiejski do remontu - cena 150 tys.
Działka 1900 m Lic. 11965 - 509 949 961
311318. Domy z bali drewnianych - oferujemy
Państwu możliwość postawienia własnego domu
z bali drewnianych. Czas budowy takiego domu
w stanie surowym to tylko trzy miesiące. Ceny

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia / reklama
309976. Mały domek - w Podgórkach około 100
m2 z działką 1600 m2 w bardzo dobrej lokalizacji.
N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

308652. Mieszkanie 120 tys. zł. - dwupokojowe,
II piętro, 38 m2 do remontu licencja 5124 - 601
551 213
311833. Mieszkanie 44 m2 85000 - Okolice Małej
Poczty 2 pokoje, kuchnia, piwnica, komórka,
wszystkie media, piece kaflowe WC na korytarzu
istnieje możliwość połączenia toalety z mieszkaniem. Mieszkanie do remontu NS - 509 263 111

izotech_jgora.republika.pl

311169. Mieszkanie do remontu - ładne mieszkanie 61 m2 w starym budownictwie, I piętro, 2
pokoje, spiżarnia, łazienka z oknem Lic. 11965
- 509 949 961
310428. Mieszkanie dwupokojowe - w okolicy
małej poczty, 50 m2, na I-ym piętrze w małej
kamienicy. Blisko szkoła oraz park. Bardzo dobra
lokalizacja w cichej i spokojnej okolicy. N. Żebrowscy Lic. 8032 - 505 982 443

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

308662. Mieszkanie z ogrodem - Cieplice, parter
domu jednorodzinnego 3 pokoje 60.3 m, po
remoncie w 2007 rok. Bezczynszowe - podatek
roczny 79 zł. Ogród 200m. - pilna sprzedaż. Cena
200 tys. Lic. zaw. 11965 - 509 949 961
311108. Noskowskiego - parter - mieszkanie
dwupokojowe 36 m2 do remontu. Cena 120 tys. zł
Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308
310447. Nowe dwupokojowe - mieszkanie w
nowym budynku wykończone pod klucz. Do
wykończenia tylko łazienka. Roksanes Żukowski
lic. 7867 ABN Stępień - 508 240 831
310441. Nowe kameralne osiedle - nowo
powstająca inwestycja w Cieplicach. Budynek
wielorodzinny z winda mieszkania od 47 do 69
m2. TOMPOL SC - 518 959 151

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

309193. Nowe mieszkania Cieplice - Dla wymagających, przy powstających Termach Cieplickich
obok Biedronki Pod Koroną ul. Krośnieńska.
Energooszczędne ściany, ogródki, balkony, parki,
7 okien na mieszkanie - info@dom-pol.com
311162. Ok. Akademii Ekonomicznej - słoneczne
3 pokojowe 75 m2 na Ip. w bud. z cegły, wymienione okna, nowe ogrzewanie, Pelkom lic. 10750
- 501 181 875
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Prenumerata

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!

311834. Działka Czerwony Dworek - 4100 m2, w
studium przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, 260 tys. lic. 9482 - 606 405 109

100 m2 centrum 1 piętro - trzypokojowy lokal
w centrum Jeleniej Góry, na pierwszym piętrze
kamienicy, w pełni wykończony, obecni pełni funkcję biura i kancelarii. Polecam serdecznie. Cena
wywoławcza 490 tys. lic. 3059 - 602 727 242

311865. Kawalerka Zabobrze I - po remoncie,
umeblowana, 28 m2, cena 125 tys. zł. lic. nr
9482 - 606 405 109
309893. Kiepury 54 m2 - bardzo ładne mieszkanie
dwupokojowe z dużym balkonem z widokiem
na góry, okolica ZUS. Niski czynsz! W cenie
zabudowa kuchenna i szafa Indecco L:5524 600 406 805
311103. Kiepury 63 m2, 2 p. - mieszkanie
zadbane, słoneczne z balkonem. Niski czynsz 250
zł Miejsce parkingowe przed blokiem. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308
310015. Kodex - nieruchomość - super mieszkania w ekstra cenie. Sprawdź! - 513 060 568
311836. Lokal Szklarska - Handlowo-usługowy 40
m2 przy głównej trasie JG - Szklarska. Plac 701
m2 dzierżawiony od gminy 3100/rok, wszystkie
media cena 39000 - 509 263 111
310457. Lokale usługowe - dwa lokale usługowe w
nowym budynku. Osiedle wielorodzinne - bardzo
dobra lokalizacja pod sklep spożywczy, gabinety.
TOMPOL SC - 518 959 151
312142. Lokale usługowe - nowe lokale usługowe
w nowym budynku w Cieplicach. TOMPOL SC 518 959 151

62 m2 - 199 tys. Kiepury - 3 pokojowe ładne i
zadbane mieszkanie, gładzie, panele, terakoty i
glazury, nowe okna, klatka schodowa wygodna
z niskimi stopniami również po remoncie. Lic.
5124 - 603 491 335
63 m2 Kiepury - mieszkanie w bloku na drugim
piętrze, czynsz tylko 230 zł, N.City, lic. 5524 662 112 344
70 m2 120 000 zł - mieszkanie po częściowym
remoncie w Miłkowie w kilkurodzinnym budynku.
Do mieszkania przynależy ogródek. Cena do
negocjacji. Pelkom lic nr 10750 - 691 210 677

Budynek mieszkalno - usługowy - w Piechowicach. Lic. 12470 - 691 081 247

310547. Zabobrze 2 - Bardzo ładne mieszkanie
trzypokojowe, 70 m2, wysoki standard wykończenia, balkon. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443

311785. Kawalerka Karpacz – ok. 20 m2 +
balkon w nowym budynku, cena 179 tys. lic. nr
9482 - 606 405 109

60 m2 - 185 tys. - 2 pokojowe mieszkanie na I
piętrze 5 rodzinnego budynku w okolicach Liceum
Żeromskiego. Ładne i zadbane mieszkanie, dwie
piwnice, możliwość najmu garażu i grillowania na
ogródku - Lic. 5124 - 603 491 335

310676. Przy Wyspiańskiego - mieszkanie dwupokojowe, na I piętrze z balkonem. CENA 125.000 zł.
N. Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

309801. Dwupokojowe mieszkanie - przy Armii
Krajowej, bardzo ładne, po remoncie kapitalnym.
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

310176. Kawalerka - 79 000 zł - bardzo ładna,
słoneczna, może być umeblowana (w cenie),
I piętro, wokół dużo zieleni, spokojna okolica.
Mysłakowice - 606 644 437

57 m2 za 155 tys. - mieszkanie dwupokojowe w
centrum Jeleniej Góry w wyremontowanej kamienicy. Dwa duże pokoje, ogrzewanie wliczone w
czynsz: 260 zł. L: 5524 - 500 089 111

Bliźniak w Jeżowie Sudeckim - cena 265 tys.
zł., powierzchnia 130m2 z garażem, działka 750
m2, do własnego wykończenia. Możliwość zakupu
całego budynku. Lic. 5124 - 603 491 335

310444. Zabobrze 2 - 4 pokojowe 70 m2, 5 piętro
MN5877 - 500 122 446

310355. Hotelik w górach - mały 1228 m2, 15
pokoi, restauracja na 70 osób, dwukondygnacyjny
z poddaszem użytkowym, obiekt po remoncie w
2006 rok, ocieplony, ogrzewanie z własnej kotłowni
Alicja Majewska lic. 10491 - 502 390 728

54 m2 - Zabobrze 2 - trzypokojowe tylko 160000
zł, mieszkanie na drugim piętrze w bloku z windą,
Zabobrze II, ładne słoneczne rozkładowe, blok
ocieplony, nowe balkony, N.City lic. 5524 - 662
112 344

310958. Połowa willi - piętro przedwojennej willi
(42 %), duży ogród, doskonała lokalizacja przy
drodze do Karpacza, także na siedzibę firmy - lic.
9549 - 501 736 644

już od 820 zł/m2. Zadzwoń, zapytaj, ZBUDUJ
- 692 178 993

310682. Grunty - w dobrej cenie i z dobrą lokalizacją N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

47 m2 za 145 tys. - dwa przestronne pokoje, spora
kuchnia, łazienka, duży balkon. Okna wymienione,
mieszkanie na II piętrze czteropiętrowego bloku.
Cena do negocjacji L: 5524 - 500 081 111

Atrakcyjne 0,5 ha - w Podgórzynie 250.000
- 508 127 007

310622. W okolicy Małcużyńskiego - mieszkanie 2
pokojowe, 40,5 m2, na I piętrze z dużym balkonem
(piękny widok), gustownie wykończone, super
okolica - L: 5524 - 500 081 111

311122. Grunty - 3,2 ha gruntu rolnego 4 zł/m2
okolice Bukowca licencja 5124 - 601 551 213

4 pokojowe Zabobrze 3 - 78 m2 z garażem na
III piętrze. Ogrzewanie elektryczne. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800

311868. Podgórzyn 5000 m2 - 210000 PLN
z możliwością zabudowy, wspaniały widok na
góry, możliwość wybudowania stawu pod smażalnie ryb, dojazd drogą asfaltową, bezpośrednie
sąsiedztwo zabudowy NS - 509 263 111

311819. Tylko 85.000 zł - za kawalerkę po
remoncie w Sobieszowie N.Żebrowscy lic. 8032
- 505 074 854

311116. Działki budowlane - w Ścięgnach, 140 zł/
m2 powierzchnie od 900 m2 do 1100 m2 - licencja
5124 - 601 551 213

3 pokojowe Zabobrze 3 - Ładne trzypokojowe
mieszkanie na 5 piętrze w 10 piętrowym bloku
na Zabobrzu. Na podłogach deski, okna PCV.
Serdecznie polecam lic. 3059 - 602 727 242

82 m2 Kiepury - 3 pokojowe + kuchnia z jadalnią,
82 m2, duży balkon, cena 269 tys., Pelkom lic.
10750 - 501 181 875

311816. Tylko 65.000 zł. - za kawalerkę po remoncie, do odświeżenia, 33 m2. PILNE N.Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854

ROZPOCZĘCIE KURSÓW: MARZEC 2010r.
Informacje i zapisy:
Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 42
tel./fax.(75) 75 268 39,

3 pokojowe Zabobrze 2 - mieszkanie. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800

311890. Parter willi - w okolicach Małej Poczt 74
m2 plus sześć pomieszczeń piwnicznych. Ogród
plus garaż - 509 156 552

309808. Tylko 19.000 zł. - za bardzo ładną działkę
budowlaną o pow. 700 m2.N.Żebrowscy lic. 8032
- 505 074 854

Kursy w zakresie
LICENCJI I i II STOPNIA
PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

3 pokojowe blisko centrum - rozkładowe mieszkanie blisko Uniwersytetu Ekonomicznego.
Mieszkanie na 1 piętrze kamienicy, 75 m2, cena
250 000 zł do negocjacji. Pelkom nr lic. 10750 691 210 677

73 m2 okolice Żeroma - ładne mieszkanie
3-pokojowe niewymagające nakładów finansowych, wspólny ogródek za budynkiem, możliwość
zrobienia kominka i małego tarasu z wyjściem na
ogród. Lic. 5124 - 603 491 335

309803. Trzypokojowe mieszkanie - przy Bramie
Wojanowskiej - ścisłe centrum. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854

SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY„KOBRA”
w Jeleniej Górze
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309881. Okolica Małcużyńskiego - Mieszkanko 2
pokojowe, 40,5 m2, na I piętrze z dużym balkonem
(piękny widok), gustownie wykończone, super
okolica L: 5524 - 600 406 805

310358. Tanie mieszkanie - 57 m2, na 4 piętrze,
z wyposażeniem, nowoczesne, 3 pokoje, balkon,
piwnica, cena 199 000 do negocjacji - Alicja
Majewska lic. 10491 - 513 059 468
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105 m2 - 1 piętro 220 tys. - mieszkanie przy jednej
z głównych ulic miasta na pierwszym piętrze,
klatka schodowa odremontowana, mieszkanie
trzypokojowe do generalnego remontu - lic. 3059
- 602 727 242
115 000 zł. mieszkanie - 35 m2, 2 pokoje, pierwsze
piętro w kamienicy, przy Pl. Ratuszowym. NŻ Lic.
8032 - 667 219 752
155 tys. - 3 pokojowe niedaleko Kolegium Karkonoskiego 155 tys. ABN Stępień - lic. nr 10171
- 514 600 102
1ha teren budowlany - w Podgórzynie. Dobry
dojazd. Piękny widok na góry - 604 620 100
2 pokojowe - słoneczne, zadbane, budynek po
remoncie, II piętro niski czynsz, cena 125 tys. Lic.
11965 - 509 949 961
2 pokojowe 130 tys. - mieszkanie dwupokojowe
na 3 piętrze 50 m2 do remontu - lic 3059 - 602
727 242
2 pokojowe 148 tys. - parter koło Małej Poczty przy
Wolności. Możliwość adaptacji na lokal użytkowy
- lic. 9549 - 501 736 644
2 pokojowe 2 piętro 145 tys. - mieszkanie
dwupokojowe, rozkładowe, na drugim piętrze z
balkonem 47 m2. Serdecznie polecam lic. 3059
- 602 727 242
2 pokojowe centrum - w ścisłym centrum miasta,
46 m2, po remoncie, niski czynsz Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677
2 pokojowe Cieplice - 1 piętro 49 m2 ogrzewanie gazowe wymienione okna NM5877 - 500
122 446
2 pokojowe z ogrodem - 58 m2 po remoncie, na
parterze. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
3 pokoje 57 m2 - ładne mieszkanie do remontu w
okolicach centrum miasta, salon 25 m2 i 2 mniejsze pokoje, balkon, kuchnia, łazienka z WC, dużo
zieleni budynek po remoncie. Propozycja ceny 170
tys. Lic. 11965 - 509 949 961

Atrakcyjne na Zabobrzu 2 - mieszkanie 2
pokojowe, osoba odp. zaw. D.Banaszak lic. 10171,
więcej info. Andrzej Pabich - 508 240 827

Budynek parterowy - z lat 1965 mieszkanie 100
m warsztat 160 m możliwa adaptacja działka 32
ar ogrodzona utwardzona w pławnej przy drodze
- 504 201 580
Budynek warsztatowo mieszkalny - w Cieplicach lub wynajmę - 694 258 713
Cieplice - 2 pokojowe, 49 m2, I piętro, wymienione okna, NM 5877 - 500 122 447
Dom Czarne - wolnostojący na Osiedlu Czarnym,
działka 522 m2. Cena 380 000 zł. do negocjacji.
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
Dom Jeżów Sudecki - dom w stanie deweloperskim, zbudowany z wysokiej klasy materiałów.
Ogrzewanie geotermiczne-niezwykle tanie w
eksploatacji. 520 000 zł Pelkom nr lic. 10750 691 210 677
Dom na Osiedlu Czarnym - do remontu ok. 150
m2 na działce o 522 m2 z garażem w dobrej
lokalizacji - 505 982 443
Dom wiejski do remontu - dom na wsi, duża ładna
działka 2000 m2 propozycja ceny 150 tys. Lic Zaw.
11965 - 509 949 961
Domy - wiejskie do remontu w atrakcyjnej cenie i
lokalizacji sprzedam Lic.3290 - 883 743 481
Duży dom w Jeleniej - idealnie nadający się
dla dużej rodziny z możliwością prowadzenia
działalności w dodatkowych pomieszczeniach
z niezależnym wejściem z zewnątrz. Idealna
lokalizacja i piękny dom. Lic. 5124 - 603 491 335
Działka - 1700 m pod zabudowę mieszkalno
usługową w centrum Jeleniej Góry /260 zł. metr
kwadratowy/ - 691 800 131
Działka budowlana - 1200 m2 w sąsiedztwie
nowo wybudowanych domów propozycja ceny
105 tys. LIC. 11965 - 509 949 961
Działka Leśne Zacisze - budowlana jedna z
ostatnich działek na prestiżowym osiedlu, 1050
m2, cena 89000 zł. Katarzyna Cyrek - lic. 5524
- 662 112 344
Działka w Karpaczu - doskonała lokalizacja,
26 arów, 450 zł za m2. Osoba odpowiedzialna
zawodowo Marek Stępień, nr lic. 12181 - 514
600 105
Działka w Ścięgnach - uzbrojona 1211 m2
położona na osiedlu domków jednorodzinnych,
w pobliżu krytych kortów tenisowych, szlaków
turystycznych. Piękny widok na Śnieżkę. Polecam,
lic. 5524 - 503 111 466
Działki budowlane - 1463 m2 lub 1395 m2 w
Ścięgnach k. Karpacza - 692 496 481
Eleganckie mieszkanie - 2-pokojowe,
przestronne o powierzchni 53,10 m2 w bloku
4-piętrowym, Zabobrze III, duży balkon, dobry
standard, szeroka zadbana klatka schodowa,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669 620 071
Eleganckie mieszkanie - po remoncie,
przestronne, 2-pokojowe, o powierzchni 54,50
m2, środkowe, rozkładowe, na parterze, w bloku
4-piętrowym, duży balkon, cena do negocjacji. lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
Eleganckie mieszkanie - wyremontowane 3
pokojowe na I-piętrze o powierzchni 63 m2, dobry
standard, rozkładowe, środkowe, duża łazienka,
kuchnia w zabudowie, przystępna cena, czynsz
370 zł/m-c. lic. 2400 - 669 620 071
Fajne 2 pokoje - mieszkanie 57 m2 z dużym
ogrodem w kamienicy. Jeldom lic. 3059 - 666
830 830

3 pokoje na Zabobrzu - Lic. 5908 - 723 143 566

Gospodarstwo rolne - 15 h użytki ziemi
hodowla duże, ładne zabudowania mieszkalne
i gospod. typ folwark, piękna górska okolica,
Pławna- 504 201 580

3 pokoje w Trzcińsku - z ogrodem - cena 150
tys. - 609 951 087

Jeszcze tylko 2 domki - w Sosnówce. Bez
pośredników. Atrakcyjna cena - 602 422 376
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og£oszenia
KODEX – NIERUCHOMOŚCI
ul. Kopernika 3/1
58-500 Jelenia Góra
tel: 075/ 64 66 913
www.kodex-nieruchomosci.pl
APARTAMENT 69,9M2 NA ZABOBRZU!
Mieszkanie o powierzchni 69,9m2. 3-pokojowe, osobno łazienka, osobno wc,
kuchnia z zabudową, piękny przestronny
przedpokój. Wyposażenie sypialni, kuchni
i łazienki z wc pozostaje. Dwa balkony.
Dwie piwnice. Bardzo atrakcyjna oferta dla
osób ceniących najwyższy standard. Jest
to prawdziwy apartament wśród mieszkań
na Zabobrzu!
Cena: 285 000zł
MIESZKANIE 39,4M2!
Atrakcyjne mieszkanie na Zabobrzu o
powierzchni 39,4m2. 2 pokoje, przedpokój,
łazienka z wc, widna kuchnia, balkon.
Nowe okna PCV, odmalowane, jasne i
ustawne. Ogrzewanie miejskie. Piękny
widok na góry. Piwnica 3,1m2.
Cena :145 000zł.
Tel. 513 060 568.

Cena: 209 000zł. DO NEGOCJACJI!
Tel. 509 503 125.

OKAZJA - ŚLICZNE MIESZKANIE W
CENTRUM!
Mieszkanie 63m2 po remoncie w centrum
miasta z wyposażeniem. 4 pokojowe z
przedpokojem i dużym salonem połączonym z kuchnią. Drzwi podwójne, antywłamaniowe. Posiada dużą piwnice 15m2.
Bardzo blisko przystanki komunikacji miejskiej, szkoła, przedszkole i poczta. Czynsz i
telewizja kablowa opłacone do końca 2010
roku. Wysokość czynszu 112zł.

OKAZJA-DOM 170M2!
Atrakcyjny dom o powierzchni 170m2.7
pokoi, 2 łazienki, taras, balkon, garaż. Na
podłogach parkiet dębowy, deski sosnowe i
panele. Cały budynek jest bardzo jasny, aż
24 okna! Nowy piec gazowy. Powierzchnia
działki 450m2. Spokojne miejsce, dużo
zieleni.
Cena: 530 000zł.
Telefon 513 060 568.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

cie, niski czynsz 85 zł. Serdecznie polecam. lic.
3059 - 602 727 242
Kawalerka z balkonem - Cieplice 30 m2 105 tys., nowy budynek. Bez pośredników - 660
866 033
Kawalerka z balkonem - w Cieplicach 30 m2
na 2p. w nowym budynku - 660 866 033
Kawalerka Zabobrze 1 - kawalerka 26 m2
na Zabobrzu 1 ul. Karłowicza cena 110000 do
uzgodnienia - 509 940 044
Kiepury - 71 m2 - wyjątkowe mieszkanie na
Kiepury, ciekawy układ, 3 duże pokoje, duży
taras, bardzo słoneczne. Lic. 5524 - 503 111 466
Lokal - 89 m2 do remontu kapitalnego cena
tylko 109 000 zł. - 883 743 481
Ładna kawalerka - duża, przestronna, środkowa,
słoneczna na II-piętrze o powierzchni 35,40 m2, w
bloku 4-piętrowym, dobry standard, do wprowadzenia, atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669 620 071
Ładna kawalerka - w ścisłym centrum o
powierzchni 26,40 m2, środkowa, słoneczna z
ładnym widokiem na Karkonosze, doskonała lokalizacja, niski czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Ładne dwupokojowe - słoneczne mieszkanie
na II-piętrze o powierzchni 51,40 m2, w budynku
wielorodzinnym, po modernizacji, okolica cicha i
spokojna. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 2-pokojowe o powierzchni
52 m2, rozkładowe, słoneczne, bardzo ciepłe,
standard dobry, do wprowadzenia od zaraz, blisko
centrum, przyjazna okolica, atrakcyjna cena - lic.
2400 - 669 620 071

Mieszkanie - po remoncie, 2-pokojowe
o powierzchni 47,55 m2, rozkładowe, słoneczne, kuchnia - aneks, czynsz 270 zł/m-c, blok
4-piętrowy, Zabobrze I, atrakcyjna cena - lic.2400
- 669 620 071
Mieszkanie - ul. Wyspiańskiego, 1 piętro, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon.
140 tys. do negocjacji - 667 771 204
Mieszkanie 2 pokojowe - funkcjonalne, środkowe, słoneczne, bardzo ciepłe o powierzchni 48
m2 na II-piętrze w bloku IV-piętrowym, ocieplonym,
czynsz 198 zł./m-c, na Zabobrzu I, cena do uzgodnienia.lic.2400 - 669 620 071

Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m2, 10 metrów od
Kolegium Karkonoskiego, 10 min do Tesco i szkoły
podstawowej, cena 150.000 zł. - 500 454 936
Mieszkanie 3 pokojowe - w ładnej okolicy pilnie
sprzedam Lic. 3290 - 883 743 481
Mieszkanie 44 m2 85000 - Okolice Małej Poczty
2 pokoje, kuchnia, piwnica, komórka, wszystkie
media, piece kaflowe WC na korytarzu istnieje
możliwość połączenia toalety z mieszkaniem.
Mieszkanie do remontu - 509 263 111

Mieszkanie na Zabobrzu - bardzo ładne
3-pokojowe o powierzchni 60,11 m2, na II-piętrze,
rozkładowe, środkowe, słoneczne z dużym balkonem, blok ocieplony, cena do uzgodnienia - lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie na Zabobrzu II - 4 pokoje 70 m2.
Zadbane, mieszkańcy niepalący, widok na góry,
V-te piętro. 2 balkony, po termomodernizacji 504 230 162
Mieszkanie ok. Morcinka - 2 pokojowe o
powierzchni 50 m2 na I piętrze w budynku wielorodzinnym, rozkładowe, słoneczne, ogrzewanie
gazowe, czynsz niski, ładna i spokojna okolica,
atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w centrum - Jeleniej Góry, II piętro,
82 m2, wyposażone, osobne WC i łazienka, cena
270 tys. - 601 849 533
Mieszkanie w Cieplicach - do remontu,
3-pokojowe, na I-piętrze w bloku 3-piętrowym,
o powierzchni 67,40 m2, duży balkon, zadbana
klatka schodowa, doskonale lokalizacja, atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie w Podgórzynie - idealne na biuro
- 513 059 758
Mysłakowice - działki budowlane - 781
050 463
Nowe domy - wolnostojący w Sobieszowie o
powierzchni 150 m2 w stanie developerskim i
bliźniak w Jeżowie w stanie surowym otwartym
z roletami antywłamaniowymi - Lic. 5124 - 603
491 335

Własnościowe 3 pokojowe - Noskowskiego
- telefon po godz. 16 - 665 371 229
Zabobrze 47,5 m2 - 2-pokojowe, II piętro,
pełna własność, wolne od zaraz NM 5877 - 500
122 447

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokój w centrum w niezależnym nowym
mieszkaniu po 11:00 - 691 266 299

Kawalerka w Sobieszowie - dzwonić do
20:00 - 75 75 544 48
Lokal użytkowy w centrum Jeleniej Góry
- 606 412 235
Centrum Cieplic - lokal 25 m2 - 792
203 286
Pokoje w Sobieszowie - dostęp do kuchni
i łazienki - 660 509 720

Dwupokojowe mieszkanie za Zabobrzu
I, dobra lokalizacja, bez prowizji, od 15
marca - 75 64 56 367
Mieszkanie 4 pokojowe - tanio, okolice
Jeleniej Góry - 665 733 268
2 pokoje w mieszkaniu studenckim - umeblowane,
gotowe do zamieszkania na Zabobrzu - 798
615 820

Kawalerka - w Jeleniej Górze na 1-go Maja.
ABN Stępień, nr lic. 10171 - 514 600 102

Przy Wrocławskiej - dom do remontu na działce
3620 m2 - 695 981 315
Słoneczne, zadbane - 3 pokojowe, 92 m2, 1
piętro (k. Malej Poczty) 299 tys. bez pośredników
- 603 613 715

to 179tyś. Kontakt 0505 074 854

2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów Jelenia
Góra, nowe, przestronne, duża wyposażona kuchnia od marca 980 zł. + opłaty - 607 785 776
2 pokojowe Park Sudecki - Ładne mieszkanie 34
m2, 2 pokoje, częściowo umeblowane (kuchnia/
łazienka). Cena: 1000 + czynsz 350 zł (media
wliczone). Kaucja 1500 zł. - 505 120 824
3 pokoje Zabobrze 2 - do natychmiastowego
najmu, na 3 piętrze, osoba odp. zaw. D.Banaszak,
lic. 10171 - Andrzej Pabich - 508 240 827
500 zł. w domu jednorodzinnym - w Łomnicy
dla jednej osoby lub pary, kuchnia wspólna, od
zaraz - 792 876 442
750 zł. - mieszkanie 2 pokojowe, częściowo
umeblowane w Jeleniej Górze. ABN Stępień nr
lic. 10171 - 514 600 102
Apartament 75 m2 widok - wyjątkowy, słoneczny apartament na poddaszu willi na osiedlu
Widok, 75 m2, olbrzymi salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, balkon, piękny widok na
góry, 1000 zł. + rachunki - 693 503 602
Apartament na Widoku - piękne - pół domu na
osiedlu Widok, 94 m2, 3 pokoje, duża słoneczna
kuchnia, łazienka, balkon, taras, ogród, 1500 zł.
+ rachunki - 693 503 602
Apartament w Cieplicach - nowy, umeblowany
i wyposażony. Cena 1.200 zł. + woda + energia
- 602 800 090
Dom w Piechowicach - salon, 4 pokoje, kuchnia, 2
łazienki, pralnia. Najchętniej firmie - 605 959 510
Karpacz kawalerka 30 m2 - z werandą 500
zł. + liczniki. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr
1740 - 503 021 047
Kawalerka - w okolicy centrum 800 zł + media
i czynsz - 506 418 146
Kawalerka - Zabobrze - 20 m2, 600 PLN +
media + kaucja (czynsz wliczony) - 606 488 268

Kawalerka na Zabobrzu - po remoncie umeblowana 700 zł. + media - 502 359 263

Połowa willi - przedwojenna piękna willa, całe
piętro 42 % udziału. Przy wyjeździe na Karpacz,
doskonała lokalizacja zarówno do zamieszkania
jak i na działalność. Duży ogród - 501 736 644

Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy w trakcie remontu na działce 2000m2 w
bardzo dobrej lokalizacji.Na parterze częsci
mieszkalnej są dwa pokoje , kuchnia , pomieszczenie gospodarcze , duża łazienka
i korytarz. Na I piętrze są dwa pokoje ,
korytarz i pomieszczenia do adaptacji na
cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną
jest także strych. Część gospodarcza - jest
możliwość zrobienia dużego garażu, oraz
na piętrze możliwość adaptacji na cele
mieszkalne.W budynku jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe instalacje
elektryczne i siła , instalacja wody , hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe.
Teren cały jest zdrenowany , dach po częściowej przekładce. Największym walorem
tej oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalność pomieszczeń. Cena 350tyś.
Kontakt 0505 074 854

Pół domu na wsi - tanio - 665 733 268

Nowy dom wolnostojący - na obrzeżach Jeleniej
Góry, o powierzchni 150 m2 z garażem, sprzedawany w stanie developerskim, zbudowany z
cegły Max i pokryty dachówką. Lic. 5124 - 603
491 335

Piękne m2 z ogrodem - dwupokojowe mieszkanie w Jeleniej Górze na wysokim parterze,
bezczynszowe, 55 m2 z zabudową kuchenną,
mieszkanie po kapitalnym remoncie - lic. 3059
- 602 727 242

Atrakcyjny dom bliźniak. Do sprzedania
połowa lub w całości. Sprzedaż w stanie
surowym zamkniętym z mozliwością domówienia warunków dokończenia inwestycji.
Dom realizowany wg projektu ARCHON
„Dom pod cisami 2” link: http://www.archon.
pl/projekt_domu/dom_pod_cisami_2/
m4098d8c147f1b Niezwykle interesująca
lokalizacja w miejscowości Piastów, będącej
częścią Piechowic. Zapewnia łatwy dojazd
do Jeleniej Góry jak i wygodny i szybki do
Szklarskiej Poręby. Przystanek komunikacji
miejskiej 70 metrów. Wygodny dojazd, urokliwa , spokojna okolica z pięknym widokiem
na góry. Doprowadzony prąd, woda z własnej studni. Dom w pełni podpiwniczony, z
garażem. Izolowana i docieplona piwnica. Pełny drenaż wokół budynku. Zapraszam
do obejrzenia. DOSKONAŁA CENA 355tyś
kontakt: 0505 074 854

Stancja dla dwóch osób - 75 642 12 03

Kawalerka dla niewymagającego - samotnego
emeryta lub rencisty - 603 104 142

Okazja! Nowe mieszkanie - bezczynszowe w
Jeleniej Górze. Cena 132.000 powierzchnia 48
m2, bez pośredników i prowizji. Do zamieszkania
od zaraz. - 605 885 085

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

Pokoje, bursa, akademik z Internetem
dla studentów, młodzieży, pracowników,
turystów, osoby indywidualne w Jeleniej
Górze – blisko UE – 606 360 443

Nowy dom w Sosnówce - bez pośredników 300
tys zł. lub zamienię na działkę - 601 741 483

Kawalerka - mieszkanie jednopokojowe 27
m2, cena tylko 58000 zł. Lic. 3290 - 883 743 481

Kawalerka 90tys. ładna - w centrum Jeleniej
Góry na wysokim parterze, po generalnym remon-

W Mysłakowicach - bardzo ładne dwupokojowe
mieszkanie, rozkładowe, na II piętrze, po remoncie
kapitalnym, mieszkanie z balkonem . N.Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854

Kawalerka 30 m2 - Piechowice, jasna, ciepła
800 z licznikami - 694 741 103

Pod Łysą Górą - w Dziwiszowie 8300 m2 pod
parking, gastronomie itp. - 695 981 315

Kawalerka - 79000 - bardzo ładna, słoneczna,
spokojna okolica, dużo zieleni, I piętro, może
być umeblowana (w cenie). Mysłakowice - 606
644 437

Tereny inwestycyjne - atrakcyjne tereny na
Dolnym Śląsku pod markety, stacje paliw itp.
Roksanes Żukowski lic. 7867 Abn Stępień - 508
240 831

Nowe mieszkania - okazja nowe mieszkania ul.
Kadetów cena 2 500 zł/m2 z VAT - 662 040 448

Ok. Małej Poczty - 2 pokojowe 39 m2 na I piętrze.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

Karłowicza 38 m2, 2 pokojowe - Zabobrze 1,
do remontu, 3 piętro cena 130.000 do uzgodnienia
- 798 910 349

Tanio kiosk w Cieplicach - (po kwiaciarni),
powierzchnia 11 m2 - 693 374 845

Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry
- 85 m2, 3 pokojowe, łazienka, 1200 zł.
Ogrzewanie etażowe, gaz - 75 71 221 71,
664 803 587

Mieszkanie na Zabobrzu - 1 lub 2, 3 pokojowe
Nr lic. 5877 - 515 285 788

OKAZJA- Trzypokojowe, 57m2, 4 piętro,
balkon, piwnica, 10 min do centrum, z
nowoczesnymi meblami i wyposażeniem,
cena tylko 199 000zł do negocjacji !!! TEL.
513 059 468 “Kodex”

Tanie mieszkanie - komfortowe 3 pokojowe,
o powierzchni 55,65 m2 na III - piętrze bloku
IV-piętrowego, środkowe, rozkładowe, zadbane,
doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena - lic. 2400
- 669 620 071

Mieszkanie - funkcjonalne, przestronne
3-pokojowe o powierzchni 80 m2, słoneczne na
wysokim parterze w bloku 2 piętrowym, duży
balkon, atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071

.Dwupokojowe mieszkanie w Cieplicach,
49m2 na I piętrze, z balkonem i piwnicą,
do kapitalnego remontu, cena 145 124zł- do
negocjacji! TEL. 513 059 468 “Kodex”

Mieszkanie po kapitalnym remoncie33,50m2, w kamienicy centrum miasta,
parter, dwupokojowe z aneksem kuchennym, tylko 106 000zł !!! TEL. 513 059
468 “Kodex”

Tanie mieszkanie - bardzo ładne, zadbane,
słoneczne 2-pokojowe o powierzchni 48 m2,
środkowe, balkon od południa, czynsz niewysoki,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
zaw. 2400 - 669 620 071

Kawalerka umeblowana w Sobieszowie
- 667 268 932

Mieszkanie 2 pokojowe - mieszkanie 38 m2
na II piętrze, 2 pokoje duża kuchnia, łazienka,
piwnica i strych okolice Intermarche, słoneczne
zadbane czynsz 100, budynek po remoncie Lic.
11965 - 509 949 961

120m2 w spokojnej okolicy Jeleniej Góry, I
piętro, 4 pokoje, duży balkon, wolnostojący
garaż z komórką oraz odrębne jednopokojowe mieszkanko w przyziemiu, ogrzewanie
piecem c.o. TEL. 513 059 468 “Kodex”

Szeregówka na Zabobrzu III - 100 m2 - 501
264 849

Ładne mieszkanie - 3-pokojowe o powierzchni
60,11 m2 na II-piętrze, na Zabobrzu II, rozkładowe,
środkowe, słoneczne z dużym balkonem, blok
ocieplony, cena do uzgodnienia - lic. 2400 - 669
620 071

PRZYTULNY DOMEK Z PIĘKNYM WIDOKIEM!
Dom w szeregowej zabudowie o powierzchni
171m2. Piękny salon połączony z jadalnią o
powierzchni 35m2. Słoneczna kuchnia, duży
przedpokój. Wyposażenie kuchni w cenie.
Cztery sypialnie z dwoma wykończonymi
antresolami. Dwie łazienki z natryskiem i
wanną. Taras a także śliczny, zadbany
ogród. Pojemny podjazd na 4 samochody.
Domek posiada dwa niezależne ogrzewania:
kominkowe z nawiewem i gazowe podłogowe. Śliczne, ciche miejsce w spokojnej okolicy.
Cena: 600 000zł. Tel. 513 060 568.

.63,46m2 na Zabobrzu III, 6 piętro, 3 pokoje,
balkon, piwnica, mieszkanie do odświeżenia ! Cena do negocjacji !! TEL. 513 059
468 “Kodex”

Sprzedam lub wynajmę - hale produkcyjne,
magazynowe oraz powierzchnie biurowe - 604
988 292

Kawalerka na Zabobrzu - umeblowana. 650 zł.
miesiąc - ja opłacam czynsz - 504 030 280
Kawalerka Pl. Ratuszowy - 1 piętro, 22 m2,
widok na ratusz, wysoki standard, wszystko
nowe, 750 zł./msc. + media, kaucja 1.000 zł, od
właściciela - 502 377 461
Kawalerka w Karpaczu - z garażem 400 zł. i
opłaty - 607 051 705
Kawalerka w okolicy centrum - ok. 40 m2,
nowe budownictwo, umeblowana i wyposażona
w sprzęt AGD, 750 zł. (w tym czynsz) + media
- 793 276 386
Komfortowe mieszkanie - 60 m2 w nowym
budownictwie z antresolą, umeblowane i wyposażone z balkonem oraz miejscem parkingowym.

Nowy lokal z dużą witryną
100 m2 - przy Wolności z
bilbordem oraz z dużym
parkingiem - handel - usługi
lub inne - 790 609 579

			

Mieszkanie w czterorodzinnym domu na
wysokim parterze po kapitalnym remoncie tj. z wymianą wszystkich instalacji ,
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ,
zmianą podłóg i ich izolacją. Mieszkanie
ogrzewane c.o- gaz - piec dwufunkcyjny
oraz kominek wykonany z piaskowca.
Mieszkanie ma25% udział w częściach
wspólnych . Jest bardzo przytulne i wygodne oraz słoneczne.Do mieszkania przynależą trzy piwnice, oraz komórka murowana.
Jest bardzo niski koszt utrzymania , opłaty
do wspólnoty wynoszą 50zł za m-c. Cena

PIECHOWICE. Bardzo ładne mieszkanie
w Piechowicach. Mieszkanie na pierwszym
piętrze 3 pokojowe, rozkładowe. Na podłogach panele. Nowe okna pcv. Mieszkanie
słoneczne. Zadbane. Ogrzewanie z sieci.
Mieszkanie składa się z 3 pokoi , kuchni,
łazienki i toalety. Do mieszkania przynależy
piwnica. Z dużego pokoju wyjście na balkon. W niedalekiej odległości szkoła oraz
służba zdrowia i zaplecze gastronomiczne.
Blisko przystanek MZK. Mieszkanie bardzo
ładne do ewentualnego odświeżenia.
Opłaty wraz z ogrzewaniem wynoszą około
260zł za miesiąc. Cena 175tyś.
Polecam 793 363 574

Położony w malowniczej miejscowości
,wiosce oddalonej 20km od Jeleniej Góry
poniemiecki dom, o powierzchni całkowitej
100m2 Dom jednokondygnacyjny obejmujacy parter gdzie znajdują sie kotłownia,
ganek, duży pokój,kuchnia oraz łazienka i
korytarz.Na piętrze znajdują się dwa pokoje
korytarz oraz pomieszczenia poddaszowe.
Trzecia kondygnacja to strych.Dom pokryty
jest dachówką okna stare drewniane,
na podłogach kafle na ścianach tynki.
Ogrzewanie piecem na opał stały woda ze
studni ,gaz z butli kanalizacji brak własne
szambo.Budynek jest niepodpiwniczony i
znajduje się na działce 2300m2 pod samym lasem do budynku przynależy budynek
gospodarczy o powierzchni 20m2.Dom bardzo urokliwy nieduży,ładnie położony
wymaga kapitalnego remontu.Cena 250tyś.
Kontakt 509 156 552.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie, o
powierzchni 60 m2, w samym centrum
Jeleniej Góry, przy ul. 1-go Maja. Mieszkanie znajduje sie na trzecim piętrze kamienicy i składa się z przedpokoju, bardzo
dużego około 30 m2 pokoju gościnnego,
który można podzielić na dwa odrębne.
Osobnej kuchni, połączonej oknem z
drugim, mniejszym pokojem oraz łazienki.
Mieszkanie wymaga częściowego remontu.
Okna drewniane, podwójne wychodzące
bezpośrednio na deptak ul.1-go Maja, na
podłogach wykładziny pcv, na ścianach
tynki. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z bojlera gazowego. Opłaty miesięczne
wynoszą 480 zł, w tym czynsz, ogrzewanie, f. remontowy i opłaty eksloatacyjne. Do
mieszkania przynależy piwnica. Miejsca parkingowe w podwórku. Przy niewielkim
nakładzie finansowym, otrzymamy ładne mieszkanie, w samym sercu Jeleniej Góry.
Cena 150tyś. Kontakt: 667 219 752
Mieszkanie w atrakcyjnej części Jeleniej
Góry na I piętrze o pow. 50 m2 .Dwa pokoje
, łzienka , kuchnia połączona z jednym z
pokoi ,duży balkon, piwnica,strych oraz
ogródek. Stolarka okienna wymieniona na
PCV , kuchnia wyposażona i umeblowana
w cenie mieszkania, ogrzewanie gazowe
piecem dwufunkcyjnym , bezczynszowe.
Do zamieszkania od zaraz. Cena 165tyś.
506 117 851.

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Cena 1200 zł. N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509
156 552

rachunki (prąd, gaz, woda) + Internet 8 mb (65
zł.) - 517 200 087

LOKAL - w centrum Jeleniej Góry 54 m2 - 2
pomieszczenia plus wc i kuchnia - atrakcyjna
oferta - 501 662 442

MIESZKANIE 2 pokojowe - 58 m2, umeblowane,
czynsz 950 zł. bez kaucji, od kwietnia - 724
740 648

LOKAL - w centrum Jeleniej Góry 20 m2 z
witryną, cena 2500 netto - 693 963 962

MIESZKANIE 2 pokojowe - dwupokojowe słoneczne. 1000 + liczniki i kaucja - 667 657 025

LOKAL biurowy 22 m2 - centrum 1 - wsze piętro,
niski czynsz - 510 243 264

MIESZKANIE dwupokojowe - na Zabobrzu przy
ul. Bacewicz, bez sprzętu AGD. Czynsz 700 +
media. - 888 872 886

LOKAL gastronomiczny - w Karpaczu 80 m2
możliwość prowadzenia innej działalności
atrakcyjna cena - 695 943 795
LOKAL pod salon fryzjerski - oraz solarium przy
siłowni Body - Gym w Cieplicach i gabinecie
masażu - kosmetyki - 691 186 192
LOKALE przy siłowni - pomieszczenia pod dwa
solaria oraz pod gabinet fryzjerski, atrakcyjne
usytuowanie - przy siłowni i gabinecie kosmetycznym w Cieplicach - 691 186 192
ŁADNE czteropokojowe - mieszkanie w Dziwiszowie, częściowo umeblowane. Niskie koszty
wynajmu. NŻ. Lic. 8032 - 505 982 443
ŁADNY, odremontowany pokój - dla 1 osoby
z Kolegium Karkonoskiego, nowy budynek,
pełne wyposażenie. Blisko centrum i uczelni
dla spokojnej osoby. Cena 350 zł. plus czynsz.
- 668 452 464
MAGAZYN - 214 m2 po generalnym remoncie.
ABN Stępień nr lic. 7867 - 514 600 102
MAGAZYN 110 m2 ul. Okopowa - 604 569
485
MAGAZYN lub garaż 55 m2 - okolice K. Miarki
- cena 255 netto - 516 200 030
MIEJSCE w pokoju 2-osobowym - dla chłopaka
250 zł. - 508 127 007
MIESZKANIE - 2 p, 38 m2, częściowo umeblowane - 603 509 421
MIESZKANIE - 2 pokojowe, przytulne, umeblowane, Zabobrze II, b. dobre warunki mieszkalne
- 607 421 168
MIESZKANIE - jednej lub dla dwóch niepalących
osób - w domku jednorodzinnym, pokój 15 m2,
kuchnia z łazienką, samodzielne wejście, blisko
centrum - 500 250 807
MIESZKANIE 2 pokoje - na Oś. Orle, 400 zł.
+ czynsz 100 zł. + rachunki (gaz, prąd itp.)
Najchętniej studentkom. Dzwonić od 19 do
21 - 508 667 544
MIESZKANIE 2 pokojowe - (47 m2), kuchnia,
łazienka na Zabobrzu - częściowo umeblowane.
600 zł. + czynsz + liczniki - 607 427 738
MIESZKANIE 2 pokojowe - 46 m2, kuchnia
i 1pokoj umeblowany. Ul. Złotnicza 750 zł. +

MIESZKANIE dwupokojowe - nowe, blisko
centrum. 1000 zł + opłaty. Możliwość wysłania
zdjęć na maila - 693 886 333
MIESZKANIE na Kiepury - około kwietnia termin
do uzgodnienia dwa pokoje 550 zł.+ opłaty
dzwonić proszę codziennie po godz.19:00 - 515
633 640
NOWY, komfortowy, wyposażony - apartamencik
44 m2 dla wymagających - zdjęcia na maila
wyślę - 504 786 104
PL. Ratuszowy - lokal – usługowo - biurowy, 22
m2, 1. piętro, łazienka z WC, widok na ratusz,
wysoki standard 800 zł./msc. + opłaty, kaucja
1.600 - zł, właściciel. - 502 377 461
POKOJE: dwu i jedno osobowy - w Jeleniej
Górze - Cieplicach. Osobne wejście + łazienka
- 509 630 981
POKÓJ 1 osobowy - od zaraz w Cieplicach dla
studenta, osoby pracującej, 10 min. do centrum
- 791 509 837
POKÓJ dla dziewczyny - w słonecznym mieszkaniu studenckim, centrum jeleniej góry, tanio i
komfortowo. ul. Kopernika - 662 129 864
POKÓJ dwuosobowy - studentom (kom) w
super mieszkaniu obok KK - parking gratis tanio - 603 845 853
POKÓJ jednoosobowy - dla osoby pracującej w
Sobieszowie - 51 4 644 207
POKÓJ w centrum - niezależny Internet, nowy
parking - 691 266 299
POKÓJ w centrum Karpacza - WC, TV, Internet,
dostęp do kuchni - 721 517 462
POKÓJ w Cieplicach - jeden pokój w domku w
Cieplicach dla studentów, pary, osoby pracującej - z dostępem do kuchni, łazienki, Internetu.
Spokojna dzielnica - 503 630 899
POKÓJ w mieszkaniu studenckim - na
Zabobrzu ul. Kiepury dobra lokalizacja, nowe
budownictwo, małe opłaty. Kablówka i Internet
w cenie - 507 211 574
POMIESZCZENIE 40 m2 za 400 zł. - 508
127 007

SPOKOJNA para z dzieckiem - wynajmie
mieszkanie 2 pokojowe umeblowane do 700
zł. z czynszem, bez kaucji, od kwietnia - 724
740 648
UMEBLOWANE mieszkanie - pokój z aneksem kuchennym, łazienka i tarasem na I
piętrze w Karpaczu przy ul. Komuny Paryskiej
30 - 602 831 851

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
POSZUKUJĘ lokalu 600 - 1000 m2 w Jeleniej
Górze na parterze z parkingiem na market
odzież - obuwie w centrum i obok sklepu spożywczego - 791 999 970 - lokale3@op.pl
2 pokojowe lub kawalerkę - dla 2-ga bez
dzieci/zwierząt. Chętnie umeblowane.
Niekoniecznie w centrum. Od marca/
kwietnia. Wyłącznie tel. nie odp. na sms-y
- 509 341 706
MIESZKANIE dla pary z dzieckiem - 2 pokojowego, umeblowane do 700 zł. z czynszem,
bez kaucji, od kwietnia - 724 740 648
MIESZKANIE do 500 zł. + liczniki - 784
045 627
POMIESZCZENIE lub garaż - wielkość do
25 m2 niedrogo - 512 441 518
POSZUKUJĘ taniej kawalerki - w okolicach
centrum lub w Cieplicach. Umeblowana lub
nie, ale koniecznie z lodówką. Pilne - 604
936 489
SZUKAM kawalerki - w Karpaczu - 667
585 328
SZUKAM lokalu - pod gastronomię 40 - 50
m2 - 507 354 700
SZUKAM magazynu – ok. 500 m2 w Sobieszowie lub bliskiej okolicy - 723 836 358
SZUKAM pomieszczenia - na sklep ok. 20
m2, lub cześć pomieszczenia istniejącego już
sklepu - 691 240 266
WE Wleniu i Marciszowie - szukam lokal lub
mieszkanie na parterze pod gabinet - 605
222 100

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE komunalne w Cieplicach
43 m2 - 2 pokojowe, kuchnia, łazienka,
przedpokój na większe - może być do
remontu i zadłużone w Jeleniej Górze
- 665 486 790
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WŁASNOŚCIOWE bezczynszowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry na domek
niedaleko Jeleniej Góry lub oferuję dwa
odrębne mieszkania na domek z możliwością zamieszkania dwóch rodzin - 697
232 094, 75 61 33 600
MIESZKANIE bezczynszowe 62 m na dwa
oddzielne w Jeleniej Górze - 3 pokoje, II
piętro, 62,5 m2 - 505 227 958
3 pokojowe własnościowe - ma mniejsze
Zabobrze 2 lub 3 - 665 371 229
DZIAŁKĘ budowlaną 22 ary - w Dobkowie na
działkę - 695 987 029
KAWALERKA 20 m2 w Cieplicach - na większe w Jeleniej Górze - może być zadłużone
- 785 724 574
MIESZKANIE - własnościowe 4 pokoje w
Jeleniej na mniejsze - 663 723 876
MIESZKANIE dwu pokojowe - kuchnia,
łazienka, 58 m2 w Kowarach z garażem. Na
pół domu lub dom, może być do remontu. 516 236 687
MIESZKANIE komunalne - 77 m2 w Ziębicach
na mniejsze w Jeleniej Górze lub okolicach 663 908 240
MIESZKANIE komunalne - komunalne 25
m2, niski czynsz, pokój, kuchnia na większe okolice Małej Poczty - 500 490 882
MIESZKANIE komunalne (40 m2) - w St.
Kamienicy na większe w Jeleniej Górze - 607
501 839

Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Pl.Ratuszowy 50

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

MIESZKANIE niezadłużone - w Jeleniej Górze
50 m2 - 2 pokoje, słoneczne, centralne i ciepła
woda z PECu na większe może być zadłużone
w Jeleniej Górze - 600 892 460
PLAC Ratuszowy - piękne 3 p. kuchnia
balkon, słoneczne 80 m2 zamienię na dom
- 692 712 710

Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla ﬁrm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
FACET - 606 716 507
24 letnia Justyna - zaprasza gorąco panów po
30 stce - 794 153 270
30 letnia Kasia - zaprasza gorąco - 726 357
292
AGNIESZKA dla wymagających - 727 530 442
ANIELSKIE diablice - zapraszają - 506 836
227

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

Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Blondi - rozgrzeje zdecydowanego Pana po
30-stce - 515 962 144

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Maja 19 lat - top blondynka z biustem 4 zaprasza na francuski tak jak lubisz - 796 691 135

Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Masz ochotę na odskocznie - francuz bez
ubranka przez faceta - telefon lub SMS - 696
512 416
Mężczyzna lat 38 - fajny pozna dziewczynę,
panią, parę do niezobowiązujących sex spotkań.
Bez podtekstów finansowych. Każdy układ. Tylko
przyjemność - SMS - 660 707 657
Młody, przystojny, zadbany - dojedzie dzwoń
albo pisz 24 - 605 213 624
Nieśmiała Laura - dla vipów zaprasza - 782
115 982
Pan dla panów - 696 512 416
Pełna wdzięku - zaprosi lub przyjedzie - 794
247 627
Poznam dziewczynę - 18-30 lat. Mam 25 lat,
176 cm wzrostu, szczupły blondyn. Szukam
towarzystwa zadbanej dziewczyny na wolne
wieczory. Również ... - 723 254 525

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 500 014 215

Poznam dziewczynę - do miłych spotkań. Miło,
bezpiecznie i dyskretnie - 606 718 352

e-mail: smysliwiec@jelonka.com

Poznam samotna panią - nie sponsorkę 40-60l
do stałego związku. Mam 30l i kręcą mnie dojrzale Chcesz mieć młodego dyskretnego kolegę
i nie tylko - 726 893 597

JACEK

Poznam zadbaną i dyskretną - Panią Bi z
ładnym biustem. Jelenia Góra i okolice. Oczekuję
dyskrecji i ja zapewniam - 607 495 461
Szukasz sponsora? - Zadzwoń - 796 441
228
Umiejętna młoda blondynka - zaprasza Cię na
... Dyskrecja 100 procent - 691 256 210

USŁUGI
BUDOWLANE
Koparko - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609 789 262
Rolety zewnętrzne, roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na okna
dachowe, moskitiery, montaż, naprawa
- 604 460 139

Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com

Dekarstwo pokrycia blacho - dachówką gontem, papą, dachówką, więźby - solidnie i
fachowo - 609 654 791

Firma budowlana, serwis wykona: elewacje, regipsy, płytki, panele, malowanie,
elektryka. Szybko i solidnie - 666 074 093

Elektryk - awarie usterki naprawy modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie
Awaryjne Złota Rączka - 500 505 002

Firma przyjmie zlecenia na budowę domu
jednorodzinnego, remonty, rozbiórki,
adaptacje, instalacje, CO i elektryczne 695 112 363

Elewacje - przebudowy kompleksowe
remonty - 607 961 108

Pogotowie budowlane, drobne naprawy
i remonty oraz wykończenia wnętrz i prace
porządkowe - 506 140 865

Firma Ogólnobudowlana - budujemy, remontujemy, wykańczamy, regipsy, panele, glazura,
malowanie, ocieplenie, gładzie i instalacje,
dachy - 504 598 644

Roboty ziemne koparko - ładowarka JCB
4x4 - 698 668 824
Remonty budowlane - kompleksowo 721 647 789
Remonty mieszkań - gładzie, regipsy,
płytki, panele, malowanie, elektryka,
montaż okien i drzwi, wystawiam faktury
VAT - 792 494 528
Usługi budowlane - 787 101 557, 511
572 319
Tanio i solidnie remonty mieszkań - 698
056 197
Remont - tanio i solidnie - Tylko u nas!
- 886 174 031
Firma przyjmie zlecenia na budowę
domu, rozbiórki, remonty, adaptacje - 695
112 363
Od a do z wybudujemy dom jednorodzinny, posiadamy 10 letnią praktykę
ogólnobudowlaną, ceny umowne, umiarkowane - 510 172 730
Wykonam prace wykończeniowe - malowanie, regipsy, szpachla, tanio i solidnie
- 504 964 227
Kominki - obudowy, montaż, sprzedaż
- 602 528 380
Brukarstwo - układanie kostki brukowej, betonowej i granitowej - solidnie
i terminowo - 608 658 351, 668 165 266,
075 75 14 321
Cyklinowanie, solidnie - montaż podłóg,
panele, cyklinowanie schodów, renowacja
drzwi, malowanie wnętrz i gładzie - 697
143 799
„RENOMAX” ogólnobudowlane usługi - remonty
mieszkań, domów, docieplenia, elewacje,
budowy - 606 508 723
Adaptacje, poddasza - ocieplenia, regipsy,
ścianki działowe. Tanio i fachowo - 796 956
639
Brukarstwo - wszelkie prace budowlane
- 793 240 653
Brukarstwo cena zimowa - Firma WALBRUK przyjmuje zlecenia wiosenne w zimowej
cenie!!! Kostka betonowa, granitowa, krawężniki.
Profesjonalny sprzęt. Doradztwo i wycena
gratis! Szeroki zakres prac budowlanych - 725
120 474
Budowa domów z wykończeniem - pod klucz
pomoc w zakupach - 605 151 196
Budowlano - remontowe - Jesteśmy firmą
specjalizującą się w remontach mieszkań,
domów, biur i sklepów jak i w wykańczaniu
nowych budynków. Oferujemy profesjonalne,
solidne i szybkie wykończenie w konkurencyjnych cenach - 608 026 379
Budownictwo drewniane - kompleksowo
budynki i budowle obiekty inżynieryjne, snycerstwo - 691 301 867
Ciesielstwo - dekarstwo - pokrycia wszelkich
typów, montaż okien dachowych, rynny i obróbki
blacharskie - 663 161 072
Dachy - papa - 518 854 126
Dachy papowe, tynki - kompleksowe naprawy
dachów krytych - papa. Budynki mieszkalne,

Kominy frezowanie kominów, szlamowanie kominów, wkłady
kominowe, wentylacje
- 602 528 380
Hydraulik - tanio - 605 180 403

Elewacje wykończenia - kominki gwarancja
na wykonywane prace - 783 485 952

Firma remontowo budowlana - przebudowy
wnętrz, remonty mieszkań, łazienek, adaptacje
poddaszy - 796 856 881
Gładzie bezpyłowe - bezpyłowe gładzie
gipsowe na mokro system KNAUF, malowanie
natryskowe, panele, regipsy - 662 485 024
Gładzie, panele - glazura, regipsy, remonty
mieszkań, kompleksowo, solidnie, terminowo
- 609 765 913
Hydraulik - awarie usterki naprawy modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie
Awaryjne Złota Rączka - 500 505 002
Hydraulika od a do z - montaż - pieców na
gaz, drewno, miał węglowy - kominków - instalacji
grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania podłogowego Podłączenia – kuchenek
- junkersów (na terenie Dolnego Śląska) - 603
237 605
Kafelkowanie łazienki - kompleksowo płytki,
malowania, panele itp. Gwarancja wykonanych
usług - 506 140 864
Kierownik budowy - nadzory przy budowie
domków jednorodzinnych - 601 062 607
Kominki - obudowy i pełne wykonawstwo 782 846 106
Kompleksowe remonty - Kompleksowe
usługi budowlane, remonty mieszkań, biur,
sklepów... - 509 565 541
Koparka kołowa - 16-to tonowa - 601 789
268
Koparko - ładowarka z wywrotką do wynajęcia
- tanio i solidnie - 793 240 653
Kostka brukowa itd. - szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943
Minikoparka do wynajęcia - Bobcat z operatorem - 793 240 653
Ocieplenia budynków - sucha zabudowa,
remonty - 500 110 126
Płytki, glazura, regipsy - wykończenia,
remonty, solidnie, tanio, szybko - 518 854 126
Płytki, regipsy - szybko i niedrogo - 727
532 212
Prace wykończeniowe - glazura, adaptacje,
instalacje. Tanio, gwarancje. mail:jan.gabro@
gmail.com - 794 319 451
Przyjmę zlecenia budowlane - elewacje,
regipsy, remont wnętrz i budowy od podstaw
- 507 809 716
Regipsy, panele, przeróbki elektryki - hydrauliki,
malowanie, płytki, remonty - 885 742 245
Regipsy, płytki - wykańczanie pomieszczeń,
ciekawe pomysły. Solidnie i niedrogo - 518
661 290
Remont bez kłopotów - zajmę się całym remontem (projekty zakup materiałów, solidne wykonanie) ceny do uzgodnienia - 606 100 421
Remont od A do Z - szybko i solidnie - 609
272 704
Remonty - budowa - 727 532 212
Remonty - elewacje - wykonujemy elewacje,
tynki tradycyjne, wymiana okien, glazura,
remonty domów, mieszkań, biur. Tanio i solidnie.
Możliwa negocjacja cen - 726 444 006
Remonty - montaż okien i drzwi, regipsy,
gładzie, goldband, CO, instalacje wodno-kanalizacyjne, kafelki. Ceny negocjowane - 504
288 092
Remonty - naprawa dachów - 667 582 338
Remonty - naprawa dachów - 727 532 212
Remonty - wykończenia, gładzie, tynki, płytki,
panele, regipsy, instalacje wodno-kanalizacyjne,
montaż drzwi okien - 518 854 126
Remonty kompleksowo - Oszczędzasz pieniądze! Oszczędzasz czas! - 608 026 379

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%)

LENA

hale, magazyny, garaże. DOCIEPLENIA Tynki
MAJSTERTYNK- dystrybucja - 603 300 365

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

Remonty mieszkań – malowanie, gładzie,
regipsy, panele i inne prace remontowe - 691
936 900
Remonty mieszkań - przebudowy wnętrz,
adaptacje pomieszczeń, kompleksowo wycena,
doradztwo gratis - 796 856 881
Remonty mieszkań - renowacje mebli, drzwi,
okien, parapetów, schodów - niedrogo, solidnie,
możliwość faktur - 512 441 518
Remonty mieszkań - tanio i solidnie kompleksowo - 609 272 704
Renowacje drzwi, okien - schodów, kładzenie
podłóg, renowacje mebli antycznych, szafy pod
zabudowę na wymiar - 502 284 598
Roboty dekarsko blacharskie - ciesielskie
zbrojarskie w firmie lub prywatnie umowa o
dzieło - 691 301 867
Serwis naprawa junkersów - Serwis - przeglądy - naprawa czyszczenie; junkersów,
kuchenek, pieców CO: (gazowe, olejowe, na
drewno, na miał węglowy) Tanio, szybko solidnie.
Złota rączka? NIE! Prawdziwy profesjonalista 603 237 605
Solidne remonty mieszkań - łazienki kompleksowo. Tanio i solidnie konkurencyjne ceny
- 783 203 200
Ślusarstwo - wykonam z metalu: ogrodzenia, bramy, balustrady, schody i inne lekkie
konstrukcje. Wykonujemy w atrakcyjnej cenie
renowację starych ogrodzeń. Emile: kwietniki@
interia.eu - 721 753 590
Układanie paneli - podłogowych i ściennych
- 513 194 392
Usługi budowlane - (regipsy, malowanie, płytki,
instalacje - tanio, solidnie - 502 215 803
Usługi budowlane - jeleniogórski, całkowite
wykończenia budynków, (elektryka, hydraulika,
c.o. wszystkie, budowa ścianek, układanie
kafelek - 605 151 196
Usługi budowlane - regipsy, gładzie, glazura,
panele, malowanie - 607 961 108
Usługi budowlane - szybko niedrogo - 667
582 338
Usługi budowlane - wykończenia wnętrz,
remonty, szeroki asortyment, doświadczenie i
doradztwo tanio i solidnie - 665 733 354
Usługi budowlano remontowe - mieszkań,
domów i biura. Wykończenia itp. płytki, regipsy,
tynki maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane
- 721 207 152
Usługi hydrauliczne - Hydraulika od A do
Z - 511 639 680

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

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

gospodarcze, obserwacja, wywiad i inne
- 601 637 134

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Akademia Prezentacji - zaprasza na kursy
efektywnej prezentacji. Dowiesz się m.in. jak
profesjonalnie przedstawić prezentacje, jak
zapanować nad tremą - 600 050 212
Angielski profesjonalnie - wszystkie poziomy
zaawansowania, matura, Cambridge ESOL,
Business English. Indywidualnie, w grupach, dla
firm - 663 883 200
Język francuski - korepetycje, wszystkie
poziomy zaawansowania, nauka od podstaw,
materiały naukowe gratis - 606 505 009
Język niemiecki - mgr germanistyki udzieli
korepetycji, każdy poziom - 781 402 004
Język niemiecki - studentka IV roku germanistyki udzieli korepetycji. Dojazd do osoby
zainteresowanej. Mila atmosfera pracy
gwarantowana - 793 789 434
Korepetycje j. niemiecki - (tanio) - 798
627 273
Korepetycje z języka niemieckiego - na
wszystkich poziomach zaawansowania. 25
zł./godz. - 697 549 929
Korepetycje z języka polskiego - Wszystkie poziomy. Przygotowanie do sprawdzianów, egzaminów, matury. Tanio i solidnie.
Zapraszam - 691 235 461

Usługi ogólnobudowlane - kompleksowe
remonty, prace wykończeniowe, aranżacje
wnętrz. Doradztwo architektoniczne - jan.
gabro@gmail.com - 794 319 451

Korepetycje z matematyki - wszystkie
poziomy do matury, w centrum jeleniej,
również małe grupy i weekendy, zapraszam
- 500 101 667

Usługi ogólnobudowlane - Oferujemy usługi
ogólnobudowlane, remonty, wykończenia domu
pod klucz. Indywidualna wycena prac. Szybko i
solidnie. - 691 496 971

Korepetycje z włoskiego - dla początkujących z dojazdem do domu JG i okolice
25zl./h - 508 834 236

Usługi remontowo - budowlane - wykonujemy
zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych, podwieszane sufity, malowania, gładzie, panele, glazurę.
Szybko, fachowo i nie drogo - 509 156 603
Usługi remontowo - wykończeniowe - panele
- gładzie płytki, regipsy i inne. Tanio solidnie
wycena prac gratis, zadzwoń, umów się, wystawiam faktury - 796 130 560
Usługi remontowo budowlane - tanio i solidnie
więźby oraz remonty dachów i mieszkań - 663
316 795
Wykończenia - kafelki, regipsy, gładzie,
panele, malowanie, elewacje z tynku naturalnego
lub mineralnego - 793 240 653
Wynajem rusztowań - z transportem i docieplanie budynków. może być z materiałem tanio i
szybko - 724 609 453

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Usługi koparko - ładowarką Katapiler - 601
789 268

Usługi remontowe - malowanie, tynki strukturalne, gładzie, regipsy, płytki, solidnie - 603
120 966

%
10
15
20
25

Matematyka - Kowary i okolice. Zakres
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Pomogę nadrobić zaległości. Dojazd do
ucznia. Tanio i solidnie - 661 383 822
Matematyka & fizyka - wieloletnie doświadczenie; zakres szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoł y ś r e d n i e j ( ł ą c z n i e
z przygotowaniem do matury) - 603
630 164
Nauka gry na gitarze - Nauka gry na
gitarze - 510 007 739
Osk Gablota - kurs kat. B - zaprasza
n a k u r s p r a w a j a z d y. R o z p o c z ę c i e
kursu 26 lutego - 604 556 719
P r e z e n ta cj e m a t u r a l n e - t a n i o
szybko i profesjonalnie - 501 237 824
St u d e n t k a g e r m a n i s t y k i - u d z i e l i
korepetycji z języka niemieckiego osobom na poziomie podstawowym oraz
średnio-zaawansowanym po przestępnej
cenie - 793 733 388

Wywóz gruzu kontenery - wszelkich odpadów
(gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew, kontenery,
zsypy budowlane do wynajęcia, najlepsze ceny
- 667 701 333

Tanie godziny lekcyjne - Przygotuje
osoby wyjeżdżające do Niemiec do pracy
z języka niemieckiego - 794 433 904

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Agencja detektywistyczna - Licencjonowany detektyw, lic 0003953, rejestr
MSWiA RD.19.2009. Profesjonalne usługi
detektywistyczne z zachowaniem pełnej
dyskrecji. Sprawy cywilne, rozwodowe,

Profesjonalna fotografia - ślubna i
okolicznościowa - 603 126 043
Profesjonalna fotografia ślubna konkurencyjne ceny - 609 763 912

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny - wesela z akordeonem oraz inne imprezy okolicznościowe - 609 563 928
W e s e l a , i m p r e z y, m u z y k a i n s t r u mentalno - wokalna, akordeonowa,
r ó ż n y r e p e r t u a r, n a g ł o ś n i e n i e nagłośnienie, oświetlenie, duży staż
pracy - Muzyk Orkiestra - 075 75 339
21, 692 046 727
Duet muzyczny Carlos - poleca się na wesela,
dancingi, zabawy, nagłośnienia - Gitara na żywo
- 501 576 923
Muzyczny duet - wesela, bankiety, dancingi
- 609 851 863
Zespół folklorystyczny - szuka muzyków 696 144 980

atrakcyjne ceny - 609 172 300, 075 75
242 66
Poprowadzę księgowość, solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Książka Przychodów i Rozchodów konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu
Księgowość - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę firm - 782 020 635
Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowofinansowej - 601 837 677
Garaże blaszane, bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39
025, 501 234 403

Zespół folklorystyczny 10 osobowy - Zespół
folklorystyczny 10 osobowy - występy - 696
144 980

N a pr awa p r a l e k i s p r z ę t u A GD Dariusz Simoniuk - ul: Karłowicza 25,
zakład czynny PN-PT 10-17, SB 10-13
- 075 64 21 598, 603 835 483

Zespół muzyczny Topaz - Wesela, studniówki,
imprezy okolicznościowe - 693 295 832

Naprawa telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 100 695

Zespół New Romantic - na wesela i różne
imprezy, akordeon, saksofon, zabawy - 505
906 325

Karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
VAT - 075 76 72 773, 603 646 803

Zespół Prestiż - specjalizacja wesela, studniówki i imprezy karaoke. Pełny profesjonalizm i
duże doświadczenie. Najlepsze w okolicy nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, e-mail kontakt@
zespolprestiz.pl - 517 900 425

Wykonam naprawę zegarów starych,
ściennych, różnych firm. Duży serwis
części zamiennych - solidnie i tanio 075 74 622 33

USŁUGI
OPIEKA
Szukam pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906

Karcher – podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa – 075
64 203 15, 609 600 807
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat wstecz,
dodatki rodzinne, dodatek do ubezpieczenia – 695 133 584

Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906

Renowacja mebli i tapicerstwo. Antyki
i współczesne u klienta i w pracowni - 504
476 123

Pielęgniarka zaopiekuję się starszą
osobą - dyspozycyjna - 075 64 33 036,
509 850 678

Ubezpieczenie samochodu - 790 465
460

Zaopiekuję się osobą starszą, chorą,
również całodobowo - 513 571 537
Zaopiekuję się osobą starszą - zrobię
zakupy, posprzątam - 665 733 268
Prywatny dom: Jesienny Liść” oferuje
pobyty osób wymagających wsparcia usługi pomocowe i opiekuńcze w domu
klienta - 516 067 924, 75 76 12 393
Zaopiekuję się dzieckiem - jestem doświadczona, odpowiedzialna i dyspozycyjna, mama 12
miesięcznego dziecka, posiadam wykształcenie
do pracy z małymi dziećmi - 515 305 924
Zaopiekuję się dzieckiem - pani niepaląca,
wieloletnia praktyka - 501 083 152

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - KO-ALA - 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
– 601 837 677
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt,

Tanie OC - 12 Towarzystw Ubezpieczeniowych - 790 460 465
Tanie dobre ubezpieczenia - 790 465 460
Ubezpieczenia mieszkania - Wojska Polskiego 54 koło sądu - 790 465 460
Odblokowywanie nawigacji GPS DATAEXE - 794 334 554 Zapraszamy 9-17 vis a vis sądu - Aleja Wojska Pilskiego 77A

Uwaga NOWOŚĆ - zakupy na
telefon oferuje sklep na ul.
Wolności 63 - szczegóły 75
64 35 493, 603 055 948

Świadectwa Charakterystyki
Energetycznej
nr upr.MI/ŚE/440/2009
609 174 477
e-mail:ebx@poczta.onet.pl
Biuro: 58-500 Jelenia Góra,
ul: K. Miarki 18

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Serwis nawigacji GPS - DATAEXE - 794 334
554 Zapraszamy 9-17 - vis a vis sądu - Aleja
Wojska Pilskiego 77A
Twoja nawigacja nie działa? Przynieś ją do
nas - serwis - profesjonalnie - DATAEXE - 794
334 554 Zapraszamy 9-17 - vis a vis sądu Aleja Wojska Pilskiego 77A
Nabijanie tuszy - DATAEXE - 794 334 554
Zapraszamy 9-17 - vis a vis sądu - Aleja
Wojska Pilskiego 77A
Pogotowie komputerowe - DATAEXE - 794
334 554 Zapraszamy 9-17 - vis a vis sądu Aleja Wojska Pilskiego 77A
Kominy - wkłady kominowe, wentylacje,
frezowanie kominów, szlamowanie kominów
- 602 528 380
Anteny serwis - CS-MONT montaż zestawów
TV-SAT, anteny naziemne, instalacje RTV-SAT
naprawa, sprzedaż, TELEWIZJA N, TV NA KARTĘ
- 792 859 985
Dorabianie kluczy - domowych i samochodowych, naprawa obuwia, awaryjne otwieranie
zamków. Ekspresowo i tanio! ul. Karłowicza 39/
pawilon - 793 687 758
Elektronik - Elektryk - naprawa. RTV. Instalacje elektryczne. Spawarki różne typ MIG-MAG.
TIG oraz inne maszyny przemysłowe. Szybko i
tanio! - 782 796 566
Elektryk 24h. - Pogotowie elektryczne 24h,
awarie, naprawy, tanio - 782 307 350
Fachowa renowacja mebli - wraz z pozłacaniem,
malowaniem i innymi technikami zdobniczymi 695 024 808
Fitness Euro Manta - Ogińskiego 1A aerobik,
step, siłownia, sauna fińska, solarium, Callanetics, Zdrowa Mama codziennie od pn -pt godz.
16-21 - 791 222 252
Grafik Komputerowy na zlecenie - obróbka
zdjęć, banery, reklamy, ulotki, przygotowanie
loga. Profesjonalnie i szybko - 505 789 329
Hudraulika - od A do Z montaż pieców na
gaz, drewno, miał, węgiel, instalacje grzewcze,
gazowe - sanitarne - ogrzewanie podłogowe.
Naprawy oraz przeglądy kotłów, junkersów 695 929 873
Hydraulika od a do z - montaż - pieców na
gaz, drewno, miał węglowy - kominków - instalacji
grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania podłogowego Podłączenia – kuchenek
- junkersów (na terenie Dolnego Śląska) - 603
237 605
Instalacje elektryczne - wykonywanie
instalacji elektrycznych, alarmowych, sieci
komputerowe - 602 685 466
Instalacje elektryczne od A do Z - wraz z
pomiarami oraz instalacje alarmowa, strukturalna, telewizyjna i monitoring, w biurze, domku
lub mieszkaniu - 661 813 117
Inż. elektryk - instalacje od A do Z. Montaż awarie
pomiary - 782 028 780
Kominki i wkłady kominowe - Montaż kominków
i wkładów kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Kompleksowe usługi - dekarsko-blacharskie
więźby, okna dachowe itp. Dogodne ceny i
faktura VAT - 665 479 933
Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci - niesegregowanych odpadów budowlanych oraz
innych odpadów w kontenerach: 5 m3 8 m3 i 12
m3. Najniższe ceny - 727 548 554
Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery 5 m
7 m i 8 m3. Konkurencyjne ceny. Zapraszamy
- 511 508 841
Kredyt konsolidacyjny - na spłatę innych
pożyczek - 510 171 225
Kredyty hipoteczne - obrotowe, konsolidacyjne, gotówkowe - 510 171 225
Księgowość - kompleksowa obsługa - Biuro
rachunkowe - prowadzi kompleksową obsługę
podmiotów gospodarczych (firm) w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac. Posiadamy

licencję MF i obowiązkową polisę OC - 601 837
677, 782 020 635
Mąż nie ma czasu, jest zapracowany? - nie
ma czasu na naprawy od tego jestem ja maż zastępczy gotów wszystkiemu sprostać,
zadzwoń - 513 194 392
Naprawa mebli konserwacja - renowacja mebli
szybko i solidnie - 512 441 518
Po włamaniu zabezpieczenie mienia, wymiana
zamków naprawa drzwi, wstawianie krat na
przyszłość - wystawimy fakturę dla ubezpieczyciela - Pogotowie awaryjne - Złota Rączka
- 500 505 002
Pogotowie komputerowe - naprawa, modernizacja komputerów, notebooków w domu lub
firmie Klienta. Usuwanie wirusów.. Jelenia Góra
i okolice - 695 299 500
Pomoc w przeprowadzaniu auditów - ISO
9001 - 666 259 077
Pranie dywanów - tapicerek profesjonalnym
sprzętem, konkurencyjne ceny - 506 056 406
Rozliczenia pitów za 2009 - tanio i rzetelnie
- 503 067 720
Serwis naprawa junkersów - Serwis - przeglądy - naprawa czyszczenie; junkersów,
kuchenek, pieców CO: (gazowe, olejowe,
na drewno, na miał węglowy) tanio, szybko,
solidnie. Złota rączka? Nie! Prawdziwy profesjonalista - 603 237 605
Skuteczna reklama / JG - ulotki reklamowe
(+ kolportaż do mieszkań na terenie Jeleniej
Góry i okolic), strony WWW, wizytówki. Solidnie
i tanio - 883 777 085
Ślusarstwo - 663 393 415
Tanie rozliczenia podatkowe - roczne za 2009,
a także inne usługi księgowe - 792 770 761
Usługi hydrauliczne - 513 194 392
Wideofilmowanie - wszelkich imprez i
okoliczności. Cyfrowa obróbka obrazu. Profesjonalna jakość, solidne wykonanie, przystępne
ceny - 796 478 667
Wodomierze i legalizacja - szybko tanio i
kompleksowo. Partner firmy WODNIK plombujemy i wyręczamy z formalności legalizacji.
Krótkie terminy realizacji. Jelenia Góra Złota
Rączka - 500 505 002
Złota rączka - awarie usterki naprawy modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie
Awaryjne - 500 505 002
Złota rączka - 667 582 338

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątam, umyję okna - 665 733
268
Posprzątam mieszkanie - uczciwość, pracowitość 100 procent - 530 448 530
Posprzątam mieszkanie - biuro z doświadczeniem, uczciwa, pracowita - 693 522 017
Pranie dywanów, wykładzin - oraz tapicerki
meblowej. Najtaniej w mieście. Dojazd gratis
- 600 224 431
Sprzątanie mieszkań - sprzątanie po
budowlane, remontowe sprzątanie terenów
zielonych zagospodarowanie terenów zielonych
- 512 441 518

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR Pol przewozy osobowe Niemcy północne – 075 75 182 55, 607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice –
075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk
– 075 75 182 55, 607 222 369

Niemcy – przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis – 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe – 075 75 182 55, 607 222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i okolice
– 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy
środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice – super ceny – 075 75
182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369
Licencjonowane przewozy do Niemiec – obsługujemy całe Niemcy od 99
zł. do 160 zł. – miła obsługa, komfortowa
jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec
z adresu na adres- bez przesiadki – 075
75 182 55, 607 222 369
Autoholowanie 1 zł - km - 7 osób +
1760 ładowności, laweta 2500 kg (tanio,
szybko, profesjonalnie). Przeprowadzki,
transport osób na lotnisko - 075 64 39
025, 501 234 403
Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp. - 75 76 73
971, 516 146 075
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin, Drezno,
Wrocław, Poznań, Katowice - F-ra VAT.Door to
door ! - 607 763 204
Najtańsze przeprowadzki - w JGi okolicach!
Transport towarowy! Tanio i solidnie - 518
661 290
Przeprowadzki - transport! - Bus Maxi.
Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter, 25 m3,
Iveco Daily 17 m3, ład. 1,5 tony, 4,60 dł.
powierzchni ładunkowej. Tanio i solidnie.
Faktury VAT - 509 211 282
Tanio transport towaru - ciężarowy ład. 13t
dostawczy 800 kg - 606 100 421
Transport - 1 zł. kilometr - 511 209 408
Transport - przewozy materiałów budowlanych ze sklepu do domu niewielkich mebli
ze sklepu do miejsca zamieszkania - 512
441 518
Usługi transportowe - i przeprowadzki 10%
taniej - 601 561 366
Usługi transportowe - Peugeot Partner 501 195 185

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Gabinet rehabilitacji i terapii manualnej.
Skuteczne leczenie bólów kręgosłupa
i innych dysfunkcji i narządu ruchu mgr Eryk Olszak - 075 613 74 28, 697
855 631
Coraz bliżej wiosna - przyjdź pomożemy Ci
zrealizować marzenia o zgrabnej sylwetce.
Terapia w podciśnieniu aktywizuje przemianę
materii i spala tłuszcz około czterokrotnie szybciej niż tradycyjne ćwiczenia - 504018881
Cudowna dieta nie pomaga? - Dietetyk
zaprasza. Indywidualnie układane diety,
dostosowane do potrzeb klienta. Pomiar tkanki
tłuszczowej. Na terenie Jeleniej Góry dojazd
do klienta. - 883 777 085
Fitness - siłownia - zapraszamy Panie oraz
Panów do Siłowni Body - Gym w Cieplicach
wjazd od ulicy Sobieszowskiej (teren byłego
szpitala) 8-12/15-22 - 693 009 233
Fitness Ogińskiego 1a - Aerobik step Callanetics gimnastyka zajęcia dla mamy z dziećmi
Sauna fińska Solarium Salon Urody - stylizacja
paznokci. Odwiedź naszą stronę internetową.
Promocja na Dzień Kobiet - 791 222 252

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz

Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa w Karpaczu można
skorzystać z :
a) Sqasha
b) Lodowiska
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 7 marca 2010 a od 8 marca wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

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)
Idealna figura - masaż odchudzający i
ujędrniający, komputerowe wyszczuplanie i
modelowanie ciała, rehabilitacja, sauna, fizjoterapia - 600 106 329
Masz problemy zdrowotne? - W wielu przypadkach mogę pomóc - 693 104 420
Odchudzanie & fitness - SlimStudio na Kiepury 57 oferuje: bieżnia i rower w podciśnieniu,
platformy wibracyjne, rollmasaż. Dieta Cambridge. Oferta dla osób pragnących schudnąć
i zadbać o siebie - studio@slimstudio.com.
pl - 504 018 881
Slimstudio Zabobrze - zapraszamy na
Kiepury 57. Pierwsza wizyta gratis! Oferujemy: Ćwiczenia w podciśnieniu, roll masaż i
ćwiczenia na platformie wibracyjnej. studio@
slimstudio.com.pl - 504 018 881
Zabiegi kosmetyczne - dla hoteli i pensjonatów
z własnymi urządzeniami - 783 485 952

ZA DARMO
ODDAM
Do oddania kiosk metalowy - 509 608 343
Za darmo gruz - odbiór własnym transportem
- 502 328 130

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć nieprzydatnych
sprzętów AGD i RTV lub innych rzeczy
metalowych, własny transport i świadczę
usługi transportowe - Benz 310- 605
726 890
Przyjmę kuchenkę gazową lub elektryczna
oraz segment kuchenny bardzo dziękuję pilnie - 724 764 344
Przyjmę dla dzieci monitor , krzesło do
biurka, ubrania dla dziewczynki 10 lat, ubrania dla chłopców 6 i 8 lat oraz klocki lego do
zabawy - dziękuję - 724 764 344
Przyjmę za darmo pralkę automat i meble
kuchenne, sofę małą lub fotel 2 osobowy,
ciuszki dla dziewczynki od 0 do 6 m-cy i na
dziewczynkę 4 lata. Dziękuję - 663 368 701
Samotna matka przyjmie - odzież dla
dziewczynki 130 oraz dla dziewczyny na
165 szczupłą oraz wszystko do domu
bardzo potrzebuję też pracy chałupniczej
- 791 651 893

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Zużyte akumulatory - również pojedyncze sztuki odbiór własny - 601
555 394
Auto automat do 11000 tys. - Auto automat
do 11000 tys. - 503 123 616
Auto złomowanie - SKUP AUT - 667
138 290
Autoskup - powypadkowe i uszkodzone
- odbieram własnym transportem. Również
„angliki” - 721 721 666
Każde auto - cale rozbite lub nie na chodzie
- 511 209 408
Każde auto - gotówka od ręki - 889 829
776
Każde auto w rozsądnej cenie - również
przyjmiemy w zamian za wyrejestrowanie,
własny transport - 723 879 996
Podol - auto skup - oferuje skup aut za
gotówkę również uszkodzone, posiadamy
własny transport auto-laweta do 1700 kg z
wyciągarką do 3.6 t - 608 382 458
Samochód w cenie do 1000 zł. - może być
uszkodzony lub bez opłat lub przyjmę każde
auto za wyrejestrowanie - 661 519 540
Skup aut - gotówka od ręki - każde, dostawcze, ciężarowe, specjalne, autolawety,
maszyny rolnicze - ciągniki, całe, powypadkowe, uszkodzone, angliki, wszystkie
roczniki bez wyjątku. Odbieram własnym
transportem - 604 899 303,698 707 299
Skup aut do 10 tys. - za gotówkę całe i
powypadkowe, osobowe i dostawcze z lat
1993-2009 zawsze aktualne - 664 200 250
Skup, całe i powypadkowe - auta całe i
powypadkowe, uszkodzone, nieopłacone,
również angliki - 693 828 283
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FELGI
KUPIĘ

RÓŻNE
SPRZEDAM

Alu 14 do e30 (oryginał) - 1 sztukę - oryginalnego alusa do e30 14” 4x100 - 888
922 736

Drewno kominkowe i opałowe, suszone,
pocięte, porąbane, cena 120-180 zł m 695 725 857

215/65/16 - 4 letnie opony - 504 172 553

Komoda oraz szafa - antyk - 695 702 259,
075 75 42 057

Alu 4x100x14 - z oponami letnimi lub bez
pasujące do Kia - 694 741 103
Alu do Primery 114,3 - najlepiej koła letnie
14 lub 15 same też mogą być z tego co się
orientuję w Carisma, Hyundai i Toyoty Acord
- 666 590 866

Materac nowy - 150 zł. 160x200, aparat
fotograficzny, nowy - Zenit 12 XP z lampą
200 zł. - 607 220 746

Opony - 2 letnie 20550R15 niedrogo - 791
180 421

Stare meble po remoncie i renowacji od 200 zł. do 2000 zł. - płytki z piaskowca
70 sztuk 35 zł. szt. Mojesz k. Lwówka Śl.
Telefon lub SMS - 661 059 918

Opony 195/50/r15 - 4 szt lub 2 pary, tak aby
nadały się jeszcze do użytku, jak najtaniej.
- 693 104 390

Tanie pielucho-majtki - 667 138 290
Magiel elektryczny, stojący, przydatny w
pensjonatach - wał 90 cm - 511 669 240

Stalowe - niedrogo - do Skody Felicji lub
Golfa 2 za nie duże pieniądze - rozstaw śrub
4X100 - 784 029 200

5 witryn szklanych - o wymiarach szer. 43.
gł. 37. wy 163 cm. obciążenie polek to 6
kg. Cena 100 zł. za sztukę - 509 608 343

FELGI
SPRZEDAM
Alu 4*10 0*13 - + opony letnie 400 PLN
Piechowice - 694 741 103
Alufelgi 14 cali - rozstaw 5x120 - mogę
przesłać zdjęcia, cena 200 zł. - 888 603
804
Alufelgi do Skody Octavii - 16’’ - cena
300 - 516 200 030
Cztery opony prawie nowe - 205/55 R 15
Stan BDB. Cena 590 zł. - 515 128 304
Opony 195/70/15c - 8 szt. letnie, używane
140 szt. z montażem - 502 328 130

Ciuszki niemowlęce - body, śpiochy,
kaftaniki, itp. Cena od 5 do 15 zł. - 726
710 069
Dekory ceramiczne od 1 zł - podłogowe płytki lekko uszkodzone 6 zł. za
metr - również tanio płytki ścienne - 667
766 036
Drewno kominkowe transport gratis
- oraz drewno w workach kominkowe i
rozpałkowe - 665 944 840
Dwie łodzie wędkarskie - wraz z silnikami
oraz sprzęt wędkarski - 510 042 794
Fotel kosmetyczny firmy Biomak - 700
zł oraz Solarium Ergoline 600 za 11 500
zł. - 607 166 644

Opony 195/70/15c - zimowe - nowe,
Fulda, 2 szt. 200 zł./szt. Gwarancja - 502
328 130

Piec do pizzy - duża frytkownica, grill
elektryczny, przeszklona witryna chłodnicza, lodówki zamrażarka - 510 042 794

Opony używane - w bardzo dobrym stanie,
duży wybór rozmiarów, przystępne ceny 508 222 781

Siano koniczyn i traw - w kostkach i
siano kiszonka foliowana super jakość
- 504 201 580

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Sprzęt wędkarski - po likwidacji sklepu
- 510 042 794
Sukienka komunijna - 886 082 539
Akwarium 400l - tanio - 510 042 794

Golf 3 - rok 1996, 1.4 benzyna, 3
drzwiowy, ABS i immobilizer, kolor
czerwony - 602 195 974

Ława marmurowa - blat 110 cm x 130cm
wysokość 58 cm. stan dobry, cena 800 zł.
do negocjacji - 503 067 720

Tanio silnik Syrena 105 oraz inne
części - 075 746 22 33

Bojler elektryczny - stan bardzo dobry,
pojemność 80 l. Moc 1,5 KW, biały. Cena do
uzgodnienia - 504 288 092

Audi 80, 1.8 benzyna, 1991 rok, auto
po wypadku, uszkodzony tył - 798
874 097
Seat Ibiza - 3 drzwi, 1.4 benzyna, rok
96, przebieg 142 tys. wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, komputer, nowy rozrząd, zarejestrowany, stan
bdb., cena 6300 - zamiana na TDI1.9
Golf 3 - 500 647 510
Escort 1.4 - 91 rok, centralny zamek,
szyberdach, ważny przegląd i ubezpieczenie 1100 zł. - 518 854 126
Fiat Cinquecento 704 cm3 - rok 1997,
ważny przegląd i OC, komplet kół zimowych, cena 1750 zł. - 666 054 127
Jeep Cherokee 2500 tdi - 2000 rok,
4x4 zarejestrowany, ubezpieczony 509 269 187
Komar Ogar - w dobrym stanie zarejestrowany, opłacony na chodzie, cena
250 zł. do negocjacji - 667 130 688
Mercedes 124 - 300 diesel - 93 rok
- 723 488 142
Mercedes 124 E - 320 kombi 94 rok,
LPG wtrysk srebrny metalik, tanio
automat pełna elektryka, do uzgodnienia - 504 201 580
VW Sharan - okazyjnie 96 rok, za 9.000
- pilnie - 663 860 006
VW Vento 1994 rok - LPG biały stan b.
dobry 2 x airbag, elektryczny szyberdach 3500 zł. - 695 960 032
Części - różne - Golf 4 zderzak przód
kompletny, błotnik tylny prawy, Peugeot 206 zderzak tył, wzmocnienia
czołowe Skoda i Audi A4 - maski Octavia - klapa Mondeo 2004 rok - drzwi
- 663 845 873

RÓZNE
KUPIĘ
Antyki - meble, porcelanę, obrazy,
zegary, srebro, szkło, monety, figury, 695
702 259, 075 75 42 057
Starocia - meble, obrazy, szkło, porcelanę, lampy, białą broń, ordery i odznaczenia - dokumenty wojskowe, odznaczenia,
monety i inne bibeloty - 609 443 235
Zabytkowe meble do renowacji - 075
76 210 36
Materiały budowlane - rozbiórkowe 796 489 565
Używany laptop - 790 802 727

Cyfrowy tuner - satelitarny - niedrogo,
stan bdb. - 781 957 491
Czereśnia sezonowana - grubość 40 509 160 060
Do restauracji - nowe drewniane stoły krzesła x 42, zastawę, również 8 x szklane stoły,
plastikowe - 727 671 625
Drewniane drzwi wejściowe - Drzwi na
wymiar. Balkony tarasy - 509 160 060
Fifa 10 - PS3 - polska wersja stan jak nowa
80 zł. - 888 221 321
Fotelik samochodowy Chicco - key1
od 9-18 kg czerwony stan bdb., cena 200
zł. - 693 934 900
Garnitur komunijny z kamizelką - rozmiar
146, kolor szary, firma Sunset Suits 200
zł. - 601 699 725
Kopie mebli w stylu biedermeier - krzesła,
stoły, fotele i inne - 509 160 060
Nike AIR JORDAN 2009 - profesjonalne buty
do gry w koszykówkę sprowadzone z USA.
Rozmiar Euro 42. Cena po kosztach 330
zł. - 607 763 204
Sprasowana słoma około 130 t - w cenie
20 zł. za tonę Młków - 696 622 341
Szafki 3 sztuki - wys. 82 i 102 cm głębokość
40 cm dł. 75 cm 300 zł. - 601 699 725
Wózek - cena 150 zł. - Wózek - cena 150
zł. - 697 171 334
Wełna mineralna Knauf Ecose - 170 mm,
opór cieplny R 3,85 rolka 8,01m w cenie
85 zł. Dostawa Gratis - 781 902 668

Największy wybór obrączek
ślubnych i biżuterii oraz
najwyższa cena skupu złota
w mieście. Zapraszam Galeria Karkonoska ul. 1 Maja
27 - 075 75 234 90 oraz w
markecie Carrefour ul. Jana
Pawła II 51 - 075 75 423 13

HURTOWNIA
Hurtownia Bielizny „LESWAL” - ul.
Karkonoska 75 58-570 Jelenia Góra Sobieszów. Zapraszamy od PN do PT od
9-16 w SB od 9-14 - 508 534 079

Z LOTU PTAKA

(tejo)
FOT. AGNIESZKA TKACZ
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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Tak z pokładu samolotu wygląda Jelenia Góra u zbiegu alei Wojska Polskiego i ulicy Wolności. I w tym rejonie miasto zmienia się. Nie ma już widocznych u dołu fotografii baraków przy ulicy Słowackiego, w których przez kilkanaście lat mieściła się miejscowa prokuratura wojewódzka, a ostatnio – ośrodek pomocy społecznej. Zabudowana została działka u zbiegu ulic Wolności i Prusa. A fontanna, symbol tej części miasta, ma w tym roku zniknąć z krajobrazu… Za to z perspektywy ziemskiej wciąż jest tam mnóstwo pięknych
zakątków i rozciągająca się w perspektywie panorama Karkonoszy ze Śnieżnymi Kotłami w tle.
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Fot. Tejo

Cesarzowa Teatrów Ulicznych głosujących w niepewności aż do
Alina Obidniak zgromadziła 91 10 marca, kiedy to podczas gali
głosów. Na drugim miejscu jest w Hotelu Fenix ogłosimy wyniki
Anna Skóra (56 głosów). Zygmunt naszej zabawy. Przedstawimy też
Korzeniewski (39 kuponów) zajął prezentację multimedialną ukazującą uczestników naszej zabawy.
trzecie miejsce.
Dalsza kolejność: Marcin Zawiła Imprezę poprowadzi Jacek Ziobro,
(22), Marian Piasecki 13 głosów, a swoimi występami uświetnią
Stanisław Firszt – 12, Regina Chrze- młodzi artyści z Chóru Kopernikusy
ścijańska (13) i Joanna Moryc (12) z SP nr 3. Będą też tancerze i inni
Zuzanna Dziedzic (7), Andrzej wykonawcy. Zapraszamy wszystkich
Więckowski (6), Jacek Grondowy chętnych!
(5), Anna Chmura (4), Danuta
(RED)
Razmysłowicz (3), Tadeusz Wnuk
(3), Jadwiga Reder-Sadowska,
Robert Futehendler, Piotr Grosman – zgromadzili także po
trzy kupony. Jan Hanc i Krzyś
Bosek dostał dwa głosy, Bolesław Osipik – 1. Zgłoszono
także kandydaturę Ryszarda
Rzepczyńskiego (1) oraz Sandry
Nejranowskiej-Białki (1).
Plebiscyt PLUS ROKU 2009
trwa do 5 marca w Internecie.
Do nadchodzącego piątku mogą
Państwo głosować na www.
jelonka.com, a także za
pośrednictwem SMS.
Szczegóły podaliśmy
na stronie www.
Później poAlina Obidniak
t r z y m a my

Macie Państwo także możliwość wysyłania SMS-ów (koszt 1 zł plus VAT) na swoich faworytów.
Wiadomość należy wysłać na numer 7116 o treści : PT.PS: imię i nazwisko wybranej osoby.
Przykład: PT.PS: Anna Kowalska

Do końca marca w Miejskim
Ośrodku Kultur y w Kowarach
można oglądać pokonkursową wystawę pod tytułem „Jelenia Góra i
Jeleniogórzanie 2009”. Po raz 13.
prezentowane są najlepsze prace,
plon tradycyjnego konkursu organizowanego z okazji Września
Jeleniogórskiego. Wernisaż wystawy odbył się w miniony piątek.
Przybyło na niego wiele osób z
Jeleniej Góry, Kowar i okolicznych
miejscowości. Obecny był Tadeusz
Biłozor, prezes Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego.
– JTF w 2011 będzie obchodziło
jubileusz 50-lecia. Jelenia Góra i
jej okolice, a przede wszystkim
Karkonosze, zawsze były i są nadal
atrakcyjnym tematem dla fotografujących – mówił podczas otwarcia
kurator wystawy Marek Mikrut.
Liczne wystawy, plenery i prelekcje na tematy zarówno techniczne
i artystyczne organizowane przez
JTF, wpisały się na stałe w krajobraz kulturalny Jeleniej Góry i
powiatu jeleniogórskiego.
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Magiczne rejsy
z „Przystani Café”
Koncertem Szymona Zychowicza rozpoczęło wczoraj
działalność nowe magiczne
miejsce na kulturalnej mapie Jeleniej Góry: znajdująca
się w Długim Domu w Cieplicach „Przystań Café”.
Utworzenie magicznego zakątka
brzmiącego dobrą muzyką oraz
innymi ciekawymi wydarzeniami,
czyli kawiarenki „Przystań Café”
to pomysł Cieplickiego Centrum
Kultury „Przystań Twórcza”. Jej działalność zainaugurowano wczoraj
koncertem znanego barda Szymona
Zychowicza.
Ten pochodzący z Koszalina,
ale związany z Krakowem, muzyk
poeta, komponuje muzykę do wier-

Chrzest „Przystani Café” można uznać za udany.
Pozostaje mieć nadzieję, że organizatorzy
zadbają, aby z tego miejsca można było
„odpłynąć” ku chwilom magicznym.
szy znanych poetów a także do
tekstów własnych. Występuje w
Kabarecie Piwnica Pod Baranami. W Cieplicach wprowadził
słuchaczy w kameralny, wręcz
intymny nastrój swoich utworów.
Organizatorzy wykorzystali okazję, aby ogłosić wyniki konkursu
fotograficznego „Cztery pory roku w
Cieplicach”. Laureatom – Mai Dusiń-

Fot. MALOEMERE

Zakończyliśmy „drukowaną” fazę naszej zabawy PLUS
ROKU 2009. Tę część plebiscytu wygrały osoby ze świata
sztuki. Najwięcej głosów zebrały bowiem reżyserka Alina
Obidniak, długoletnia szefowa Teatru im. Norwida, oraz
sopranistka Anna Skóra. Ale to nie koniec!

Z Jeleniej Góry
nad Jedlicę
Fot. Ania

Dogrywka w Internecie!
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skiej,
Annie Soból, Natalii Ślusarskiej oraz Januszowi
Krawczykowi – szefowa CCK Ewelina Marciniak wręczyła nagrody
zapowiadając jednocześnie kolejną
edycję zmagań z migawką, tym
razem poświęconych wiośnie.

(maloemere)
W kolejnym koncercie w Przystani Café
wystąpią wokalistka jazzowa, solistka
Orkiestry Kukla Band Paulina Kujawska i Tomasz Drabina, utalentowany akordeonista,
kompozytor, aranżer oraz pedagog. 6 marca
– o godz. 16 artyści przeniosą słuchaczy
w świat melodii sprzed lat. Na 10 kwietnia
zapowiedziano recital Iwony Loranc.

(Ania)

PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE II

Fot. Angela

Trwa druga edycja plebiscytu, w którym macie Państwo
szansę wyróżnić placówki przedszkolne. Jest okazja do
rewanżu za pierwsze wydanie naszej zabawy, które zakońTym razem prezentujemy małych przedstawicieli Miejskiego Przedszkola
czyliśmy w czerwcu 2008 roku. Przed nami kolejne trzy nr 19 z oddziałami żłobkowymi Kubusia Puchatka. Placówka, która mieści
się na jeleniogórskim Zabobrzu, dysponuje 340 miejscami. Oferuje rodzimiesiące emocji. Głosujcie!

com cztery grupy żłobkowe dla dzieci do trzeciego roku życia oraz 11 grup
przedszkolnych dla dzieci od 3 do 6 lat.
Dzieci mają do dyspozycji przestronne i jasne sale. Na piętrze znajduje
się obszerny holl do zabaw
ruchowych i działalności
konstrukcyjnej oraz duża
sala do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rytmicznych. Obok budynku jest
duży ogród z bogatym i bezpiecznym placem zabaw.
Atrakcją ogrodu przedszkolnego jest letni basen,
zimą dzieci korzystają ze
sztucznej górki.

(Angela)
KUPON
PLEBISCYTOWY
Przyjazne
przedszkole to:
………………..................
.......................................
.......................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
email...............................
.......................................
...............................
..............................
. ............................... .
...............................
..............................

Szczegółowe informacje o przedszkolu dostępne
na stronie internetowej www.puchatek19.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach
rekrutacji zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133,
poz. 883)
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Reklama
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